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Cargos: Mecânico Montador 
Pedreiro 
Eletricista 
Encanador 
Trabalhador Braçal Masculino  
 
Língua Portuguesa 
 
01. Estes cadernos são da professora, aqueles são do Alberto e 
isto é, apenas, reciclagem. 
Temos respectivamente três pronomes, eles são: 
a) Possessivo, demonstrativo, relativo. 
b) Demonstrativo, demonstrativo, demonstrativo. 
c) Indefinido, possessivo, relativo. 
d) Relativo, demonstrativo, indefinido. 
 
02. Os substantivos álbum, Paris e cobra são respectivamente: 
a) Coletivo, próprio, epiceno. 
b) Comum, próprio, heterônimos. 
c) Coletivo, próprio, sobrecomum. 
d) Comum, próprio, comum de dois gêneros. 
 
03. Mariana é inteligente, e é bem aceita na faculdade de moda 
por suas belas qualidades físicas. 
Assinale a opção que representa a correta classificação das 
palavras em destaque. 
a) Substantivo, advérbio, adjetivo. 
b) Adjetivo, adjetivo, adjetivo. 
c) Advérbio, advérbio, advérbio. 
d) Adjetivo, advérbio, adjetivo. 
 
04. Verônica estava tão aflita que, esqueceu de deixar o 
dinheiro. Os verbos são: 
a) Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e imperativo. 
b) Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e gerúndio. 
c) Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e infinitivo. 
d) Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e particípio. 
 
05. Assinale a alternativa incorreta quanto à ortografia. 
a) Retrocesso, excessão. 
b) Enxada, cochichar. 
c) Tigela, berinjela. 
d) Empecilho, privilégio. 
 
06. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso dos porquês. 
a) O porquê de não estar conversando é porque quero estar 

concentrada. 
b) Ester é a mulher porque vivo. 
c) Não saí de casa, porque estava assistindo filmes. 
d) Ela não me ligou e nem disse por quê. 
 
07. Quanto à pontuação opte pela alternativa incorreta. 
a) A maioria dos alunos, durante as férias, não estudam. 
b) Os meus amigos, sempre os respeito. 
c) Ela prefere filmes românticos; o namorado, de aventura. 
d) Os candidatos porém não a respeitaram. 
 
08. O verbo em destaque está incorretamente classificado em: 
a) Ele é imaturo. (estado) 
b) Vivian fez arroz. (ação) 
c) Choveu hoje. (ação) 
d) Carla é carinhosa. (estado) 
 
09. Jeremias é muito inteligente. As palavras seguem a seguinte 
classificação. 
a) Substantivo, verbo, advérbio, adjetivo. 
b) Substantivo, preposição, advérbio, adjetivo. 
c) Substantivo, conjunção, advérbio, adjetivo. 
d) Substantivo, advérbio, advérbio, adjetivo. 
 
10. Assinale a alternativa que foge a norma culta. 
a) A árvore cujos os frutos são venenosos foi derrubada. 
b) O artista de cuja obra eu falara morreu ontem. 

c) Antipatizei com o rapaz cuja namorada você conhece. 
d) As pessoas em cujas palavras acreditei estão presas. 
 
11. Assinale a alternativa correta quanto aos adjetivos pátrios. 
a) Rio de Janeiro (estado)/carioca. 
b) São Paulo (cidade)/paulista. 
c) Santa Catarina/barriga-verde. 
d) Rio Grande do Sul/potiguar. 
 
12. Assinale a alternativa correta quanto às locuções adjetivas. 
a) De águia = cunicular 
b) Coelho = cúprico 
c) De bode = aquilino 
d) De criança = pueril 
 
Matemática 
 
13. Sabendo-se que o dobro de um número � é igual 

�
�, qual é o 

resultado da expressão � − �
��? 

a) 
��
�� 

b) 
�
�� 

c) 
�
�� 

d) 1 
 
14. O dobro de um número é menor que o triplo desse número 
em 37 unidades. Qual é esse número? 
a) 

��
�  

b) 
��
�  

c) 37 
d) 

��
�  

 
15. Sabendo-se que o triplo de um número � é igual 

�
�, qual o 

resultado da expressão � − �
�? 

a) − ��
�  

b) − �
� 

c) 
��
�  

d) 
�
� 

 
16. Qual é a área de um quadrado cujo lado mede 235	��? 
a) 55.225	��� 
b) 55.555	��� 
c) 55.525	��� 
d) 55.205	��� 
 
17. Um trapézio tem sua base maior medindo 12	�� , a base 
menor 7	�� e sua altura 12	��. Qual é a área desse trapézio? 
a) 168	��� 
b) 57	��� 
c) 228	��� 
d) 114	��� 
 
