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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 50 (cinquenta) questões ob-

jetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de 

Noções de Informática e 15 de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tem-

po destinado à transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua fo-

lha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por 

erro do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) 

hora contada a partir do efetivo início das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão pu-

blicados no Quadro Oficial de Avisos da Prefeitura Municipal de Itura-

ma/MG e em jornais de circulação local, e divulgados nos endereços ele-

trônicos www.iturama.mg.gov.br e www.fumarc.org.br, no dia 04/11/2015. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

 

 
  

http://www.iturama.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia atentamente o texto para responder às questões 
 

Colunas / Palavreado  

Ai, meu trema!  

Em sua coluna de julho, Sírio Possenti repercute coluna da ‘Folha de S. Paulo’ 

sobre os comentários do ministro da Cultura acerca do acordo ortográfico. 

Por: Sírio Possenti | Publicado em 24/07/2015 | Atualizado em 27/07/2015  

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/palavreado/ai-meu-trema 

 

Nas discussões que – ainda – ocorrem sobre o Novo Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa, o trema é assunto recorrente.  

Álvaro Costa e Silva escreveu coluna chamada “Saudades do trema” (Fo-

lha de S. Paulo, 23/07/2015), na qual comenta declarações do ministro da Cultu-

ra sobre o famigerado acordo ortográfico, já em vigor nesta terra, apesar de um 

decreto presidencial que susta sua obrigatoriedade. Duas declarações merecem 

destaque. A primeira: "talvez tenhamos errado no acordo ortográfico". Não há 

explicações maiores; assim, não se fica sabendo das razões do senhor Juca.  

http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/palavreado/ai-meu-trema
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Mas há um parágrafo em que se misturam a opinião do colunista e a do 

ministro: “No mínimo, uma precipitação, pois em Portugal, àquela época, havia 

resistência às mudanças, situação que não melhorou com o tempo. Lá, ao con-

trário do açodamento brasileiro, ainda acontece um debate na sociedade”.  

O argumento é pífio. Que a questão ainda esteja em debate em Portugal 

revela, para quem já teve interesse em conhecer os argumentos, sua extrema 

pobreza. São restritos à defesa da tradição, em geral, mas escondem, de fato, a 

verdadeira queixa: que as posições do Brasil (certamente discutíveis, como tudo) 

tenham tido mais força que as da terrinha.  

É interessante que o ministro Juca sonhe com "’um grande encontro so-

bre a língua portuguesa’, no qual os protagonistas serão os criadores e não os 

legisladores ou os acadêmicos. ‘O fortalecimento da língua tem nos criadores o 

epicentro’, declarou ele ao jornal Público”, ainda segundo a Folha.  

Grifei uma parte do texto porque sua natureza é ambígua. Não se sabe 

até que ponto o trecho equivale ao que foi dito pelo ministro – já que está em 

discurso indireto, vale dizer, é uma interpretação do colunista.  

Não quero falar da possível ambiguidade se o trecho for lido ‘literalmen-

te’, ou distraidamente. Em “os protagonistas não serão os legisladores...”, sujeito 

e predicado poderiam se intercambiar. Mas, certamente, se deve ler que o prota-

gonismo não será dos legisladores e dos acadêmicos.  

Afinal, quem são os criadores da língua?  

Queria ver como seria erigir os ‘criadores’ da língua em protagonistas do 

debate sobre a grafia. A definição dos protagonistas, para começar, é muito 

complicada. Muitos dirão que é o ‘povo’, tese fortemente justificada pela história 

– os poderosos sempre tentaram resistir ao ‘povo’, no capítulo das mudanças 

das línguas, mas sempre perderam feio. 

A única maneira de tornar a decisão fácil seria apelar para a ignorância 

extrema, o senso comum sobre o que é ‘saber português’, de que se teve uma 

amostra clara (e desavergonhada) no conhecido debate sobre o ‘livro do MEC’. 

Mesmo assim, seria difícil obter algum consenso, o que a própria coluna que 

estou comentando sugere: nunca se consegue passar dos exemplos de sempre: 

o trema e o acento em “ideia” (que tal mudar para “colmeia” ou “traqueia”?).  

Suponhamos, no entanto, que Juca se adaptasse ao figurino com que a 

direita em geral veste a esquerda (supondo que ele seja de esquerda, para o que 

poderíamos sempre nos valer de Olavo de Carvalho): ele teria que escolher o 
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‘povo’, o verdadeiro criador da língua. Nem o povo (um tipo de criador) nem os 

escritores são bons conselheiros no capítulo da grafia. 

