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Cargo: Marceneiro 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo.  
 
“Pelé” 
 

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como 
Pelé, nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 1940. Em 
1956, passou a jogar no time do Santos Futebol Clube, onde se 
tornou jogador profissional. Em 1957, Pelé jogou pela primeira 
vez na seleção brasileira, contra a Argentina, marcando um gol; 
tinha só 17 anos. No ano seguinte, ganhava sua primeira Copa 
do Mundo e alcançava fama em todo o país.  

Sua habilidade, velocidade e precisão nos chutes 
despertavam a admiração de todos os públicos. Foi o primeiro 
jogador de futebol a chegar a marca de mil gols. Levou o seu 
time, o Santos, a ganhar o Campeonato Intercontinental em 
1962 e 1963; com a seleção brasileira, conquistou a Copa do 
Mundo em três ocasiões. Aposentou-se em 1977, depois de 
jogar nos Estados Unidos, no Cosmos de Nova York.  

Pelé participou de quatro campeonatos do mundo e 
conseguiu o título em três oportunidades. Foi jogador de meio-
campo, criador de extraordinárias jogadas e grande goleador. 
Superou alguns dos melhores jogadores brasileiros da história, 
como Vavá, Didi e Garrincha. Em 1961, os jornais franceses 
lhe puseram o apelido de “o rei”, pelo qual é conhecido em todo 
o mundo, o que nos dá uma ideia de sua fama e do interesse 
que desperta nas pessoas. Além disso, é considerado o “atleta 
do século” pela imprensa esportiva do mundo todo.  

Em 1995, foi nomeado ministro extraordinário dos 
Esportes pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.  

(Ana Teberosky e César Coll) 
 
01. Selecione no quadro abaixo as datas que completam 
corretamente as frases e marque a alternativa certa.  
 
1956                 1962 e 1963            1958                      1957 
 
I) Em ______________, jogou pela primeira vez na seleção 
brasileira e marcou um gol.  
II) Em ______________, passou a jogar no Santos Futebol 
Clube, tornando-se jogador profissional.  
III) Em ______________, ganhou a Copa do Mundo pela 
primeira vez.  
IV) Em ______________, ajudou o Santos a ganhar o 
Campeonato Intercontinental.  
A alternativa correta é:  
a) 1957 – 1956 – 1958 – 1962 e 1963.  
b) 1956 – 1957 e 1958 – 1962 – 1956.  
c) 1958 – 1956 – 1957 – 1962 e 1963.  
d) 1956 – 1962 e 1963 – 1957 – 1958.  
 
02. O cargo ocupado por Pelé, no governo FHC, foi o de:  
a) Ministro da Educação.  
b) Ministro extraordinário dos Esportes.  
c) O de primeiro jogador a fazer mil gols.  
d) O de jogador do Cosmos, nos Estados Unidos.  
 
03. Pelé superou os melhores jogadores brasileiros:  
a) De meio-campo, em 1961. 
b) Como Vavá, Didi e Garrincha. 
c) E ajudou o Santos a ganhar o campeonato Intercontinental, 

em 1995. 
d) E foi nomeado, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, 

em 1956, Ministro dos Esportes.  
 
04. São exemplos de substantivos próprios do texto:  
a) Pelé, Minas Gerais e Copa do Mundo.  

b) Cosmos, velocidade e campeonatos.  
c) Habilidade, Três Corações e 1940.  
d) Santos Futebol Clube, “atleta do século” e Garrincha.  
 
05. Pelé é o apelido de:  
a) Garrincha.  
b) Fernando Henrique Cardoso.  
c) Edson Arantes do Nascimento.  
d) Santos Futebol Clube.  
 
06. A ordem direta das palavras na frase está correta na 
alternativa:  
a) Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, 

nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 1940.  
b) No ano seguinte, alcançava fama em todo o país e ganhava 

sua primeira Copa do Mundo o jogador Edson Arantes do 
Nascimento.  

c) Passou a jogar no time do Santos Futebol Clube, em 1956, o 
mineiro Edson Arantes do Nascimento.  

d) Pelé jogou, em 1957, pela seleção brasileira, e marcou um 
gol contra a Argentina.  

 
07. Escreva a frase no plural e marque a alternativa correta:  
“Foi um grande jogador, criador de extraordinárias jogadas e 
um goleador.”  
a) Foram uns grandes jogadores, criador de extraordinária 

jogada e uns goleadores.  
b) Foram grandes jogadores, criadores de extraordinárias 

jogadas e goleadores.  
c) Foi um grande jogador, criador de extraordinárias jogadas e 

grandes goleadores.  
d) Foram grandes jogadores, criadores de uma jogada 

extraordinária e grandes gols.  
 
