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Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões de 01 a 08 
 
Verbo Crackar 
Eu empobreço de repente 
Tu enriqueces por minha causa 
Ele azula para o sertão 
Nós entramos em concordata 
Vós protestais por preferência 
Eles escafedem a massa 
                     Sê pirata 
                     Sede trouxas 
Abrindo o pala 
Pessoal sarado. 
Oxalá que eu tivesse sabido que esse verbo 
                                                  era irregular. 
(Oswald de Andrade) 
 
01. Escolha a alternativa que aponta, apropriadamente, o 
significado do verbo Crackar, criado pelo autor. 
a) Prosperar, expandir, fomentar. 
b) Lesar, medrar, ir à bancarrota. 
c) Quebrar, falir, ir à bancarrota. 
d) Flagelar, vociferar, ascender. 
 
02. Aponte a opção que mostra a que conjugação pertence 
crackar e explica os mecanismos de formação de palavras de 
nossa língua. 
a) Pertence à primeira conjugação – o que é norma entre os 

neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ar”.  

b) Pertence à segunda conjugação – o que é norma entre os 
neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ar”.  

c) Pertence à terceira conjugação – o que é norma entre os 
neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ar”.  

d) Não tem uma conjugação fixa – o que é norma entre os 
neologismos verbais de nossa língua, pois o sufixo 
formador usado na maioria dos casos é “-ir”.  

 
03. Escafeder a massa é um termo ligado ao mundo das 
falências e concordatas – significa “falir de forma 
fraudulenta”. Observando aquilo que podemos considerar o 
“presente do indicativo” do verbo crackar, aponte a alternativa 
que explica, apropriadamente, o que o texto nos informa 
sobre esse mundo de falências e concordatas.  
a) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 

empobrecimentos súbitos, fortunas de origem lícita; é, 
principalmente, um mundo de gente idônea, hábil na 
exploração dos incautos. 

b) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 
empobrecimentos súbitos, fortunas de origem ilícita; é, 
principalmente, um mundo de gente inescrupulosa, hábil 
na exploração dos incautos. 

c) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 
empobrecimentos súbitos, fortunas de origem lícita; é, 
principalmente, um mundo de gente incauta, hábil na 
exploração dos inescrupulosos. 

d) É um mundo de fraudes, enriquecimentos e 
empobrecimentos súbitos, fortunas de origem ilícita; é, 
principalmente, um mundo de gente escrupulosa, hábil na 
exploração dos idôneos. 

 
04. Marque a alternativa que comenta, adequadamente, de 
que forma o “imperativo afirmativo” do verbo confirma o que o 
“presente do indicativo” nos havia informado sobre o mundo 
dos negócios. 
a) O imperativo põe em evidência o comportamento do 

mundo dos negócios: o do pirata, o explorador. 
b) O imperativo põe em evidência os dois comportamentos 

do mundo dos negócios: o do trouxa, o explorado. 

c) O imperativo põe em evidência apenas o forma verbal, 
sem nenhuma outra conotação.  

d) O imperativo põe em evidência os dois comportamentos 
do mundo dos negócios: o do pirata e o da sua 
contraparte, o trouxa. 

 
05. Abrir o pala é uma expressão que significa “fugir”. Sarado, 
em linguagem popular, significa “esperto, finório”. Indique a 
opção de mostra de que forma o gerúndio e o particípio do 
verbo confirmam o que o “presente do indicativo” já havia 
informado.  
a) Essas formas verbais se referem à comiseração e à falta 

de escrúpulos que marcam o comportamento dos que 
vivem no mundo dos grandes negócios. 

b) Essas formas verbais também se referem à fraude e à falta 
de escrúpulos que marcam o comportamento dos que 
vivem no mundo dos grandes negócios. 

c) Essas formas verbais também se referem à comiseração e 
à filantropia que marcam o comportamento dos que vivem 
no mundo dos grandes negócios. 

d) Essas formas verbais também se referem à fraude e à 
generosidade que marcam o comportamento dos que 
vivem no mundo dos grandes negócios. 

