
INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas
numeradas seqüencialmente, contendo 30 (trinta)
questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua
Portuguesa (15 questões), Matemática (10 questões) e
Conhecimentos Gerais (5 questões).
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com
caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a
numeração das questões estão corretas. Caso observe
qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa
que mais adequadamente responde a cada uma delas.
VI. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta
prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu
tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos f inais para
marcar o cartão de respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.
VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de
prova após transcorridas 2 (duas) horas do seu início. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
X. Utilize caneta azul ou preta.
XI.A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais 
de uma alternativa.                               
XII.O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.
XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou marcações
registradas no caderno não serão levadas 
em consideração.
XIV.É terminantemente proibido o uso de telefone
celular,  pager ou simi lares.

Boa Prova!

PORTUGUÊS

1) Considere os períodos:
I. Houve uma perca do poder aquisitivo do trabalhador

brasileiros nos últimos anos.
II. Quando saímos da reunião, ele ainda não havia chego.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correto
b) somente II está correto
c) I e II estão corretos
d) Nenhum está correto

2) Assinale a alternativa em que o sujeito é

indeterminado:

a) Fizemos uma boa apresentação ontem.

b) Comentou-se muito aquele crime.

c) Assaltaram novamente o museu.

d) Foi divulgada a lista dos aprovados.

3) Considere as orações:

I. O médico assistiu ao doente com muita dedicação.

II. O programa visa ao desenvolvimento econômico 

da região.

De acordo com a norma culta:

a) somente I está correta

b) somente II está correta

c) I e II estão corretas

d) Nenhuma está correta

4) Assinale a alternativa que completa corretamente

a lacuna:

Se ele tivesse tempo, _______ o curso.

a) faria

b) fará

c) fazia

d) faz

5) Considere as orações:

I. Ele estava ansioso por este dia.

II. O rapaz mostrou-se apto ao trabalho.

De acordo com a norma culta:

a) somente I está correta

b) somente II está correta

c) I e II estão corretas

d) Nenhuma está correta

6) Assinale a alternativa que contém o pronome que

substitui corretamente o termo grifado.

Os técnicos resolveram o problema.

a) o

b) no

c) lhe

d) ele

7) Considere as orações:

I. Não brinca com coisa séria, rapaz!

II. Converse com seus colegas.

De acordo com a norma culta:

a) somente I está correta

b) somente II está correta

c) I e II estão corretas

d) Nenhuma está correta

1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
E D I TA L D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  -  Nº 0 1 / 2 0 0 8

C A R G O S :  N Í V E L F U N D A M E N TA L C O M P L E T O



2

8) Assinale a alternativa que contém o substantivo
correto correspondente ao adjetivo:

O seu tom foi áspero.
O seu tom revelou __________.

a) asperez
b) asperês
c) asperesa
d) aspereza

9) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
I. Devemos ________ os problemas.
II. Precisamos _______ a parede.

a) enxergar – lixar
b) enxergar – lichar
c) enchergar – lixar
d) enchergar – lichar

10) Considere os períodos:
I. O deputado acusado de corrupção, renunciou ao cargo.
II. A educação que é o pilar básico para o desenvolvimento

do país, não recebe a atenção adequada do governo.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correto
b) somente II está correto
c) I e II estão corretos
d) Nenhum está correto

Para as questões de 11 a 15, leia o texto abaixo:

NOVO PALÁCIO DE ÁTILA
Historiadores dizem que o poderoso rei dos hunos não
foi o bárbaro que sempre se supôs - e seu palácio será
reconstruído como museu
Por LUCIANA SGARBI

IMPONENTE, Átila foi o maior líder dos bárbaros,
conquistando grande parte do território europeu. Hoje se
sabe que ele era nobre e falava cinco línguas.
Ele viveu no ano 420, na remota época do Império Romano,
e sua fama de selvagem ultrapassou todas as barreiras do
tempo. Átila foi o último e também o mais poderoso rei dos
hunos, bárbaros de origem germânica que habitavam as
regiões norte e nordeste da Europa e noroeste da Ásia,
com posses territoriais que se estendiam da Europa Central
até o Mar Negro. Ele vivia para guerrear e conquistar o
que via pela frente - invadiu duas vezes os Bálcãs, esteve
a ponto de tomar a cidade de Roma e chegou a sitiar
Constantinopla. Marchou através da França e espalhou o
pavor fazendo o bravo imperador Valentiniano III fugir de
Ravena. Essa imagem perversa que se tem de Átila, no
entanto, começa agora a sofrer uma grande reviravolta -
e, assim, o ogro ganha a chance de se transformar num
príncipe. Explica-se: os romanos empregavam a expressão
"bárbaro" para todos aqueles que habitavam além das
fronteiras de seu império e não falavam latim. A partir de
estudos recentes, uma equipe de historiadores europeus
acaba de descobrir que Átila falava não apenas esse idioma
mas também outros quatro. Nessa guinada da "selvageria"
para a "civilização", ele será homenageado na Hungria
com a reconstrução de seu famoso e rico palácio.

11) Considere as afirmações:

I. O significado da palavra “bárbaro”  para os romanos 

era o mesmo que violento, guerreiro.

