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Cargo: Pintor 
Zelador 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto com atenção 
 

A vida em Barretos nunca mais foi a mesma depois que 
peão de boiadeiro virou caubói e música caipira passou a ser 
chamada de country. Integrada ao calendário das maiores 
comemorações nacionais, a 44ª Festa do Peão de Boiadeiro de 
Barretos está para abrir as porteiras, estilizando a rotina do campo 
para o fascínio de legiões urbanas. (...) É uma multidão de turistas 
vestidos a caráter e apelidados de “peões de boutique”. Chegam 
de todos os cantos do país, enfiados em calças jeans, imaculadas 
botas de couro, cintos e chapéus vistosos. Os boiadeiros urbanos 
capricham na indumentária (chegam a importá-la) e vivem uma 
fantasia que só fica a dever ao Carnaval carioca em termos de 
público e opulência. No Carnaval, reis e princesas sonham até a 
Quarta-Feira de Cinzas. Em Barretos imagina-se domar perigosos 
touros e potros ariscos.  
 
Responda as questões 1, 2 e 3 com base no texto acima:  
 
01. “... a 44ª Festa do Peão Boiadeiro de Barretos está para abrir 
as porteiras, estilizando a rotina do campo para o fascínio de 
legiões urbanas. (...)”. A expressão grifada pode ser substituída, 
sem que se mude o sentido do texto por:  
a) Está para abrir as portas;  
b) Está para começar;  
c) Está para abrir as comportas;  
d) N.D.A.  
 
02. “Os boiadeiros urbanos capricham na indumentária...”. A 
palavra grifada é sinônimo de:  
a) Rosto;  
b) Multidão;  
c) Roupa;  
d) N.D.A.  
 
03. “Em Barretos, imagina-se domar perigosos touros e potros 
ariscos”. Se a palavra grifada fosse substituída pelo seu antônimo, 
este período seria escrito da seguinte forma:  
a) Em Barretos, imagina-se domar medrosos touros e potros 

ariscos. 
b) Em Barretos, imagina-se domar desconfiados touros e potros 

ariscos.  
c) Em Barretos, imagina-se domar periclitantes touros e potros 

ariscos.  
d) Em Barretos, imagina-se domar dóceis touros e potros ariscos.  
 
04. A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas 
corretamente é:  
a) a-dje-ti-va-ção / im-per-do-á-veis / bo-ia-dei-ro  
b) in-ter-ve-io / tec-no-lo-gi-a / sub-li-nhar  
c) in-tu-i-to / co-ro-i-nha / pers-pec-ti-va 
d) co-ro-lá-rio / subs-tan-ti-vo / bis-a-vó  
 
05. Assinale a alternativa na qual em todas as palavras se destaca 
corretamente a sílaba tônica:  
a) Pegada, refrega, hangar;  
b) Cerebelo, papiro, apoteose; 
c) Obsoleto, estereotipar, febril;  
d) Misantropia, pudico, amido.  
 
06. Não está correto o plural na alternativa: 
a) Anão - anões. 
b) Álcool - álcoois. 
c) Peão - peãos. 
d) Sacristão - sacristãos. 
 
07. O feminino das palavras de oficial e monge é:  

a) Oficiala, sóror. 
b) Oficiala, monja. 
c) Oficial, monja. 
d) Oficial feminino, freira.  
  
08. Indique a alternativa em que não haja erro de acentuação: 
a) Flôres, médico, jovem. 
b) Flores, jóvem , recém. 
c) Médico, flores, jovem. 
d) Flôres, recém, jovem. 
  
09. Os antônimos de bom e condenar são respectivamente: 
a) Mal, absolver. 
b) Mau, absolver. 
c) Mal, absorver. 
d) Mau, absorver. 
 
10. Indique o diminutivo que expressa ironia: 
a) Mãe - Mamãezinha. 
b) Caderno - Caderninho. 
c) Livro - Livreco. 
d) Filho - Filhinho. 
 
11.  Indique a alternativa correta com relações à flexão da forma 
verbal destacada. Observe o modelo:  
Ele manteve o ritmo e venceu a corrida.  

