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Língua Portuguesa 
 
Leia o poema abaixo e responda o que se pede.  
 

“O Assinalado” 
Tu és louco da imortal loucura,  
O louco da loucura mais suprema,  
A terra é sempre a tua negra algema,  
Prende-te nela a extrema desventura.  
 
Mas essa mesma algema de amargura,  
Mas essa mesma desventura extrema  
Faz que tu’alma suplicando gema  
E rebente em estrelas de ternura.  
 
Tu és Poeta, o grande Assinalado  
Que povoas o mundo despovoado,  
De belezas eternas, pouco a pouco.  
 
Na Natureza prodigiosa e rica  
Toda a audácia dos nervos justifica  
Os teus espasmos imortais de louco!  
 
01. Este texto poético que contém 14 versos, sendo 2 quartetos 
e 2 tercetos, tem o nome de:  
a) ode.  
b) epopeia.  
c) soneto.  
d) rima.  
 
02. No poema, há muitos substantivos próprios, dentre eles:  
a) Poeta.  
b) grande.  
c) Toda.  
d) amargura.  
 
03. Em “Tu és o louco da imortal loucura”, temos na palavra 
grifada:  
a) um substantivo  
b) um adjetivo  
c) um advérbio  
d) um aposto  
 
04. Em “Prende-te nela a extrema desventura”, te é:  
a) pronome reto.  
b) pronome oblíquo.  
c) pronome de tratamento.  
d) pronome possessivo.  
 
05. Por “mundo despovoado” entende-se:  
a) mundo desprezível.  
b) mundo desabitado.  
c) mundo despoluído.  
d) mundo despojado.  
 
06. Em desventura temos:  
a) um sufixo com sentido de separação.  
b) um sufixo com sentido de oposição.  
c) um prefixo com sentido de afastamento.  
d) um prefixo com sentido de negação.  
 
07. Em “O narcotráfico fez novas vítimas naquela região”, 
temos em narcotráfico:  
a) um substantivo simples.  
b) um substantivo abstrato.  
c) um substantivo composto.  
d) um adjetivo pátrio.  
 
08. Em “A feijoada, prato típico brasileiro, surgiu na época da 
escravidão”, temos respectivamente, nas palavras grifadas, 
substantivos:  
a) derivado – derivado – derivado.  
b) derivado – primitivo – derivado.  

c) primitivo – primitivo – derivado.  
d) primitivo – primitivo – primitivo.  
 
09. Classifique as palavras grifadas em artigo, pronome ou 
numeral:  
I) Convidei-o para a festa.  
II) O sucesso justifica qualquer coisa.  
III) Era um menino triste.  
IV) O departamento precisa de apenas um funcionário.  
A sequência correta é:  
a) pronome – artigo – artigo – numeral.  
b) pronome – pronome – artigo – artigo.  
c) artigo – artigo – pronome – numeral.  
d) artigo – pronome – artigo – pronome.  
 
10. Em “dia de chuva” = dia chuvoso, a locução dia de chuva é:  
a) uma locução adjetiva.  
b) um adjetivo.  
c) um comparativo.  
d) um superlativo.  
 
11. O adjetivo composto “azul-marinho”, faz o plural em “A 
blusa era azul marinho” em:  
a) As blusas eram azul-marinhos.  
b) As blusas eram azul-marinho.  
c) As blusas eram azuis-marinhos.  
d) As blusas eram azuis-marinho.  
 
12.  Ao utilizarmos a crase corretamente nas lacunas da oração 
a seguir, teremos correta a alternativa:  
“Fui ___ cidade ___ duas horas da tarde ___ fim de comprar 
um sapato”.  
a) à – às – à  
b) a – às – a  
c) à – às – a  
d) à – as – à  
 
Matemática 
 
13. O painel do meu carro indicava que o tanque de 
combustível continha 

�
�� da capacidade total de litros. Eu 

abasteci o carro, completei o tanque e gastei �$	44,00. 
Sabendo-se que o preço do litro desse combustível é �$	2,20, 
quanto eu gastaria para completar o tanque caso ele estivesse 
vazio? 
a) �$	55,00 
b) �$	52,00 
c) �$	50,00 
d) �$	45,00 
 