 
06. O emprego de expressões populares e termos da gíria do 
mundo financeiro cumpre alguma função expressiva no 
texto? Aponte a alternativa que comenta, apropriadamente, 
esse fato.   
a) Não, pois não indica a convivência de certa vulgaridade de 

expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos iniciados no mundo financeiro.  

b) Sim, pois indica a convivência de certa vulgaridade de 
expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos iniciados no mundo financeiro.  

c) Sim, pois indica a convivência de certa vulgaridade de 
expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos que não são iniciados no mundo financeiro.  

d) Não, pois não indica a convivência de certa vulgaridade de 
expressão com a necessidade de criar uma linguagem 
restrita aos que não relações com o  mundo financeiro.  

 
07. A irregularidade do verbo crackar é um problema restrito 
à Morfologia? Escolha a alternativa que comenta, 
apropriadamente, esta questão. 
a) A irregularidade desse verbo é uma questão ligada apenas 

à Gramática, pois regular é o mundo financeiro, guiado 
por interesses sempre muito claros e honestos. 

b) A irregularidade desse verbo não é uma questão ligada à 
vida do sujeito lírico e nem à Gramática. Irregular é o 
mundo financeiro, guiado por interesses nem sempre 
muito honestos e solidários. 

c) A irregularidade desse verbo é uma questão ligada à vida 
do sujeito lírico e não à Gramática. Regular é o mundo 
financeiro, guiado por interesses ora muito claros ora 
desonestos. 

d) A irregularidade desse verbo é uma questão ligada à vida 
do sujeito lírico e não à Gramática. Irregular é o mundo 
financeiro, guiado por interesses nem sempre muito claros 
ou honestos. 

 
08. Aponte a opção que contém apenas substantivos 
extraídos do texto.   
a) Empobreço, azula, abrindo, concordata. 
b) Concordata, preferência, sertão, trouxas. 
c) Sabido, escafedem, pirata, causa. 
d) Pirata, trouxa, sabido, irregular. 
 
09. Complete corretamente a lacuna:  
“Enquanto uns trabalhavam, outros_______ computador”.  
a) Se entretiam no.  
b) Entretiam no. 
c) Entretinham no. 
d) Entretinham-se com o. 
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10. Marque a alternativa em que todos os substantivos são 
abstratos:  
a) Nuvem, espaço, olhos, sorriso, luz.  
b) Tempo, orelhas, ausência, doença, lábios.  
c) Inimizade, angústia, saudade, esperança, amizade.  
d) Espaço, traição, pescoço, dedos, promessa.  
 
11. Uma das alternativas contém somente palavras 
PROPAROXÍTONAS. Indique-a. 
a) Alguém, vencido, propósito, vinhedo. 
b) Fanático, úmido, médico, ótimo.  
c) Viatura, amável, dólar, cobra.  
d) Pescaria, lança, anzol, ótimo.  
 
12. Quanto à separação das sílabas, aponte a alternativa 
incorreta: 
a) Ca-se-bre, mon-ta-nha, sa-pa-to, ga-ro-ta. 
b) Pre-des-ti-nar, e-xer-cí-cio, mo-lha-do, pas-to.  
c) Ba-lan-ça, bos-que, bor-bo-le-ta, me-ni-na. 
d) Fe-rru-gem, mo-in-ho, ca-rro, ja-ma-is.  
 
Matemática 
 
13. Um queijo é feito em forma circular e dividido em seis 
partes. Sabe-se que o preço de um sexto desse queijo custa 

�$	1,35. Qual o valor de 
�

	
 desse queijo? 

a) �$	5,40 
b) �$	5,90 
c) �$	0,90 
d) �$	4,40 
 
14. Hoje meu irmão tem o dobro da minha idade. Daqui 9 
anos ele será 16 anos mais velho do que eu. Quantos anos 
meu irmão tem hoje? 
a) 32 anos 
b) 28 anos 
c) 36 anos 
d) 30 anos 
 
15. Sabe-se que além do ângulo reto, um determinado 
triângulo retângulo tem os outros dois ângulos medindo 3� e 
5� � 10. Qual o valor de �? 
a) 5° 
b) 10° 
c) 12° 
d) 7° 
 
16. Um ângulo de 189° é classificado como: 
a) Ângulo agudo 
b) Ângulo obtuso 
c) Ângulo raso 
d) Ângulo reto 
 
17. Um ângulo reto é dividido em duas partes, chamadas � e 

�. Sabe-se que 
�

�
�

�

	
. Sendo assim, um dos possíveis 

valores de � e �, respectivamente nessa ordem, é: 

a) 
���

��
 e 

����

		
 