Se ela mantiver o ritmo, vencerá a corrida.  

a) O trem proveio do interior e provocou um acidente.  
     Se o trem provier do interior, provocará um acidente.  
b) O assessor reteve as informações e prejudicou a negociação.  
     Se o assessor reter as informações, prejudicará a negociação.  
c) Ele previu a falência da empresa e alertou os sócios.  
     Se ele prever a falência da empresa, alertará os sócios.  
d) Ele propôs uma trégua e nós aceitamos.  
     Se ele propor uma trégua, nos aceitaremos.  
 
12. Considere as frases:  
I) O telefone celular está se popularizando rapidamente no mundo.  
II) Ele não pode comunicar-se conosco, porque esqueceu o celular 
no escritório.  
III) São raros os brasileiros que não vibram com gols da seleção.  
IV) Os jogadores brasileiros são admirados pelos torcedores de 
outros países.  
São substantivos as palavras destacadas em:  
a) I, II e III.     
b) I e III.  
c) II e III.     
d) Apenas II. 
 
Matemática 
 

13. Qual o valor da expressão 
�
�+ 1 −

�
�? 

a) − �
� 

b) 
�
� 

c) − 	
� 

d) 
	
� 

 
14. O valor da minha dívida é 

�
� do valor da dívida do meu irmão. 

Com 
$	260,00 meu irmão quita a dívida dele e ainda sobram 

$	80,00. Qual é o valor da minha dívida? 
a) 
$	67,50 
b) 
$	94,80 
c) 
$	101,60 
d) 
$	92,50 
 

15. Qual o valor da expressão 
	
�− �−

�
�− 4�? 

a) − �	
�  
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b) 
		
�  

 
c) 

��
�  

d) − �
� 

 
16. Qual o valor da expressão 

	
�+ 2 +

�
�? 

a) 
	�
�  

b) 
�
� 

c) 
�
� 

d) 
�
	� 

 

17. Qual o valor da expressão 
�
�− �

�
�+

�
��? 

a) 
��
�  

b) 
�	
�  

c) − �
� 

d) − �	
�  

 
18. Juliana tem 

	
� do valor que Laura tem. Juliana vai ao 

supermercado e compra dois quilos de linguiça calabresa e um 
pacote com quinze rolos de papel higiênico. Sabendo-se que o 
quilo da linguiça custa 
$	5,76, que o pacote do papel higiênico 
custa 
$	13,72 e que o troco de Juliana foi 
$	22,26, qual é o valor 
que Laura tem? 
a) 
$	180,00 
b) 
$	190,00 
c) 
$	160,00 
d) 
$	170,00 
 
19. Qual o valor da expressão 

	
�− 8 −

�
	�? 

a) − 	�
	� 

b) − 		�
	�  

c) − 	�
	� 

d) − 		�
	�  

 

20. Qual o valor da expressão 7	 ∙ 	 �	�− �
�
�+

�
��? 

a) 
�
� 

b) 
�
� 

c) 
	�
�  

d) 
		
�  

 
21. Um trapézio tem sua base maior medindo 14	��, a base menor 
10	�� e sua altura 14	��. Qual é a área desse trapézio? 
a) 336	��� 
b) 84	��� 
c) 280	��� 
d) 168	��� 
 
22. Uma caixa retangular tem sua base com medidas 3	�� e 6	��. 
Sabendo-se que a altura dessa caixa é 7	��, qual é o seu volume? 
a) 63	��� 
b) 16	��� 
c) 32	��� 
d) 126	��� 
 
23. Qual é a soma das áreas das figuras abaixo? 

 
a) 290	��� 
b) 248	��� 
c) 252	��� 
d) 276	��� 
 
24. Sabendo-se que o triplo de um número � é igual 

�
�, qual o 

resultado da expressão � − 	
�? 

a) 
��
�  

b) 
��
�  

c) 1 
d) 

	
� 

 
Conhecimentos Gerais 
 
25. A democracia teve origem na cidade-estado de: 
a) Tebas. 
b) Roma. 
c) Atenas. 
d) Esparta. 
 
26. O rio que favoreceu o desenvolvimento da civilização egípcia: 
a) Tigre. 
b) Jordão. 
c) Nilo. 
d) Eufrates. 

 
27. Em 2012 os jogos olímpicos serão realizados na cidade de 
Londres. De acordo com os estudiosos, a olimpíada foi criada, no 
ano 776 a.C, na: 
a) Itália. 
b) Grécia. 
c) Mesopotâmia. 
d) Inglaterra. 

