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01. Indique a alternativa na qual todas as palavras estão corretas.
a) Coreia – herói – céu – também
b) idéia – heroico – verídico – mél
c) água – panacéia – papél – enjoar
d) pêssego – feiúra – chapéu – ceus
02. As sílabas da palavra caudaloso são separadas da seguinte
forma:
a) ca-u-da-lo-so
b) cau-dal-o-so
c) cau-da-lo-so
d) cau-da-los-o
03. A palavra acima é classificada quanto ao número de sílabas e
a tonicidade em:
a) polissílaba e oxítona
b) polissílaba e paroxítona
c) polissílaba e proparoxítona
d) monossílabo tônico
04. Colocando-se as palavras abaixo na ordem alfabética,
teremos:
xícara – xadrez – zepelim – vinho – ultramar
a) ultramar – vinho – xícara – xadrez – zepelim
b) ultramar – vinho – xadrez – xícara – zepelim
c) zepelim – xícara – xadrez – vinho – ultramar
d) ultramar – xadrez – xícara – vinho – zepelim
05. É exemplo de substantivo composto:
a) mal e bem
b) autoescola
c) rádio patrulha
d) florista
06. É exemplo de substantivo próprio, na frase, a palavra:
“Maria disse que não viajaria mais a São Paulo.”
a) Maria
b) Maria e São Paulo
c) disse
d) São Paulo
Leia o texto para responder o que se pede.
“Toada” (Manuel Bandeira)
Fui sempre um homem alegre
Mas depois que tu partiste
Perdi de todo a alegria
Fiquei triste, triste, triste.
Nunca dantes me sentira
Tão desinfeliz assim:
É que ando dentro da vida
Sem a vida dentro de mim
07. Por desinfeliz entende-se:
a) triste.
b) feliz.
c) alegre.
d) sozinho.
08. Em “Fiquei triste, triste, triste”, a palavra repetida indica que o
poeta:
a) ficou triste três vezes.
b) ficou muito triste.
c) ficou alegre e depois triste.
d) estava muito só.
09. A palavra triste é um:
a) substantivo.
b) advérbio.

c) verbo.
d) adjetivo.
10. Em “Fiquei triste”, se mudarmos para a 3ª pessoa do singular
(Ele), teremos:
a) Ficou triste.
b) Ficamos tristes.
c) Ficaram tristes.
d) Ficaste Triste.
11. O feminino da frase abaixo é:
“O alemão foi para seu país e lá ficou.”
a) O alemão foi para sua cidade e lá ficou.
b) A alemão foi para sua cidade e lá ficou.
c) Os alemães foram para suas cidades de lá ficaram.
d) A alemã foi para seu país e lá ficou.
12. O plural de cavalo é:
a) cavalos.
b) burros.
c) égua.
d) jumento.
Matemática



13. Qual o valor da expressão  ?
a)








b)

c) 1

d)




14. Qual o valor da expressão −
a) −
b)
c)
d)





− ?







15. Qual o valor da expressão
a) 7
b) 6
c) −1
d) 1





16. Qual o valor da expressão 6 .
a) −






+ − 9?






+




− 5?



b)

c) 4
d) −4


17. Daiane tem
do valor que Carolina tem. Daiane vai ao
supermercado e compra duas unidades de acelga e sete quilos de
jiló. Sabendo-se que a unidade da acelga custa $ 2,59, que o
quilo do jiló custa $ 1,49 e que o troco de Daiane foi $ 6,89, qual
é o valor que Carolina tem?
a) $ 60,00
b) $ 55,00
c) $ 50,00
d) $ 65,00
do valor da dívida do meu irmão.
18. O valor da minha dívida é

Com $ 200,00 meu irmão quita a dívida dele e ainda sobram
$ 70,00. Qual é o valor da minha dívida?
a) $ 100,00
b) $ 55,00
c) $ 65,00
d) $ 80,00
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19. Sabendo-se que o dobro de um número  é igual
resultado da expressão  −
a)
b)
c)
d)









, qual é o

?

28. Sobre a economia do município, o setor que representa maior
percentual sobre o PIB é:
a) o setor primário.
b) o setor secundário.
c) o setor terciário.
d) a indústria.











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




, qual é o

resultado da expressão − 1?

a) −
b)
c)













d) −



 

21. Sabendo-se que o triplo de um número  é igual 249, qual é a
soma do dobro de  com o número 68?
a) 1.313
b) 234
c) 302
d) 566
22. Com 15 !" de trigo pode-se fabricar 25 !" de farinha. Quantos
quilos de trigo são necessários para fabricar 30 !" de farinha?
a) 17!"
b) 18 !"

!"
c)

d) 16 !"
23. Três torneiras enchem um tanque em dezesseis horas. Em
seis horas quantas torneiras serão necessárias para encher esse
mesmo tanque?
a) 8

b)

c) 10

d)


24. Qual o valor de  na equação
a)

&


b) −
c)
d)



c) Álvares Florence; Igapira.
d) Boa Vista dos Andradas; Álvares Florence.




− # − 3$ = 2?






