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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

GUARDA MUNICIPAL 
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Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 15 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   

 

Como desenvolver o hábito de leitura nas crianças? 

 

        Por Stéphanie Habrich 
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Ouço por aí muitos pais se perguntando o que devem fazer para in...entivar os filhos a gostar 

de ler. 

Eu costumo dizer que não existe receita de bolo para que as crianças se interessem pela 

leitura – e que não importa se o jovem está lendo uma receita de bolo ou um clássico da 

literatura. O importante é que ele leia algo que o motive a tomar gosto pela leitura. 

Quando se veem diante da tarefa de estimular os filhos a ler, muitos pais pensam 

automaticamente em munir a criança com livros. Embora eles sejam fundamentais para o 

desenvolvimento de um indivíduo, as obras literárias não precisam ser a única porta de entrada 

para o mundo da leitura. 

No meu caso, acredito que as revistas infantojuvenis europeias foram, em grande parte, 

responsáveis por despertar o meu interesse para o hábito de ler. Meu pai, alemão, e minha mãe, 

francesa, assinavam para mim publicações infantis da França e da Alemanha – bastante comuns 

na Europa. As publicações traziam curiosidades, histórias e receitas, além de textos que 

explicavam o que estava acontecendo no mundo de uma forma que as crianças – como eu, na 

época – conseguiam entender. E eu adorava ficar por dentro de tudo. 

Os jovens ouvem os pais e outros adultos falando sobre assuntos da atualidade e querem 

compreender melhor os temas tratados. Ao terem contato com publicações infantojuvenis que 

tratam sobre essas questões, passam a ver nesses materiais a possibilidade de entenderem 

melhor o mundo ___ sua volta – e de não ficarem a...eios ao que as pessoas estão falando por 

aí. 

Além da possibilidade de obter informações novas, outra coisa que me encantava nas 

publicações da minha infância era a sensação de dever cumprido toda vez que eu terminava uma 

leitura – algo que não vinha de forma tão rápida com livros, onde, naturalmente, os textos são 

maiores do que as notícias curtas das publicações infantis. 

Enfim, ler ___ publicações vindas da França e Alemanha era agradável, divertido e 

instrutivo. Toda vez que elas chegavam em casa, eu saía correndo para ler, de tão an...iosa que 

ficava. É essa mesma sensação que tento proporcionar aos leitores do Joca. 

Inspirada nas publicações infantis que eu lia quando criança, em 2011 lancei o Joca, 

o primeiro jornal para crianças e jovens do Brasil. Nele, tratamos dos mais variados assuntos – 

política, economia, cultura, tecnologia, esportes, entre outros – com uma abordagem específica 

para essa faixa etária. Os textos que as crianças encontram no jornal são dinâmicos e objetivos, 

e costumam vir acompanhados de imagens, infográficos e ilustrações para facilitar a 

compreensão dos temas. 

Hoje, oito anos após a criação, o Joca é distribuído por todo o país. Contamos com tiragem 

de 30.000 exemplares, que chegam a escolas para uso em sala de aula, nas casas de assinantes 

e em ONGs. 

Dentre todas as conquistas que tivemos nos últimos anos, a que me deixa mais feliz é ver 

como as crianças gostam de ler o jornal. Quando uma nova edição chega, vemos a animação no 

rosto dos jovens, sedentos para saber das novidades. 

Ouvimos sempre que os brasileiros, sobretudo as crianças, não gostam de ler. Mas, ao ver 

esses números, tenho a certeza de que essas afirmações não passam de mitos. Acredito que, 

quando as crianças têm acesso a materiais que são atraentes, lúdicos e respeitam a sua 

inteligência, a vontade de ler aumenta. 

Se dermos ___ crianças os conteúdos certos, que despertem a curiosidade já existente 

nelas, estou certa de que as chances de desenvolverem o hábito da leitura de maneira natural 

serão muito maiores. 

E, assim, todos agradecem: tanto as crianças quanto seus pais. 

 
(Disponível em: https://claudia.abril.com.br/ - texto adaptado especialmente para esta prova.)  
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Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir. 

 

I. De um modo geral, o texto visa a responder a pergunta colocada em seu título. 

II. A autora se vale de sua experiência pessoal para exemplificar como se pode despertar o interesse 

de uma criança pela leitura. 

