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Língua Portuguesa 
“O silêncio” 

 
O silêncio não é a negação da palavra, como a 

palavra não é tampouco a negação do silêncio. Há silêncios 
eloquentes, como palavras vãs. É, precisamente, a 
continuidade entre um estado e outro que forma a trama 
completa de nossa vida do espírito. É na riqueza do nosso 
silêncio interior que se forma a qualidade de nossas 
manifestações verbais. Como é na riqueza de sua repercussão 
no silêncio posterior que reside o sentido mais profundo no 
nosso privilégio verbal. O homem é a única criatura que fala. 
Mas é também a única que sabe dar ao silêncio o seu sentido 
profundo. O silêncio dos seres humanos, das pedras, das 
florestas, dos animais, só tem sentido para nós, seres verbais, 
que damos um significado positivo, poético, filosófico, religioso 
a este silêncio das coisas e dos seres infra-humanos. Como o 
rumor de nossas palavras só tem sentido porque nelas se 
reflete o mundo infinito que está para lá de sua sonoridade, o 
mundo dos sentimentos, das idéias e das grandes realidades 
invisíveis.  
 
01. No texto, o autor dá ênfase:  
a) à importância do silêncio para que se compreenda a 

significação das palavras;  
b) ao silêncio de todos os seres sob a face da terra;  
c) ao sentido dos sons das palavras do homem;  
d) ao privilégio verbal do homem.  
 
02. Por “silêncios eloquentes”, deve-se entender:  
a) silêncios sepulcrais.  
b) silêncios absolutos.  
c) silêncios persuasivos, com significados.  
d) silêncios prolongados, duradouros.  
 
03. O som das nossas palavras é carregado de sentidos, pois:  
a) nas palavras reflete-se o mundo dos sentimentos;  
b) o mundo real é o das realidades visíveis;  
c) o verdadeiro mundo é o dos sentimentos;  
d) o mundo é infinitamente dos sentidos.  
 
04. “Há silêncios eloquentes e palavras vãs”. Eloquentes e vãs 
são:  
a) sinônimos.  
b) antônimos.  
c) parônimos.  
d) homônimos.  
 
05. Este é um texto:  
a) poético.  
b) descritivo.  
c) narrativo.  
d) dissertativo.  
 
06. Essa tipologia textual:  
a) dá um significado para a palavra “silêncio”;  
b) é sobre o que o autor pensa do assunto tratado;  
c) desenvolve conceitos e ideias sobre uma premissa;  
d) desenvolve as ideias do autor de modo confuso.  
 
07. A classe gramatical das palavras eloquentes e vãs é, 
respectivamente:  
a) substantivo e substantivo.  
b) substantivo e adjetivo.  
c) adjetivo e substantivo.  
d) adjetivo e adjetivo.  
 
08. A palavra silêncio contém um certo número de fonemas e 
de letras, a saber:  
a) 8 fonemas e 8 letras  
b) 7 fonemas e 8 letras  

c) 7 fonemas e 7 letras  
d) 3 fonemas e 8 letras  
 
09. A alternativa que faz corretamente a concordância é:  
a) Tu e ele és os melhores.  
b) Os Estados Unidos é uma grande nação.  
c) Um bando de crianças quebrou os vidros da escola.  
d) As revistas e jornais ainda está para chegar.  
 
10. Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, levando em conta 
a significação dos sufixos dos vocábulos.  
(1) ação  
(2) diminuição  
(3) lugar  
(4) duração  
(5) coletivo  
 
(   ) nascedouro  
(   ) carreata  
(   ) temporada  
(   ) agiotagem  
(   ) espadim  
 
A sequência correta é:  
a) (2) (5) (1) (3) (4)  
b) (1) (2) (3) (4) (5)  
c) (1) (3) (4) (5) (2)  
d) (3) (5) (4) (1) (2)  
 
11. A crase está corretamente empregada apenas na 
alternativa:  
a) À inscrição do concurso será feita mediante o pagamento da 

taxa.  
b) Voltei à casa para apanhar os documentos de que necessito.  
c) Existe um posto de gasolina à duzentos metros de minha 

casa.  
d) Às vezes, ele aparece por aqui.  
 
12. Na oração “O rapaz voltou curado”, temos um predicado:  
a) verbal.  
b) nominal.  
c) verbo-nominal.  
d) não há predicado.  
 