08. Está escrita no tempo passado a frase:  
a) Pelé participou de quatro campeonatos do mundo e 

conseguiu o título em três oportunidades.  
b) Edson Arantes do Nascimento é conhecido como Pelé.  
c) Sua habilidade em jogar desperta a admiração de públicos 

de todo o mundo.  
d) é considerado o “atleta do século” pela imprensa esportiva 

do mundo todo.  
 
09. O numeral indicador de data está na alternativa:  
a) 17 anos.  
b) Três Corações.  
c) primeiro jogador de futebol.  
d) aposentou-se em 1977.  
 
10. As sílabas da palavra estão corretamente separadas em:  
a) O-por-tu-ni-da-de-s  
b) Ex-tra-or-di-nár-io  
c) Pro-fi-ssi-o-nal 
d) Ad-mi-ra-ção 
 
11. A única alternativa que contém todas as palavras escritas 
corretamente é:  
a) Beija-flor, interestadual, verbete.  
b) História, caxumba, estilinque.  
c) Significado, disionário, velho.  
d) Confuzão, informação, característica.  
 
12. É exemplo de adjetivo a palavra grifada na frase da 
alternativa:  
a) Troque um brinquedo por um animal.  
b) Pássaros estão sendo mortos a toda hora.  
c) Os animais estão hoje em pequenas manchas de mata.  
d) Você dá um “click” e uma muda de árvore é plantada.  
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Matemática 

13. Qual o valor de � na equação 
��
� + �� − 2	 = 1? 

a) 
�
� 

b) 

� 

c) − �
� 

d) 
�
�  

 
14. Qual o valor de � na equação 5� + �5 − 4�	 = 12? 
a) 8 
b) 2 
c) 17 
d) 7 
 
15. Considere um produto �. Qual quantidade de � é maior e 
em quantas unidades isso acontece? 
a) Uma dezena de � é maior do que uma dúzia de � em duas 

unidades 
b) Duas dúzias de � é maior do que duas dezenas de � em 

quatro unidades 
c) Nove dúzias de � é maior do que dez dezenas de � em seis 

unidades 
d) Sete dezenas de � é maior do que cinco dúzias de � em 

vinte unidades 
 
16. Um pacote de arroz custa �$ 6,90. Se meu irmão for ao 
supermercado e levar �$ 40,00, ele compra meia dezena de 
pacotes de arroz, uma dúzia de um produto � e ainda lhe sobra 
�$ 3,70. Qual é o valor da unidade desse produto �? 
a) �$ 0,15 
b) �$ 1,80 
c) �$ 1,05 
d) �$ 0,25 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 17 a 19 
 
Renata tem doze dúzias de ovos e vai dividi-los entre suas 
duas irmãs, Danielle e Daiane. Danielle recebeu 

�
� do que 

Renata tem e Daiane recebeu uma dezena e meia. 
 
17. Quantos ovos sobraram para Renata? 
a) 56 
b) 39 
c) 51 
d) 45 
 
18. Quantos ovos Danielle recebeu? 
a) 84 
b) 78 
c) 64 
d) 88 
 
19. Quantos ovos Daiane recebeu? 
a) 7 
b) 15 
c) 5 
d) 9 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 20 a 22 
 
Veja a tabela de preços abaixo: 

Produto Valor unitário 
Caixa de sabão em pó �$ 4,90 
Detergente �$ 1,10 

 

Se Rosicler comprou 
�
� dúzias de caixas de sabão em pó e 

meia dezena de detergente e Milena comprou uma dúzia e 
meia de caixas de sabão em pó e 

�
�  dezenas de detergente, 

responda. 
 
