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                  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
                  DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRHU 

       Processo Seletivo Regional – AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES 
(Admissão temporária) 

                                        
INSTRUÇÕES 

 - Verifique se este Caderno de Prova contém 50 questões, numeradas de 1 a 
50, cada uma com 4 alternativas. Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um 
outro caderno completo. 
 - Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 - Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
 - Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta 
certa. 
 - Essa resposta deve ser marcada na Folha de Respostas que você recebeu. 

                                              
ATENÇÃO 

 - Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 - Marque apenas uma letra para cada questão; mais de uma letra assinalada     
implicará na anulação dessa questão. 
 - Responda todas as questões. 
 - Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
 - Você terá 3 horas para responder todas as questões e preencher a Folha de 
Respostas. 
 - Devolver ao aplicador este caderno de prova e a Folha de Respostas. 
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Nº de inscrição: Nome do candidato: 
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AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES

Leia o texto para responder às questões de número 1 a 5 

A velha contrabandista 

Stanislaw Ponte Preta

Era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava 
pela fronteira montada na lambreta, com um bruta saco atrás. O pessoal da 
alfândega — tudo ‘‘malandro velho’’ — começou a desconfiar da velhinha. 

Um dia, quando ela vinha na lambreta, com o saco atrás, o fiscal da 
alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou: 

— Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo o dia, com 
esse saco ai atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? 

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e respondeu: 
— É areia! 
Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou 

a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal 
esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha 
que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia 
atrás. 

Mas o fiscal ficou mais desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse 
um dia com areia e no outro com a muamba, dentro daquele maldito saco. No 
dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou 
parar outra vez. Perguntou o que é que levava no saco e ela respondeu que 
era areia. O fiscal examinou, e era mesmo. 

Durante um mês seguido o fiscal interceptou a velhinha e, todas as 
vezes o que ela levava no saco era realmente areia. 

Um belo dia o fiscal se chateou. 
— Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega e tenho 40 anos de 

serviço. Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da 
cabeça que a senhora é contrabandista. 

— Mas no saco só tem areia — insistiu a velhinha. 
E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs: 
— Eu prometo que deixo a senhora passar. Não lhe prendo, não lhe 

denuncio e não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer: qual é o 
contrabando que está passando por aqui todos os dias? 

— O senhor promete que não conta nada a ninguém? — quis saber a 
velhinha. 

— Juro! — respondeu o fiscal. 
— É a lambreta. 
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01. Os fatos ocorrem: 
 (A) num posto de gasolina. 
 (B) numa estrada do interior. 
 (C) num posto de alfândega na fronteira. 
 (D) na fronteira do Brasil com o Paraguai. 

02. No trecho “O pessoal da alfândega – tudo malandro velho – começou a 
desconfiar da velhinha”, o autor quis dizer que: 
 (A) os fiscais da alfândega eram antigos. 
 (B) os fiscais da alfândega também eram contrabandistas. 
 (C) os fiscais da alfândega não eram confiáveis. 
 (D) os fiscais da alfândega eram espertos e experientes. 

03. Os fiscais da alfândega começaram a desconfiar da velhinha, porque: 
 (A) ela começou a passar diariamente pela fronteira, transportando um 
saco na lambreta.  
 (B) ela foi denunciada. 
 (C) os fiscais da alfândega desconfiavam de todos que passavam por ali. 
 (D) a velhinha tinha cara de contrabandista. 

04. No final do texto, as personagens fazem um acordo. Qual o acordo 
proposto pelo fiscal? 
 (A) que a velhinha se entregasse e tivesse a pena diminuída. 
 (B) que a velhinha dividisse o lucro do contrabando com ele. 
 (C) que a velhinha pagasse suborno aos fiscais da alfândega. 
 (D) que a velhinha contasse o que contrabandeava, em troca de sua 
liberdade. 

05. Qual o truque utilizado pela velhinha para enganar os fiscais da alfândega? 
 (A) ela passava com o saco de areia para desviar a atenção dos fiscais 
e, com isso, eles não percebiam o que ela contrabandeava.   
 (B) ela se fazia de inocente e os fiscais imaginavam que o saco de areia 
era uma mania que ela tinha. 
 (C) o saco de areia era um artifício para ganhar tempo e fugir com a 
lambreta. 
 (D) o saco de areia escondia a lambreta. 

06. Estão escritas e acentuadas corretamente, as palavras: 
 (A) lágrima – você – parabéns. 
 (B) energíco – mês – paletó. 
 (C) jacaré – lámina – ótimo. 
 (D) nós – pó – sól. 
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07. Em uma das frases, a forma em destaque está grafada 
INCORRETAMENTE. Aponte-a: 
 (A) A festa foi cancelada por que motivo? 
 (B) Todos conhecem o por que do cancelamento da festa.  
 (C) A festa foi cancelada por quê? 
 (D) Por que motivo a festa foi cancelada? 