Matemática  
 

13. Qual o valor da expressão �√64� ? 
a) √2 
b) √8 
c) 2 
d) √6 
 
14. Considere as afirmações abaixo: 

I: 6
�
	 = √6 

II: √8 = 3 ∙  √2 

III: 
�

√�
= � ∙ √�

�
 

IV: √216� = 6 
Classificando as afirmações acima em verdadeira ou falsa, qual 
(quais) é (são) verdadeira (s)? 
a) I e III apenas 
b) I, II, III e IV 
c) II, III e IV apenas 
d) I e IV apenas 
 
15. Quantos números pares de cinco algarismos distintos 
podemos formar com os dígitos 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9? 
a) 3.720 
b) 35 ∙  8� 
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c) 3.600 
d) 5 ∙  8� 
 
Considere a palavra ����� para responder as questões de 
número 16 e 17 
 
16. Quantos anagramas começam com as letras �� juntas? 
a) 12 
b) 6 
c) 24 
d) 60 
 
17. Quantos anagramas apresentam as letras ��� juntas? 
a) 12 
b) 36 
c) 6 
d) 18 
 
18. Se o ∆ ��� é eqüilátero e o lado ������ = 12, o lado ������ =  +
"
�
 e o lado ������ = 2# − %

�
, qual o valor de   e # respectivamente 

nessa ordem? 
a) 

&&
�

 e 
&'
�

 
b) 19 e 22 
c) 

&'
�

 e 
��
�

 

d) 11 e 
&'
�

 

 
19. Considere um retângulo com área igual 175 ()�. Se o lado 
menor desse retângulo tiver sua medida acrescida em60% e o 
lado maior tiver sua medida reduzida em 20%, qual será a nova 
área do retângulo obtido? 
a) 245 ()� 
b) 224 ()� 
c) 242 ()� 
d) 236 ()� 
 
20. Considere três ângulos �, � e �, sendo que � é um ângulo 

reto e � e � são ângulos suplementares. Se � = "+
�

 e � = 2 −
30°, qual é o resultado da soma dos ângulos �, � e � e qual o 
valor de  ? 

a) � + � + � = 180° e  =  �%,°

&�
 

b) � + � + � = 270° e  =  %�,°

&�
 

c) � + � + � = 270° e  =  �%,°

&�
 

d) � + � + � = 180° e  =  %�,°

&�
 

 
21. Um bar tem estocado 85 balas de morango, 125 balas de 
chocolate e 145 balas de caramelo. Cada bala deve ser 
exposta no balcão em potes separados por sabor. Cada pote 
deve conter o maior número de balas possível e esse número 
deve ser igual para todos os potes. Quantos potes estarão 
expostos no balcão desse bar? 
a) 71 
b) 145 
c) 355 
d) 81 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
número 22 e 23 
 
Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. A espessura de 
cada tábua é 1,4 (). O dono dessa madeireira, ao empilhar as 
tábuas, empilha no primeiro dia uma tábua e, nos dias 
seguintes, tantas tábuas quantas já houverem sido empilhadas 
anteriormente, conforme demonstração abaixo. 

 
22. Quantas tábuas terá a pilha após onze dias? 
a) 2.048 
b) 1.024 
c) 4.096 
d) 512 
 
23. Qual será a altura dessa pilha de tábuas no final do 11º dia, 
sabendo-se que a tábua de cima estará “grudada” na tábua de 
baixo? 
a) 14, 336 ) 
b) 716,80 () 
c) 5.734,40 () 
d) 28, 672 ) 
 
24 Numa loja, o preço de um produto tem um desconto de 18% 
se for pago à vista ou um acréscimo de 3% se for pago com 
cartão de crédito. Tendo optado pelo cartão, uma pessoa 
pagou -$ 16,59 a mais do que se tivesse optado pelo 
pagamento à vista. Considerando   como sendo o valor para 
pagamento a vista e # como sendo o valor para pagamento 
com cartão de crédito, qual é a soma de   e #? 
a) -$ 146,15 
b) -$ 151,37 
c) -$ 138,28 
d) -$ 150,06 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Para indicar com precisão a localização de casas 
comerciais e logradouros públicos no centro da cidade de 
Guarani D”Oeste, a escala mais indicada para a representação 
cartográfica é: 
a) 1:5.000 
b) 1:50.000 
c) 1:100.000 
d) 1:500.000 
 
26. Foi anunciada, em 19 de Dezembro de 2011, a morte de 
Kim Jong-il, o chefe do regime comunista de um dos países 
mais fechados do mundo. Kim era presidente: 
a) Da China. 
b) Do Japão. 
c) Do Irã. 
d) Da Coréia do Norte. 
 
