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SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com
sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Um fim de mar colore os horizontes.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se
apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro
exemplar ao fiscal de sala.

2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão apresenta quatro
alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao
recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão,
notifique ao fiscal de sala.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA,
fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação
dupla terá pontuação ZERO.

CADERNO DE
QUESTÕES
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Leia o Texto I para responder às questões de 01 a 05. 
 
Texto I 
 

Salto do Itiquira (GO): tudo sobre a maior queda d’água 
acessível do Brasilqueda d’água acessível do Brasil 
Caudalosa queda d’água que despenca a uma altura de 
168 metros, o Itiquira integra a oitava posição entre as 
maiores cachoeiras do Brasil e o primeiro lugar no quesito 
acessibilidade – um cadeirante, por exemplo, consegue 
chegar bem próximo à queda, via trilha pavimentada. 
Ali você realmente se sente minúsculo em relação à 
natureza e consegue entender a grandiosidade e 
complexidade dos nossos atrativos naturais. Confira abaixo 
todas as dicas para visitar o Salto do Itiquira, no Goiás 
Onde fica o Salto do Itiquira? 
O Salto do Itiquira fica dentro do Parque Municipal do 
Itiquira, no município de Formosa, em Goiás. A região é 
conhecida por sua infinidade de cachoeiras, lagoas, grutas 
e cavernas,  levando o apelido de Berço das Águas, por 
possuir nascentes das três maiores bacias hidrográficas da 
América do Sul. Um prato cheio para os aventureiros de 
plantão, é a opção ideal para um bate-volta desde Brasília. 
Quando ir ao Salto do Itiquira? 
Os melhores meses para visitar o Salto do Itiquira são entre 
abril e setembro, período de seca na região; a paisagem 
fica verdinha, clima mais ameno e garantia de sol durante 
muito tempo. Assim como na Chapada dos Veadeiros, a 
época de chuvas é o verão, concentrando-se 
principalmente entre os meses de novembro e março. 
Neste período, a cachoeira continua aberta, mas as 
tempestades podem inviabilizar a visão completa do 
fenômeno e até mesmo o acesso a todos os mirantes. Em 
outubro as chuvas já voltam a cair, mas ainda é um bom 
mês. 

Disponível em: <https://www.carpemundi.com.br/salto-do-itiquira>. Acesso em: 
05 set. 2022. 

 
QUESTÃO 01 
 
O título do texto destaca uma importante qualidade do Salto 
do Itiquira como atração turística:  
 
(A) a capacidade de encantar a todos. 

   
(B) a localização estratégica no estado de Goiás. 
 
(C) a qualificação como maior cachoeira do Brasil. 
 
(D) a possibilidade de receber pessoas com dificuldade de 

locomoção. 
 
QUESTÃO 02 
 
As perguntas sobre a localização e a época de ir ao Salto do 
Itiquira dão ao texto um caráter  
 
(A) instrucional.  
 
(B) oficial.  
 
(C) narrativo. 
 
(D) jornalístico.  
 
 
 
 

 
QUESTÃO 03 

 
O Sentido da frase “um bate-volta desde Brasília” diz respeito  
 
(A) à viagem curta. 

 
(B) à atividade familiar. 

 
(C) ao turismo solitário.   

 
(D) ao passeio improvisado. 
 
QUESTÃO 04 
 
O exercício de cidadania definido na frase “um cadeirante (...) 
consegue chegar bem próximo à queda, via trilha 
pavimentada” é 
 
(A) a educação. 
 
(B) a acessibilidade. 
 
(C) o lazer. 
 
(D) a segurança. 
 
QUESTÃO 05 
 
A cidade de Itiquira e o Salto de Itiquira mantêm uma relação 
de afinidade devido  
 
(A) à curta distância até Brasília.  
 
(B) à localização estratégica de ambas no estado de Goiás.  
 
(C) ao fato de pertencerem à região do Berço das águas. 
 
(D) ao compartilhamento de um nome de mesma origem. 

 
Veja a Imagem I, a seguir, e releia o Texto I para responder 
às questões de 06 a 08. 
 

