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Cargos: Artífice 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Coveiro  
Mestre de Obras 
Vigia 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
Rua morta 
 
Longa rua distante de subúrbio, 
velha e comprida rua não violada pelos prefeitos, 
passo sobre ti suavemente neste fim de tarde de domingo. 
 
Sinto-te o coração pulsando oculto sob as areias. 
O sangue circula na copa imensa dos flamboyants. 
 
Tropeço nos passos perdidos há muito nestas areias, 
onde as pedras não vieram ainda sepultá-los. 
Passos de homens que jamais voltarão. 
 
Ó velhos chalés de 1830, 
eterniza-se entre as paredes o eco das vozes de invisíveis 
habitantes. 
Mãos de sombras femininas abrem de leve janelas no oitão. 
 
Há um cheiro de jasmins e resedás 
que não vem dos jardins abandonados, 
mas dos cabelos dos fantasmas das moças de outrora. 
 
                                                                                 Mauro Mota 
 
01. Identifique palavras adjetivas para rua no texto: 
a) Longa, distante, de subúrbio, velha, comprida, não violada. 
b) Oculto, perdidos, abandonados, invisíveis. 
c) Femininas, jasmins, resedás. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
02. “Tropeço nos passos perdidos há muito nestas areias , ...” 
Na oração acima o modo dos verbos são:  
a) Imperativo. 
b) Subjuntivo. 
c) Indicativo. 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
03. No verso ‘... velha e comprida rua não violada pelos 
prefeitos,”... significa: 
a) Foi modificada. 
b) Foi feito construção de obras. 
c) Conserva inalterada. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
04. “...Há um cheiro de jasmins e resedás...” 

Classifique o numeral em negrito acima: 
a) Fracionário. 
b) Multiplicativo. 
c) Ordinal. 
d) Cardinal. 

 
05. “... Longa rua distante de subúrbio...” 
 Classifique a palavra subúrbio quanto ao número de sílabas: 
a) Dissílaba. 
b) Trissílaba. 
c) Polissílaba. 
d) Monossílaba. 
 
06. “... onde as pedras não vieram ainda sepultá-los...” 
Identifique a palavra em negrito de acordo com a classe de 
palavras: 
a) Substantivo. 

b) Pronome. 
c) Adjetivo. 
d) Advérbio. 
 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas: 
a) Portuguesa, dioceze, puzer, milanesa, teimoso. 
b) Portugueza, diocese, puser, milaneza, teimoso. 
c) Portuguesa, diocese, puser, milanesa, teimoso. 
d) Portugueza, dioceze, puser, milanesa, teimoso. 
 
08. Identifique a alternativa em que há ortografia correta: 
a) Acessório, escasses, ecenssial, expressão, obcessão. 
b) Assessório, escassez, essencial, expressão, obsessão. 
c) Acessório, escasses, essencial, expressão, obsessão. 
d) Acessório, escassez, essencial, expressão, obsessão 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões: 
 
A raposa e as uvas 
 
Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia 
encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a 
parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os 
beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, 
não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos 
esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: 
- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, 
estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas 
uvas eu não comeria. 
 
Moral: Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. 
 
09.“... a raposa lambeu os beiços.” 
O verbo da oração acima é: 
a) Raposa. 
b) Lambeu. 
c) Beiços. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
10. “... uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia 
encontrar muita uva.” 
Na oração acima identifique a classe gramaticalda palavra em 
negrito: 
a) Advérbio. 
b) Substantivo. 
c) Adjetivo. 
d) Pronome. 

 
11. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas corretamente: 
a) Contágio, jipe, garagem, massajem, jesso. 
b) Contajio, jipe, garagem, massagem, jesso. 
c) Contágio, jipe, garagem, massagem gesso. 
d) Contajio, jipe, garajem, massagem, jesso. 
 
12. É correto afirmar que partição de palavras de mais de duas 
sílabas, não se isola sílaba de uma só vogal ? 
a) Afirmativo 
b) Negativo 
c) Nenhuma das alternativas estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 
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Matemática 
 
13. Qual é a soma das áreas das figuras abaixo? 

 
a) 509	��� 
b) 439	��� 
c)	479	��� 
d) 419	��� 
 
14.Qual é a área de um quadrado cujo lado mede 225	��? 
a) 50.265	��� 
b) 50.625	��� 
c)	50.665	��� 
d) 50.565	��� 
 
15. Um trapézio tem sua base maior medindo 14	��, a base 
menor 7	�� e sua altura 12	��. Qual é a área desse trapézio? 
a) 126	��� 
b) 252	��� 
c)	63	��� 
d) 266	��� 
 