27. Guarani d´Oeste, que se emancipou como município 
apenas em 18 de fevereiro de 1959, foi fundada por Antônio 
Oliveira e Flávio Oliveira em 18 de agosto de 1948, com o 
nome de: 
a) Nápoles 
b) Nudianópolis.  
c) Guarani do Sol. 
d) Guadiápolis. 
 
28. A formação administrativa de Guarani d’ Oeste teve início 
em 30 de dezembro de 1953, quando se tornou distrito do 
município de Fernandópolis. Dessa forma, suas terras fizeram 
parte de uma região que havia se desenvolvido, ao longo das 
décadas de 30 e 40, em torno da: 
a) Pecuária leiteira, praticada no sistema de pequena 

propriedade. 
b) Cultura do algodão, praticada no sistema de grande 

propriedade. 
c) Cafeicultura, praticada no sistema da pequena propriedade. 
d) Pecuária de corte, praticada no sistema de grande 

propriedade. 
 

Pilha no 3º dia Pilha no 2º dia Pilha no 1ºdia 
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29. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) divulga todos os anos o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). A elaboração do IDH tem como objetivo 
oferecer um contraponto a outro indicador, o Produto Interno 
Bruto (PIB), e parte do pressuposto que para dimensionar o 
avanço não se deve considerar apenas a dimensão econômica, 
mas também outras características sociais, culturais e políticas 
que influenciam a qualidade da vida humana. No IDH estão 
equacionados três sub-índices direcionados às análises 
educacionais, renda e de longevidade de uma população. O 
resultado das análises educacionais é medida por uma 
combinação da taxa de alfabetização de adultos e a taxa 
combinada nos três níveis de ensino (fundamental, médio e 
superior). Já o resultado do sub-índice renda é medido pelo 
poder de compra da população, baseado pelo PIB per capita 
ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre 
países e regiões, através da metodologia conhecida como 
paridade do poder de compra (PPC). E por último, o sub-índice 
longevidade tenta refletir as contribuições da saúde da 
população medida pela esperança de vida ao nascer. A 
metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação destas 
três dimensões em índices de longevidade, educação e renda, 
que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a combinação destes 
índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o 
valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento 
humano do país ou região. 
A tabela abaixo apresenta as diferenças de resultados de 
crescimento Bruto do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), entre 1991 e 2000, bruto e em pontos percentuais do 
município de Guarani d´Oeste/SP frente ao seu estado e ao 
Brasil. 
 
Diferença de resultados comparativos de crescimento 
Bruto do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 
pontos percentuais, Guarani d´Oeste/SP com a Unidade 
Federativa (SP) e o Brasil (%). 
 1991 2000 Variação em 

% 
Guarani 
d’Oeste 

0,70 0,76 8,14% 

Estado de São 
Paulo 

0,78 0,82 5,40% 

Brasil 0,70 0,77 10,06% 
Considerando os dados da tabela é incorreto afirmar: 
a) O crescimento do IDH do estado de São Paulo foi inferior ao 

de Guarani d’Oeste. 
b) O crescimento do IDH de Guarani d’Oeste foi superior ao do 

estado de São Paulo e do Brasil. 
c) O crescimento do IDH do Brasil foi superior ao do estado de 

São Paulo e de Guarani d’Oeste. 
d) O crescimento do IDH de Guarani d’Oeste foi inferior ao do 

estado de São Paulo. 
 
30. Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil em 
31 de janeiro de 1956. Seu governo foi marcado pela ênfase na 
necessidade de promover o desenvolvimento econômico sem 
criar o risco de perturbar a ordem social, embalado pelo 
otimismo do lema “cinquenta anos em cinco”. A política 
econômica do governo JK, voltada para os transportes, a 
educação, a produção de alimentos, o desenvolvimento da 
indústria de base e a construção de Brasília, foi definida em um 
documento que sintetizava 31 objetivos. 
Marque a opção que contém o nome desse plano: 
a) Plano de Base. 
b) Plano Nacional de Aceleração do Crescimento. 
c) Plano Cruzado. 
d) Plano de Metas. 
 
31. Sobre o processo de industrialização no Brasil, analise as 
afirmações a seguir: 

I. Até a década de 1930, não se desenvolveu uma política de 
industrialização, pois as atenções estavam voltadas para o 
setor agrário-exportador. 
II. Um período importante para o desenvolvimento industrial 
ocorreu após 1945, com o início da crise da cafeicultura 
brasileira. 
III. Após 1950, o desenvolvimento se fez com grande 
participação de capitais estrangeiros, iniciando-se a 
internacionalização da economia do país. 
IV. Os governantes militares, após 1964, interromperam o 
processo de internacionalização, principalmente pela abertura 
política e democratização do país. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II.  
b) I e III.   
c) I, II e III.  
d) II, III e IV. 
 