III. Para a autora, a única forma correta de se iniciar uma criança no mundo da leitura é através de 

textos literários. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um sentimento que a autora associa à 

leitura. 

 

A) Motivação. 

B) Interesse. 

C) Curiosidade. 

D) Animação. 

E) Obrigação. 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando a construção do texto, assinale a alternativa FALSA. 

 

A) A autora utiliza trechos narrativos, contando sua própria história, a fim de ilustrar o assunto que 

aborda. 

B) Trata-se de um texto de opinião, no qual a autora expõe seu ponto de vista sobre a pergunta 

elaborada no título. 

C) O assunto principal do texto não é a divulgação da publicação pela qual a autora é responsável, 

não sendo, portanto, uma peça publicitária. 

D) Trata-se de um editorial de revista, no qual a autora explica o assunto que será abordado em outras 

reportagens. 

E) A autora fala sobre uma publicação sobre a qual é responsável a fim de exemplificar um tipo de 

produção que faz sucesso entre o público jovem. 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 19, 25 e 44. 

 

A) à – as – às 

B) à – as – as 

C) à – às – às 

D) a – às – as 

E) a – às – às 

 

 

QUESTÃO 05 – Considerando a correta ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços pontilhados nas linhas 01, 19 e 26. 

 

A) c – lh – s. 

B) c – lh – c. 

C) s – l – c. 

D) s – l – s. 

E) c – l – s. 
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Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

QUESTÃO 06 – Considerando as regras de acentuação gráfica em Língua Portuguesa, analise as 

assertivas a seguir. 

 

I. Na linha 04, a palavra “clássico” é acentuada por ser uma paroxítona. 

II. Na linha 10, a palavra “europeias” não é acentuada, mas a palavra assembléia deve ser acentuada. 

III. Na linha 47, a palavra “pais” não é acentuada, mas caso fosse empregado o acento agudo na letra 

“i”, seria formado outro substantivo existente em Língua Portuguesa. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 07 – Em “Os jovens ouvem os pais e outros adultos falando sobre assuntos da atualidade 

e querem compreender melhor os temas tratados.”, caso substituíssemos a palavra “jovens” por sua 

forma singular, quantas outras alterações seriam necessárias a fim de que mantivéssemos as corretas 

relações de concordância no período? 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise as assertivas a seguir. 

 

I. Na linha 05, o pronome oblíquo “o”, em “que o motive”, tem como referente o pronome reto “ele”, 

na mesma linha. 

II. Na linha 21, o pronome relativo “que” refere-se ao substantivo “coisa”, seu antecedente. 

III. Na linha 18, a palavra “materiais” é empregada como substituta da palavra “questões” a fim de 

evitar a repetição de termos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica a palavra que NÃO poderia substituir o vocábulo 

“sedentos” (linha 39), sob pena de acarretar alteração ao sentido original do texto. 

 

A) Ávidos. 

B) Sôfregos. 

C) Pacientes. 

D) Desejosos. 

E) Cobiçosos. 
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Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um pronome relativo.  
 

A) “muitos pais se perguntando o que devem fazer” (l. 01). 

B) “Eu costumo dizer que não existe” (l. 03). 

C) “ele leia algo que o motive” (l. 05). 

D) “além de textos que explicavam” (l. 13-14). 

E) “algo que não vinha de forma tão rápida” (l. 23). 
 

 

QUESTÃO 11 – Considerando o emprego correto dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 

seguir e assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso 
 

(  ) Na linha 04, o travessão separa orações coordenadas e poderia ser substituído por uma vírgula, 

sem prejuízo da correção gramatical do período. 

(  ) Na linha 06, o emprego da vírgula deve-se à separação de uma oração subordinada que inicia o 

período. 

(  ) Na linha 35, o emprego das vírgulas deve-se à ocorrência de um adjunto adverbial intercalado e 

formado por mais de três palavras. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

E) F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 12 – Na linha 25, a expressão “Enfim” expressa qual ideia? 
 

A) Condição. 

B) Causa. 

C) Consequência. 

D) Finalidade. 

E) Conclusão. 
 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pela oração sublinhada 

no trecho a seguir:  “tenho a certeza de que essas afirmações não passam de mitos” (l. 41).  
 