Então, chegaríamos a uma grafia nada uniforme, como se pode ver coti-

dianamente nas ‘placas do meu Brasil’. Nada contra elas; digo eu, que mereceri-

am mais análises do que risos – coisa bem mais improvável do que o ajuste fis-

cal. Mas acho que sei do que Juca está falando: ele está apenas confundindo 

grafia/ortografia com língua. O que acontece com muita frequência entre os não 

acadêmicos...  

Nem o povo (um tipo de criador) nem os escritores são bons conselheiros 

no capítulo da grafia. O terreno deles é outro. O povo não opina sobre grafia 

quando muda ‘socra’ em ‘sogra’ ou ’ficatu’ em ‘fígado’. Guimarães Rosa não é o 

que é porque escreveu ‘estremeceuzinho’ com ‘z’.  

Descobre-se talvez outra coisa na fala de Juca: ele detesta os acadêmi-

cos. Ele não os chamaria para debater sobre a questão. Vai chamar quem?  

Finalizo comentando duas queixas comuns, sempre as mesmas...  

Para começar, tem gente que reclama da queda do acento em ‘para’ (do 

verbo ‘parar’) porque uma suposta manchete como “S. Paulo para para ver o 

Corinthians” não seria mais possível. Pergunto por que não seria mais possível. 

Feia? Ora! Repetitiva? Ora, ora! Como se as outras fossem belíssimas e como 

se não se devesse procurar uma alternativa (sair do automático).  

Depois, tem gente que reclama do fim do trema porque, supostamente, 

um dia não se vai mais saber como pronunciar “linguiça” (a falta do trema levaria 

a não dizer mais o ‘u’). Ora, ora! É por isso que se precisa dos acadêmicos! Eles 

sabem que não se lê uma língua. Escreve-se uma língua!! A verdade é que ‘lin-

güiça’ (esta grafia antiga) se escrevia assim porque o ‘u’ é pronunciado, não o 

contrário. Se fosse assim, quem não sabe ler não falaria. Ora, ora, ora!!! 

Pode ocorrer que se adote determinada pronúncia com base na escrita: 

tipicamente, diante de uma palavra estrangeira. Se aprendo que o [oi] – falado – 

alemão se escreve ‘eu’, quando aparece o nome ‘Freud’, o pronuncio [froid]. Po-

de ocorrer algo similar na língua materna com palavras desconhecidas. Mas en-

tão por que citar sempre ‘linguiça’? Na escola, obviamente, aprendemos como se 

escreve a palavra tal, e não como se lê a tal palavra. Posso não gostar da atual 

ortografia. Mas o que ela viria a ser se seu destino fosse entregue a quem tem 

medo de quem conhece um pouco do riscado?  

 

Sírio Possenti | Departamento de Linguística Universidade Estadual de Campinas. 
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QUESTÃO 01  

 

Tendo em vista que o propósito de um texto é construído pelo uso de estratégias 

linguísticas (escolhas lexicais, frásticas) e textuais (formas de textos), estão 

CORRETAS as afirmações sobre o texto Ai, meu trema!  

 

(A) Caracteriza-se por ser uma narrativa em que o autor apresenta a fala dos 

entrevistados como em "talvez tenhamos errado no acordo ortográfico". 

(B) Tem como estrutura básica uma ideia central (que resume o ponto de vista 

do autor) fundamentada, exclusivamente, com base em argumentos jornalís-

ticos. 

(C) Trata-se de um texto em que predomina uma atitude expositiva-

comentadora, com uso predominante de verbos no tempo presente. 

(D) Utiliza-se do registro formal da língua por estar publicado na revista Ciência 

Hoje digital e por ser escrito por um professor universitário. 

 

 

 

QUESTÃO 02  

 

Considerando o texto, analise as seguintes afirmativas: 

 

I. Para o senso comum, língua e escrita são equivalentes. 

II. O uso do trema e o acento dos ditongos abertos são sempre citados co-

mo exemplos do Novo Acordo Ortográfico. 

III. A grafia das línguas não é de responsabilidade do povo. 

 

Sobre o que está sendo tematizado no texto, é CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 03  

 

Em defesa de seu ponto de vista, o autor recorre a várias estratégias argumenta-

tivas, excetuando-se apenas a 

 

(A) descrição de exemplos. 

(B) exposição de ideias do senso comum. 

(C) recorrência a discursos de autoridade. 

(D) utilização de comparações. 

 

QUESTÃO 04  

 

Na passagem “Guimarães Rosa não é o que é porque escreveu ‘estremeceuzi-

nho’ com ‘z’”, o vocábulo ‘estremeceuzinho’ é a junção de estremeceu + zinho. 

Essa palavra corresponde a 

 

(A) um estrangeirismo, ou seja, processo que introduz palavras vindas de outros 

idiomas na língua portuguesa. 