14. Com �$	260,00 eu pago 


�� do valor da minha dívida. Com 

mais �$	1.200,00 eu pago toda minha dívida e ainda sobra 
troco. Qual é o valor que sobrará para mim? 
a) �$	36,00 
b) �$	44,00 
c) �$	30,00 
d) �$	28,00 
 
15. O triplo do que eu tenho é 

�
� do dobro do que você tem. Se 

você tem �$	90,00, qual o valor que eu tenho? 
a) �$	135,00 
b) �$	45,00 
c) �$	60,00 
d) �$	22,50 
 

16. Qual o conjunto solução da equação 
��
 − �7 − �

�� = −6? 

a) � = �−4� 
b) � = ���� 
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c) � = ���� 
d) � = �− �

�� 
 
17. Qual o conjunto solução da equação 2	.  3! − 5" −
4	.  3 − 2!" = 3? 

a) � = �− �
 � 

b) � = ��#��� 
c) � = �− �#

 � 
d) � = ����� 
 
18. O triplo de um número, somado ao seu sucessor é igual 
237. Qual é esse número? 
a) 59 
b) 58 
c) 57 
d) 61 
 
19. Hoje minha mãe tem 62 anos. Daqui quatro anos ela terá o 
triplo da minha idade. Quantos anos eu tenho hoje? 
a) 16 
b) 19 
c) 18 
d) 21 
 
20. Qual o conjunto solução da equação ! − 1 = 15? 
a) � = �−4, 4� 
b) � = �−5� 
c) � = �4� 
d) � = �−5, 5� 
 
21. A área de um retângulo é 216	$%. Se a medida do maior 
lado é 50% maior que a medida do menor lado, quais são as 
medidas dos lados desse retângulo? 
a) 14	$% e 21	$% 
b) 10	$% e 15	$% 
c) 16	$% e 24	$% 
d) 12	$% e 18	$% 
 
22. Um triângulo tem área igual 108	%. Sabendo-se que a 
base desse triângulo mede 18	%, qual é a sua altura? 
a) 6	% 
b) 12	% 
c) 16	% 
d) 8	% 
 
23. Ao final de quatro meses, um capital aplicado a juros 
simples, com taxa de 0,4% ao mês, rende juros no valor de 
�$	48,00. Qual o montante gerado por essa aplicação? 
a) �$	3.000,00 
b) �$	300,00 
c) �$	3.048,00 
d) �$	348,00 
 
24. Um cliente aplica, a juros simples, �$	3.500,00 durante seis 
meses a taxa de 0,7% ao mês. Qual o valor dos juros gerado 
por essa aplicação? 
a) �$	1.470,00 
b) �$	14,70 
c) �$	14.700,00 
d) �$	147,00 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Um dos objetivos fundamentais do Município de Álvares 
Florence é: 
a) a criação, organização e supressão de distritos. 
b) promover adequada expansão territorial, de modo a 

assegurar a qualidade de vida de sua população. 

c) arrecadar e administrar os recursos financeiros que lhe 
pertencem, na forma da lei. 

d) promover o bem-estar e o desenvolvimento da sua 
comunidade. 

 
26. A convocação extraordinária da Câmara Municipal é 
possível no período de recesso e far-se-á: 
a) Pelo prefeito, em qualquer caso. 
b) Para deliberar oportunamente sobre diversas matérias, 

quando convocada. 
c) Mediante comunicação pessoal escrita ao presidente da 

Câmara para reunir-se, no máximo, dentro de quinze dias. 
d) Pela maioria absoluta dos membros. 
 
27. De acordo com o artigo 17 da Lei Orgânica do Município é 
de competência privativa à Câmara, exceto: 
a) Organizar os seus serviços administrativos. 
b) Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela 

Prefeitura Municipal. 
c) Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município quando por 

mais de quinze dias e, do País, por qualquer tempo. 
d) Votar o seu regimento interno. 
 
28. A Mesa Diretora da Câmara Municipal será composta por: 
a) Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro. 
b) Presidente, Secretário e Tesoureiro. 
c) Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário. 
d) Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 
 
29. Atualmente, à qual região de Governo pertence Álvares 
Florence? 
a) São José do Rio Preto. 
b) Tanabi. 
c) Votuporanga. 
d) Boa Vista dos Andradas. 
 
30. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em 1° de janeiro de 
2003, depois de ter sido derrotado nas três eleições 
presidenciais anteriores. O foco da sua política foi no âmbito:  
a) Social.  
b) Empresarial. 
c) Tecnológico. 
d) Educacional 
 
 31. Em 2011 foi empossada em Brasília, a candidata do PT 
Dilma Rousseff - a primeira mulher a presidir o país - após 
derrotar qual candidato do PSDB nas eleições? 
a) Marina Silva. 
b) José Serra. 
c) Plínio Arruda Sampaio. 
d) Michel Temer. 
 
32. O ano de 2011 foi marcado por uma série de greves, entre 
elas a greve dos funcionários dos Correios que durou quase 
um mês, retardando a entrega de correspondências em todo o 
país. Das alternativas abaixo, qual não foi motivo de 
reivindicação? 
a) Férias coletivas; 
b) Reajustes salariais; 
c) Aumento nos valores do vale-transporte; 
d) Cesta básica. 
 
33. Quase sete anos após ser revelado o maior esquema de 
corrupção já descoberto no Brasil, o “mensalão” se aproxima 
do desfecho com a previsão de julgamento dos réus. Estiveram 
envolvidos no esquema as seguintes pessoas, exceto: 
a) O ex-ministro José Dirceu. 
b) O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares. 
c) O empresário Marcos Valério. 
d) O ministro Joaquim Barbosa. 
 
34. Em 2010 o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística realizou o censo demográfico visitando mais de 67 
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milhões de domicílios no país. Em novembro do mesmo ano, 
foram divulgados os resultados, que mostraram o total da 
população brasileira em aproximadamente: 
a) 190 milhões de habitantes. 
b) 07 bilhões de habitantes. 
c) 159 milhões de habitantes. 
d) 500 milhões de habitantes. 
 
35. O Brasil cresce mais devagar. Segundo o Censo 2010 
realizado pelo IBGE o crescimento populacional segue em 
ritmo mais lento. A principal causa está relacionada ao (a):  
a) Aumento de fecundidade no país. 
b) Aumento da proporção de mulheres em relação aos 

homens. 
c) Queda da taxa de fecundidade no país. 
d) Ao aumento da migração interna. 
 
36, As chuvas que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro 
deixaram mais de 900 mortos em 2011. As cidades mais 
atingidas por essa tragédia foram: 
a) Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis e Itaipava. 
b) Petrópolis, Angra dos Reis, Volta Redonda e Nova Friburgo. 
c) Niterói, Itaipava, Nova Iguaçu e São Gonçalo. 
d) Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis e Duque de Caxias. 
 
37. Com a Proclamação da República em 1889 o Brasil deixava 
de ser governado pelos membros da família real portuguesa e 
abandonava o regime monárquico. Qual foi o primeiro 
presidente do novo regime político do país: 
a) D. Pedro II. 
b) Marechal Deodoro da Fonseca. 
c) Prudente de Morais. 
d) Floriano Peixoto. 
 
38. No dia 11 de março de 2011 um forte tsunami invadiu a 
costa leste do Japão deixando mais de 10.000 mortos e 
centenas de casas destruídas e famílias desabrigadas. Esse 
fenômeno natural ocorre devido: 
a) Ao derretimento das camadas de gelo que elevam o nível do 

mar e provocam ondas maiores que as habituais. 
b) Aos inúmeros terremotos que acontecem no território 

japonês, atingindo toda a costa litorânea daquele país. 
c) O deslocamento das placas tectônicas fazendo com que a 

pressão entre elas forme as grandes ondas. 
d) Ao aquecimento global e derretimento das camadas de gelo, 

que desencadeiam os movimentos das placas tectônicas. 
 
39. A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada ou 
revisada mediante proposta: 
a) Do Presidente da Câmara e do prefeito municipal. 
b) De cinco por cento dos eleitores do Município. 
c) De um terço dos membros da Câmara Municipal. 
d) Do Presidente da Câmara, somente. 
 
40. São competências do prefeito, exceto: 
a) Sancionar e promulgar leis, determinando a sua publicação 

no prazo legal. 
b) Decretar estado de calamidade pública. 
c) Expedir os atos próprios da atividade administrativa. 
d) Dirigir, executar e fazer cumprir os trabalhos da Câmara 

Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