20. Quantos reais Rosicler gastou? 
a) �$ 74,60 
b) �$ 25,10 
c) �$ 43,80 
d) �$ 36,20 
 
21. Quantos reais Milena gastou? 
a) �$ 108,90 
b) �$ 56,50 
c) �$ 115,70 
d) �$ 119,60 
 
22. Quem gastou mais? 
a) Rosicler gastou �$ 18,10 a mais do que Milena 
b) Milena gastou �$ 90,60 a mais do que Rosicler 
c) Milena gastou �$ 83,40 a mais do que Rosicler 
d) Milena gastou �$ 83,80 a mais do que Rosicler 
 

23. Qual o valor da expressão 5 ∙   
! − "�

# − 1$? 

a) 
��
#  

b) 3 
 
 

c) − ��
#  

d) 
�
#  

 
24. Paula tem 

�
� do valor que Raquel tem. Paula vai ao 

supermercado e compra nove quilos de ameixa e vinte 
unidades de abacaxi. Sabendo-se que o quilo da ameixa custa 
�$ 3,98, que a unidade do abacaxi custa �$ 1,39 e que o troco 
de Paula foi �$ 23,88, qual é o valor que Raquel tem? 
a) �$ 46,00 
b) �$ 49,00 
c) �$ 55,00 
d) �$ 50,00 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Trabalhavam duramente, viviam em senzalas e quando 
fugiam, escondiam-se nas matas e ali fundaram quilombos. O 
texto refere-se aos: 
a) Escravos. 
b) Portugueses. 
c) Imigrantes 
d) Índios. 
 
26. A água dos oceanos, mares, rios, lagos e lagoas evaporam 
na superfície da terra e retorna em forma de chuva, neve e 
granizo. 
Obedecendo à ordem do ciclo da água, consideramos que: 
a) A água evapora e deixa de existir. 
b) Não é possível ocorrer o ciclo da água por causa da 

poluição. 
c) A água que evapora retorna à superfície da terra. 
d) A água permanece na atmosfera. 
 
27. Representa o Sistema de Posicionamento Global, baseado 
em satélites de navegação que permite a localização de 
pessoas e objetos: 
a) Astrolábio. 
b) Bússola. 
 



 

c) Satélite Landsat. 
d) GPS. 
 
28. Atualmente, no Brasil, a maior parte dos povos indígenas 
vive na Floresta Amazônica, nas terras que por lei lhes 
pertencem e que cabe ao Estado preservá-las.
De acordo com o texto, qual a região do Brasil que tem maior 
concentração indígena? 
a) Sul. 
b) Norte. 
c) Centro – Oeste. 
d) Nordeste. 
 
29. A fundação de Barueri remonta à época das missões 
jesuíticas, em meados do século XVI. Segundo os historiadores 
a origem da cidade foi o: 
a) Aldeamento Flor Vermelha que Ilumina. 
b) Aldeamento Padre José de Anchieta. 
c) Aldeamento de Barueri. 
d) Aldeamento Tietê. 
 
30. Quanto aos vencimentos são direitos servidores públicos 
expressos no artigo 103 da Lei Orgânica do Município de 
Barueri, exceto:  
a) O vencimento é irredutível. 
b) O vencimento nunca será inferior ao salário mínimo, para os 

que o percebem de forma variável. 
c) O vencimento poderá ser diferente, no exercício de funções 

e no critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou 
estado civil. 

      d) O vencimento, vantagens ou qualquer parcela remuneratória 
pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, 
de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.

 
31. A gravura mostra o tipo de vegetação adaptada à carência 
hídrica, típica dos solos rasos e pedregosos na qual o facheiro 
se destaca na paisagem nordestina em regiões com baixos 
índices pluviométricos. Trata-se: 
 

a) Dos campos de restinga. 
b) Da caatinga sertaneja. 
c) Do agreste da Borborema. 
d) Do cerrado dos Tabuleiros costeiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atualmente, no Brasil, a maior parte dos povos indígenas 
vive na Floresta Amazônica, nas terras que por lei lhes 

las. 
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O vencimento, vantagens ou qualquer parcela remuneratória 
pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, 
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A gravura mostra o tipo de vegetação adaptada à carência 
hídrica, típica dos solos rasos e pedregosos na qual o facheiro 
se destaca na paisagem nordestina em regiões com baixos 

 

32. Observe o gráfico abaixo e responda:
 

Considerando a evolução população urbana e rural do Brasil no 
período representado é correto afirmar que o país passou por 
um processo de: 
a) Emancipação. 
b) Urbanização. 
c) Ruralização. 
d) Democratização. 
 
33. O mapa abaixo apresenta parte do contorno da América do 
Sul destacando a: 

a) Bacia São Franciscana. 
b) Bacia Platina. 
c) Bacia do Tocantins. 
d) Bacia Amazônica.  
 
34. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais 
recomendável para a diminuição dos gases causadores do 
aquecimento global? 
a) Óleo diesel. 
b) Gasolina. 
c) Vento. 
d) Gás natural. 
 