(B) um neologismo, criação de novas palavras por meio das possibilidades do 

sistema linguístico. 

(C) um regionalismo, por ser uma palavra típica de uma determinada área geo-

gráfica. 

(D) uma gíria, uso de determinado grupo social de uma palavra não convencio-

nal. 

 

QUESTÃO 05  

 

A palavra ‘estremeceuzinho’ é formada por 

 

(A) diminutivo sintético. 

(B) diminutivo analítico. 

(C) locução adjetiva. 

(D) superlativo absoluto. 
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QUESTÃO 06  

 
A alternativa em que o termo destacado NÃO está corretamente explicado entre 
parênteses é: 
 

(A) O argumento é pífio. (de pouco valor). 

(B) O fortalecimento da língua tem nos criadores o epicentro. (local). 

(C) Queria ver como seria erigir os ‘criadores’ da língua em protagonistas do 

debate sobre a grafia. (construir). 

(D) Sujeito e predicado poderiam se intercambiar (mudar). 

 

QUESTÃO 07  

 

Considere o seguinte excerto para responder a esta questão: “São restritos à 
defesa da tradição, em geral, mas escondem, de fato, a verdadeira queixa: que 
as posições do Brasil (certamente discutíveis, como tudo) tenham tido mais 
força que as da terrinha”.  
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO segue a mesma sequência do segmento 
vocálico DISCUTÍVEIS. 
 

(A) Vereis  

(B) Reis. 

(C) Papeis. 

(D) Fósseis. 

 

 

QUESTÃO 08  

 

Na passagem “A única maneira de tornar a decisão fácil seria apelar para a igno-
rância extrema, o senso comum sobre o que é ‘saber português’, de que se teve 
uma amostra clara (e desavergonhada) no conhecido debate sobre o ‘livro do 
MEC’”, o vocábulo DESAVERGONHADA tem como elementos mórficos: 
 

(A) Prefixo: desavergonh- ; sufixo -ada. 

(B) Prefixo: des- ; radical avergonh- ; sufixo: -ada. 

(C) Prefixo: des- ; vogal temática -a ; radical vergonh- ; sufixo: -ada. 

(D) Prefixo: des- ; vogal de ligação -a ; radical vergonh- ; sufixo: -ada. 
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QUESTÃO 09  

 

 Verbo Conjugação Pessoa Número Tempo Modo 

I Ocorrem 2ª 3ª Singular Presente Indicativo 

II Grifei 1ª 1ª. Singular 
Pretérito 

imperfeito 
Indicativo 

III Mereceriam 2ª 3ª Plural 
Pretérito 

perfeito 
Indicativo 

IV Poderíamos 3ª 1ª Plural 

Pretérito 

mais-que-

perfeito 

Subjuntivo 

 

No quadro acima, a classificação verbal está CORRETA apenas em: 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) IV. 

 

 

QUESTÃO 10  

 

Observe o emprego da vírgula nas sentenças a seguir: 

 

I. Na escola, obviamente, aprendemos como se escreve a palavra tal, 

e não como se lê a tal palavra. 

II. Mas, certamente, se deve ler que o protagonismo não será dos le-

gisladores e dos acadêmicos.  

 

A vírgula foi usada para 

 

(A) isolar o aposto. 

(B) marcar intercalação da conjunção. 

(C) marcar intercalação do adjunto adverbial. 

(D) marcar inversão do adjunto adverbial (colocado no início da oração). 
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INSTRUÇÃO: Considere a passagem a seguir para responder às questões 

11 e 12. 

 

Álvaro Costa e Silva escreveu coluna chamada “Saudades do trema” (Folha de 

S. Paulo, 23/07/2015), na qual comenta declarações do ministro da Cultura so-

bre o famigerado acordo ortográfico, já em vigor nesta terra, apesar de um decre-

to presidencial que susta sua obrigatoriedade. 

 

QUESTÃO 11  

 

Os segmentos destacados possuem a mesma função sintática do segmento 

destacado no trecho acima:  

 

(A) É interessante que o ministro Juca sonhe com ‘um grande encontro sobre a 

língua portuguesa’. 

(B) Mas acho que sei do que Juca está falando. 

(C) Mas há um parágrafo em que se misturam a opinião do colunista e a do 

ministro.  

(D) Mas o que ela viria a ser se seu destino fosse entregue a quem tem medo 

de quem conhece um pouco do riscado? 

 

 

QUESTÃO 12  

 

Dêiticos são elementos linguísticos que podem indicar o lugar (aqui) ou o tempo 

(agora) em que um enunciado é produzido.  

Considerando essa afirmação, tem função dêitica no enunciado em questão: 

 

(A) Nesta. 