16. Qual é o volume de um cubo sabendo-se que sua aresta 
mede 4	��? 
a)	64	��� 
b) 12	��� 
c)	16	��� 
d) 32	��� 
 
17. A dúzia do ovo custa �$	2,30 e o pacote de bolacha custa 
�$	1,40. Se eu for ao supermercado e comprar quatro dúzias e 
meia de ovo e duas dezenas e meia desse pacote de bolacha, 
quanto eu vou gastar? 
a) �$	45,35 
b) �$	127,70 
c)	�$	13,85 
d) �$	159,20 
 
18.Considere um produto �. Qual quantidade de � é maior e 
em quantas unidades isso acontece? 
a) Cinco dezenas de � é maior do que três dúzias de � em 

quinze unidades 
b) Seis dúzias de � é maior do que sete dezenas de � em três 

unidades 
c) Cinco dúzias de � é igual a sete dezenas de � 
d) Seis dezenas de � é maior do que quatro dúzias de � em 

doze unidades 
 
19. 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 �$	5,85. 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 20 a 22 
 
Veja a tabela de preços abaixo: 
 

Descrição do Produto Valor 
Unitário 

Pasta de dente �$	0,96 
Ovo �$	0,24 

 

Leticia compra 
�

�
 dezenas de pastas de dente e 

�

�
 dúzia de ovos. 

Maria compra uma dezena e meia de pastas de dente e uma 
dúzia e meia de ovos. 
 
20. Quantos reais Leticia gastou? 
a) �$	8,62 
b) �$	8,48 
c)	�$	8,46 
d) �$	8,64 
 
21. Quantos reais Maria gastou? 
a) �$	18,65 
b) �$	18,72 
c)	�$	18,27 
d) �$	18,56 
 
22. Quantos reais Leticia gastou somente com as pastas de 
dente? 
a) �$	7,68 
b) �$	7,86 
c) �$	7,83 
d) �$	7,65 
 
23. Qual o valor da expressão 

�

�
+ 3 −

�

��
? 

a)	0 
b)	

��

��
 

c)	−
�

�
 

d) 
�

	�
 

 
24. Qual o valor da expressão 

�

�
− 4 +

�

�
? 

a) 1 
b) 

��

�
 

c) −
�

�
 

d) 0 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. O município da Estância de Ibirá esta localizado a noroeste 
no estado de São Paulo. Em relação a São José do Rio Preto 
Ibirá localiza-se em que direção? 
a) Leste. 
b) Oeste. 
c) Norte. 
b) Sul. 
 
26. A região noroeste do estado de São Paulo possui uma 
hidrografia rica em rios. O município da Estância de Ibirá 
pertence a que bacia hidrográfica abaixo? 
a) Rio Grande. 
b) Rio Tietê. 
c) Rio Paranapanema. 
d) Rio São José dos Dourados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21	�� 
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27. Observe a figura abaixo: 

 
A figura representa que importante ciclo natural? 
a) Oxigênio. 
b) Carbono. 
c) Água. 
d) Vento. 
 
28. A vegetação de Campos é encontrada no Sul do Brasil e é 
composta principalmente por gramíneas. Esta vegetação é 
fundamental para explicar a pecuária de corte e de leite 
historicamente encontrada nesta região do país. O relevo é 
outro fator importante para caracterizar a atividade econômica. 
Como é o relevo desta área do Sul do país ocupada pela 
vegetação de Campos? 
a) Acidentado. 
b) Íngreme. 
c) Suavizado. 
d) Montanhoso. 
 
29. As fronteiras agrícolas avançam sobre as vegetações do 
cerrado e da Amazônia. O desmatamento coloca em risco os 
biomas locais, sendo o cerrado dilapidado desde o começo do 
século XX. Qual é a principal atividade econômica que avança 
sobre as novas fronteiras agrícolas? 
a) Pecuária. 
b) Algodão. 
c) Café. 
d) Suinocultura.  
 
30. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado com a 
assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai. Os primeiros 
membros deste importante blocoeconômico da América do 
Sul  são os seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai. Em que ano foi assinado o tratado de formação do 
Mercosul? 
a) 1980. 
b) 1994. 
c) 2000. 
d) 2010. 
 
31. Um dos personagens mais importantes do século XX 
nasceu na Argentina, em 1928, e ficou internacionalmente 
conhecido como Che Guevara. Este revolucionário ajudou a 
transformar a história de vários países na América Latina e 
África. Mesmo não tendo atuado no Brasil recebeu do governo 
brasileiro a Grã Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, 
oferecida pelo então presidente Jânio Quadros. Em que país 
da América do Sul Ernesto Guevara foi morto? 
a) Argentina. 
b) Bolívia. 
c) Paraguai. 
d) Chile. 
 