Imagem I 
 

 
Disponível em: <https://www.carpemundi.com.br/salto-do-itiquira>. Acesso em: 

05 set. 2022. 
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QUESTÃO 06 
 
Do conjunto de palavras relacionadas ao fenômeno 
retratado na imagem, exclui-se 
 
(A) cachoeira.  
 
(B) corredeira. 
 
(C) cascata.  
 
(D) caverna. 
 
QUESTÃO 07 
 
Uma palavra que pode descrever a principal característica 
física do Salto do Itiquira é 
 
(A) pequena. 
 
(B) silenciosa. 
 
(C) caudalosa.  
 
(D) acessível. 

 
 
QUESTÃO 08 
 
Considerando a Imagem I, qual frase do Texto I descreve a 
experiência de quem conhece o Salto do Itiquira?  
 
(A) As tempestades podem inviabilizar a visão completa do 

fenômeno. 
 
(B) Ali você realmente se sente minúsculo em relação à 

natureza.  
 
(C) Confira abaixo todas as dicas para visitar o Salto do 

Itiquira. 
 
(D) A região é conhecida por sua infinidade de cachoeiras. 
 
Leia o Texto II para responder as questões 09 e 10. 
 
Texto II 
 

 
Disponível em: <http://www.ivancabral.com/2009/10/charge-do-dia-

descendo.html>. Acesso em: 06 set. 2022. 
 

 
QUESTÃO 09 
 
Qual aspecto da linguagem não verbal mostra que a 
personagem está enganada? 
 
(A) Os remos usados nas duas mãos. 
 
(B) O tamanho da canoa. 
 
(C) A água na posição vertical. 
 
(D) As gotas d’água em volta do barco. 
 
QUESTÃO 10 
 
Na charge, a expressão “até aqui” pode representar espaço 
e, também,   
 
(A) modo. 
 
(B) tempo.  
 
(C) atividade. 
 
(D) intensidade.  

 
RASCUNHO 
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QUESTÃO 11 
 
Em certa corrida de motocicletas, o primeiro colocado 
gastou 1’48’’ (um minuto e 48 segundos) para dar uma volta 
completa na pista, em sua volta mais rápida. Já o segundo 
colocado demorou 23 segundos a mais que o primeiro para 
dar uma volta completa na pista, em sua volta mais rápida. 
Qual foi o tempo gasto pelo segundo colocado, em sua volta 
mais rápida?  
  
(A) 2’11’’ 
 
(B) 2’17’’ 
 
(C) 2’23’’ 
 
(D) 2’53’’ 
 
QUESTÃO 12 
 
Leia o texto a seguir. 
 

Como o frango que comemos aumentou 400% em 50 
anos 
Em 1956, o governo dos Estados Unidos se uniu a uma 
empresa para criar um concurso que mudou a indústria 
avícola para sempre. O Concurso do Frango do Amanhã 
convidou criadores de todo o país a desenvolver, por meio 
de seleção genética, um frango com capacidade de 
crescer mais rapidamente e com a melhor qualidade de 
carne possível.  Foi assim que, quase 50 anos depois, o 
frango de granja pronto para abate alcançou cerca de 
400% da massa, em gramas, que tinha em 1956, ou seja, 
aproximadamente, chegou a 4200 g, como ilustra a figura.  
 

 
Fonte: ÁVILA-CLAUDIO, R. Cómo el pollo que comes aumentó de tamaño un 

400% en 50 años. BBC News Mundo, 19 de junho de 2022. Disponível em: 
<https://www.bbc.com>. Acesso em 2022. ago. 23. (Adaptado) 

 
Considerando as informações apresentadas no texto, em 
1956, o frango pronto para abate tinha, aproximadamente,  
 
(A) 16.800 g 
 
(B) 1.600 g 
 
(C) 1.050 g 
 
(D) 150 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 13 
 
A tabela a seguir apresenta os valores, em reais, do custo de 
produção e do preço pago no mercado ao produtor por cada 
quilograma de carne suína, no primeiro semestre de 2021. 
 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Custo 
(R$) 6,73 6,82 6,83 6,88 6,45 6,71 

Preço 
(R$) 6,83 6,39 6,47 6,89 6,56 6,85 

Disponível em: <https://www.suinoculturaindustrial.com.br>. Acesso em: 
27 ago. 2022. (Adaptado). 