(B) Qual. 

(C) Sua. 

(D) Um. 
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QUESTÃO 13  

 

Considere o seguinte grupo de palavras: 

DISCUSSÕES – ALTERNATIVA – ANÁLISES 

 

NÃO se enquadra no grupo acima, conforme prevê a classificação morfológica 

da Língua Portuguesa: 

 

(A) Coisa. 

(B) Língua. 

(C) Figurino. 

(D) Improvável. 

 

QUESTÃO 14  

 

O vocábulo que NÃO apresenta desinência de gênero é: 

 

(A) colunista. 

(B) complicada. 

(C) conhecido. 

(D) própria. 

 

QUESTÃO 15  

 

Considere o excerto a seguir para responder a esta questão. 

 

Suponhamos, no entanto, que Juca se adaptasse ao figurino [...]. 

 

A oração grifada apresenta a mesma classificação que 

 

(A) É interessante que o ministro Juca sonhe. 

(B) Muitos dirão que é o ‘povo’. 

(C) Nada contra elas; digo eu, que mereceriam mais análises do que risos. 

(D) Tem gente que reclama da queda do acento em ‘para’. 
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PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 16  

 

O crescimento de uma determinada cultura de bactérias se expressa por           

f(t) = 𝐵𝑒0,04 𝑡 sendo 𝐵 uma constante positiva e t é o tempo em minutos. Se no 

instante inicial da observação estão presentes 1.500 bactérias, então é COR-

RETO afirmar que o total de bactérias presentes uma hora após o início da ob-

servação é igual a: 

 

(A) 1.500𝑒0,04 

(B) 1.500𝑒2,4 

(C) 6.500𝑒0,24 

(D) 90.000𝑒2,4 

 

 

 

 

QUESTÃO 17  

 

Se a sequência log √𝑥, log √𝑥
4

, log √𝑥
8

... é uma progressão geométrica, então é 

CORRETO afirmar que a razão dessa progressão é igual a: 

 

(A) 0,25 

(B) 0,5 

(C) 2 

(D) 4 
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QUESTÃO 18  

 

Sendo log𝑎 𝑚 = 11 e log𝑎 𝑛 = 6 , então é CORRETO afirmar que o valor de                     

𝑀 = log𝑎(𝑚3𝑛2) é igual a: 

 

(A) 15 

(B) 36 

(C) 45 

(D) 72 

 

  

 

 

 

 

QUESTÃO 19  

 

A relação entre a pressão p (medida em atm) e a profundidade h de um ponto 

submerso na água do mar pode ser expressa pela função linear p(h) = 0,1h +1.  

Nessas condições, é CORRETO afirmar que a área (medida em unidades de 

área) sob o gráfico de p(h), considerando 0 ≤ h ≤ 10, é igual a: 

 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 15 

(D) 20 
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QUESTÃO 20  

 

Se 𝑃 =
𝑥

𝑦
+

𝑧

𝑥
  em que  x,y e z  representam a solução do sistema a seguir, então 

é CORRETO afirmar que o valor de 𝑃 é igual a: 

 

x - 2y + 3z = - 1 

2x - y + 2z =  4 

3x + y + 2z =  4 

 

(A) 
−11

4
 

(B) 
−12

25
 

(C) 
1

4
 

(D) 
25

3
 

 

 

QUESTÃO 21  

 

Ao acionar o flash de uma câmara, a bateria começa imediatamente a recarregar 

o capacitor desse flash, sendo o armazenamento de carga dado por              

𝑄(𝑡) = 𝑄0 (1 − 𝑒 −0,5 𝑡) em que 𝑄0 representa a capacidade máxima de carga e      

t representa o tempo de recarga medido em segundos. Nessas condições, é 

CORRETO afirmar que o tempo necessário para recarregar o capacitor até 90% 

de sua capacidade de armazenamento é dado pelo logaritmo: 

 

(A) ln 0,21 

(B) ln(0,21)2 

(C) − ln 0,91 

(D) – ln(0,10)2 
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QUESTÃO 22  

 
Considere logicamente os argumentos I, II e III apresentados a seguir:  

 

I. Se o índice de inflação não subir, a economia irá crescer. Assim, se a po-

lítica econômica for cuidadosa e o índice de inflação não subir, a econo-

mia irá crescer. 

II. Se as leis são boas e seu cumprimento é rigoroso, a criminalidade dimi-

nui. Se o cumprimento rigoroso das leis diminui a criminalidade, então 

nosso problema atual é de ordem prática. Portanto, nosso problema atual 

é de ordem prática. 

III. Se trabalhar, não posso viajar. Trabalho ou estudo para o concurso. 

Passei no concurso e não viajei. Logo, não trabalhei.  