08.  Assinale a frase que completa adequadamente a frase: “Nossa derrota foi 
injusta. Não jogamos tão ......... assim.” 
 (A) mau. 
 (B) mal. 
 (C) péssimo. 
 (D) terrível. 

09. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente 
as lacunas. Não tinha..........para a tarefa; ...........vivia desnorteado. 
 (A) geito – porisso. 
 (B) jeito – porisso. 
 (C) jeito – por isso. 
 (D) geito – por isso. 

10.  No trecho “O lixo é um dos grandes desafios do futuro, e o melhor é 
COMEÇAR a enfrentá-lo agora.”, a palavra em destaque classifica-se como: 
 (A) pronome. 
 (B) substantivo. 
 (C) verbo. 
 (D) numeral. 

11. Dizer que alguém está com o pé na cova, é o mesmo que dizer: 
 (A) que está trabalhando. 
 (B) que está com dinheiro. 
 (C) que está próxima da morte. 
 (D) que está soterrada. 

12.  Na frase: “Um bom pedreiro faria esse trabalho com um pé nas costas”, a 
expressão em destaque significa: 
 (A) com sacrifício. 
 (B) com dificuldade. 
 (C) com má vontade. 
 (D) com facilidade. 
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13. O antônimo de ódio é: 
 (A) raiva. 
 (B) amor. 
 (C) paz. 
 (D) alegria. 

14 . Assinale a opção que contém as palavras  milho – rastro – mel, na ordem 
alfabética correta: 
 (A) mel – milho – rastro. 
 (B) milho – mel – rastro. 
 (C) rastro – mel – milho. 
 (D) milho – rastro – mel. 

15.  Na palavra PAPAGAIO, temos: 
 (A) cinco letras. 
 (B) cinco vogais. 
 (C) cinco consoantes. 
 (D) cinco vogais e cinco consoantes. 

16.  Assinale a alternativa em que o verbo arrumar tenha o significado de 
consertar, eliminar um defeito. 
 (A) Passei o dia arrumando meus livros na estante. 
 (B) Naquele fim de mundo, seria difícil arrumar o motor do carro.  
 (C) Se houver muita gente, arrumaremos mais cadeiras. 
 (D) Preciso arrumar um jeito de pedir aumento. 

17. A palavra SUCESSO está corretamente separada em: 
 (A) su – cesso. 
 (B) su – ces – so. 
 (C) suces – so. 
 (D) suce – sso. 
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Veja como um livro de Ciências definiria a palavra coração. 
O coração é um órgão oco formado por músculos, existente no ser humano e 
em outros vertebrados. Por meio de contrações, o coração movimenta o 
sangue pelo corpo. 
18. Indique a alternativa em que a palavra destacada foi empregada com o 
mesmo significado na definição acima. 
 (A) Joana tem um grande coração, ajuda a todos. 
 (B) Meu coração ficou apertado quando o vi. 
 (C) O tronco da árvore, com as raízes no coração da terra, daria madeira 
para cem casas. 
 (D) Ao saber da notícia, senti o coração bater mais rápido 

19.  “HAJA SEDE!”, trata-se de uma frase: 
 (A) exclamativa. 
 (B) interrogativa. 
 (C) imperativa. 
 (D) declarativa. 

20. O plural de surdo-mudo e de beija-flor é: 
 (A) surdos-mudos e beija-flores. 
 (B) surdo-mudos e beija-flores. 
 (C) surdos-mudos e beijas-flores. 
 (D) surdo-mudos e beijas-flor. 

21. Na 2ª série A estão matriculados 35 alunos; 18 meninas e 17 meninos. 
Qual a fração que representa o grupo das meninas em relação ao total de 
alunos da sala? 
 (A) 18/17. 
 (B) 17/35. 
 (C) 18/35. 
 (D) 35/18. 

22. A última compra de ovos a serem utilizados na elaboração da merenda de 
uma escola foi de 50 dúzias. Contabilizando uma sobra de 25 ovos, o total 
consumido foi de: 
 (A) 600 ovos. 
 (B) 25 ovos. 
 (C) 575 ovos. 
 (D) 450 ovos. 
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23. Observe na tabela abaixo os valores das contas de energia elétrica do 
primeiro semestre de 2007 numa escola da rede estadual de ensino: 

MESES VALOR 
(R$) 

Janeiro 490,00 
Fevereiro 730,00 
Março 810,00 
Abril 720,00 
Maio 690,00 
Junho 760,00 

A diferença entre o valor dos meses de maior e menor consumo é de: 
 (A) R$ 320,00. 
 (B) R$ 50,00. 
 (C) R$ 270,00. 
 (D) R$ 200,00. 

