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Texto para as questões de 01 a 06
Preciso me encontrar
Deixe-me ir, preciso andar
vou por aí a procurar
rir para não chorar
quero assistir ao sol nascer
ver as águas dos rios correr
ouvir os pássaros cantar
eu quero nascer, quero viver
deixe-me ir, preciso andar
vou por aí a procurar
rir para não chorar
se alguém por mim perguntar
diga que eu só vou voltar
quando eu me encontrar
quero assistir ao sol nascer
ver as águas do rio correr
ouvir os pássaros cantar
eu quero nascer, quero viver
deixe-me ir, preciso andar
vou por aí a procurar
rir para não chorar.
(Antonio Candeia Filho)
01. Observando o texto, aponte a alternativa que mostra,
adequadamente, o tipo de experiências que o sujeito lírico
procura para encontrar a si mesmo.
a) Procura observar os processos artificiais: o nascer do sol,
o correr dos rios, o cantar dos pássaros.
b) Procura observar os processos naturais: o verde das
florestas, o murmurejar das águas, o cantar das aves.
c) Procura observar os processos naturais: o nascer do sol, o
correr dos rios, o cantar dos pássaros.
d) Procura observar os processos artificiais: as ruas, os
lugares para perambular, o cantar dos pássaros.
02. Aponte a opção que comenta, apropriadamente, o verso
“Rir para não chorar”, mostrando que estado de espírito ele
traduz.
a) Esse verso indica a necessidade de autocontrole
emocional do sujeito lírico, que, vitimado por alguma
experiência agradável, parte num percurso de
redescoberta do mundo e de si mesmo.
b) Esse verso indica a posse de autocontrole emocional do
sujeito lírico, que, vitimado por alguma experiência
agradável, parte num percurso de redescoberta do mundo
e do outro.
c) Esse verso indica a necessidade de autocontrole
emocional do sujeito lírico, que, vitimado por alguma
experiência desagradável, parte num percurso de
redescoberta do mundo e de si mesmo.
d) Esse verso indica a flexibilidade do autocontrole emocional
do sujeito lírico, que, vitimado por alguma experiência
desagradável, parte num percurso de redescoberta do
mundo e do outro.
03. Escolha a alternativa que faz, adequadamente, um
levantamento dos verbos presentes no texto e que,
considerando seus significados, comenta a afirmação
corriqueira de que “verbo é a palavra que indica ação”.
a) Verbos presentes no texto: deixar, ir, necessitar, andar,
procurar, rir, chorar, desejar, assistir, nascer, ver, correr,
ouvir, cantar, viver, perguntar, dizer, voltar, encontrar.
Deve-se perceber que os verbos podem exprimir muito
mais coisas do que “ação”, assim melhor seria falar em
“processos” verbais, palavra mais ampla, capaz de incluir
verbos que exprimem fenômenos naturais e psicológicos