35. A participação da mulher no mercado de trabalho cresce a 
cada ano. Segundo dados do IBGE, em 1973, elas constituíam 
30,9% da população economicamente ativa. Já em 1999, essa 
participação atingia 41,4%, ou 32,8 milhões, subindo para 33,5 
milhões em 2000. As funções das mulheres no mercado são 
exercidas principalmente em prestação de serviço (29,4%), 
atividades agrícolas (20,4%), sociais (17,4%) e comércio 
(13,5%). 
Uma das principais causas para a maior participação da
no mercado de trabalho brasilei
a) A melhor condição de saúde.
b) A melhor condição de vida.
c) A maior escolaridade. 
d) Ao dia internacional da mulher.
 
36. O debate atual em torno dos biocombustíveis, como o 
álcool de cana-de-açúcar e o biodiesel, incl
Tal efeito garante temperaturas adequadas à vida na Terra, 
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Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais 
recomendável para a diminuição dos gases causadores do 

A participação da mulher no mercado de trabalho cresce a 
cada ano. Segundo dados do IBGE, em 1973, elas constituíam 
30,9% da população economicamente ativa. Já em 1999, essa 
participação atingia 41,4%, ou 32,8 milhões, subindo para 33,5 

As funções das mulheres no mercado são 
exercidas principalmente em prestação de serviço (29,4%), 
atividades agrícolas (20,4%), sociais (17,4%) e comércio 

Uma das principais causas para a maior participação da mulher 
brasileiro hoje em dia está relacionada:  

A melhor condição de saúde. 
A melhor condição de vida. 

Ao dia internacional da mulher. 

O debate atual em torno dos biocombustíveis, como o 
açúcar e o biodiesel, inclui o efeito estufa. 

Tal efeito garante temperaturas adequadas à vida na Terra, 
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mas seu aumento indiscriminado é danoso. Com relação a 
esse aumento, os biocombustíveis são alternativas preferíveis 
aos combustíveis fósseis porque:  
a) Contribuem para a diminuição da liberação de carbono, 

presente nos combustíveis fósseis. 
b) Retiram da atmosfera o CO2 gerado em outras eras. 

      c) Abrem o mercado para o álcool, cuja produção diminuiu o 
desmatamento. 

d) São renováveis e sua queima impede o aquecimento global. 
 
37. Leia o texto e responda à questão. 
São quatro anos 
É muito tempo 
Tem que votar com consciência. 
Ter bom senso. 
 
Fonte: TSE. Slogan da campanha do TSE para as eleições de 
2008. 
 
Esta estrofe fez parte da campanha veiculada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral nos meios de comunicação durante o ano 
eleitoral de 2008. Uma justificativa para esta campanha é: 
a) Mostrar que o bom-senso é um direito dos cidadãos e deve 

ser exercido no nosso cotidiano. 
b) Pedir que os eleitores compareçam ás urnas para votar, já 

que o voto em nosso país não é obrigatório. 
c) Conscientizar a população da importância da participação 

política e do voto para o exercício da cidadania. 
d) Solicitar a diminuição do mandato de prefeitos e vereadores, 

pois quatro anos é muito tempo. 
 
38. Dentre os fatores que favoreceram o aparecimento e a 
concentração de indústrias no Sudeste brasileiro, podemos 
destacar:  
a) O tipo de solo local, favorecendo a produção de matérias-

primas agrícolas para a indústria.  
b) A presença de ferrovias criadas na década de 30, ligando os 

portos marítimos ao interior. 
c) A concentração de capitais resultantes da produção e 

exportação de café.  
d) A maior concentração de mão-de-obra do país, constituída 

pelos ex-escravos.  
 
39. De acordo com o artigo 98 da Lei Orgânica do Município de 
Barueri que versa sobre a investidura em cargo ou emprego 
considerem as alternativas abaixo: 
I- Aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em 
comissão ou função de confiança. 
II- É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por 
concurso público na Administração Pública, salvo os cargos 
que, pela natureza de suas funções, assim o exija. 
III- Aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, inclusive para os cargos em comissão ou 
função de confiança. 
IV- O prazo de validade do concurso público será de até dois 
anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
Estão corretas as alternativas: 
a) I e III 
b) I, II e III. 
c) II e IV. 
d) I, II e IV. 
 
40. O país palco dos conflitos entre judeus e palestinos é: 
a) Israel.  
b) Irã.  
c) China. 
d) Iraque.           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