A) Objeto direto. 

B) Objeto Indireto. 

C) Complemento Nominal. 

D) Sujeito. 

E) Predicativo do Sujeito. 
 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que indica o termo que exerce a função de objeto direto no 

trecho a seguir: “outra coisa (1) que me (2) encantava (3) nas publicações (4) da minha infância (5)”.  
 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação morfológica do pronome 

“essa” (l. 27). 
 

A) Pronome demonstrativo. 

B) Pronome indefinido. 

C) Pronome possessivo. 

D) Pronome pessoal. 

E) Pronome relativo. 
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Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 16 – Com base na Lei Orgânica do Município de Bagé, analise as assertivas que seguem. 

 

I. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais e 

diretores, ou responsáveis pelos órgãos da Administração Direta e Indireta. 

II. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal de Bagé, composta por Vereadores eleitos 

em pleito direto, pelo sistema proporcional, para um mandato de quatro anos e funciona de acordo 

com o seu Regimento Interno. 

III. Os símbolos Municipais são a bandeira, o brasão e o hino. 

IV. A flor da bromélia, a árvore angico e a águia cinzenta são os símbolos naturais do Município de 

Bagé. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 17 – Segundo o Art. 38 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bagé, o 

funcionário poderá ser convocado para prestar: 

 

I. Serviço ou plantão extraordinário. 

II. Serviço noturno, entendendo como tal o executado entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do 

dia seguinte. 

III. Regime especial de trabalho, nos termos do referido Estatuto, podendo ser de tempo integral 

quando o sujeitar a maior número de horas semanais do que o estabelecido pela lei para o cargo. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 18 – Com base no Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais 

de Bagé (RPPS), analise as assertivas que seguem. 

 

I. O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bagé, de caráter 

contributivo, não solidário e de filiação opcional, será mantido pelo Município através dos órgãos 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, suas autarquias e fundações e pelos seus 

segurados. 

II. A irredutibilidade do valor dos benefícios e o valor mensal das aposentadorias e pensões não 

inferior ao salário-mínimo são dois dos princípios que regem o referido Regime. 

III. Os beneficiários do RPPS são as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos 

termos do referido Regime. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

QUESTÃO 19 – O Art. 13 da Lei Municipal nº 5.875/2018 define que a ______________________ é 

o órgão de controle interno da Guarda Civil Municipal de Bagé, responsável por auxiliar na orientação, 

direção, planejamento, coordenação, supervisão e fiscalização dos servidores, bem como na 

elaboração dos processos administrativos disciplinares. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) Auditoria  

B) Corregedoria 

C) Ouvidoria 

D) Inspetoria 

E) Superintendência 
 

 

QUESTÃO 20 – Segundo as disposições do Art. 33 da Lei Municipal nº 5.875/2018, fica assegurado 

aos Guardas C ivis Municipais de Bagé o pagamento do Adicional por Risco de Vida no valor 

correspondente a __________________, calculado sobre o salário básico da classe inicial, que será 

incorporado à remuneração após o seu recebimento por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos 

intercalados pelo efetivo exercício da atividade de guarda. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) 80% (oitenta por cento) 

B) 70% (setenta por cento) 

C) 60% (sessenta por cento) 

D) 50% (cinquenta por cento) 

E) 40% (quarenta por cento) 
 

 

QUESTÃO 21 – A Lei Municipal nº 5.875/2018 estabelece que a avaliação de desempenho dos 

servidores ocupantes de cargos na carreira de Guarda Civil Municipal de Bagé será realizada de forma 

contínua e formalizada, anualmente, por Comissão Disciplinar. Segundo as disposições do Art. 37 da 

referida Lei, NÃO se encontra entre os critérios para avaliação de desempenho desses servidores o(a): 
 

A) Iniciativa/coragem. 

B) Criatividade/ autonomia. 

C) Espírito de corpo/liderança. 

D) Caráter/honra. 

E) Camaradagem/lealdade. 
 

 

QUESTÃO 22 – Além dos deveres e proibições previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos do 

Município de Bagé, os integrantes da Guarda Civil Municipal submetem-se às condutas definidas na 

Lei Municipal nº 5.875/2018. Segundo as disposições do Art. 47 da referida Lei, são condutas a serem 

observadas pelos servidores da Guarda Civil Municipal, entre outras, EXCETO: 
 

A) Manter sigilosos os assuntos da sua atividade profissional.  

B) Levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior as irregularidades, ilegalidades, 

omissões ou abuso de poder que tenha conhecimento, indicando, quando possível, elementos 

de prova para efeito de apuração em processo apropriado. 

C) Usar e manter o uniforme limpo, em condições adequadas e completo, bem como prezar pelo asseio 

pessoal. 

D) Executar, prontamente, as ordens de acordo com a orientação superior, mesmo contrárias aos 

princípios e deveres previstos na referida Lei.  

E) Tratar com respeito, cortesia e atenção os usuários do serviço público, os demais servidores e 

agentes públicos. 
 

 

QUESTÃO 23 – De acordo com as disposições do Art. 144 da Constituição Federal, a prevenção e a 

repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao contrabando e ao descaminho, sem 

prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, 

destina-se à: 
 

A) Polícia Federal. 

B) Polícia Civil. 

C) Polícia Militar. 

D) Polícia Penal. 

E) Polícia Rodoviária. 
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Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

QUESTÃO 24 – As infrações disciplinares previstas na Lei Municipal de Bagé nº 5.875/2018, quanto 

à sua natureza, são classificadas em leves, médias e graves. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Infração de natureza leve. 

2. Infração de natureza grave. 

 

Coluna 2 

(  ) Portar-se de modo inconveniente em lugar público ou de acesso ao público, de modo a 

comprometer a imagem da corporação.  

(  ) Deixar, sem justa causa, de submeter-se à inspeção médica ou psicológica determinada por lei 

ou por autoridade competente. 

(  ) Ceder ou emprestar a insígnia ou carteira de identidade funcional. 

(  ) Usar armamento, munição ou equipamento não autorizado. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 2 – 1. 

B) 1 – 2 – 1 – 2. 

C) 2 – 1 – 1 – 2. 

D) 2 – 1 – 2 – 1.  

E) 2 – 2 – 1 – 1.  

 

 

QUESTÃO 25 – Segundo disposições do Art. 20 da Lei nº 13.022/2014, é reconhecida a 

representatividade das Guardas Municipais nos seguintes órgãos colegiados: 

 

I. Conselho Nacional de Segurança Pública. 

II. Conselho Nacional das Guardas Municipais. 

III. Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

INFORMÁTICA 
 

Para responder às questões 26 a 30, considere que: todos os programas estão instalados 

em sua configuração padrão, o idioma dos softwares é o Português Brasil (salvo exceção, 

se for informada na questão), o mouse está configurado para destros e, ainda, os programas 

possuem licença para o uso, e caso haja no enunciado da questão expressões com: Negrito, 

Itálico, Sublinhado ou ainda “ ” (aspas), somente servem para chamar a atenção do(a) 

candidato(a). 
 

QUESTÃO 26 – Considere que um usuário digitou o seguinte: “Prefeitura Municipal de Bagé” em um 

documento do programa Microsoft Word 2016 e, logo após, deu um duplo clique com o botão esquerdo 

do mouse sobre a palavra “Municipal”. O que irá acontecer? 
 

A) Somente as palavras “Prefeitura Municipal” ficarão selecionadas. 

B) Somente as palavras “Municipal de” ficarão selecionadas. 

C) Todas as palavras “Prefeitura Municipal de Bagé” ficarão selecionadas. 

D) Somente a palavra “Municipal” ficará selecionada. 

E) Somente a palavra “Bagé” ficará selecionada. 
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QUESTÃO 27 – Presuma que um arquivo do programa Microsoft Word 2016 se encontra armazenado 

na Lixeira do sistema operacional Microsoft Windows 10. Considere que o usuário “Restaurou” esse 

mesmo arquivo. Assim, diga onde ficará armazenado esse arquivo. 
 

A) No Painel de Controle. 

B) Na pasta Documentos. 

C) Na pasta Meus Documentos. 

D) Na Área de Trabalho. 

E) No seu local de origem. 
 

 

QUESTÃO 28 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

D1 o seguinte: “=MÉDIA(B1;C3)” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor conterá 

em D1? 

