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[...] Meu nome é José Carlos, mas todos me chamam de
Zeca. Tenho dez anos, nasci e sempre morei em São Paulo. Sou
um bicho de cidade grande, criado em apartamento, acostumado
com trânsito, barulho e poluição.
Meu pai é gerente de banco e minha mãe, professora.
Família de orçamento apertado... Desde pequeno, estudo na
escola municipal do nosso bairro. Tenho muitos amigos e, talvez
por isso, não tenho muitos medos. Conheço todo mundo que mora
nos arredores do nosso prédio. Bicicletando para cima e para
baixo, sou uma figurinha conhecida no pedaço. Pronto! Esse aí
sou eu. [...] Carlos Queiroz Teles.
01. Ao ler o texto, notamos que o narrador:
a) Não está presente no texto.
b) É Zeca.
c) É a mãe.
d) É o pai.
02. Pela leitura, pode-se afirmar que o personagem principal mora:
a) Na zona rural.
b) No mundo.
c) Em São Paulo.
d) Nos arredores dos prédios.
03. O autor do texto cria um verbo para o personagem que define o
que ele faz para distrair-se. Este verbo é:
a) Acostumando.
b) Estudo.
c) Morei.
d) Bicicletando.
04. Ao dizer o que fazia, onde estudava, etc., Zeca fez um retrato
de si mesmo. Chamamos esse tipo de texto de:
a) Texto narrativo.
b) Autorretrato.
c) Texto fictício.
d) Texto dissertativo.

O termo que tem sentido equivalente a “meter o nariz” é:
a) Mergulhar o nariz.
b) Intrometer-se.
c) Inspirar.
d) Cheirar.
10. Ao escrevermos corretamente as palavras abaixo,
completando as lacunas com r, rr, ç, ss ou s, termos como correta
a alternativa:
ca___oça – cabe___a – figu___inha.
a) Carroça – cabeça – figurinha.
b) Carroça – cabessa – figurrinha.
c) Carroça – cabesa – figurinha.
d) Caroça – cabeça – figurinha.
11. Por “bicho de cidade grande”, entendemos:
a) Um bicho de estimação, como gato e cachorro.
b) Uma pessoa que mora em cidade grande.
c) Uma pessoa que compara-se com animais.
d) Uma pessoa que é muito brava, como um bicho.
12. Pelo texto, podemos afirmar que o seu personagem é:
a) Um garoto tímido.
b) Um garoto muito despachado, que tem muitos amigos.
c) Um gerente de banco.
d) Um professor.
Matemática


13. Sabendo-se que o triplo de um número  é igual , qual é o


resultado da expressão − 3?
a) −
b) −
c) −
d) −














05. Ao separarmos as sílabas da palavra “figurinha”, obteremos:
a) Fi-gu-ri-nha.
b) Fi-gu-rin-ha.
c) Fi-gur-i-nha.
d) Fi-guri-nha.

14. O triplo de um número é igual ao dobro desse número somado
a 28. Qual é esse número?
a) 7
b) 14
c) 28
d) 56

06. Em “Sou um bicho de cidade grande”, as palavras grifadas são,
respectivamente, quanto à sua classe gramatical:
a) Substantivo e substantivo.
b) Adjetivo e adjetivo.
c) Substantivo e adjetivo.
d) Adjetivo e substantivo.

15. O dobro de um número é menor que o triplo desse mesmo
número em 228 unidades. Qual é esse número?
a) 456
b) 342
c) 114
d) 228

07. Ao escrevermos no tempo passado a frase “Conheço todo
mundo que mora nos arredores do nosso prédio”, obteremos:
a) Conheci todo mundo que morou nos arredores do nosso prédio.
b) Conhecerei todo mundo que morará nos arredores do nosso
prédio.
c) Conheço todo mundo que morou nos arredores do nosso prédio.
d) Conhecia todo mundo que mora nos arredores do nosso prédio.

16. Eu tenho o triplo do valor que meu irmão tem. Meu irmão tem o
dobro do valor que Aline tem. Aline tem $ 5,30. Se eu for comprar
um saco de cimento, sabendo-se que custa $ 21,00, quanto vai
me sobrar?
a) $ 8,40
b) $ 10,80
c) $ 11,20
d) $ 9,60

08. O nome do personagem, assim como o seu apelido, é
classificado como um substantivo:
a) Simples.
b) Composto.
c) Próprio.
d) Abstrato.
09. Observe os versos do poema “Bons e maus negócios”, de José
Paulo Paes:
“Mas que seria de nós, eu me pergunto,
se os elefantes resolvessem
meter o nariz em nossos assuntos?”



do valor que Daniel tem. Rafael vai ao
17. Rafael tem

supermercado e compra vinte caixas de um litro de leite integral e
dez pacotes de meio quilo de café. Sabendo-se que Daniel tem
$ 230,00, que a caixa de leite custa $ 1,85 e que o pacote de
café custa $ 4,89, qual foi o valor do troco de Rafael?
a) $ 29,10
b) $ 25,70
c) $ 27,50
d) $ 21,90
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18. Maria Luíza tem
do valor que Patrícia tem. Maria Luíza vai
ao supermercado e compra cinco quilos de abóbora paulista e três
quilos de chuchu. Sabendo-se que o quilo da abóbora paulista
custa $ 0,99, que o quilo do chuchu custa $ 0,95 e que o troco de
Maria Luíza foi $ 2,20, qual é o valor que Patrícia tem?
a) $ 40,00
b) $ 35,00
c) $ 30,00
d) $ 45,00
19. Estou juntando dinheiro e pretendo ter, até o final do ano,

$ 1.800,00. Hoje eu tenho
dessa quantia. Quantos reais ainda
eu preciso juntar para atingir minha meta?
a) $ 1.350,00
b) $ 1.150,00
c) $ 1.050,00
d) $ 950,00
20. Vinte máquinas perfuram um túnel em oito dias. Quantos dias
serão necessários para que quinze máquinas idênticas perfurem
um túnel idêntico?


a)




b)


c) 6 

d)



21. Quatorze pedreiros constroem 12 ! por dia em uma
construção. Quantos ! em uma construção idêntica vinte e um
pedreiros irão construir por dia?
a) 22 !
b) 18 !
c) 16 !
d) 20 !
22. Suzete comprou quatro metros de tecido para fazer seis
calças. Com dezesseis metros do mesmo tecido, quantas calças
iguais Suzete poderia fazer?
a) 20
b) 24
c) 18
d) 22
23. Qual o valor de  na equação
a) −5
b) 15
c) 5
d) 3




− " − 5# = 2?