18. Qual é o volume de um cubo sabendo-se que sua aresta 
mede 9	��? 
a) 27	��� 
b) 54	��� 
c) 729	��� 
d) 108	��� 
 
19. Uma caixa retangular tem sua base com medidas 6	��  e 
9	��. Sabendo-se que a altura dessa caixa é 8	��, qual é o seu 
volume? 
a) 23	��� 
b) 432	��� 
c) 120	��� 
d) 216	��� 
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20. A dúzia do ovo custa �$	2,30 e o pacote de bolacha custa 
�$	1,40. Se eu for ao supermercado e comprar quatro dúzias de 
ovo e duas dezenas e meia desse pacote de bolacha, quanto eu 
vou gastar? 
a) �$	145,40 
b) �$	113,90 
c) �$	44,20 
d) �$	12,70 
 
21. Um pacote de arroz custa �$	6,50 . Se meu irmão for ao 
supermercado e levar �$	300,00, ele compra três dúzias e meia 
de pacotes de arroz, duas dezenas de um produto � e ainda lhe 
sobra �$	6,00. Qual é o valor da unidade desse produto �? 
a) �$	1,05 
b) �$	1,50 
c) �$	0,05 
d) �$	0,50 
 
22. Qual o valor da expressão 

�
� � 2 − �

�? 

a) 
��
�  

b) 
�
� 

c) 
��
�  

d) 3 
 
23. Qual o valor da expressão 

�
� − 1 � �

��? 

a) 
�
� 

b) 
��
�� 

c) 
��
�� 

d) 
�
� 

 

24. Qual o valor da expressão 
�
� − ��� − 3 ? 

a) − �
� 

b) 
��
�  

c) − �
� 

d) 
�
� 

 
Conhecimentos Gerais 
 
25. O núcleo antigo de povoamento que deu origem ao município 
de Meridiano foi: 
a) O povoado de Àguas de São João. 
b) O povoado de Mariana. 
c) O povoado de Maravilha. 
d) O povoado de Miranda. 
 
26. Em 18 de fevereiro de 1959, pela Lei Estadual nº 5.285, 
Meridiano galgou a categoria de Município, teve a sua instalação 
no dia 1º de janeiro de 1960, sendo o seu primeiro Prefeito: 
a) Donato Marcelo Balbo. 
b) João Pedro Donato. 
c) Luis Marcelo Balbo. 
d) José Machado Cavalin. 
 
27. Observe a imagem abaixo e responda a questão. 

 

O movimento que a Terra esta fazendo ao redor do Sol é: 
a) O de rotação de Oeste para Leste. 
b) O de translação de Norte para Sul. 
c) O de rotação de Norte para Sul. 
d) O de translação de Oeste para Leste. 
 
28. A área destacada no mapa refere-se: 

 
Fonte: MOREIRA, Igor. O espaço geográfico: geografia geral e 
do Brasil. São Paulo: Ática, 2002, p. 409. 
a) Área de ocorrência dos cerrados. 
b) Bacia hidrográfica amazônica. 
c) Área de cultivo da cana-de-açúcar. 
d) Aqüífero Guarani. 
 
29. “O senhor de engenho é titulo a que muitos aspiram por que 
traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado por muitos”. 
(Andreoni, João Antônio. Cultura e Opulência no Brasil). 
Essa frase faz referência: 
a) Ricos comerciantes que comandavam o comércio exterior 

brasileiro no período colonial. 
b) Proprietários das terras que formavam a aristocracia agrária 

no ciclo canavieiro. 
c) Trabalhadores livres do engenho. 
d) Proprietários das corporações de ofícios das confecções de 

algodão cru. 
 
30. No Brasil a economia colonial sustentou-se com a 
predominância da mão de obra escrava e a exportação de 
produtos para a Europa conforme os princípios mercantilistas da 
época. Nessa perspectiva, são contribuições da presença dos 
escravos, exceto:  
a) Influenciou nos hábitos culturais como a alimentação e a 

música. 
b) contribuiu para a consolidação de preconceitos sociais. 
c) Foi economicamente importante, mas não contribuiu para as 

manifestações religiosas. 
      d) Trouxe a possibilidade de trocas culturais significativas e a 

formação da sociedade brasileira. 
 