 

b) 
���

		
 e 

����

��
 

 

c) 
����

��
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���

��
 

 

d) 
���

		
 e 

����
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18. Um tênis foi vendido por �$	125,00. Sabe-se que o seu 
custo foi de �$	80,00. O lucro da venda foi de quantos % em 
relação ao seu custo? 

a) 64,00% 
b) 61,35% 
c) 56,25% 
d) 46,75% 
 

19. Qual o valor de � na proporção 
��

��
�

��

�
? 

a) 
��	

��
 

 

b) 
 ��

��
 

 

c) 
��	

��
 

 

d) 
 ��

��
 

 

20. Qual o valor de � na proporção 
��

!��"�#
�

�

 
? 

a) 
�

��
 

b) $
�

��
 

c) $
�

��
 

d) 
�
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21. Qual o conjunto solução da equação �� $ 8 � 1? 
a) % � &$3, 3' 
b) % � &$3' 
c) % � &3' 
d) % � &$2, 2' 
 
22. Qual o conjunto solução da equação 2�� � � � 0? 
a) % � &0,

�

�
' 

b) % � &$
�

�
,
�

�
' 

c) % � &$
�

�
, 0' 

d) % � &$1, 0' 
 
23. Qual o conjunto solução da equação !3� $ 2#	.		!2� � 4# �
0? 
a) % � &

�

 
, 2' 

b) % � &$
�

 
, 2' 

c) % � &$2,
�

 
' 

d) % � &$3,$2' 
 
24. O número de litros de combustível que um carro consome 
na estrada é diretamente proporcional ao número de 
quilômetros percorridos. Se ele consome oito litros de 
gasolina para percorrer sessenta quilômetros e oitocentos 
metros, com 13,125	)*+,-.. Qual a distância que ele irá 
percorrer? 
a) 97	/0	1	950	0 
b) 95	/0	1	790	0 
c) 99	/0	1	570	0 
d) 99	/0	1	750	0 
 
Conhecimentos Gerais  
 
25. Observe o cartograma do estado de São Paulo abaixo: 
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O cartograma representa, a grosso modo, as principais 
unidades do relevo paulista. O município de Laranjal Paulista 
esta situado em qual das unidades de relevo descritas no 
cartograma através dos números romanos de I a IV? 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
 
26. Ainda utilizando o cartograma da questão anterior, um 
dos algarismos romanos representa a Plataforma Continental 
brasileira. Esta unidade de relevo ganhou ainda mais 
importância nos últimos anos após a descoberta de 
importantes jazidas de petróleo e gás natura. Aponte qual dos 
algarismos romanos representa a porção paulista da 
Plataforma Continental. 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
 
27. O Produto Interno Bruto de um território aponta o que foi 
produzido por ele durante um período de tempo. Observe o 
gráfico abaixo: 

 
O gráfico aponta os setores que formaram o PIB do município 
de Laranjal Paulista no ano de 2008. A economia do 
município é regida por dois setores principais, sendo que o 
setor representado pelo algarismo romano “III” possui amplo 
destaque. Qual é o setor representado pelo algarismo 
romano III? 
a) Agricultura. 
b) Indústria. 
c) Construção Civil.  
d) Serviços. 
 
28. A Lei Orgânica de um município é uma das mais 
importantes diretrizes do legislativo municipal, devendo ser 
prioritariamente consultado depois da Constituição Federal e 
Estadual. Em que ano foi aprovada a Lei Orgânica do 
município de Laranjal Paulista? 
a) 1990. 
b) 1995. 
c) 2000. 
d) 2005. 
 
29. Qual é o poder municipal tratado no Título I, Capítulo III, 
Seção I da Lei Orgânica do município de Laranjal Paulista? 
a) Poder Executivo. 
b) Poder Legislativo. 
c) Poder Judiciário. 
d) Poder econômico. 
 
30. Em vários momentos da Lei Orgânica do município de 
Laranjal Paulista os servidores públicos são mencionados, 
contudo há um capítulo especialmente direcionado a eles. 
Qual é o trecho da Lei Orgânica do município de Laranjal 
Paulista direcionado aos servidores públicos? 
a) Título I, Capítulo II, Seção III. 

b) Título II, Capítulo III, Seção II. 
c) Título II, Capítulo I, Seção III. 
d) Título III, Capítulo II, Seção II. 
 