24. Qual o valor de  na equação 5 + "3 − 4# = 7?
a) 10
b) 4
c) 6
d) 8
Conhecimentos Gerais
25. Como era chamado o município antes de se emancipar e
adotar o nome de Álvares Florence?
a) Igapira.
b) Vila Monteiro.
c) São João Batista do Marinheiro.
d) Francisco Florence.
26. Quem é o atual presidente da Câmara Municipal?
a) Alberto César de Caires.
b) João Martins de Arruda.
c) Sebastião Esteves Inácio.
d) José Maria Commar.

27. Quem é o atual prefeito da cidade?
a) Valter Vieira da Silva.
b) Alberto César de Caires.
c) João Martins de Arruda.
d) José Maria Commar.
28. Em qual data se comemora o Santo Padroeiro do Município?
a) 10 de abril.
b) 26 de junho.
c) 24 de junho.
d) 13 de junho.
29. Álvares Florence é um município brasileiro do estado de São
Paulo, localizado na região ______do estado:
a) Noroeste.
b) Nordeste.
c) Leste.
d) Sudeste.
30. Quais os dois países da América do Sul que não fazem
fronteira com o território brasileiro:
a) Equador e Peru.
b) Chile e Venezuela.
c) Colômbia e Equador.
d) Equador e Chile.
31. Em 2011 as chuvas castigaram o estado de São Paulo, que a
cada ano bate recordes de volume esperado para o mês de janeiro
na capital paulista. Várias cidades sofreram com as enchentes que
alagaram suas ruas, casas, prédios e estabelecimentos,
provocando prejuízos e destruição. Qual a região do estado de
São Paulo que anualmente sofre com os mesmos problemas das
enchentes e alagamentos no período de chuvas?
a) região litorânea.
b) região metropolitana.
c) região interiorana.
d) região serrana.
32. Além do estado de São Paulo, todos os estados da região Sul
do país sofreram com as chuvas nos primeiros meses de 2011. No
total, mais de 600 mil pessoas foram atingidas e pelo menos cem
municípios decretaram situação de emergência ou calamidade
pública. Quais são os três estados que ficam localizados na região
Sul do país?
a) São Paulo, Santa Catarina e Paraná.
b) Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
c) Florianópolis, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
d) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
33. A primeira mulher a governar o Brasil recebe de seu
antecessor um país menos desigual e mais importante no cenário
internacional. Qual presidente antecedeu Dilma Rousseff no cargo:
a) Fernando Henrique Cardoso.
b) José Sarney.
c) Luis Inácio Lula da Silva.
d) Itamar Franco.
34. A região Amazônica possui a maior biodiversidade do planeta,
e alto potencial econômico. Porém, a região sofre um grande
problema com o avanço do desmatamento – em duas décadas foi
derrubada 17% da floresta. Quais são as principais causas do
desmatamento na Amazônia?
a) O avanço da pecuária e o corte de madeira ilegal.
b) A construção de usinas hidrelétricas para aproveitar o potencial
energético da região.
c) A urbanização da região, com a construção de grandes cidades.
d) A utilização das terras para a Reforma Agrária.
35. Sustentabilidade é um termo utilizado para definir ações e
atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos
seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas
gerações. São ações relacionadas a sustentabilidade, exceto:
a) Manejo florestal.
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b) Produção de alimentos orgânicos.
c) Consumo de combustíveis fósseis.
d) Consumo controlado de água.
36. Das alternativas abaixo, qual não é considerada fonte de
energia limpa?
a) Água.
b) Vento.
c) Petróleo.
d) Luz solar.
37. Qual programa social foi o principal, o “carro-chefe” dos
programas assistencialistas praticados pelo Governo Lula?
a) Prouni.
b) Luz para todos.
c) Peti.
d) Bolsa-família.
38. Sobre o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) é
incorreto afirmar que:
a) é um programa que tem por objetivo retirar crianças e
adolescentes entre 7 e 15 anos de idade do trabalho infantil
considerado perigoso.
b) o programa concede bolsas mensais – que chegam a R$80 –
para que criança ou adolescente freqüente a escola.
c) promove atividades culturais e esportivas, artísticas e de lazer
em período complementar.
d) foi criado em 1996, ainda na gestão do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso.
39. O Brasil está intensificando o comércio com outros países e
hoje, já possui um grande parceiro econômico, com o qual chegou
a negociar 56 bilhões de dólares em 2010. Esta parceria comercial
está sendo estabelecida com:
a) a China.
b) o Japão.
c) a Argentina.
d) os Estados Unidos.
40. Após anos de discussões, o Congresso Nacional aprovou um
estatuto que busca ser um marco jurídico para combater as
desigualdades sociais. Qual é o nome deste Estatuto?
a) Estatuto de Combate à Desigualdade Racial.
b) Estatuto da Desigualdade Social.
c) Estatuto da Igualdade Social.
d) Estatuto da Igualdade Racial.
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