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Cargo: Carpinteiro  
Eletricista de Autos 
Pedreiro 
 
Língua Portuguesa  
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
“Inutilidades” 
 
Ninguém coca o braço da cadeira. 
Ninguém chupa a manga da camisa. 
O piano jamais abana a sua cauda. 
Tem asa, porém não voa, a xícara. 
 
De que serve o pé da mesa se não anda? 
E a boca da calça se não fala nunca? 
Nem sempre o botão está na sua casa. 
O dente do alho não morde coisa alguma. 
 
Ah! se trotassem os cavalos do motor... 
Ah! se fosse de circo o macaco do carro... 
Então a menina dos olhos comeria 
Até bolo esportivo e bala de revólver.  
 
  

José Paulo Paes. É isso ali: poemas adulto-infanto-juvenis. 
 

01. De acordo com o texto a frase “Ah! Se trotassem os cavalos do 
motor” refere-se: 
a) ao animal cavalo. 
b) ao objeto motorizado. 
c) ao ser humano. 
d) nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
02. No poema a frase “O piano jamais abana a sua cauda.” refere-
se: 
a) a um peixe. 
b) a um animal. 
c) a um mamífero. 
d) nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
03. Assinale a questão em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) despesa, surpreza, vigésimo, vizita, chineza. 
b) despeza, surpresa, vigésimo, visita, chineza. 
c) despesa, surpresa, vigésimo, visita, chinesa. 
d) despesa surpresa , vigézimo, visita, chinesa. 
 
04. A única alternativa em que todas as palavras estão escritas 
corretamente é: 
a) selvagem, gorjear, pedágio, sujar, viagem. 
b) selvagem, gorjear, pedágio, sujar, viajem. 
c) selvagem, gorgear, pedágio, sujar, viagem. 
d) selvagem, gorgear, pedágio, sujar, viajem. 
 
05. Marque apenas a alternativa correta: 
a) depreção, impressão, intuição, expansão, expulso. 
b) depreção, impressão, intuissão, expansão, expulso. 
c) depressão, impreção, intuição, expansão, expulso. 
d) depressão, impressão, intuição, expansão, expulso. 
 
06. Assinale a questão em que as palavras estão acentuadas 
corretamente: 
a) egoísta, ímã, mocotó, polém, pos, víssemos. 
b) egoísta, imã, mocotó, polem, pôs, víssemos. 
c) egoísta, imã, mocotó, polem, pôs, vissemos. 
d) egoísta, ímã, mocotó, polém, pôs, víssemos. 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
substantivos: 
 

a) braço, mesa, calça, pé, morde, carro. 
b) macaco, bolo, sempre, dente, revólver, olhos. 
c) camisa, braço, xícara, piano, casa, menina. 
d) chupa, bolo, macaco, abana, carro, asa. 
 
08. Temos abaixo uma única alternativa em que todas as palavras 
são adjetivos: 
a) delicioso, jabuticaba, saboroso, grande, incrível. 
b) casa, gostoso, enorme, duro, velho. 
c) vermelho, alho, horroroso, bolo, cauda. 
d) delicioso, branco, colorido, enorme, novo. 
 
09. A palavra cadeira é considerada um substantivo: 
a) Concreto. 
b) Abstrato. 
c) Próprio. 
d) Composto. 
 
10. Assinale a alternativa em que encontra-se um Adjetivo no Grau 
Comparativo: 
a) O piano da Maria é antiguíssimo 
b) A bola de futebol de Fernando é mais velha do que a de Pedro 
c) A bicicleta do meu pai está quebrada 
d) A minha casa está destruída 
 
11. Temos um verbo no Modo Imperativo na alternativa: 
a) Se eu cortasse a boca da calca ela ficaria melhor 
b) Saia já daí menino! 
c) Ele cortou a grama durante a noite 
d) Quando eu for para a cidade comprarei a sua bicicleta 
 
12. Assinale a questão em que o verbo está no Futuro do Pretérito: 
a) O dente do alho não morde coisa alguma. 
b) Ah! Se trotassem os cavalos do motor... 
c) Então a menina dos olhos comeria 
d) O piano jamais abana a sua calda 
 