24. Manoel, Professor de Educação Física, comandou uma gincana que durou 
3 horas e 20 minutos. Qual foi a duração dessa gincana em minutos? 
 (A) 210 minutos. 
 (B) 160 minutos. 
 (C) 200 minutos. 
 (D) 180 minutos. 

25. O gráfico ao lado representa a quantidade de alunos matriculados em uma 
unidade escolar. Quantos alunos há nessa escola? 

 (A) 700 alunos. 
 (B) 600 alunos. 
 (C) 800 alunos. 
 (D) 900 alunos. 
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26. Quantos metros de bandeirinhas serão necessários para contornar o pátio 
de uma escola que mede 30 metros de largura e 45 metros de comprimento 
conforme figura abaixo. 
               45 m 

                                                   30 m 
                                                

 (A) 180 m. 
 (B) 85 m. 
 (C)150 m. 
 (D)155 m. 

27. No início do ano Marcos pesava 56 Kg e media 164 cm. No decorrer do ano 
engordou 6 quilos e cresceu 7 centímetros. Qual passou a ser seu peso e 
altura respectivamente? 
 (A) 61 Kg e 170 cm. 
 (B) 62 Kg e 170 cm. 
 (C) 62 Kg e 171 cm. 
 (D) 61 Kg e 171 cm. 

28. Na escola onde Marta trabalha, a Diretora lhe solicitou que dividisse 
igualmente as caixas de macarrão da merenda entre as 7 prateleiras do local 
de armazenamento dos alimentos. Sabendo que o estoque da merenda dessa 
escola conta com 133 caixas de macarrão, cada prateleira ficará com: 
 (A) 16 caixas. 
 (B) 18 caixas. 
 (C) 12 caixas. 
 (D) 19 caixas. 

29. A verba trimestral de uma escola é de R$3.600,00. Dois quintos foram 
gastos com material pedagógico, que corresponde a: 
 (A) R$ 1.470,00. 
 (B) R$ 1.440,00. 
 (C) R$ 1.500,00. 
 (D) R$ 1.350,00. 
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30. O Pico da Neblina, o maior pico brasileiro, tem aproximadamente 2.993,78 
metros de altitude. Quantos quilômetros de altitude tem esse pico 
aproximadamente? 
 (A) 3 Km. 
 (B) 30 Km. 
 (C) 300 Km. 
 (D) 3.000 Km. 

31. A tabela abaixo registra o total de gols marcados por cada equipe que 
participou de um campeonato de futebol na escola de Luiza: 

EQUIPE GOLS 
5ª série 36 
6ª série 38 
7ª série 40 
8ª série 46 

É correto afirmar que o número correspondente ao dobro do total de gols do 
campeonato é: 
 (A) 240. 
 (B) 360. 
 (C) 160. 
 (D) 320. 

32.  Na escola onde Joana trabalha, o total de alunos matriculados é igual a 
1250. Desse total, 305 estudam no período da manhã e 490 no período da 
tarde. O número de alunos que estuda no período da noite é: 
 (A) 795. 
 (B) 375. 
 (C) 455. 
 (D) 495. 

33. No teatro da escola de Fábio há 13 fileiras com 15 poltronas e mais 14 
fileiras com 16 poltronas em cada uma. O total de poltronas do teatro é de: 
 (A) 408 poltronas. 
 (B) 419 poltronas. 
 (C) 405 poltronas. 
 (D) 412 poltronas. 
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34. Na instalação elétrica de uma escola foram utilizados dois tipos de fios. Do 
mais fino, 5 rolos com 60m cada um; do mais grosso, três rolos com 37,5 m 
cada um. Quantos metros de fio foram gastos nessa instalação? 
 (A) 402,5 m. 
 (B) 300 m. 
 (C) 412,5 m. 
 (D) 112,5 m. 

35. Carlos comeu ¼ de um pacote com 20 biscoitos. Quantos biscoitos desse 
pacote ele ainda tem para comer? 
 (A) 10 biscoitos. 
 (B) 16 biscoitos. 
 (C) 4 biscoitos. 
 (D) 15 biscoitos. 

36. Sr. João, dono de uma padaria, entregou um total de 4200 pães. Cada 
escola recebeu 350 unidades. Quantas escolas foram atendidas pelo Sr. João? 
 (A) 10. 
 (B) 18. 
 (C) 12. 
 (D) 22. 

37. Sérgio fez algumas experiências com um termômetro. Quando o mesmo 
atingiu 15°C ele o colocou no congelador. Algum tempo depois, a temperatura 
caiu 20°C. Quanto passou a ser a temperatura registrada no termômetro? 
 (A) – 5°C. 
 (B) 5°C. 
 (C) 10°C. 
 (D) – 15°C. 
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38. A tabela abaixo mostra o consumo de arroz na elaboração da merenda de 
uma unidade escolar em uma semana: 

DIA DA SEMANA KG/ARROZ 
2a feira 26 
3a feira 18 
4a feira 24 
5a feira 19 
6a feira 28 

Pode-se afirmar que o consumo de arroz em um mês será de 
aproximadamente: 
 (A) 460 Kg. 
 (B) 125 Kg. 
 (C) 300 Kg. 
 (D) 380 Kg. 