Conhecimentos Gerais
25. Em qual data comemora-se o dia do Santo padroeiro do
município?
a) 10 de abril.
b) 24 de junho.
c) 12 de junho.
d) 07 de setembro.
26. Em 30 de novembro de 1944, Vila Monteiro teve sua
denominação alterada para o nome de Igapira, passando à
condição de 2º zona distrital de qual município?
a) São José do Rio Preto.
b) Tanabi.
c) Cosmorama.
d) Votuporanga.
27. O município tem sua sede na cidade de _____ e dele faz parte
o distrito de________ :
a) Votuporanga; Álvares Florence.
b) Álvares Florence; Boa Vista dos Andradas.

29. 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.
30. Ainda em 2011, no seu primeiro ano de mandato, a presidente
Dilma demitiu alguns de seus ministros após inúmeras suspeitas
de corrupção e má utilização do dinheiro público. Quantos foram
os ministros demitidos?
a) 07.
b) 08.
c) 05.
d) 06.
31. A ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, suspendeu as atividades de uma empresa norteamericana, a Chevron, no Brasil, devido a qual problema ambiental
ocasionado pela empresa?
a) liberação de grande quantidade de gás carbônico na atmosfera;
b) o vazamento de óleo que atingiu a bacia de Campos, no litoral
fluminense;
c) a mortandade de inúmeras espécies marinhas após a
exploração
d) a exploração e produção de biocombustíveis fora das normas e
padrões estabelecidos pela Agência.
32. O futuro de quase metade dos governadores brasileiros – 12
chefes estaduais -, está nas mãos dos ministros do Tribunal
Superior Eleitoral, e correm o risco de perder o mandato por
usarem abusivamente do poder econômico e político, entre outras
coisas. No total, incluindo o Distrito Federal, quantos são os chefes
estaduais do Poder Executivo?
a) 12.
b) 24.
c) 26.
d) 27.
33. As últimas eleições ocorridas no Brasil trouxeram uma
novidade que agitou os bastidores das disputas eleitorais: há um
ano e meio virou lei a chamada Lei da Ficha Limpa. Apesar de
ainda não estar validada pelo Supremo Tribunal Federal, esta lei
tem como principal objetivo:
a) proibir a candidatura de pessoas condenadas por órgãos
colegiados da Justiça;
b) proibir a candidatura de pessoas sem nível de ensino superior;
c) proibir a candidatura de pessoas que apresentem qualquer tipo
de antecedentes criminais;
d) proibir a candidatura de pessoas nascidas fora do território
nacional.
34. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, cortou impostos de
eletrodomésticos em 2011 como medida para:
a) estimular o consumo no país e combater a queda das vendas no
setor do varejo;
b) combater o aumento das vendas no setor do atacado;
c) desacelerar a economia do país e superar os efeitos da crise
global;
d) estimular a produção industrial do país.
35. Em agosto de 2011, a juíza Patrícia Lourival Acioli foi
assassinada a tiros quando chegava em sua casa. A juíza
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comandava a 4ª Vara Criminal de São Gonzalo, na região
metropolitana do Rio de Janeiro. Foi executada, pois era
considerada “linha dura” no combate:
a) ao tráfico de drogas nos principais morros e favelas do Rio.
b) a prostituição e exploração de menores.
c) ao crime organizado e contra policiais corruptos.
d) a sonegação fiscal e ao desvio de dinheiro público por grandes
empresas de “fachada”.
36. A Lei Orgânica do município de Álvares Florence foi
promulgada em:
a) 10 de abril de 1949.
b) 05 de novembro de 2007.
c) 10 de abril de 2007.
d) 30 de novembro de 2007.
37. É objetivo comum ao governo Municipal, Estadual e Federal:
a) a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária.
b) a expansão territorial e o crescimento econômico.
c) o desenvolvimento industrial e urbano.
d) a constituição de uma sociedade dinâmica e moderna, que
acompanhe a todas as mudanças e tendências globais.
38. Na fixação das divisas distritais serão observadas as seguintes
normas, exceto:
a) evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétricas,
estrangulamentos e alongamentos exagerados;
b) dar-se-á preferência, para a delimitação, às linhas naturais,
facilmente identificáveis;
c) na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á cercas cujos
pontos de referências naturais sejam de fácil identificação, para
correta delimitação do território;
d) na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á linha reta, cujos
extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente
identificáveis e tenham condições de fixidez.
39. Compete ao Município, no exercício de sua autonomia dispor
sobre a utilização dos logradouros públicos e especialmente sobre:
a) os locais de estacionamento de táxis e demais veículos;
b) os serviços de carga e descarga e a tonelagem máxima
permitida a veículos que circulem em vias públicas;
c) a cobrança de multas aos infratores à Lei de Trânsito Municipal;
d) o itinerário e os pontos de parada dos veículos de transporte
coletivo.
40. A limpeza dos logradouros públicos, o transporte e o destino do
lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza e
procedência compete ao:
a) Município.
b) Governo Estadual.
c) Governo Federal.
d) Cidadão.
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