31. Sucedeu que vindo os paulistas naquele tempo fazerem 
entrada ao gentio (índio) a estas partes para o conduzirem para 
São Paulo por negócio e se servirem dele (...) Ouro Branco e 
Congonhas do Campo, aí acharam algumas faíscas de ouro nas 
areias do ribeiro e (...) levaram para São Paulo onde verificou ser 
ouro. (Citado em: Códice Costa Matoso, 1999). 
A partir do texto é possível afirmar que as bandeiras organizadas 
pelos paulistas tinham por finalidade capturar índios e... 
a) Construir moradias em Minas Gerais. 
b) Descobrir ouro para São Paulo. 
c) Estudar os recursos naturais de Minas Gerais. 
d) Catequizar índios e descobrir rios para a navegação. 
 
32. A partir do século XV, a Europa deixava para trás o mundo 
medieval e entrava na época Moderna. Percorrendo os mares, os 
europeus iriam conquistar diversas regiões do mundo, antes 
isoladas pelas distâncias ou pelas diferenças culturais. Era o 
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tempo: 
a) Das Grandes Navegações e das descobertas marítimas. 
b) Do feudalismo e da produção agrícola. 
c) Da Conquista Espacial. 
d) Da Revolução Industrial na Inglaterra. 
 
33. Algumas cidades brasileiras, como Ouro preto (MG), Olinda 
(PE) e Brasília (DF), foram declaradas Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Unesco, agência da Organização das Nações 
Unidas. O objetivo dessa iniciativa é: 
a) Revitalizar essas cidades eliminando suas antigas construções. 
b) Reformar as edificações e sua paisagem para atrair mais 

turistas. 
c) Preservar paisagens, construções e obras de arte que 

representam os valores culturais de um povo. 
d) Remanejar os moradores antigos dessas cidades porque eles 

estavam degradando o patrimônio local. 
 
34.  A Proclamação da República Brasileira foi um levante 
político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889 que 
instaurou a forma republicana federativa presidencialista de 
governo no Brasil, derrubando a monarquia constitucional 
parlamentarista do Império do Brasil e, por conseguinte, pondo 
fim à soberania do imperador D Pedro II. Foi, então, proclamada 
a República dos Estados Unidos do Brasil liderado por: 
a) Mem de Sá. 
b) Campos Sales. 
c) Deodoro da Fonseca. 
d) Floriano Peixoto. 
 
35. A região brasileira representada no mapa é a: 

 
 
a) Sudeste. 
b) Norte. 
c) Sul. 
d) Nordeste. 
 
36. O_________administra o município e o 
_____________administra o estado. 
Assinale a alternativa que contém as palavras que completa 
corretamente a frase acima. 
a) Secretario/prefeito. 
b) Presidente/governador. 
c) Prefeito/governador. 
d) Governador/presidente. 
 
37. O efeito estufa é o fenômeno responsável pelo aumento na 
temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos, nas últimas 
décadas. Os poluentes do ar se acumulam na atmosfera, 
formando uma capa cada vez mais grossa, que ‘segura’ o calor 
do sol, causando o aquecimento do planeta. 
Assinale a alternativa que não apresenta uma conseqüência do 
aquecimento global: 
a) Desflorestamento e queimadas das áreas de matas. 
b) Aumento do nível do mar, causando inundações costeiras. 
c) Secas severas, que causam maior escassez de água. 
d) Derretimento das geleiras, nos extremos da Terra. 
 
38. Só produzir alimentos não é o bastante para acabar com a 
fome. O importante - sobretudo nos países e nas regiões onde a 
população rural é grande e tem taxas de crescimento 
demográfico elevadas- é que se consiga uma integração 

orgânica entre o combate à fome e a produção de alimentos por 
parte dos pobres que vivem no campo. (Abramovay). 
O texto pode ser utilizado como argumento a favor: 
a) Do desenvolvimento industrial. 
b) Da reforma agrária. 
c) Da exportação de produtos agrícolas 
d) Da distribuição de cestas básicas. 
  
39. De acordo com o disposto no artigo 80 da Lei Orgânica do 
município de Meridiano que versa sobre os direitos dos 
servidores públicos civil no âmbito da administração pública, 
considere as afirmativas: 
I– É vedado ao servidor público civil o direito a livre associação 
sindical. 
II– A investidura em cargo ou emprego público depende da 
aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e 
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 
III– O prazo do concurso público será de dois anos, prorrogável 
uma vez, por igual período. 
IV – O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei complementar federal. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV. 
b) II, III e IV. 
c) I e II. 
d) I e III. 
 
40. De acordo com o disposto no artigo 84 da Lei Orgânica do 
município de Meridiano o servidor público estável que tiver o seu 
cargo extinto será: 
a) Aposentado compulsoriamente. 
b) Exonerado por justa causa. 
c) Exonerado sem justa causa. 
d) Ficará em disponibilidade remunerada, proporcional ao seu 

tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em 
outro cargo. 

 