 

É CORRETO afirmar que 

 

(A) I é um argumento válido.   

(B) I e II são argumentos válidos.  

(C) I e III são argumentos válidos. 

(D) II e III são argumentos válidos.  

 

 

QUESTÃO 23  

 

Uma fábrica de autopeças dispõe de 6 prensas hidráulicas que, funcionando 8 

horas por dia durante 10 dias, produzem 24.000 peças. Se essa fábrica trabalhar 

10 horas por dia com apenas 4 prensas hidráulicas, então o total de dias neces-

sário para a produção de 40.000 peças é: 

 

(A) 15 

(B) 18 

(C) 20 

(D) 24 
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QUESTÃO 24  

 

Os termos da sequência (77, 74, 37, 34, 17, 14,...) são obtidos por um critério 

lógico de formação. Assim, segundo esse critério, é CORRETO afirmar que a 

soma do sétimo e oitavo termos dessa sequência é: 

 

(A) 21 

(B) 16 

(C) 13 

(D) 11 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25  

 

Se a sequência (- x
2,
 3x + 7, x

2
 ) é uma progressão aritmética de três termos, 

então o termo central dessa progressão é igual a: 

 

(A) 0 

(B) 
1

2
 

(C) –7 

(D) 
−7

3
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 26  

 
Quando a exibição padrão do “Painel de Controle” está organizada por categoria 
no Microsoft Windows 7, versão português, a opção “Fazer backup do computa-
dor” está dentro da categoria: 

 
(A) Hardware e Sons. 

(B) Programas. 

(C) Rede e Internet. 

(D) Sistema e Segurança. 

 
 
 

QUESTÃO 27  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre a configuração padrão do Windows Explo-
rer do Microsoft Windows 7, versão português: 
 
I – A opção “Escolher detalhes...”, para se definir quais detalhes devem ser 

exibidos dos itens de uma pasta, está presente no menu “Exibir”. 

II – A opção “Selecionar Tudo” está presente no menu “Editar” e também pode 
ser acionada pelas teclas “Ctrl+A”. 

III – A opção “Formatar...”, para que uma das unidades do computador seja 
formatada, está presente no menu “Ferramentas”. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 28  

 

A tecla de atalho “Alt+C” no Microsoft Internet Explorer 11, versão português, 
realiza a seguinte operação: 

 
(A) Exibir a lista de ferramentas. 

(B) Exibir downloads. 

(C) Exibir favoritos, feeds e histórico. 

(D) Ir para a página “Home”. 

 
 
 
 

QUESTÃO 29  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as pastas do Microsoft Outlook, versão 
português do Office 2010: 
 
I – Não é permitido excluir, renomear ou mover a pasta “Mensagens excluí-

das”. 

II – A pasta “Lixo Eletrônico” contém apenas mensagens excluídas automati-
camente por uma regra definida pelo usuário. 

III – Após serem enviadas pelo usuário, uma mensagem configurada para ser 
entregue em um determinado horário permanece na pasta “Caixa de saída” 
até o momento da entrega. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas.  

(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 30  

 
Ícone correspondente à opção “Letra Capitular” do grupo “Texto” da Guia “Inserir” 
do Microsoft Word, versão português do Office 2010: 

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

 

QUESTÃO 31  

 
Tecla de atalho para “Alinhar Texto à Direita” no Microsoft Word, versão portu-
guês do Office 2010: 

 
(A) Ctrl+D. 

(B) Ctrl+E 

(C) Ctrl+G. 

(D) Ctrl+Q. 

 

QUESTÃO 32  

 
Função do Microsoft Excel, versão português do Office 2010, que remove os 
espaços de uma sequência de caracteres de texto, com exceção dos espaços 
simples entre palavras: 

 
(A) ARRUMAR 

(B) SUBSTITUIR 

(C) TEXTO 

(D) TIRAR 
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QUESTÃO 33  

 
Em relação às opções disponíveis no grupo “Configurar Página” da guia “Layout 
de Página” do Microsoft Word, versão português do Office 2010, correlacione as 
colunas a seguir: 
 

Opção Efeito ou opção de formatação 

I.  

(    ) Tamanho 

II.  

(    ) Margens 

III.  

(    ) Colunas 

IV.  

(    ) Orientação 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 
(A) I, III, IV, II. 

(B) I, IV, III, II. 

(C) II, I, IV, III. 

(D) III, I, IV, II. 

 

QUESTÃO 34  

 
São opções do grupo “Estilo” da guia “Página Inicial” na configuração padrão do 
Microsoft Excel, versão português do Office 2010, EXCETO: 

 
(A) Estilos de Célula. 

