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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Efeitos de Chernobyl ainda preocupam 

 

 Na madrugada de 26 de abril de 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl, 
Ucrânia, antiga União Soviética, explodiu durante um teste, espalhando material 
radiativo pelo ar, em uma área de 150 mil quilômetros quadrados. Um dia depois da 
explosão, 350 mil pessoas foram evacuadas. A radiação seria 400 vezes maior do que a 
bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão. Quarenta e sete pessoas morreram 
na hora e milhares longo dos anos seguintes. Cinco mil toneladas de material extintor, 
como areia e chumbo, foram jogados sobre o reator, que ainda queimava dias depois da 
explosão. Foram usados 1,8 mil helicópteros para o trabalho, e 3,5 mil homens se 
envolveram na operação. Até hoje países como a Rússia e Ucrânia investem em 
descontaminação. O temor é que os efeitos continuem causando prejuízos ao ambiente e 
à saúde humana. Entre 1986 e 1994, quase triplicou o número de adultos com câncer na 
região próxima usina. Em áreas contaminadas na Ucrânia, em Belarus e na Rússia, é 
alta a incidência de câncer na tireoide e de mama, além de anomalias genéticas em 
recém-nascidos. Um relatório da ONU de 2005 estimou que cerca de 4 mil pessoas 
morrerão de doenças relacionadas a radiação. Chernobyl foi desativada em 2000.  

 

(Zero Hora – Domingo, 13/03/2011, p. 05).  

 

1) Considere as seguintes afirmações e assinale aquela que estiver em desacordo com o 
texto acima:  

a) A explosão na usina nuclear de Chernobyl provocou contaminação radiativa 
bem superior à bomba lançada sobre Hiroshima.  

b) Atualmente há uma política de investimentos em descontaminação na Rússia e 
na Ucrânia.  

c) Um acidente nuclear pode representar perdas imensas ao ambiente por longo 
tempo.  

d) Os efeitos de radiação cessaram com a desativação da Usina de Chernobyl em 
2000.  

 

2) De acordo com o texto, pode-se fazer a seguinte inferência acerca dos acidentes 
nucleares:  

a) a contaminação das pessoas começa a ocorrer no dia seguinte ao de uma 
explosão.  

b) Trazem consequências à saúde das pessoas e ao meio ambiente.   
c) próximo a uma centena de pessoas morreram em decorrência da explosão de 

Chernobyl.  



 

d) provocam anomalias entre os moradores mais idosos das proximidades de 
usinas.   

3)Observe o texto abaixo:  

“O uso deste site permite que tenhamos um canal de comunicação de nossos 
funcionários, clientes, fornecedores e de um monte de malucos oferecendo produtos e 
soluções mirabolantes” – considera o diretor de uma empresa de TI em Porto Alegre.  

Considerando o significado da palavra mirabolantes, qual das alternativas a seguir não 
apresentam um vocábulo que poderia substituí-la, sem alterar o significado expresso no 
texto? 

a) Espalhafatoso.  
b) Surpreendente.  
c) Espantoso.  
d) Estrondeante.  

 

4) Observe a imagem abaixo:   

 

 

Considere as afirmativas que seguem:  

I – O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança.  

II – Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar 
inédito no país.  

III – Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no 
banco sugere o aumento de idosos no país.  

 

Está correto o que se afirma em:  

 



a) I, II e III;   b) I apenas;   c) II e III apenas;   d) II apenas.  

 

5) Não deixa de ser paradoxal o fato de o crescimento da descrença, que parecia levar 
....... uma ampliação da liberdade, tem dado lugar ........ escalada do fundamentalismo 
religioso, ......... que se associam manifestações profundamente reacionárias.  

Preencha corretamente as lacunas da frase acima na ordem dada:  

 

a) à – a – a 
b) a – à – a 
c) a – a – à 
d) à – à – a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LEGISLAÇÃO 

 

1) Em relação aos tributos elencados no art. 109 da Lei Orgânica do Município de Novo 
Xingu, assinale a alternativa que nãocorresponde a imposto de competência municipal: 

a) Impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. 
b) Imposto de transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis exceto 
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

c) Impostos sobre propriedade territorial rural.  
d) Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 

competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da 
Constituição Federal. 