De acordo com a tabela, o maior lucro para o produtor 
ocorreu no mês de 
 
(A) janeiro. 
 
(B) abril. 
 
(C) maio. 
 
(D) junho. 
 
QUESTÃO 14 
 

Uma padaria vende certo tipo de biscoito a R$35,50 o quilo. 
Entretanto, em um dia da semana, a padaria faz uma 
promoção na qual o quilo desse biscoito é vendido por 
R$25,50. Um cliente que compra diariamente sempre a 
mesma quantidade desse biscoito observou que, em relação 
aos outros dias, no dia da promoção ele economiza R$5,50. 
Nessas condições, a quantidade de biscoito que esse cliente 
compra, diariamente é de 
 
(A) 0,55 g. 
 
(B) 5,50 g. 
 
(C) 55,00 g. 
 
(D) 550,00 g. 
 
QUESTÃO 15 
 

Leia o texto a seguir. 
 

América Latina Logística realizou o primeiro carregamento 
teste, no Terminal Rodoferroviário, em Itiquira (MT), no qual 
foram carregados com soja uma composição com 83 vagões 
de trem, cada um com a mesma capacidade. A carga total 
transportada equivale a 166 caminhões graneleiros, cada um 
com 75 toneladas de soja. 

Disponível em: <https://www.transportabrasil.com.br>. Acesso em: 27 ago. 
2022. (Adaptado). 

 
Com base no texto, quantas toneladas de soja transportou 
um único vagão ferroviário? 
  
(A) 124 
 
(B) 150 
 
(C) 200 
 
(D) 375 
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QUESTÃO 16 
 
Leia o texto a seguir. 
 

Constituição Federal de 1988 
Artigo 231 
 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas 
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
 
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 

Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso 

em: 31 ago. 2022. 

 
De acordo com o art. 231 da Constituição Federal de 1988, o 
Estado Brasileiro tem o dever de  
  
(A) arrendar terras indígenas. 
 
(B) demarcar terras indígenas. 
 
(C) doar terras indígenas. 
 
(D) vender terras indígenas. 
 
QUESTÃO 17 
 
A criação da capitania de Mato Grosso no século XVIII 
consolida a efetiva exploração colonial do território mato-
grossense. No campo econômico, a criação da capitania de 
Mato Grosso está relacionada com 
 
(A) o plantio de soja. 
 
(B) a criação de gado. 
 
(C) a produção de açúcar. 
 
(D) a descoberta de ouro. 
 
QUESTÃO 18 

 
Veja a charge a seguir. 
 

 
Disponível em: <http://www.tribunadainternet.com.br/charge-do-duke-

2819/>.  Acesso em: 31 ago. 2022. 
 

 
A charge faz referência a qual situação atual do Brasil? 
 
(A) À queda do preço da gasolina. 
 
(B) Ao aumento do auxílio emergencial. 
 
(C) Ao crescimento do índice da inflação. 
 
(D) À redução da alíquota de impostos. 
 
QUESTÃO 19 
 
Leia o texto a seguir. 

 
Dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon) apontam que Mato Grosso foi o que 
mais desmatou em janeiro e fevereiro deste ano, se 
comparado aos nove estados que compõem a Amazônia 
Legal. Apenas em fevereiro, 96 km² de floresta foram 
derrubados em solo mato-grossense, o que corresponde 
a 32% do total. O estado também registrou a maior alta na 
devastação em relação a fevereiro do ano passado, de 
300%. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/mt/mato-
grosso/noticia/2022/04/14/mt-lidera-o-ranking-de-desmatamento-da-

amazonia-pelo-3o-mes-consecutivo-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 31 ago. 
2022. 

 

O aumento do desmatamento é causado principalmente por 
qual atividade econômica? 
 
