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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto a seguir e responda as questões.  
 

“Psicopata ao volante” 
 

(Fernando Sabino) 
 

David Neves passava de carro às onze horas de certa 
noite de Sábado por uma rua de Botafogo, quando um guarda o 
fez parar: 

– Seus documentos, por favor. 
Os documentos estavam em ordem, mas o carro não 

estava: tinha um dos faróis queimado. 
– Vou Ter de multar– advertiu o guarda. 
– Está bem– respondeu David, conformado. 
– Está bem? O senhor acha que está bem? 
O guarda resolveu fazer uma vistoria mais caprichada, 

e deu logo com várias outras irregularidades: 
– Eu sabia! Limpador de pára-brisa quebrado, folga na 

direção, freio desregulado. Deve haver mais coisa, mas para mim 
já chega. Ou o senhor acha pouco? 

– Não, para mim também já chega. 
– Vou Ter de recolher o carro, não pode trafegar 

nessas condições. 
– Está bem– concordou David. 
– Não sei se o senhor me entendeu: eu disse que vou 

Ter de recolher o carro. 
– Entendi sim: o senhor disse que vai Ter de recolher 

o carro. E eu disse que está bem. 
– O senhor fica aí só dizendo está bem. 
– Que é que o senhor queria que eu dissesse? 

Respeito sua autoridade. 
– Pois então vamos. 
– Está bem. 
Ficaram parados, olhando um para o outro. O guarda, 

perplexo: será que ele não está entendendo? Qual é a sua, 
amizade? E David, impassível: pode desistir, velhinho, que de 
mim tu não vê a cor do burro de um tostão. E ali ficariam o resto 
da noite a se olhar, em silêncio, a autoridade e o cidadão 
flagrado em delito, se o guarda enfim não se decidisse: 

– O senhor quer que eu mande vir o reboque ou 
prefere levar o carro para o depósito o senhor mesmo? 

– O senhor é que manda. 
– Se quiser, pode levar o carro o senhor mesmo. 
Sem se abalar, David pôs o motor em movimento: 
– Onde é o depósito? 
O guarda contornou rapidamente o carro pela frente, 

indo sentar-se na boleia: 
– Onde é o depósito…O senhor pensou que ia 

sozinho? Tinha graça! 
Lá foram os dois por Botafogo afora, a caminho do 

depósito. 
– O senhor não pode imaginar o aborrecimento que 

ainda vai Ter por causa disso – o guarda dizia. 
– Pois é – David concordava: – Eu imagino. 
O guarda o olhava, cada vez mais intrigado: 
– Já pensou na aporrinhação que vai Ter? A pé, logo 

numa noite de Sábado. Vai ver que tinha aí o seu programinha 
para esta noite… E amanhã é Domingo, só vai poder pensar em 
liberar o carro a partir de Segunda-feira. Isto é, depois de pagar 
as multas todas… 

– É isso aí– e David o olhou, penalizado: — Estou 
pensando também no senhor, se aborrecendo por minha causa, 
perdendo tempo comigo numa noite de Sábado, vai ver que até 
estava de folga hoje… 

– Pois então? — reanimado, o guarda farejou um 
entendimento: — Se o senhor quisesse, a gente podia dar um 
jeito…O senhor sabe, com boa vontade, tudo se arranja. 

– É isso aí, tudo se arranja. Onde fica mesmo o 
depósito? 

O guarda não disse mais nada, a olhá-lo, fascinado. 
De repente ordenou, já à altura do Mourisco: 

– Pare o carro! Eu salto aqui. 
David parou o carro e o guarda saltou, batendo a 

porta, que por pouco não se despregou das dobradiças. Antes de 
se afastar, porém, debruçou-se na janela e gritou: 

– O senhor é um psicopata!  
 

01. Pela leitura do texto, você pode dizer que:  
a) O guarda queria multar o motorista.  
b) O guarda queria que o motorista lhe desse um dinheiro para 

que ele não o multasse.  
c) O motorista queria dar um dinheiro ao guarda para que este 

não o multasse.  
d) O motorista não tinha dinheiro.  
 
02. O motorista do texto:  
a) Fez-se de desentendido.  
b) Quis irritar o guarda.  
c) Não tinha dinheiro e, por isso, não o deu ao guarda.  
d) Não sabia o que o guarda queria.  
 
03. A intenção do guarda pode ser percebida pela seguinte fala 
do mesmo:  
a) – Pare o carro! Eu salto aqui.  
b) – O senhor é um psicopata!  
c) – O senhor não pode imaginar o aborrecimento que ainda vai 

ter por causa disso.  
d) – Se o senhor quisesse, a gente podia dar um jeito... O senhor 

sabe, com boa vontade, tudo se arranja.  
 
04. A palavra caprichada contém, respectivamente, quantos 
fonemas e letras?  
a) 10 fonemas e 10 letras.  
b) 9 fonemas e 9 letras.  
c) 9 fonemas e 10 letras.  
d) 10 fonemas e 9 letras.  
 
05. A palavra velhinho é classificada quanto ao número de 
sílabas e a tonicidade em:  
a) Trissílaba e proparoxítona.  
b) Trissílaba e paroxítona.  
c) Polissílaba e oxítona.  
d) Polissílaba e paroxítona.  
 