II. De acordo com as novas descobertas, Átila falava latim.

De acordo com o texto, está correto o que se afirma em:

a) somente I

b) somente II

c) I e II

d) Nenhuma

12) O adjetivo “remota” significa:

a) longe

b) bárbara

c) ultrapassada

d) violenta

13) O adjetivo “perversa” significa:

a) corajosa

b) poderosa

c) má

d) falsa

14) Os verbos destacados no trecho encontram-se

conjugados, respectivamente:

“Ele vivia para guerrear e conquistar o que via pela 

frente - invadiu duas vezes os Balcãs(...) “

a) pretérito perfeito do indicativo – pretérito perfeito 

do indicativo

b) pretérito imperfeito do indicativo – pretérito perfeito 

do indicativo

c) pretérito perfeito do indicativo – pretérito imperfeito 

do indicativo

d) pretérito imperfeito do indicativo – pretérito imperfeito

do indicativo

15) O verbo “conquistar”, usado no trecho da questão

anterior, é:

a) de ligação

b) transitivo indireto

c) transitivo direto

d) intransitivo

MATEMÁTICA

16) O resultado de                         é:

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

17) O resultado de                          é:

a) –1 

b) 0

c) 1

d) 2
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18) A fração equivalente de        é:

19) O resultado de  0,42 - 0,4  é:
a) 0,38
b) 0,02
c) 0,46
d) 0,01

20) 37% de 90 é:
a) 15
b) 25,5
c) 33,3
d) 40,33

21) O resultado de                                            é:

22) A raiz da equação  2x + 4 = 10  é:

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

23) O volume de um cubo de lado 9 cm é:

a) 81 cm3

b) 9 cm3

c) 729 cm3

d) 15 cm3

24) O valor, em gramas, de 45,3 mg é:

a) 4,53 gramas

b) 0,0453 gramas

c) 453 gramas

d) 4530 gramas

25) Um triângulo tem 5 cm de base e 8 cm de altura

relativa a esta base, sua área é:

a) 20 cm2

b) 30 cm2

c) 40 cm2

d) 50 cm2

CONHECIMENTOS GERAIS

26) Sobre Lei Orgânica do Município de Valinhos,

assinale a alternativa correta no que se refere à

aposentadoria:

a) O servidor será aposentado por invalidez permanente,

sendo os proventos proporcionais decorrentes de 

acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença

grave, contagiosa ou incurável. 

b) O servidor será aposentado compulsoriamente aos 

setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao

tempo de serviço.

c) O servidor será aposentado aos trinta e cinco anos de

efetivo exercício em função de magistério, se professor

e vinte e cinco anos, se professora, com 

proventos proporcionais.

d) O servidor será aposentado aos setenta anos de idade,

se homem, e aos sessenta e cinco, se mulher, com 

proventos integrais ao tempo de serviço.

27) Sobre a Lei Orgânica do Município de Valinhos,

assinale a alternativa correta no que se refere ao 

Meio Ambiente:

a) O Município, mediante lei, criará um sistema de 

administração da qualidade ambiental e de proteção 

aos cursos naturais, para organizar, coordenar e integrar

as ações de órgãos e entidades da Administração 

Pública.

b) São consideradas áreas de proteção temporária, e serão

identificadas e delimitadas no Plano Diretor: as várzeas,

as nascentes (com exceção das matas ciliares) e 

as paisagens notáveis.

c) As áreas declaradas de utilidade pública para fins de 

desapropriação, objetivando a implantação de unidades

de conservação ambiental, não deverão ser 

considerados espaços territoriais especialmente 

protegidos.

d) É proibida a pesquisa e armazenamento de material 

atômico no Município, inclusive materiais e aparelhos 

destinados ao uso de indústrias, laboratórios, clínicas

e similares sediados no Município.
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28) Sobre a Lei Orgânica do Município de Valinhos,

assinale a alternativa correta no que se refere 

aos transportes:

a) É dever do poder público municipal propiciar um 

transporte com tarifa condizente com o transporte 

propiciado pelo poder federal, bem como assegurar a

qualidade dos serviços.

b) Cabe as empresas de transporte definirem o percurso,

a freqüência e a tarifa do transporte coletivo local sem

a interferência do poder público municipal.

c) O transporte é um direito fundamental do cidadão, sendo

de responsabilidade exclusiva da iniciativa privada o 

planejamento, o gerenciamento e a operação dos seus

vários modos por meios próprios ou sob regime de 

permissão ou concessão.

d) O transporte dos trabalhadores urbanos e rurais só será

permitido quando feito por veículos que atendam as 

normas de segurança estabelecidas por lei.

29) Sobre a Lei Orgânica do Município de Valinhos,

assinale a alternativa correta sobre a Promoção Social:

a) A distribuição de recursos próprios do Município, ou por

ele recebidos de outras fontes públicas, deverá ser feita

por ocupante de cargo eletivo.

b) As residências e os lotes urbanizados que fazem parte

do programa de habitação do Município serão 

distribuídos entre os inscritos sem a necessidade de 

comprovação de carência.

c) As pessoas jurídicas de natureza assistencial, sem fins

lucrativos, no Município, e que sejam declaradas de 

utilidade pública municipal não gozam de imunidade 

tributária.

d) O Poder Público estabelecerá programas específicos,

admitindo a participação de entidades privadas, com o

propósito de instalação e manutenção de núcleos de 

atendimento provisório, para acolher crianças, 

adolescentes, idosos, portadores de deficiência e vítimas

de violência.

30) Sobre a Lei Orgânica do Município de Valinhos,

assinale a alternativa correta no que se refere 

à educação:

a) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Município,

ou sua oferta irregular, não importa responsabilidade 

da autoridade competente.

b) O Poder Público não poderá exigir, que os novos núcleos

habitacionais e loteamentos a serem implantados no 

Município, destinem áreas para construção de escolas.

c) O Poder Público proporcionará espaço e condição para

pesquisa histórica, científica e tecnológica do Município,

a quem por ela se interessas, na forma da lei.

d) O Executivo fará publicar, até noventa dias após 

encerramento de cada trimestre, informações sobre as

receitas arrecadadas e transferências parciais de 

recursos destinados à educação e sua aplicação 

nesse período.

Realização:

Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda.
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