39. Vera quer enfeitar uma toalha de mesa da sala dos professores de uma 
escola, colocando renda em toda a sua volta. Sabendo que a toalha é 
retangular e tem 1,3 m de largura por 2,48 m de comprimento, a quantidade de 
metros de renda que Vera precisará comprar é de: 
 (A) 7 m. 
 (B) 7,26 m. 
 (C) 7,60 m. 
 (D) 7,56 m. 

40. Numa loja de materiais para construção, 60.000 pregos devem ser 
embalados para venda. Se forem utilizadas embalagens que comportem uma 
centena de pregos, serão necessárias: 
 (A) 10.000 embalagens. 
 (B) 600 embalagens. 
 (C) 6.000 embalagens. 
 (D) 5.000 embalagens. 
  
 41. Aquecimento Global é: 
 (A) O aumento exagerado dos gases responsáveis pelo efeito estufa. 
 (B) O aumento de desemprego em países subdesenvolvidos. 
 (C) O nome dado ao movimento de rotação e translação da terra. 
 (D) O fenômeno que acontece desde 1979, onde ocorre a aproximação 
da Terra com o Sol. 
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42. A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é provocada pelo vírus 
HIV. Para evitar a contaminação por este vírus aconselha-se: 
 (A) Praticar atividade física regularmente, não beber e não fumar. 
 (B) Fazer o uso de agulhas descartáveis, preservativos (camisinhas) e 
não utilizar transfusão de sangue não testado. 
 (C) Ingerir somente alimentos cozidos, verduras bem lavadas; evitar 
frituras e gorduras. 
 (D) Lavar bem as mãos e não manipular talheres e copos utilizados por 
portadores do HIV. 

43. Aedes Aegypti é o mosquito transmissor da dengue. Para prevenir a 
proliferação deste transmissor, deve-se: 

 (A) Lavar a louça com água quente. 
 (B) Eliminar focos de água parada. 
 (C) Utilizar agulhas descartáveis. 
 (D) Ferver os legumes antes de ingeri-los. 

44. Assinale a afirmativa correta: 
 (A) Quem descobriu o Brasil foi D. Pedro I. 
 (B) A coisa mais importante que os índios perderam com a chegada dos 
jesuítas foi a colonização. 
 (C) Os índios foram os primeiros povos existentes no Brasil e sua 
liberdade terminou com a chegada dos brancos. 
 (D) Em 1500 os portugueses vieram para o Brasil em busca de café. 

45. A alternativa que contém corretamente os Estados da Região Sudeste é: 
 (A) São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
 (B) São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. 
 (C) Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Espírito Santo. 
 (D) Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

46. O Processo de decomposição e desintegração do lixo pode ser bastante 
demorado. Nas opções abaixo, qual objeto pode levar mais de 100 anos para 
reintegrar-se ao solo? 
 (A) Jornais. 
 (B) Pedaço de pau. 
 (C) Goma de mascar. 
 (D) Lata de alumínio. 
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47. Com a Constituição Federal de 1988, os brasileiros conquistaram o direito 
de votar aos: 
 (A) 15 anos. 
 (B) 18 anos. 
 (C) 16 anos. 
 (D) 21 anos. 

48. O atual Governador do Estado de São Paulo é: 
 (A) Gilberto Kassab. 
 (B) José Serra. 
 (C) Luís Inácio Lula da Silva. 
 (D) Geraldo Alckmin. 

49.  “Bóia-fria” é a denominação dada ao: 
 (A) trabalhador da bolsa de valores. 
 (B) trabalhador da cidade que recebe do patrão (fazendeiro) dois 
salários mínimos mensais. 
 (C) trabalhador rural que recebe pelo trabalho realizado em determinado 
dia, sem que o patrão (fazendeiro) tenha que registrá-lo. 
 (D) trabalhador rural que recebe do patrão (fazendeiro) dois salários 
mínimos mensais. 

50. “O sol é usado para nossa orientação e nos ajuda a identificar os pontos 
cardeais. Esticando o braço para a direita, na direção em que o sol nasce 
encontramos o ______. O braço apontado para a esquerda indica o Oeste. Na 
frente está o ______ e atrás está o Sul”. 
Quais palavras abaixo completam as lacunas respectivamente? 
 (A) Norte – Sul. 
 (B) Norte – Leste. 
 (C) Leste – Norte. 
 (D) Leste – Sul. 
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