31. Antes da Proclamação da República o Brasil teve dois 
períodos distintos.  Em um dos períodos o Brasil foi dominado 
pelos portugueses, sendo este chamado de período colonial. 
Escolha a alternativa que destaca os anos que o Brasil viveu 
sob tutela portuguesa. 
a) 1500 a 1822. 
b) 1822 a 1889. 
c) 1889 a 1930. 
d) 1930 a 1947. 
 
32. Durantes os últimos anos o Brasil obteve uma sensível 
melhora econômica frente a outros países. Esta melhora se 
consolidou depois que o país deixou de ser um devedor e 
passou a ser um credor do FMI. Este organismo internacional 
é um dos principais recursos para países endividados ou que 
passam por severa crise econômica. O que quer dizer FMI? 
a) Fundação Multinacional da Indústria. 
b) Fundo Macroeconômico Interno. 
c) Fundação da Melhoria Interamericana. 
d) Fundo Monetário Internacional. 
 
33. O Brasil observou um aumento do seu peso geopolítico 
junto a organismos internacionais na ultima década, se 
tornando signatário de vários grupos de países. Aponte a 
alternativa que destaca um grupo de países que o Brasil não 
faça parte? 
a) Mercosul. 
b) G20. 
c) ONU. 
d) G7. 
 
34. O Brasil por ser um país com dimensões continentais 
possui vários tipos de climas, sendo eles influenciados por 
vários fatores, tais como a latitude, a continentalidade, 
massas de ar, altitude, entre outros. Em qual região do país a 
altitude mais influencia na diminuição da temperatura? 
a) Sul do Rio Grande do Sul. 
b) Oeste de Mato Grosso. 
c) Leste da região Sudeste. 
d) Interior da região Norte. 
 
35. Uma das bacias hidrográficas com maior importância 
regional do Brasil é a do Rio São Francisco. Aponte a 
alternativa que destaca a maior importância regional do rio 
São Francisco? 
a) Único rio perene da região. 
b) Única fonte de água potável. 
c) Maior gerador de energia elétrica do país. 
d) Único rio que deságua no oceano Pacífico. 
 
36. No último mês, uma série de denuncias levou a queda do 
estão Ministro Orlando Silva. Em pouco mais de trinta dias 
ele foi denunciado, apresentou defesa e foi julgado a perder o 
cargo, isso sem haver um processo jurídico tramitado e 
julgado. Como é o nome do atual Ministro dos Esportes? 
a) Oscar Shimit. 
b) Aurélio Miguel. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Henrique Meirelles. 
 
37. Durante o período de União Ibérica o Brasil foi atacado 
por alguns inimigos da Espanha. Entre os países que 
atacaram o Brasil dois chegaram a invadir e se estabelecer 
em uma parcela do território nacional. Um dos países foi a 
Holanda, que fundou a Nova Holanda. Assinale a alternativa 
que aponta o outro país quem invadiu o Brasil. 
a) Alemanha. 
b) Canadá. 
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c) França. 
d) Japão. 
 
38. Durante o Império algumas revoltas populares ganharam 
força ao longo do território brasileiro. Alguns setores da 
sociedade estavam bastante descontentes com a 
centralização do poder. Aponte a alternativa que destaca um 
movimento popular separatista, ocorrido durante o período 
imperial brasileiro, no nordeste, cujo um dos lideres era Abreu 
Lima. 
a) Revolução Praieira. 
b) Revolução Farropilha. 
c) Balaiada. 
d) Inconfidência. 
 
39. Na lista de melhores presidentes do Brasil o nome de 
Getúlio Vargas sempre esta entre os primeiros. Seu governo 
transcorreu durante 14 anos e foi dividido em três partes: 
Governo Provisório, Governo Constitucional e Estado Novo. 
O período denominado Governo Provisório ocorreu em que 
período histórico? 
a) 1916 a 1930. 
b) 1930 a 1934. 
c) 1934 a 1937. 
d) 1964 a 1978. 
 
40. As mulheres há muito tempo lutam pelos seus direitos. 
Este fato pode ser observado ao longo da história humana. 
Entre as principais conquistas femininas esta o direito a votar 
e ser votada em eleições. Como é conhecida a conquista de 
todo indivíduo, intelectualmente maduro, ao voto? 
a) Sufrágio universal. 
b) Feminismo. 
c) Contra-machismo. 
d) Adesão adulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