 

2) De acordo com a Lei Orgânica do Município de Novo Xingu, a respeito da 
organização do Poder Legislativo, é correto afirmar que:  

I – O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal.  

II – O Poder Legislativo Municipal é exercido pelo Presidente da Câmara Municipal.   

III – A Câmara Municipal é composta de nove (09) Vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.  

IV – A Câmara Municipal é composta de onze (11) Vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.  

V - São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador: a nacionalidade 
brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio 
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezoito anos e ser 
alfabetizado. 

VI - São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador: a nacionalidade 
brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio 
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de vinte e um anos e ser 
detentor de diploma de nível superior.  

 

Está correto o que se afirma na alternativa:  

a) Apenas I e III; 
b) Apenas IV e VI;  
c) Apenas II, IV e VI;  
d) Apenas I, III e V.  

 



3) Em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal nº. 119/2002, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município de Novo Xingu, são requisitos 
básicos para ingresso no serviço público municipal todos os itens abaixo, exceto:  

a) Ser brasileiro;  
b) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;  
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;  
d) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico;  

 

4)Segundo disposição do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de 
Novo Xingu - RS (Lei Municipal nº. 119/2002), “O servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
___________ anos de efetivo exercício”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado desta questão:  

a) 120 (cento e vinte) dias. 
b) 01 (um) ano; 
c) 02 (dois) anos; 
d) 03 (três) anos.  

 

5)De acordo com o art. 2º da Constituição Federal de 1988: “São poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o _________________, o _________________ e 
o _______________”.  

a) Executivo – Constituinte – Tributário; 
b) Legislativo, Tributário e Constituinte;  
c) Legislativo – Executivo – Judiciário;  
d) Judiciário – Executivo – Popular.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

1) Considerando uma partida com regras oficiais de basquete, assinale a afirmativa 
correta:  

a) Uma “bola ao alto” é decretada sempre que a bola fica presa entre a tabelo e o 
aro.  

b) Uma “cesta contra” só é considerada válida se for acidental.  
c) É infração a bola tocar qualquer parte do membro inferior do jogador.  
d) O jogador não pode se deslocar se estiver de posse da bola.  

2) Sobre o processo de avaliação da Educação Física na escola, assinale a afirmativa 
correta:  

a) A participação dos alunos na definição dos critérios é prejudicial, devido à 
imaturidade dos mesmos.  

b) O modelo desenvolvimentista foca sua avaliação apenas no aspecto motor.  
c) O problema não reside no modo de coletar as informações, mas no sentido da 

avaliação.  
d) A avaliação na Educação Física deve estar focada nos aspectos cognitivos e 

motores.  

3)O objetivo é marcar pontos arremessando a bola dentro de um aro. A bola pode ser 
passada, lançada, encostada, quicada e girada em qualquer direção, a duração de uma 
partida é de dois sets de 20 minutos, tempo para lançar de 30 segundos. Trata-se de qual 
modalidade esportiva? 

a) Voleibol.  
b) Basquetebol.  
c) Handebol.  
d) Futebol.  

4) Sobre as regras de handebol é permitido ao jogador:  

a) Bater, atirar ou empurrar a bola usando mãos abertas ou fechadas.  
b) O limite de 5 segundos, segurando a bola, exceto usando o drible.  
c) Com a bola, driblar: quicar a bola repetidamente com uma mão, durante 5 

segundos.  
d) Com a bola, sem driblar usar um máximo de 5 passos.  

5)De acordo com as regras de Voleibol, segundo a FIVB, pode-se afirmar que:  

a) Todos os jogadores assinam a súmula de jogo.  
b) Quando algum jogador cometer falta disciplinar, sua equipe é punida com a 

perda de 1 (um) ponto.  
c) O uniforme obrigatório é: camisa, calção e meias e devem ser iguais e ter a 

mesma cor para todos os jogadores da mesma equipe.  
d) Nas partidas oficiais, o ganhador do jogo, tem que atingir a contagem de 15 

pontos, com uma vantagem de pelo menos 2 pontos em relação ao adversário 
para ser ganhadora do Set.  
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