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Cargo: Pintor Letrista  
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o extrato do texto e responda as questões.  
 
“Tarde Sertaneja” 
(José de Alencar)  

 
“Ainda retiniam as últimas badaladas das Trindades, 

quando longe, pela várzea além, começaram a ressoar as 
ondulações afetuosas e tocantes de uma voz, que vinha 
aboiando.”  

 
01. Em “ondulações afetuosas e tocantes”, o substantivo é:  
a) afetuosas.  
b) e.  
c) tocantes.  
d) ondulações.  
 
02. O sinônimo para retiniam, no texto, é:  
a) ressoavam.  
b) retardavam.  
c) regurgitavam.  
d) retesavam.  
 
03. “Afetuosas” e “tocantes” são referentes ao termo:  
a) voz.  
b) badaladas.  
c) ondulações.  
d) Trindades.  
 
04. Ao separarmos as sílabas de RESSOAR obteremos:  
a) res-so-ar.  
b) re-sso-ar.  
c) re-ssoar.  
d) res-soar.  
 
05. A palavra acima é classificada como:  
a) dissílaba e paroxítona.  
b) dissílaba e oxítona.  
c) trissílaba e paroxítona.  
d) trissílaba e oxítona.  
 
06. Temos corretamente acentuadas as palavras  
a) dárdo e farto.  
b) fé e pó.  
c) área e traje.  
d) nú e pêra.  
 
07. Palavras como Sé (substantivo), dá (verbo) e cá (advérbio) são 
classificadas quanto à tonicidade e número de sílabas em:  
a) monossílabos tônicos.  
b) monossílabos átonos.  
c) não são classificadas quanto ao número de sílabas. 
d) não são classificadas quanto a tonicidade.  
 
08. Em “Depois de um descanso, os viajantes prosseguiram seu 
caminho”, o sinônimo mais adequado para a palavra grifada é:  
a) persistiram.  
b) adiantaram.  
c) continuaram.  
d) conseguiram.  
 
09. As palavras corretamente grafadas encontram-se em apenas 
uma das alternativas. Assinale-a:  
a) hospitaleiro, esforço, umildade.  
b) canhoto, criansice, ressecado.  
c) engrossar, acebolado, centimento.  
d) assoprar, furioso, chance.  
 

10. De acordo com a nova ortografia, estão corretamente 
acentuadas todas as palavras da alternativa:  
a) angú, inábil, ludíco.  
b) pátria, anéis, tônico.  
c) telefóne, aeronáutica, simétrico.  
d) dilúvio, Piauí, vôo.  
 
11. O plural da frase “Já não há mais acendedor de lampião” é:  
a) Já não hão mais acendedores de lampião.  
b) Já não há mais acendedores de lampiões.  
c) Já não há mais acendedor de lampiões.  
d) Já não há mais acendedores de lampiãos.  
 
12. Escrevendo-se a frase “Ele é bom datilógrafo; será também 
bom digitador” no feminino, teremos:  
a) Ela é boa datilógrafo; será também boa digitador.  
b) Eles são bons datilógrafos; serão também bons digitadores.  
c) Ela é boa datilógrafa; será também boa digitadora.  
d) Elas são boas datilógrafas; serão também boas digitadoras.  
 
Matemática 
 
13. Uma caixa retangular tem sua base com medidas 4	�� e 7	��. 
Sabendo-se que a altura dessa caixa é 9	��, qual é o seu volume? 
a) 126	��
 
b) 20	��
 
c) 252	��
 
d) 99	��
 
 
14. Um trapézio tem sua base maior medindo 10	��, a base menor 
7	�� e sua altura 12	��. Qual é a área desse trapézio? 
a) 102	�� 
b) 51	�� 
c) 190	�� 
d) 204	�� 
 
15. Qual é a soma das áreas das figuras abaixo? 

 
a) 299	�� 
b) 345	�� 
c) 301	�� 
d) 357	�� 
 
16. Um pacote de arroz custa �$	6,50. Se meu irmão for ao 
supermercado e levar �$	200,00, ele compra duas dúzias de 
pacotes de arroz, três dezenas e meia de um produto � e ainda lhe 
sobra �$	12,50. Qual é o valor da unidade desse produto �? 
a) �$	1,09 
b) �$	1,90 
c) �$	0,09 
d) �$	0,90 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 17 a 19 
 
Luzia tem quatro dúzias de ovos e pretende dividi-los entre duas 
amigas. Ela doa 

�
� para Juliana e do que sobrou, doa 

�
� para 

Daiane. 
 
17. Quantos ovos Juliana ganhou? 
a) 8 

19	�� 

7	�� 

21	�� 

8	�� 
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b) 15 
c) 6 
d) 12 
 
18. Quantos ovos Daiane ganhou? 
a) 12 
b) 10 
c) 15 
d) 8 
 
19. Quantos ovos sobraram para Luzia? 
a) 26 
b) 32 
c) 30 
d) 28 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 20 a 21 
 
Veja a tabela de preços abaixo: 

Descrição do 
Produto 

Valor 
Unitário 

Pasta de dente �$	0,90 
Ovo �$	0,20 

 
Regina compra 

�
� dezenas de pastas de dente e 



� dúzia de ovos. 