 
Figura 1 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 7 

B) 10 

C) 12 

D) 17 

E) 20 
 

 

QUESTÃO 29 – Com base na Figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

E1 o seguinte: “=SOMA(B1:B3)” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor conterá 

em E1? 

 
Figura 2 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 46 

B) 58 

C) 76 

D) 81 

E) 92 

 

 

QUESTÃO 30 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

C1 o seguinte: “=MÍNIMO(A1:B3)” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor conterá 

em C1? 

 
Figura 3 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 15,9 

B) 19,8 

C) 22,5 

D) 26,4 

E) 37,2 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmZiMTpmYWZh:TW9uLCAyNSBNYXkgMjAyMCAxMDoyNjowNiAtMDMwMA==

539_BASE_NMT_SM_31/1/202011:03:18 

Execução: Fundatec 
GUARDA MUNICIPAL 

MATEMÁTICA/RACIOCINIO LÓGICO 
 

Lista de símbolos: 

  Condicional 

  Bicondicional 

  Conector “e” 
  Conector “ou” 

  Conector “ou” exclusivo 

  Negação da proposição 
 

QUESTÃO 31 – O valor de “x” que resolve a proporção 
4

2

1

1




 xx
 é: 

A) x = 5. 

B) x = 6. 

C) x = 7. 

D) x = 8. 

E) x = 9. 
 

 

QUESTÃO 32 – Se 16)3( f  em 4)(  axxf , então o valor de a  será: 

 

A) 10. 

B) 8. 

C) 6. 

D) 4. 

E) 2. 
 

 

QUESTÃO 33 – Se 3x  é uma das raízes da equação 042 ax , então o valor de “a” é: 
 

A)  
3

1
. 

B)  
3

2
. 

C)  
9

4
. 

D)  
9

5
. 

E)  
9

7
. 

 

 

QUESTÃO 34 – A área de um triângulo equilátero cujo perímetro é 18 vale: 
 

A) 39 . 

B) 37 . 

C) 35 . 

D) 33 . 

E) 3 . 
 

 

QUESTÃO 35 – Se a média aritmética de dois números A e B é 14 e A = 30, então o valor de B será: 
 

A) 10. 

B) 2. 

C) 0. 

D) -2. 

E) -5. 
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QUESTÃO 36 – Considere as seguintes proposições: 
 

I. Todo jogador de futebol gosta de ouvir música. 

II. Algumas pessoas que têm veículos importados jogam futebol. 

III. Marcelo gosta de ouvir música. 
 

Disso pode-se concluir que: 
 

A) Marcelo pode ser um jogador de futebol. 

B) Marcelo certamente é um jogador de futebol. 

C) Marcelo tem um veículo importado. 

D) Marcelo não tem um veículo importado. 

E) Marcelo joga futebol e tem um veículo importado. 
 

 

QUESTÃO 37 – A negação da proposição “Pedro é motorista de aplicativo e Maria não é médica em 

Bagé” é: 
 

A) Pedro e Maria não são médicos em Bagé. 

B) Pedro e Maria não são motoristas de aplicativo em Bagé. 

C) Pedro é motorista de aplicativo ou Maria não é médica em Bagé. 

D) Pedro não é motorista de aplicativo ou Maria é médica em Bagé. 

E) Pedro não é motorista de aplicativo e Maria é médica em Bagé. 
 

 

QUESTÃO 38 – Uma proposição equivalente de “Se a prova está difícil, então Antônio não será 

aprovado no concurso” é: 
 

A) A prova está difícil e Antônio não será aprovado no concurso. 

B) Se Antônio for aprovado no concurso, então a prova não está difícil. 

C) A prova está fácil e Antônio foi aprovado no concurso. 

D) A prova está fácil e Antônio não foi aprovado no concurso. 

E) A prova não está fácil e Antônio foi aprovado no concurso. 
 

 

QUESTÃO 39 – Se A e B são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de   ABA   

é: 
 

A) Contraditório. 

B) Falso. 

C) Verdadeiro. 

D) Tautológico. 

E) Impossível de saber. 

 

 

QUESTÃO 40 – O número de linhas da tabela-verdade da proposição   RQP  , onde P, Q e R são 

proposições simples, é: 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 4. 

D) 6. 

E) 8. 

 