Matemática 
 
13. Sabendo-se que o triplo de um número � é igual 81, qual o 
resultado da expressão 
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14. Sabendo-se que o triplo de um número � é igual 
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resultado da expressão 
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15. Sabendo-se que o dobro de um número � é igual 226, qual é a 
soma desse número � com o seu triplo? 
a) 904 
b) 339 
c) 452 
d) 678 
 
16. O dobro de um número é menor que o triplo desse mesmo 
número em 218 unidades. Qual é esse número? 
a) 218 
b) 109 
c) 327 
d) 436 
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17. O triplo do valor que eu tenho é igual �$ 48,00. Se eu for à 
padaria e comprar sete quilos de pão, qual será o valor que vai 
sobrar para mim sabendo-se que o quilo do pão custa �$ 2,20? 
a) �$ 0,60 
b) �$ 128,60 
c) �$ 1,30 
d) �$ 0,90 
 
18. O dobro do valor que eu tenho é igual a metade do triplo mais 
�$ 15,00. Se eu for ao bar da esquina e comprar quatro garrafas de 
dois litros de refrigerante, vai me sobrar �$ 14,80. Qual é o valor da 
garrafa de dois litros desse refrigerante? 
a) �$ 3,80 
b) �$ 4,20 
c) �$ 5,20 
d) �$ 4,80  
 
19. Eu tenho o triplo do valor que meu irmão tem. Meu irmão tem o 
dobro do valor que Heloísa tem. Heloísa tem �$ 5,70. Se eu for 
comprar um saco de cimento, sabendo-se que custa �$ 20,90, 
quanto vai me sobrar? 
a) �$ 13,30 
b) �$ 10,90 
c) �$ 11,90 
d) �$ 9,70 
 
20. Com 8 �� de trigo pode-se fabricar 12 �� de farinha. Quantos 
quilos de trigo são necessários para fabricar 16 �� de farinha? 
a) 6 �� 
b) 9 �� 
c) 

��

�
 �� 

d) 11 �� 
 
21. Uma fonte fornece 45 litros de água a cada cinco minutos. 
Essa mesma fonte fornecerá quantos litros de água em cinquenta 
minutos? 
a) 450 
b) 950 
c) 750 
d) 550 
 
22. Dezesseis pedreiros constroem 18 �� por dia em uma 
construção. Quantos �� em uma construção idêntica vinte e três 
pedreiros irão construir por dia? 
a) 25 �� 
b) 26 �� 
c) 
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d) 
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23. Qual o valor de � na equação 4� − �3� − 5 = 6? 
a) 9 
b) 11 
c) 1 
d) 2 
 
24. Sabendo-se que o dobro de um número � é igual 178, qual é o 
resultado da expressão 

�

�
+ 5? 
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Conhecimentos Gerais 
 
25. Os dois países que se lançaram inicialmente às grandes 
navegações: 
a) Inglaterra e Itália. 
b) França e Inglaterra. 
 

c) Espanha e Portugal. 
d) Espanha e Itália. 
 
26. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil é considerada a 
data oficial 
a) Do "Descobrimento do Brasil": 
b) Do “Descobrimento da América”. 
c) Do Estabelecimento do Tratado de Tordesilhas. 
d) Da criação das Capitanias hereditárias. 
 
27. A cidade de Itápolis foi fundada no ano de 1862 por: 
a) João Alves Pereira. 
b) Pedro Alves de Oliveira. 
c) Luiz Antonio de Matos. 
d) Joaquim Lúcio de Alcântara. 
 
28. Atualmente, Itápolis possui dois distritos que são: 
a) Santa Adélia e Tapinas. 
b) Nova América e Pedra Bonita. 
c) Boa Vista e Nova América. 
d) Nova América e Tapinas. 
 