(B) Formatação Condicional. 

(C) Formatar. 

(D) Formatar como Tabela. 
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QUESTÃO 35  

 
Analise as seguintes afirmativas sobre as opções disponíveis na lista “Inserir” do 
grupo “Células” da guia “Página Inicial” na configuração padrão do Microsoft Ex-
cel, versão português do Office 2010: 
 

I – A opção  realiza a ação “Inserir células...”. 

II – A opção  realiza a ação “Inserir Linhas na Planilha”. 

III – A opção  realiza a ação “Inserir Colunas na Planilha”. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas.  

(D) II e III, apenas. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 36  

 

No seu conceito mais amplo, a Anatomia é a ciência que estuda, macro e mi-

croscopicamente, a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados.  

Identifique com “V” as proposições VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS: 

 

_____ Como funções importantes para o esqueleto, podemos apontar: proteção; 

sustentação e conformação do corpo; local de armazenamento de íons 

Ca e P; sistema de alavancas que movimentadas pelos músculos permi-

tem os deslocamentos do corpo; local de produção de certas células do 

sangue. 

_____ No momento em que o músculo tríceps braquial se contrai para fazer a 

extensão do antebraço, o músculo braquial opõe-se a este movimento re-

tardando-o, a fim de que ele não se execute bruscamente e, nesse caso, 

atua como um agonista. 

_____ As fibras musculares podem reduzir seu comprimento, em relação ao es-

tado de repouso, de cerca de um terço ou metade. O trabalho [T] realiza-

do por um músculo depende da potência [F] do músculo e da amplitude 

de contração [E] do mesmo: T = F x E. 

_____ Embora apresentem consideráveis variações entre elas, as junturas pos-

suem certos aspectos estruturais e funcionais em comum que permitem 

classificá-las em três grandes grupos: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. 

_____ A coluna vertebral é constituída de 38 peças esqueléticas, as vértebras, 

colocadas umas sobre as outras no sentido longitudinal, de modo a for-

mar um conjunto que se estende pela nuca, tórax, abdome e pelve, com-

posta por oito vertebras cervicais, treze torácicas, seis lombares, seis sa-

crais e cinco coccígeas. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

(A) F – V – F – F – V 

(B) F – V – F – V – F 

(C) V – F – V – F – V  

(D) V – F – V –V – F 
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QUESTÃO 37  

 
O sistema articular é imprescindível para o movimentar-se humano, uma vez 

que, sem a existência dele, o aparelho locomotor seria apenas um conjunto de 

ossos e músculos inertes. Diferentes movimentos esportivos estão citados na 

coluna da esquerda. Associe cada movimento esportivo ao seu movimento arti-

cular correspondente, listado na coluna da direita: 

 

1. Abertura látero-lateral na ginástica artística. 

2. Chute no futebol. 

3. Nado de peito. 

4. Salto para ataque no voleibol. 

 

(    ) Abdução do quadril. 

(    ) Adução do quadril. 

(    ) Flexão e extensão de joelhos. 

(    ) Flexão de quadril e extensão de joelhos. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

 

(A) 1 – 3 – 2 – 4 

(B) 1 – 3 – 4 – 2 

(C) 3 – 1 – 2 – 4  

(D) 4 – 2 – 3 – 1 
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QUESTÃO 38  

 

O sistema nervoso autônomo se divide em duas partes: sistema nervoso simpáti-

co e sistema nervoso parassimpático, que se distinguem segundo critérios ana-

tômicos, farmacológicos e fisiológicos. Algumas dessas diferenças estão explici-

tadas abaixo. É INCORRETO o que se afirma em:  

 

(A) As ações dos dois sistemas são complexas, podendo ser para o mesmo 

sistema, diferente nos vários órgãos. Por exemplo, o simpático que ativa o 

movimento cardíaco inibe o movimento do tubo digestivo. 

(B) No coração, as funções do simpático dilatam as coronárias, provocando 

uma bradicardia, e as do parassimpático contraem as coronárias e provo-

cam taquicardia. 

(C) Os dois sistemas, apesar de, na maioria dos casos, terem ação antagônica, 

colaboram e trabalham harmonicamente na coordenação da atividade visce-

ral, adequando o funcionamento de cada órgão às diversas situações a que 

é submetido o organismo. 

(D) Uma das diferenças fisiológicas entre o simpático e o parassimpático é que 

este tem ações sempre localizadas a um órgão ou setor do organismo, en-

quanto as ações do simpático, embora possam ser também localizadas, 

tendem a ser difusas, atingindo vários órgãos. 
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QUESTÃO 39  

 

Em uma análise biomecânica qualitativa, para melhorar a técnica, devem ser 

envolvidos os seguintes passos:  

 

I. Proponha um modelo da técnica mais eficaz e descreva como ela se pa-

receria. 