 
28. Herói inglês, da Idade Média, que roubava dos ricos para dar 
aos pobres, aos tempos do Rei Ricardo Coração de Leão. Era 
hábil no arco e flecha e vivia na floresta. Esse pernagem ficou 
conhecido como: 
a) Robin Hood. 
b) Rei Arthur. 
c) Preste João. 
d) São Jorge. 

 
29. O Brasil tem como língua oficial o português. A explicação para 
isso é o fato de que: 
a) Não foi possível criar uma língua exclusivamente brasileira. 
b) Os povos tupis não concordaram em transformar sua língua em 

língua oficial. 
c) Foram os portugueses que colonizaram o Brasil e impuseram o 

português como língua oficial. 
d) Da expulsão dos franceses, impedindo que o francês fosse 

adotado. 
 

30. A frase “ordem e progresso”, escrita na bandeira nacional, está 
na cor: 
a) Azul. 
b) Amarela. 
c) Verde. 
d) Preto. 

18	�� 

6	�� 

20	�� 

7	�� 
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31. Assinale o estado brasileiro que não faz divisa com o estado de 
São Paulo: 
a) Paraná. 
b) Minas Gerais. 
c) Mato Grosso do Sul. 
d) Santa Catarina. 

 
32. Indique o mais famoso rio de São Paulo, com 1.100 
quilômetros de extensão, banhando 62 municípios paulistas: 
a) Rio Pinheiro. 
b) Rio do Peixe. 
c) Rio Tietê. 
d) Rio Amazonas. 

 
33. A primeira atividade econômica, desenvolvida no Brasil, que 
permitiu aos portugueses efetivar a posse da terra, colonizar e 
extrair lucro foi a produção: 
a) Mineração. 
b) Cafeeira. 
c) Pesqueira. 
d) Açucareira. 

 
34. Indique a alternativa correta em relação a localização do Brasil: 
a) América do Norte. 
b) América Central. 
c) Europa. 
d) América do Sul. 

 
35. O fundador do aldeamento Baruery, que deu origem a cidade 
de Barueri, foi: 
a) Padre Manoel de Nóbrega. 
b) Padre José de Anchieta. 
c) Frei Bartolomeu de La Casas. 
d) Martim Afonso de Souza. 

 
36. A maior cidade do Brasil fica no estado de: 
a) Rio de Janeiro. 
b) Minas Gerais. 
c) São Paulo. 
d) Bahia. 

 
37. Um dos mais modernos palco do esporte no Brasil. Tem 
capacidade para 32 mil pessoas.  Grandes clubes da Capital já 
realizaram grandes clássico como uma alternativa ao Pacaembu. 
Trata-se do (a): 
a) Arena Barueri. 
b) Itaquerão. 
c) Baruerão. 
d) Centro poli aquático. 

 
38. Programa de transferência direta de renda com 
condicionalidades, que pretende beneficiar famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobreza. O Programa integra o Fome Zero 
que tem como objetivo assegurar o direito humano à alimentação 
adequada, contribuindo para a conquista da cidadania pela 
população mais vulnerável à fome. Esse Programa é conhecido 
como: 
a) Bolsa Miséria. 
b) Bolsa Família. 
c) Vale Gás. 
d) Vale Alimentação. 

 
39. Conforme a Lei Orgânica Municipal, artigo 104, a licença à 
gestante, sem prejuízo do emprego e da remuneração, terá a 
duração de: 
a) Noventa dias. 
b) Duzentos dias. 
c) Cento e vinte dias. 
d) Cento e cinqüenta dias. 

 

40. O conjunto de ruídos que excede os limites estabelecidos pela 
legislação ou, que seja capaz de provocar desconforto, e 
prejudicar a saúde humana, é chamado de: 
a) Poluição sonora. 
b) Perturbação do sono. 
c) Poluição visual. 
d) Stress. 

 
 

 
 

 