(nascer, viver), movimento (ir, voltar) e outras atividades
de difícil classificação (deixar, indagar, necessitar, assistir,
encontrar).
b) Verbos presentes no texto: deixar, partir, precisar,
caminhar, procurar, rir, chorar, querer, assistir, nascer,
ver, correr, ouvir, cantar, viver, perguntar, dizer, voltar,
encontrar. Deve-se perceber que os verbos podem
exprimir muito mais coisas do que “ação”, assim melhor
seria falar em “processos” verbais, palavra mais ampla,
capaz de incluir verbos que exprimem fenômenos naturais
e psicológicos (nascer, viver), movimento (ir, voltar) e
outras atividades de difícil classificação (deixar, perguntar,
precisar, observar, encontrar).
c) Verbos presentes no texto: deixar, ir, precisar, andar,
procurar, rir, chorar, querer, assistir, nascer, ver, correr,
ouvir, cantar, viver, perguntar, dizer, voltar, encontrar.
Deve-se perceber que os verbos podem exprimir muito
mais coisas do que “ação”, assim melhor seria falar em
“processos” verbais, palavra mais restrita, capaz de incluir
verbos que exprimem fenômenos naturais e psicológicos
(nascer, viver), movimento (ir, voltar) e outras atividades
de difícil classificação (deixar, indagar, precisar, observar,
visitar).
d) Verbos presentes no texto: deixar, ir, precisar, andar,
procurar, rir, chorar, querer, assistir, nascer, ver, correr,
ouvir, cantar, viver, perguntar, dizer, voltar, encontrar.
Deve-se perceber que os verbos podem exprimir muito
mais coisas do que “ação”, assim melhor seria falar em
“processos” verbais, palavra mais ampla, capaz de incluir
verbos que exprimem fenômenos naturais e psicológicos
(nascer, viver), movimento (ir, voltar) e outras atividades
de difícil classificação (deixar, perguntar, precisar, assistir,
encontrar).
04. Marque a opção que indica, corretamente, em que tempo
e modo estão os verbos perguntar e encontrar no texto.
a) Futuro do subjuntivo.
b) Presente do indicativo.
c) Imperfeito do indicativo.
d) Pretérito mais-que-perfeito.
05. Aponte a alternativa que indica a pessoa verbal das
formas imperativas usadas no texto.
a) “Deixe-me” e “diga” estão na terceira pessoa do singular
do imperativo negativo. Há uniformidade de tratamento ao
longo do texto.
b) “Deixe-me” e “diga” estão na terceira pessoa do singular
do imperativo afirmativo. Há uniformidade de tratamento
ao longo do texto.
c) “Deixe-me” e “diga” estão na segunda pessoa do singular
do imperativo afirmativo. Não há uniformidade de
tratamento ao longo do texto.
d) “Deixe-me” e “diga” estão na terceira pessoa do plural do
imperativo negativo. Há uniformidade de tratamento ao
longo do texto.
06. Escolha a opção que mostra, adequadamente, a
diferença de significado entre as formas “Quero ouvir os
pássaros cantar” e “Quero ouvir o canto dos pássaros”.
a) A forma em que se usa o verbo “cantar” sugere maior
atenção ao acontecimento, ao próprio ato executado
pelos pássaros. Na forma em que se usa o substantivo
“canto”, nota-se maior atenção ao som produzido pelos
pássaros.
b) A forma em que se usa o substantivo “cantar” sugere
maior atenção ao acontecimento, ao próprio ato
executado pelos pássaros. Na forma em que se usa o
verbo “canto”, nota-se maior atenção ao som produzido
pelos pássaros.
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c) A forma em que se usa o verbo “cantar” sugere maior
atenção ao som produzido pelos pássaros. Na forma em
que se usa o substantivo “canto”, nota-se maior atenção
ao acontecimento, ao próprio ato executado pelos
pássaros.
d) A forma em que se usa o verbo “cantar” sugere maior
atenção ao acontecimento, ao próprio ato executado
pelos pássaros. Na forma em que se usa o substantivo
“canto”, nota-se o mesmo fato.
07. Quanto à separação das sílabas, aponte a alternativa
incorreta:
a) Mas-tro, tra-ba-lho, de-ta-lhe, mo-vi-men-to.
b) Vin-tém, dan-çar, pre-des-ti-nar, co-me-ço.
c) Vin-he-do, pa-rre-i-ra, ba-rra-co, mil-ha-ral.
d) Ma-tan-ça, in-pru-den-te, car-go, fe-li-ci-da-de.
08. Escolha a opção que contém a série de palavras
PROPAROXÍTONAS.
a) Passado, infeliz, molécula, máquina.
b) Alguém, sabiá, táxi, devoto.
c) Médico, xícara, trânsito, mágico.
d) Paciência, alto, tórax, pedra.
09. Aponte a alternativa
corresponde ao adjetivo:
a) De lado (lateral).
b) De ilha (continental).
c) De professor (docente).
d) De noite (noturno).

cuja

locução

adjetiva

não

somente

palavras



do valor que eu tenho é igual $ 28,00, a quanto

corresponde do valor que eu tenho?
a) $ 29,40
b) $ 21,00
c) $ 31,80
d) $ 26,70
Considere as seguintes afirmações para responder a questão
de número 14.


I: = 62,50%

II: 0,1 = 1%
III: 27,50% ≠ 0,0275
,
IV:
≠ 18,50%




17. Qual o conjunto solução da equação
a)  = 










+ = 7?






d)  = 

Matemática


16. Eu emprestei $ 355,00 para meu amigo e ele me
devolveu somente $ 173,95. O restante ele perdeu. O
prejuízo que eu tomei foi de quantos %?
a) 49,00%
b) 51,00%
c) 47,00%
d) 52,00%

c)  = 

11. Indique a opção cujas palavras, grafadas com Ch e X,
estão corretas.
a) Cachumba, capichaba, flexa, chícara.
b) Xicória, faxada, richa, linxar.
c) Fantoxe, richa, fachada, pixe.
d) Graxa, piche, laxante, pechincha.