Érica compra uma dezena de pastas de dente e duas dúzias de 
ovos. 
 
20. Quantos reais Regina gastou? 
a) �$	7,96 
b) �$	8,20 
c) �$	7,92 
d) �$	8,00 
 
21. Quantos reais Érica gastou? 
a) �$	1,30 
b) �$	9,40 
c) �$	13,80 
d) �$	12,50 
 
22. Quantos reais Regina gastou somente com as pastas de 
dente? 
a) �$	7,30 
b) �$	7,40 
c) �$	7,20 
d) �$	7,60 
 

23. Qual o valor da expressão 2	 ∙ 	��− ��
+

��? 

a) 1 
b) 

��
�  

c) 
��
�  

d) 2 
 

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

 + 6�? 

a) 
��
  

b) − 
�
  

c) 
�
  

d) − 
�
  

 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Festa popular que no Brasil mobiliza 4 dias da semana. No Rio 
de Janeiro é chamada de o maior espetáculo da terra, devido a 
grandiosidade do desfile das escolas de samba. 
a) Natal. 

b) Bumba meu boi. 
c) Junina. 
d) Carnaval. 

 
26. As expressões “divina Íris” e “rainha no Nilo”, usadas por um 
personagem de uma telenovela da Rede Globo de televisão, 
refere-se a uma civilização da Antiguidade que se desenvolveu no 
norte da África. Trata-se dos 
a) Gregos. 
b) Egípcios. 
c) Persas. 
d) Angolanos. 

 
27. Com o fim do Império Romano, o poder político na Europa 
Ocidental foi subordinado a Igreja, formando o que os historiadores 
chamam de cristandade, cuja sede estava localizada na cidade de: 
a) Moscou. 
b) Londres. 
c) Roma. 
d) Berlim. 

 
28. O comandante da esquadra que deu início a ocupação 
portuguesa no atual Brasil, em 1500, chamava-se: 
a) Pedro Álvares Cabral. 
b) Cristovão Colombo. 
c) Martim Afonso de Souza. 
d) José de Anchieta. 

 
29. A grande parte do território brasileiro está localizada no: 
a) Hemisfério norte. 
b) Hemisfério leste. 
c) Hemisfério sul. 
d) Hemisfério central. 

 
30. As duas grandes civilizações pré-colombianas que viveram na 
mesoamérica foram os: 
a) Incas e Astecas. 
b) Tupis e maias. 
c) Guaranis e tupis. 
d) Maias e astecas. 

 
31. O litoral brasileiro é banhado pelo oceano: 
a) Índico. 
b) Atlântico. 
c) Pacífico. 
d) Mediterrâneo. 

 
32. Situado na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas, foi um 
dos quilombos mais importantes, tornando-se grande símbolo da 
resistência contra a escravidão: 
a) Canudos. 
b) Palmares. 
c) Turiaçu. 
d) Jabaquara. 

 
33. O marco tradicional da Revolução Francesa, a queda da 
Bastilha, ocorreu em: 
a) 4 de julho de 1776 
b) 7 de setembro 1822 
c) 14 de julho de 1789 
d) 21 de abril de 1789 

 
34. Após a independência, o Brasil adotou o regime: 
a) Republicano. 
b) Militar. 
c) Monárquico. 
d) Feudal. 

 
35. Quando tinha 17 anos sua família foi expulsa das terras que 
ocupava no agreste de Pernambuco. Revoltado, formou um bando 
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com seus irão e outros 37 companheiros, sua companheira ficou 
conhecida como Maria Bonita. O texto refere-se a: 
a) Lampião. 
b) Antonio Conselheiro. 
c) João Maria. 
d) Cosme Velho. 

 
36. Conforme a Lei Orgânica Municipal, artigo 100, a lei 
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional: 
a) Interesse privado. 
b) Interesse público. 
c) Interesse do prefeito. 
d) Interesse dos vereadores. 
 
37. A vegetação original do munícipio de Barueri é a(o): 
a) Cerrado. 
b) Caatinga. 
c) Mata Atlântica. 
d) Pampas. 

 
38. Barueri pertence a microrregião de: 
a) São Paulo. 
b) Jandira. 
c) Carapicuíba. 
d) Osasco. 

 
39. Time de futebol que havia trocado a cidade de Barueri por 
Presidente Prudente, mas que em 2011 voltou para Barueri, cujo 
primeiro nome é: 
a) Atlético. 
b) Sport. 
c) Esportivo. 
d) Grêmio. 

 
40. A capital de todos os paulistas é a cidade de: 
a) São Paulo. 
b) Barueri. 
c) Santos. 
d) Bauru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