32. No final da década de 1930 o planeta foi assolado pela 
maior guerra já vista pela humanidade, a Segunda Guerra 
Mundial. Todos os continentes habitados entraram em guerra, 
sofrendo as consequências por isto. Embora os grandes 
conflitos tenham ocorrido longe do território brasileiro uma de 
nossas capitais foi utilizada para vigiar e proteger o oceano 
Atlântico. Em que estado brasileiro os Estados Unidos 
construíram uma base militar durante a Segunda Guerra 
Mundial? 

a) Santa Catarina. 
b) São Paulo. 
c) Bahia. 
d) Rio Grande do Norte. 
 
33. O Brasil foi descoberto no bojo de uma disputa entre 
Portugal e outros países europeus. O principal objetivo desta 
corrida ultramarina era descobrir um caminho alternativo para 
as Índias, contudo, colonizavam as terras que iam descobrindo 
no caminho. Quem era o principal país concorrente de Portugal 
na corrida ultramarina ainda no século XV? 
a) Itália. 
b) Rússia. 
c) Inglaterra. 
d) Espanha. 
 
34. Nos primórdios da colonização brasileira, principalmente 
nos séculos XVI e XVII, havia poucos produtos na pauta de 
exportação entre Brasil e Portugal. Um produto agrícola em 
especial tomava conta da maior parte das exportações da 
colônia para a metrópole. Qual era a mercadoria derivada da 
produção agrícola brasileira mais exportada para Portugal 
neste período? 
a) Cana-de-açúcar. 
b) Café. 
c) Algodão. 
d) Látex. 
 
35. A exploração das minas de ouro ganhou força no Brasil no 
começo do século XVIII, principalmente depois da instituição da 
Intendência de Minas. Esta intendência era responsável por 
fiscalizar, orientar a produção e cobrar os impostos da Coroa 
sobre a extração mineral. O imposto cobrado do ouro retirado 
era chamado de “quinto”. O “quinto” correspondia a que 
porcentagem do ouro extraído? 
a) 15%. 
b) 20%. 
c) 25%. 
d) 30%. 
 
36. Todos os brasileiros já viram uma imagem ou leram algo 
sobre o grito de Independência proclamado por D. Pedro I, nas 
margens do rio Ipiranga. Em que data D. Pedro I proclamou a 
independência do Brasil? 
a) 31 de dezembro de 1769. 
b) 25 de fevereiro de 1800. 
c) 22 de setembro de 1822. 
d) 15 de novembro de 1889. 
 
37. Depois da Proclamação da Independência, o rei D. Pedro I 
governou o Brasil por nove anos e depois abdicou ao trono e 
voltou para Portugal. A este período damos o nome de 
“Primeiro Reinado”. O período que seguiu foi de intensa disputa 
política e econômica entre as classes sociais brasileira, levando 
inclusive a guerras. Como ficou conhecido o período entre o 
“Primeiro Reinado” e o “Segundo Reinado”? 
a) Período Absolutista. 
b) Período Transitório. 
c) Período Vitorino. 
d) Período Regencial. 
 
38. A escravidão foi um grande obstáculo para desenvolver o 
mercado interno brasileiro. A mão de obra escrava não 
ganhava para trabalhar, diminuindo a procura por mercadorias. 
Durante o século XIX, o tráfico negreiro perdeu força, sendo 
abolido em 1888, com a lei Áurea. Um novo conjunto de 
trabalhadores passou a assumir a produção de mercadorias 
através do trabalho assalariado, principalmente no campo. Qual 
dos grupos abaixo foi responsável por substituir a mão de obra 
escrava instituindo o trabalho assalariado? 
a) Europeus. 
b) Africanos. 
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c) Orientais.  
d) Indígenas. 
 
39. O atual governador do estado de São Paulo já disputou a 
presidência do Brasil e acabou derrotado. Mesmo depois do 
insucesso, Geraldo Alckmin foi eleito governador em primeiro 
turno, mostrando todo seu prestígio junto a população paulista. 
Quem foi o candidato que derrotou Geraldo Alckmin quando 
este disputou a presidência do Brasil? 
a) Dilma Rousseff. 
b) Lula. 
c) Fernando Henrique Cardos 
d) Itamar Franco. 
 
40. Nos últimos dias, o político José Serra, candidato a 
presidente por duas vezes, cometeu uma gafe relevante ao 
falar do nome do Brasil. Qual é o nome atual do Brasil? 
a) Democracia Popular do Brasil. 
b) Monarquia Parlamentarista do Brasil. 
c) República Federativa do Brasil. 
d) Estados Unidos do Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