II. Examine a habilidade do atleta para determinar com o que sua técnica se 

parece na verdade. 

III. Use equipamento especializado para a gravação e a medida das variá-

veis biomecânicas de interesse. 

IV. Use cronômetro e fita métrica para medir e, assim, quantificar os parâme-

tros biomecânicos. 

V. Teste ou avalie o desempenho, comparando a técnica ideal com o de-

sempenho observado. 

VI. Treine o executor fornecendo feedback e a instrução necessária para 

corrigir esses erros. 

 

Estão CORRETAS apenas as proposições: 

 

(A) I, II, V e VI 

(B) I, II, III e V 

(C) I, III, IV e VI 

(D) III, IV, V, VI 
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QUESTÃO 40  

 

O corpo humano precisa ser abastecido continuamente com energia química 

para realizar suas muitas e complexas funções. Sobre o processo de transferên-

cia de energia no corpo, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A gordura armazenada representa uma fonte de energia potencial. No en-

tanto, as reservas reais desse combustível não chegam a 2.000 kcal, em 

contraste com a reserva de energia na forma de carboidrato que podem 

atingir cerca de 90.000 a 110.00 kcal de energia. 

(B) A oxidação celular ocorre nas mitocôndrias e envolve a transferência de 

elétrons do hidrogênio para o oxigênio molecular. Isso resulta em liberação e 

transferência de energia química para formar os fosfatos de alta energia.  

(C) As duas principais atividades transformadoras de energia na célula é formar 

e conservar ATP (trifosfato de adenosina) a partir da energia potencial pre-

sente nos alimentos e utilizar a energia química presente no ATP para o tra-

balho biológico. 

(D) Como a energia do ATP é aproveitada para acionar todas as formas de tra-

balho biológico, o ATP é considerado a “moeda corrente de energia” da cé-

lula. 

 

QUESTÃO 41  

 

Como as reações anaeróbicas da glicólise liberam somente cerca de 10% de 

energia existente dentro da molécula de glicose, existe outro meio para extrair o 

restante de energia. Isso ocorre quando as moléculas de ácido pirúvico são con-

vertidas irreversivelmente para a forma de ácido acético, acetil-CoA. Este com-

posto intermediário que penetra no segundo estágio da desintegração dos car-

boidratos é conhecido como: 

 

(A) fonte energética aeróbica. 

(B) fonte energética anaeróbica. 

(C) ciclo de Krebs. 

(D) ciclo energético biológico. 
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QUESTÃO 42  

 

Ao optar, no processo de treinamento esportivo, pela periodização dupla, pode-

se obter vantagens que estão destacadas nas assertivas abaixo. 

 

I. O primeiro período de competições (período 1 de competições) pode 

servir como avaliação de desempenho, tendo por isso uma função com-

plementar para o segundo período de competições (período 2 de compe-

tições). 

II. Pausas muito longas entre as competições produzem uma certa monoto-

nia e reduzem a motivação. 

III. Aumenta-se do desempenho obtido em modalidades esportivas com ên-

fase na força e na velocidade para o seu desenvolvimento; 

IV. Pode ser aplicada em todos os níveis de atletas, desde iniciantes até 

atletas com bom rendimento. 

 

Estão CORRETAS apenas as proposições: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, III e IV. 

(D) II, III e IV. 

 

 

 

QUESTÃO 43  

 

O treinamento específico da capacidade anaeróbica provoca diversas 

adaptações fisiológicas. Dentre as adaptações observadas, podemos citar:  o 

aumento 

 

(A) da concentração e atividade das enzimas oxidativas. 

(B) do débito cardíaco. 

(C) do tônus parassimpático. 

(D) das concentrações sanguíneas e musculares máximas de lactato. 



 28 

QUESTÃO 44  

 

É sabido que o treinamento físico organizado e sistematizado pode acarretar 

adaptações orgânicas no indivíduo. No entanto, o mesmo treinamento realizado 

por dois indivíduos semelhantes não, necessariamente, provocará a mesma res-

posta fisiológica em ambos. Neste caso, qual princípio do treinamento é eviden-

ciado? 

 

(A) Princípio da especificidade. 

(B) Princípio da interdependência de volume-intensidade. 

(C) Princípio da individualidade biológica. 

(D) Princípio da sobrecarga. 

 

QUESTÃO 45  

 

Analise o gráfico. Nele podemos observar que um determinado indivíduo recebeu 

um estímulo. A partir desse estímulo, desencadearam-se algumas fases do me-

canismo orgânico como resposta ao estímulo recebido.  