06.  A palavra que encontra-se no diminutivo está na alternativa:  
a) Aporrinhação.  
b) Dobradiças.  
c) Rapidamente.  
d) Programinha.  
 
07. A expressão “cidadão flagrado em delito” tem como sinônimo:  
a) Pessoa que está errada. 
b) Pessoa que dá um flagrante. 
c) Indivíduo que é pego em ato que contraria a lei.  
d) Indivíduo fora da lei.  
 
08. Um substantivo composto encontrado no texto é:  
a) Para-brisa.  
b) Desregulado.  
c) Boa vontade.  
d) Psicopata.  
 
09. São exemplos de diminutivo, no texto, as palavras:  
a) Velhinho e cidadão.  
b) Aporrinhação e entendimento. 
c) Velhinho e programinha.  
d) Caminho e boleia.  
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10. É exemplo de frase declarativa, no texto:  
a) – Tinha graça!  
b) – Ou o senhor acha pouco?  
c) – Vou ter de multar.  
d) – Seus documentos, por favor.  
 
11. Em “O senhor é um psicopata!”, a palavra grifada funciona, 
na frase, como um:  
a) Verbo.  
b) Adjetivo.  
c) Pronome.  
d) Advérbio. 
 
12. O prefixo da palavra desregulado é:  
a) reg.  
b) ado.  
c) gul.  
d) dês.  
 
Matemática  
 
13. Considere a figura abaixo: 

 
Sabendo-se que as retas �, � e � são paralelas, que o segmento 
������ = 16	��, o segmento ����� = 14	�� e o segmento ������ = 6	��, 
qual é a medida dos segmentos ������, ����� e ������ respectivamente 
nessa ordem? 
a) 10	��, 

��
�� 	�� e 

��
�� 	��. 

 

b) 10	��, 
��
� 	�� e 

��
� 	��. 

 

c) 10	��, 
��
� 	�� e 

��
� 	��. 

 

d) 
��
� 	��, 10	�� e 

��
� 	��. 

 
14. Qual é a soma das áreas das figuras abaixo? 

 
a) 408	���. 
b) 394	���. 
c) 282	���. 
d) 345	���. 
 
15. Uma caixa retangular tem sua base com medidas 2	�� e 
12	��. Sabendo-se que o volume dessa caixa é 360	���, qual é 
a sua altura? 
a) 30	��. 

b) 
��
� 	��. 

c) 15	��. 
d) 18	��. 

16. Qual o conjunto solução da equação 
��
� +

�
� =

�!��
� ? 

a) " = #����$ 
b) " = #�%��$ 
c) " = #����$ 
d) " = #�%��$ 
 
17. Se somarmos minha idade e da minha mãe, a soma é 59. 
Daqui 17 anos, minha mãe será 27 anos mais velha do que eu. 
Hoje, quais são as idades minha e da minha mãe, 
respectivamente nessa ordem? 
a) 17 e 42 anos. 
b) 19 e 40 anos. 
c) 18 e 41 anos. 
d) 16 e 43 anos. 
 

18. Qual o valor de 
' √��) *)

√� ? 

a) 16. 
b) 8. 
c) 4. 
d) 2. 
 
19. O valor que eu tenho é seis vezes maior em relação ao valor 
que minha irmã tem. Se eu tenho + e ela tem , e 

-.�
/.� =

��
� , qual o 

valor que eu e ela, respectivamente, temos? 
a) 0$	48,00 e 0$	8,00. 
b) 0$	60,00 e 0$	10,00. 
c) 0$	60,00 e 0$	8,00. 
d) 0$	52,00 e 0$	10,00. 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 20 a 22. 
 
Em uma pizzaria, toda pizza é dividida em cinco pedaços e todos 
os pedaços possuem o mesmo valor. O preço do pedaço da 
pizza de calabresa é 0$	2,80. 
 
20. Qual o valor de 

�
�� dessa pizza de calabresa? 

a) 0$	4,20. 
b) 0$	3,40. 
c) 0$	0,16. 
d) 0$	4,00. 
 
21.  Qual o valor de 

�
�% dessa pizza de calabresa? 

a) 0$	8,40. 
b) 0$	23,33. 
c) 0$	0,33. 
d) 0$	6,30. 
 
22. O preço de 

�
�% dessa pizza de calabresa é quantos % mais 

caro que 
�
�� dessa pizza? 

a) 110%. 
b) 210%. 
c) 52,38%. 
d) 47,61%. 
 
23. Com 0$	200,00 eu pago 

�
�� do valor da minha dívida. Com 

mais 0$	300,00 eu pago toda minha dívida e ainda sobra troco. 
Qual é o valor que sobrará para mim? 
a) 0$	32,40. 
b) 0$	16,66. 
c) 0$	20,00. 
d) 0$	15,00. 
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24. Qual o valor da expressão 4!� 	 ∙ 	44? 
a) 16!�� 
b) 4� 
c) 4!�� 
d) 16� 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Piraju está localizada na mesorregião de: 
a) Bauru. 
b) Assis. 
c) Marília. 
d) Ipauçu. 
 