29. Atualmente na agricultura de Itápolis destaca-se a cultura da: 
a) Soja. 
b) Uva. 
c) Laranja. 
d) Cana. 
 
30. Direito adquirido por uma sociedade, que lhe permite expressar 
livremente os seus conceitos e as suas opiniões, sem sofrer 
nenhum tipo de punição ou restrição. Trata-se: 
a) Da liberdade de ir e vir. 
b) Da liberdade de voto. 
c) Da liberdade religiosa. 
d) Da liberdade de expressão. 
 
31. O círculo máximo que divide a Terra em dois hemisférios — o 
Norte e o Sul — é identificado como: 
a) Trópico de Câncer.  
b) Linha do Equador.  
c) Meridiano de Greenwich. 
d) Trópico de Capricórnio. 
 
32. É a redução da produção nacional, ou seja, a diminuição do 
Produto Interno Bruto (PIB). Quando isso ocorre a produção 
diminui, reduzindo a renda e levando os países a dificuldade. Esse 
fenômeno é denominado de: 
a) Recessão. 
b) Inflação. 
c) Subducção. 
d) Hipoteca. 
 
33. O artigo 98 da Lei Orgânica do município de Itápolis dispõe 
sobre a remuneração dos servidores públicos.  
Sobre isso considere as afirmações. 
I- O vencimento do servidor será de, pelo menos, um salário 
mínimo. 
II- O vencimento é irredutível. 
III- O vencimento não terá adicional para as atividades penosas e 
insalubres. 
IV- O serviço extraordinário deverá corresponder a uma retribuição 
pecuniária superior, no mínimo, em 50% (cinqüenta) por cento à do 
normal. 
Assinale a alternativa que possui todas as alternativas corretas. 
a) I e IV. 
b) III e IV. 
c) I, II e IV. 
d) I, II e III. 
 
34. Esse continente abriga os 22 países mais pobres do mundo. 
Quase metade dos 700 milhões de habitantes possui renda inferior 
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a 1 dólar por dia. O continente que apresenta essas características 
é: 
a) Ásia. 
b) Europa. 
c) Oriente Médio. 
d) África. 
 
35. De meados dos anos de 1500 a 1850, estima-se que o Brasil 
tenha recebido 4 milhões de negros. Eles foram libertados pela 
______________, mas, como essa medida não foi acompanhada 
de políticas públicas de inserção dos ex-escravos na sociedade, a 
população negra permaneceu pobre.  
A expressão que completa adequadamente a lacuna é: 
a) Lei do sexagenário. 
b) Lei Eusébio de Queiroz. 
c) Lei Áurea. 
d) Lei do ventre Livre. 
 
36. Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do 
art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 
O excerto de texto refere-se a Lei denominada: 
a) Lei Leonor da Penha. 
b) Lei Maria da Penha. 
c) Lei Geralda da Penha. 
d) Lei Nossa Senhora da Penha. 
 
37. Movimento criado nos anos 1980. A ocupação de terras é a 
sua principal forma de pressão para acelerar a reforma agrária. 
Recebe apoio da Comissão Pastoral da Terra, entidade ligada à 
Igreja Católica. 
O texto acima refere-se ao movimento social denominado de: 
a) Via Campesina. 
b) Campesinato em Ação. 
c) Movimento dos Sem-teto. 
d) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-terra.  
 
38. A única região brasileira que não possui litoral é: 
a) Norte. 
b) Nordeste. 
c) Centro-Oeste. 
d) Sul. 
 
39. A lei suprema do país, que estabelece os princípios e as regras 
a serem seguidos pelo governo e os direitos e deveres dos 
cidadãos é denominada(o): 
a) Código Civil. 
b) Constituição Federal. 
c) Constituição Estadual. 
d) Código de Justiça. 
 
40. De 1870 a 1910, o Brasil foi o maior exportador de borracha do 
mundo. Nessa época grandes levas de ________________, 
procedentes principalmente do Ceará, foram trabalhar nos 
seringais da Amazônia. Esses trabalhadores levavam uma vida 
difícil, de muito sofrimento e solidão. 
A expressão que completa adequadamente a lacuna é: 
a) Nordestinos. 
b) Nortistas. 
c) Sulistas. 
d) Cangaceiros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