32. Observe o mapa abaixo. 
 

 
 
A bacia hidrográfica destacada no mapa é a: 
a) Bacia do Paraná.  
b) Bacia do São Francisco.  
c) Bacia do Sudeste-Nordeste.  
d) Bacia Amazônica.  
 
33. Todos os fatos listados aconteceram durante o Período 
Imperial Brasileiro (1822-1889), exceto: 
a) Fim do tráfico negreiro. 
b) Abolição da escravidão. 
c) Guerra do Paraguai. 
d) Guerra do Contestado. 
 
34. A cultura da cana-de-açúcar, no Brasil Colônia:  
a) Ao expandir-se pelo litoral nordestino, produziu uma 

sociedade caracterizada pela presença de trabalhadores 
livres nas vilas e nas cidades, onde realizavam o 
beneficiamento da cana-de-açúcar plantada pelos negros.  

b) Provocou o deslocamento do centro político-administrativo 
da Colônia, de Salvador para o Rio de Janeiro. 

c) Incentivou a formação de minifúndios, com predomínio do 
trabalho livre de pequenos trabalhadores autônomos. 

d) Estruturou-se sob a forma de latifúndios, monocultores, 
escravistas, atendendo à política mercantilista portuguesa 
que permitiu que ela se voltasse para o mercado externo. 

 
35. "A expressão 'direitos humanos' é utilizada em direito 
internacional para indicar os direitos de todos os seres 
humanos. Geralmente, são divididos em 'direitos civis e 
políticos', que não devem ser restringidos pelos governos, e 
'direitos econômicos, sociais e culturais', que os governos 
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deveriam oferecer." (Isto É/ Guinness. p. 436.) Em alguns 
momentos da história brasileira, os direitos humanos foram 
violentados. Um direito humano igualmente atingido pela 
ditadura de Vargas (1937-1945) e pela ditadura militar (1964-
1985) foi a: 
a) Livre expressão através dos meios de comunicação. 
b) Garantia à educação. 
c) Posse da propriedade privada. 
d) Liberdade de culto. 
 
36. A Constituição Estadual determina que o servidor público 
poderá se aposentar voluntariamente, exceto: 
a) Aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, 

se mulher, com proventos integrais. 
b) Aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 

tempo de serviço. 
c) Aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se 

mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 
d) Aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos 

sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço. 

 
37. A Constituição Estadual estabelece que o servidor público 
será aposentado por invalidez permanente e com proventos 
integrais quando decorrentes, exceto: 
a) Acidente em serviço. 
b) Moléstia profissional. 
c) Doença grave ou incurável. 
d) Depressão. 
 
38. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do 
processo colonizador. O europeu, com visão de mundo calcada 
em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A 
acreditar nos viajantes e missionários, a partir de meados do 
século XVI, há um decréscimo da população indígena, que se 
agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais 
contribuíram para o citado decréscimo foram: 
a) A captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de 

prata do Potosí. 
b) As epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a 

escravidão dos índios  
c) As missões jesuíticas do vale amazônico e a exploração do 

trabalho indígena na extração da borracha. 
d) As guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre 

índios e brancos. 
 
39. Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos na Lei 
Orgânica do Município de Guarani d’Oeste, considere: 
I - Ao servidor público portador de deficiência física, fica 
assegurado todas as adaptações que se fizerem necessárias 
para o desempenho de suas funções. 
II - No ato da posse o servidor público deverá apresentar 
declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro 
próprio. 
III - O servidor público civil demitido por ato administrativo, se 
absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu causa 
à demissão, será reintegrado ao serviço público, com todos os 
direitos adquiridos. 
IV -. Os aposentados e pensionistas do município terão seus 
vencimentos revistos na mesma proporção e na mesma data, 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também estendidos, aos inativos quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concebidas aos 
servidores em atividades. 
Está correto o que se afirma apenas em: 
a) I e II. 
b) I, III e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
 
 

 40. De acordo com o artigo 98 da Lei Orgânica do Município 
de Guarani d’Oeste são direitos do servidor público municipal, 
exceto: 
a) Dar seis faltas abonadas por ano, sem prejuízo de seus 

vencimentos. 
b) Percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido 

no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação. 
c) A concessão compulsória de auxílio-transporte. 
d) A sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos 20 

(vinte) anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos 
vencimentos para todos os efeitos.  

 
 
 