(A) Pelo cultivo de soja. 

 
(B) Pelo turismo cultural. 

 
(C) Pela agricultura familiar. 

 
(D) Pela reciclagem de resíduos. 
 
QUESTÃO 20 
 
A varíola dos macacos é causada pelo vírus Monkeypox, que 
pertence à mesma família da varíola humana. No que diz 
respeito ao surto atual, a varíola dos macacos é transmitida 
de que forma? 
 
(A) Pelo contato com secreções ou objetos contaminados. 
 
(B) Pela proximidade com animais doentes ou mortos. 
 
(C) Pelos efeitos colaterais de remédios ou vacinas. 
 
(D) Pelas infecções por bactérias ou fungos. 

 
 
 
 
 



PREFEITURA DE ITIQUIRA/2022 CONCURSO PÚBLICO IV/UFG 

Conhecimentos Específicos_Recepcionista 

 

QUESTÃO 21 
 
O item que interfere em todo o percurso da informação e 
reduz a eficiência da comunicação é  
 
(A) o sinal. 
 
(B) o ruído. 
 
(C) o transmissor. 
 
(D) a mensagem. 

 
QUESTÃO 22 
 

O conjunto particular das normas de conduta que fazem 
parte do sistema de valores que orientam o comportamento 
das pessoas, dos grupos e da organização é o código de 
 
(A) ética. 
 
(B) políticas. 
 
(C) responsabilidades. 
 
(D) comunicação. 
 
QUESTÃO 23 
 

O elemento mais importante da correspondência oficial e 
que compreende o nome, o cargo e o departamento ao qual 
pertence o endereço onde deve ser feita a entrega é 
 
(A) o assunto. 
 
(B) o remetente. 
 
(C) a referência. 
 
(D) o destinatário. 
 
QUESTÃO 24 
 

O conjunto de documentos produzidos ou recebidos por 
órgãos governamentais, em nível federal, estadual ou 
municipal, em decorrência de suas atividades, é chamado de 
arquivo 
 

(A) privado. 
 
(B) institucional. 
 
(C) público. 
 
(D) familiar. 
 

QUESTÃO 25 
 

O vocativo que deve ser empregado na forma de tratamento 
de vereadores e secretários municipais é 

 

(A) Magnífico. 
 
(B) Ilustríssimo. 
 
(C) Reverendo. 
 
(D) Meritíssimo. 

 

QUESTÃO 26 
 
O conjunto de normas regedoras das comunicações escritas, 
internas e externas, de repartições públicas, é chamado de 
 
(A) conduta oficial. 
 
(B) arquivo oficial. 
 
(C) correspondência oficial. 
 
(D) redação oficial. 
 

QUESTÃO 27 
 
Seja o futuro previsível ou não, a administração precisa se 
preparar para ele, tentando, por um lado, precaver-se contra 
riscos e, por outro, aproveitar as oportunidades que ele pode 
oferecer. Assim, a preparação para o que vai acontecer é a 
função básica  
 
(A) da organização. 
 
(B) da coordenação. 
 
(C) do comando. 
 
(D) do planejamento. 
 

QUESTÃO 28 
 
As tarefas de receber, registrar, distribuir, movimentar e 
expedir correspondências dentro de uma organização são 
funções do setor de 
 
(A) arquivo. 
 
(B) materiais. 
 
(C) patrimônio. 
 
(D) protocolo. 
 

QUESTÃO 29 
 
Documentos que perderam o valor administrativo são de uso 
esporádico, mas que ainda apresentam valor histórico para 
fins de pesquisa, são conservados no arquivo 

 
(A) morto. 
 
(B) intermediário. 
 
(C) especializado.  
 
(D) corrente. 

 

QUESTÃO 30 
 

O instrumento que serve para solicitar algo a uma autoridade 
pública e, portanto, deve ser dirigido ao cargo que a pessoa 
exerce, e não à pessoa especificamente, é chamado de 

 
(A) ofício. 

 
(B) requerimento. 

 
(C) procuração.  

 
(D) memorando.  
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