 
Em qual fase (apontada no gráfico com indicações numéricas) se pode verificar o 

processo de supercompensação? 

 

(A) Fase nº 1. 

(B) Fase nº 2. 

(C) Fase nº 3. 

(D) Fase nº 4. 
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QUESTÃO 46  

 

Como técnico esportivo, na grande maioria das vezes, você é responsável pela 

prestação de primeiros socorros aos atletas lesionados. As assertivas abaixo se 

referem a ações que podem ser prestadas por você. 

 

I. A obstrução de uma via aérea corta o fluxo de oxigênio para o corpo e 

deve ser tratada com a manobra de Heimlich. 

II. Sempre que o atleta apresentar hemorragia pelo nariz, faça-o sentar, 

aplique uma pressão suave tamponando as narinas e oriente-o a ficar 

com a cabeça inclinada para trás. 

III. Em lesões com hemorragia, após ter retirado algum objeto entranhado, 

aplique bandagens que devem ser retiradas quando ensopadas de san-

gue da ferida. Se o atleta estiver com muita dor, dê aspirina para aliviar. 

IV. O PRGCE (proteção, repouso, gelo, compressão e elevação) é benéfico 

para quase todos os tipos de lesões musculoesqueléticas. 

V. Em casos de picada de inseto, para minorar os danos, tente limpar a 

área envenenada e aplique gelo para diminuir o inchaço e a circulação 

na área. 

 

Estão CORRETAS apenas as proposições: 

 

(A) I, II e III. 

(B) I, IV e V. 

(C) I, III e V. 

(D) II, III e IV. 
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QUESTÃO 47  

 
Durante uma partida de basquete, após uma disputa de bola, seu atleta cai esta-
telado no solo, como se perdesse o chão, após levar uma cotovelada na cabeça.  
Apresenta uma deformidade no crânio no local da lesão, suas pupilas apresen-
tam tamanho desigual e se apresenta confuso, mas consciente.  
Quais primeiros socorros devem ser aplicados? 
 
(A) Estabilize a cabeça e o pescoço. 
(B) Monitore os ABCs (vias aérea, respiração e circulação) e faça respiração 

artificial ou RCP (reanimação cardiopulmonar), se necessário.  
(C) Procure imediatamente a equipe médica de emergência. 
(D) Tente reanimar o atleta ou despertar sua atenção, fazendo-o cheirar sais ou 

amônia. 
 
 

QUESTÃO 48  

 
Analise a situação a seguir: 
O teste de Cooper de corrida/caminhada consiste em percorrer a maior distância 
possível em 12 minutos. A distância final percorrida é comparada em uma tabela 
com categorias de gênero e idade. Um homem, de 25 anos, percorreu 2,4 km em 
12 minutos. Sua comparação na tabela foi “muito bom”. 
Associe os conceitos de medidas e avaliações listados na coluna da esquerda às 
considerações da situação acima, listadas na coluna da direita: 
 

1. Medida. 
2. Avaliação. 
3. Teste. 
4. Protocolo. 

(     ) Teste de Cooper. 
(     ) Passo a passo do teste. 
(     ) 2,4 km. 
(     ) Muito bom. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) 1, 2, 3, 4 
(B) 2, 3, 4, 1 
(C) 3, 4, 1, 2 
(D) 4, 1, 2, 3 
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QUESTÃO 49  

 

A estimativa do percentual de gordura por meio do método de pregas cutâneas 

utiliza, normalmente, duas equações (Brozek ou Siri). Qual variável é utilizada 

em ambas as equações? 

 

(A) Circunferências corporais. 

(B) Perímetros corporais. 

(C) Dobras cutâneas. 

(D) Densidade corporal. 

 

 

 

QUESTÃO 50  

 

As avaliações das aptidões físicas são realizadas por meio de diversos testes 

físicos. Os itens abaixo se referem a testes e aptidões físicas que eles avaliam.  

 

I. Teste de dobras cutâneas para a avaliação da composição corporal. 

II. Teste de 1 repetição máxima para avaliação da resistência muscular. 

III. Teste de abdominal curto para a força muscular. 

IV. Goniometria para avaliação da flexibilidade. 

V. Teste de Astrand para a capacidade cardiorrespiratória. 

 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

(A) I, II, III 

(B) I, IV, V 

(C) II, III, IV 

(D) III, IV, V 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA 
EDITAL 01/2015 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
 

 

01   11   21   31   41  

02   12   22   32   42  

03   13   23   33   43  

04   14   24   34   44  

05   15   25   35   45  

06   16   26   36   46  

07   17   27   37   47  

08   18   28   38   48  

09   19   29   39   49  

10   20   30   40   50  
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