26. A denominação Piraju, termo proveniente da língua tupi que 
significa: 
a) Peixe amarelo. 
b) Peixe preto. 
c) Pedra amarela. 
d) Pau D´alho. 

 
27. Conforme a Lei Orgânica do município de Piraju, Art. 2º, são 
Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si: 
a) O Judiciário e o Executivo. 
b) O Executivo e o Eclesiástico. 
c) O Legislativo e o Executivo. 
d) O Legislativo e o Judiciário. 

 
28. O rio que divide os estados de São Paulo e Paraná é o rio: 
a) Paraná. 
b) Paranapanema. 
c) Tietê. 
d) Do Peixe. 

 
29. Acreditavam em muitos deuses e na vida após a morte. 
Segundo suas crenças, o morto encontraria na eterna as 
melhores coisas que tivera em vida. Mas para isso era preciso 
que seu corpo fosse conservado. Assim inventaram a 
mumificação (Cardos, 2007, p. 28).  Trata-se dos povos: 
a) Caldeus. 
b) Hebreus. 
c) Romanos. 
d) Egípcios. 

 
30. Na mitologia grega o monstro de corpo humano e cabeça de 
touro é chamado de: 
a) Atlas. 
b) Minotauro. 
c) Pégaso. 
d) Teseu. 

 
31. Há mais de dez anos, em consequência dos atentados de 11 
de setembro, o islamismo se tornou uma religião muito polêmica, 
em razão de algumas facções mais radicais ligadas ao 
terrorismo. Visões extremistas e preconceituosas estiveram no 
centro do debate. A respeito do islamismo é correto afirmar que: 
a) O principal apóstolo do islamismo é o mesmo do cristianismo, 

tendo como principal livro a Bíblia cristã. 
b) Seu fundador é o profeta Maomé, tendo como livro principal o 

Alcorão. 
c) Essa religião é uma dissidência radical do judaísmo. 
d) Foi fundada por Bhrama e tem o Torá como livro principal. 

 
32. Considerados sacerdotes e sábios, gozavam de grande 
prestígio social, entre as comunidades indígenas, ajudando a 
curar as doenças dos membros das suas tribos. Esses 
sacerdotes se constituem em mediador entre os seres humanos 
e os espíritos, que os índios acreditam estar presente em todas 
as manifestações da natureza. Trate dos: 
a) Caciques. 

b) Curumins. 
c) Pajés. 
d) Tupãs. 

 
33. Ao decidir iniciar o processo de colonização em terras 
brasileiras, a Coroa portuguesa optou por dividi-la em lotes, 
nomeados de: 
a) Províncias hereditárias. 
b) Departamentos. 
c) Estados independentes. 
d) Capitanias hereditárias. 

 
34. Pela Constituição de 1824, cabia ao imperador D. Pedro I os 
poderes: 
a) Executivo e Moderador, controlando também o Legislativo e o 

Judiciário. 
b) Apenas Moderador e Legislativo. 
c) Apenas Executivo e Judiciário. 
d) Executivo e Legislativo, cabendo o Moderador apenas ao 

judiciário, sem intervenção do imperador. 
 

35. A região mais populosa do Brasil é a: 
a) Sul. 
b) Nordeste. 
c) Sudeste. 
d) Centro-Oeste. 

 
36. A supremacia política de São Paulo e Minas Gerais, durante 
a República Velha, deu origem a chamada: 
a) Política do pão de queijo. 
b) Política dos compadres. 
c) Política do café com queijo. 
d) Política do café com leite. 

 
37. Há 90 anos, inspirado nas mudanças gerais por que passava 
a sociedade brasileira, um grupo de artistas e intelectuais 
realizou em São Paulo, entre os dias 11 e 18 de fevereiro, uma 
manifestação cultural que visava redescobrir os valores culturais 
do Brasil. Esse evento foi chamado de: 
a) Semana de Arte Nova. 
b) Semana de Arte Moderna. 
c) Semana do Brasil. 
d) Semana de Arte Barroca. 

 
38. Presidente brasileiro que sofreu processo de impeachment, 
após o regime militar: 
a) Itamar Franco. 
b) Lula. 
c) Fernando Collor. 
d) José Sarney. 

 
39. Uma iniciativa do Estado de São Paulo, que segue uma 
tendência mundial, entrou em vigor desde 25 de janeiro de 2012. 
Países como África do Sul, Alemanha, Austrália, China, Índia, 
Irlanda e Itália já realizaram tal iniciativa e adotaram leis 
reduzindo ou banindo: 
a) As sacolas plásticas de supermercados. 
b) As embalagens plásticas dos alimentos. 
c) Os produtos químicos dos supermercados. 
d) As embalagens longa vida. 

 
40. A Williams anunciou a contratação do piloto brasileiro, 
sobrinho do tricampeão Ayrton Senna, para ser titular na 
temporada da Fórmula 1 em 2012 . Trata-se de: 
a) Rodrigo Senna. 
b) Rubens Barrichello. 
c) Bruno Senna. 
d) Christian Fittipaldi. 
 
 
 