13. Se

15. Um camiseta que custou $ 45,00 foi vendida com lucro
de 15% em relação ao preço de custo. Qual foi o valor da
venda?
a) $ 51,75
b) $ 51,15
c) $ 55,75
d) $ 57,15

b)  = 

10. Indique a alternativa em que todas as palavras, grafadas
com G e J, estão erradas.
a) Hereje, tregeito, magestade, trage.
b) Objeção, apogeu, monge, tigela.
c) Miragem, ojeriza, cafajeste, agilidade.
d) Laje, gesto, objeto, jérsei.

12. Uma das alternativas contém
PAROXÍTONAS. Indique-a.
a) Militar, feixe, batalhão, fechadura.
b) Astronauta, riacho, lentidão, cipó.
c) Sabiá, triângulo, situação, justiça.
d) Estrondo, lento, falso, braço.

14. É (são) falsa (s) a (s) afirmação (ões) contida (s) em?
a) I apenas.
b) II e III apenas.
c) II e IV apenas.
d) III e IV apenas.












18. Um número somado à sua sétima parte é igual a . Qual é

esse número?

a)  =  



b)  =  



c)  =  



d)  =  


19. Qual o valor de
a)

na proporção

 

!



=



?

 

!


b)
!
c) 210
d) 190
20. Qual o valor de
a) 1
b) 3
c) −2
d) −1

na proporção

" #$


=

"# $


?

21. Eu tenho três vezes mais do que minha irmã tem. Se eu
()

= , qual o valor de & e ',
tenho & e ela tem ' e
*#
respectivamente nessa ordem?
a) 18 e 6
b) 15 e 5
c) 21 e 7
d) 12 e 4
22. Um triângulo retângulo tem um cateto medindo √7 ,- e
hipotenusa medindo √32 ,-. Qual a medida do outro cateto?
a) √39 ,b) 25 ,c) 5 ,d) 33 ,-
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23. Um ângulo de 80° é classificado como:
a) Ângulo agudo.
b) Ângulo obtuso.
c) Ângulo raso.
d) Ângulo reto.
24. Um quadrado tem seus lados medindo √5 ,-. Qual a
medida da área desse quadrado?
a) 5 ,-
b) 25 ,-²
c) √5 ,-²
d) √15 ,-²
Conhecimentos Gerais
25. Há no estado de São Paulo uma pesquisa denominada
Projeto Lupa, produzida pela Secretária de Agricultura e
Abastecimento do estado de São Paulo, o ano de referência
dos últimos dados é a safra 2007/2008. Esta pesquisa deixa
claro que uma criação se sobressai sobre todas as outras no
município de Laranjal Paulista. Qual foi a criação que se
destacou no município de Laranjal Paulista na safra
2007/2008?
a) Asininos e muares.
b) Avicultura de corte.
c) Equinocultura.
d) Bovinocultura.
26. Ainda fazendo menção ao Projeto Lupa safra 2007/2008,
destacamos que a grande maioria dos produtores rurais faz
parte de uma cooperativa, ou de uma associação, ou de uma
entidade de classe, ou fazem parte de outros grupos de
produtores. Qual é o agrupamento acima que mais contou
com produtores rurais filiados no município de Laranjal
Paulista?
a) Cooperativa.
b) Associação.
c) Sindicato.
d) Maçonaria.

observado no município de Laranjal Paulista. A PEA abarca
que parcela da população de um território?
a) População empregada ou que busca emprego.
b) População em idade de trabalhar, mas que não esta
procurando emprego.
c) População em idade de trabalhar, mas com impedimentos
físicos e psicológicos para exercer qualquer tipo de
atividade.
d) População em idade escolar correspondente ao ensino
infantil.
29. Segundo o Artigo 3 da Lei Orgânica do município de
Laranjal Paulista quais são os dois poderes inerentes ao
município?
a) Tribunal de Constas e Legislativo.
b) Judiciário e Promotoria Pública.
c) Executivo e Legislativo.
d) Tribunal de Justiça e Judiciário.
30. Assinale a alternativa que não enfatiza um dos valores
supremos destacados no preâmbulo da Lei Orgânica do
município de Laranjal Paulista.
a) Bem estar.
b) Liberdade.
c) Direitos sociais e individuais
d) Solidariedade.
31. Em qual dos Títulos abaixo a Lei Orgânica do município
de Laranjal Paulista destaca o Planejamento Urbano da
cidade?
a) Título I.
b) Título II.
c) Título III.
d) Título IV.
32. Observe o gráfico abaixo:

27. Observe a pirâmide etária do município de Laranjal
Paulista:

A pirâmide etária do município de Laranjal Paulista segue as
tendências verificadas na população brasileira e paulista.
Uma das disposições mais claras é o aumento da expectativa
de vida da população, traduzida pelo ápice mais largo.
Aponte a alternativa que destaca outra tendência relevante
da população de Laranjal Paulista.
a) Diminuição da natalidade.
b) Diminuição da PEA.
c) Diminuição da qualidade de vida.
d) Diminuição da escolaridade.
28. A População Economicamente Ativa (PEA) aumenta em
relação a população jovem brasileira, este fato também é

O gráfico destaca o Coeficiente de Gini referente ao Brasil.
Este indicador mede a desigualdade de um país, quanto mais
próximo de 1 maior a desigualdade. Analise o gráfico e
assinale a alternativa correta.
a) Diminuiu a renda da minoria mais rica do país.
b) Aumentou a renda dos mais pobres entre 2004 e 2009.
c) Entre 1994 a 2002 a desigualdade entre a população mais
rica e a mais pobre caiu abruptamente.
d) Os programas de transferência de renda do Governo
Federal entre os anos de 2000 a 2009 não surtiram os
efeitos desejados.
33. Na primeira década do século XXI o planeta observou
uma grave crise internacional. Esta crise arrastou, ou esta
arrastando, uma série de países a severas retrações
econômicas. O Brasil sofreu com o cenário internacional,
contudo nossa economia não retraiu da mesmas forma que
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retraíram os países europeus ou os Estados Unidos. No
Brasil, quais foram os ramos de atividades econômicas que
mais sofreram com a crise?
a) Os ramos de atividade que dependiam do mercado
consumidor internacional.
b) Ramos econômicos vinculados ao mercado interno.
c) Os ramos ligados a produção de bens de consumo não
duráveis.
d) Os ramos econômicos vinculados ao setor comercial.
34. O rio São Francisco é um dos mais importantes do Brasil,
sendo um dos poucos rios nacionais que nasce e desagua no
Brasil. Qual é o nome da serra onde nasce o Rio São
Francisco?
a) Serra da Mantiqueira.
b) Serra da Contamana.
c) Serra da Canastra.
d) Serra do Mar
35. Aponte a alternativa que destaca o clima brasileiro que
tem as seguintes características: baixa umidade do ar, baixa
pressão atmosférica, longos períodos de estiagem, elevadas
temperaturas ao longo de todo ano.
a) Clima árido.
b) Clima semi-árido.
c) Clima tropical.
d) Clima equatorial.

c) Os habitantes da zona rural e os negros não tinham direito
a voto.
d) Apenas estrangeiros e proprietários de indústrias poderiam
votar.
39. No final do século XVI a colônia brasileira deixou de
pertencer a Portugal. Este fato aconteceu depois da morte do
rei Dom Sebastião, que não deixou herdeiros para o trono.
Qual país dominou a colônia brasileira entre 1580 e 1640?
a) Inglaterra.
b) França.
c) Itália.
d) Espanha.
40. A Casa Civil é um dos principais ministérios do país, nele
várias discussões políticas ocorrem, sendo o principal braço
de atuação junto aos partidos políticos do Governo Federal.
Quem é a atual ministra da Casa Civil?
a) Ideli Salvatti.
b) Gleisi Helena Hoffmann.
c) Miriam Belchior.
d) Ana de Hollanda.

36. Observe o mapa do Brasil abaixo:

No trajeto marcado de A para B, a alternativa que apresenta
a sequência de climas correta é:
a) Subtropical, semiárido e tropical.
b) Tropical de altitude, tropical, equatorial.
c) Equatorial, tropical, tropical de altitude.
d) Equatorial, subtropical e tropical.
37. O Brasil possui seis vegetações principais. Contudo, há
outras formações vegetais denominadas como vegetação de
transição. Assinale a alternativa que aponta a principal
vegetação de transição do norte do país.
a) Mata dos Cocais.
b) Pantanal.
c) Agreste.
d) Pampas.
38. O primeiro período genuinamente democrático brasileiro
ocorreu depois do Estado Novo. Antes de Vargas, o Brasil
chegou a viver o seu primeiro período republicano, todavia,
não podemos considerar o período da República Velha como
democrático. Quais são os motivos para não considerarmos a
República Velha como período democrático?
a) Não havia o sufrágio universal e o voto secreto.
b) Não havia urnas para todos votarem, deixando de fora da
eleição a população do interior.
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