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Cargos: Encarregado de Manutenção 
Recepcionista 
  
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda as questões 01 e 02. 
 
BILHETE 
 
Quebrei o teu prato 
Tranquei o meu quarto 
Bebi teu licor 
Arrumei a sala 
Já fiz tua mala 
Pus no corredor 
Eu limpei minha vida 
Te tirei do meu corpo 
Te tirei das entranhas 
Fiz um tipo de aborto  
E por fim nosso caso acabou 
Está morto 
Jogue a cópia da chave 
Por debaixo da porta 
Que é pra não ter motivo 
De pensar numa volta 
Fique junto dos teus 
Boa sorte 
Adeus... 
 
Ivan Lins e Vitor Martins 
 
01. No texto prevalece os verbos que estão: 
a) Presente. 
b) Pretérito perfeito. 
c) Pretérito imperfeito. 
d) Futuro do presente. 
 
02. Quantos substantivos e pronomes aparecem respectivamente 
no poema. 
a) 17 e 11. 
b) 18 e 11. 
c) 16 e 13. 
d) 16 e 12. 
 
Leia o trecho do texto de Ivan Ângelo e responda as questões 03, 
04 
 
Meio covarde 
 
 Eu devia ter dezesseis, dezoito anos no máximo. Teresa 
era uma vizinha nova e falada. Não eram necessários muitos 
motivos para uma moça ficar falada naqueles anos 50, mas Teresa 
conseguiu reunir quase todos: decote, vestido justo, batom 
vermelho, sardas, tempo demais na janela, marido noturno e 
bissexto, muito bolero no toca-discos e, motivo dos motivos, corpo 
em forma de violão, como se dizia. Entre a minha casa e a dela 
havia um muro. Na época da antiga vizinha, velha, feia, engraçada, 
amiga que eu visitava sempre, costumava pular nosso muro para 
encurtar caminho. Ela não se importava e eu era quase uma 
criança. Agora, olhando disfarçadamente a nova vizinha, eu ficava 
pensando como seria bom pular o muro outra vez. Mas para essas 
coisas sou meio covarde. (...) 
 
03. É correto afirmar sobre o texto, exceto: 
a) Apresenta passagem de tempo. 
b) Apresenta marca espacial. 
c) A narração está em primeira pessoa. 
d) Aparecem muitos personagens. 
 
04. A personagem principal é caracterizada como, exceto: 
a) Nova. 
b) Falada. 
 

c) Engraçada. 
d) Corpo de violão. 
 
Leia o texto e responda as questões 05, 06 e 07. 
 
Metamorfose 
 JOSÉ PAULO PAES 
 
Um homem  
que costumava achar toda gente estúpida 
(menos ele próprio)  
acordou certa manhã  
transformado em burro. 
Ficou muito triste e durante três dias não comeu coisa  
alguma. 
Não achava mais gosto em comida de gente 
e tinha vergonha de comer 
comida de burro. 
Mas a fome o acabou forçando 
a experimentar o capim 
que ele achou estranhamente saboroso. 
Alguns dias mais tarde 
já zurrava alegremente. 
Passando um mês 
puxava a carroça pela rua 
como a coisa mais natural do mundo. 
E, quando, muito tempo depois,  
ele acordou de novo 
transformado em gente, 
ficou muito triste 
e se achou estúpido. 
 
05. No dicionário a palavra “metamorfose” significa: 1- 
Transformação de um ser em outro; 2- Mudança de forma ou 
estrutura que ocorre na vida de certos animais; 3- Alomorfia; 4- 
Mudança notável na fortuna, no caráter da pessoa.  
No texto ocorre qual transformação? 
a) Explicação do dicionário número 1. 
b) Explicação do dicionário número 2. 
c) Explicação do dicionário número 3. 
d) Explicação do dicionário número 4. 
 
06. Os três primeiros versos revelam características psicológicas 
do homem. Assinale a alternativa que representa estas 
características. 
a) Orgulhoso e arrogante. 
b) Sensível e bondoso. 
c) Amargurado e feliz. 
d) Infeliz e estúpido. 
 
07. Qual é o gênero textual? 
a) Conto. 
b) Música. 
c) Fábula. 
d) Poema. 
 
Matemática 
 
08. Qual o conjunto solução da equação 8 ∙ �� − 5� + �−5� − 9� =
7? 
a) � = {

��

�
} 

b) � = {−14} 
c) � = {14} 
d) � = {−

��

�
} 

 
09. Qual o conjunto solução da equação �� − 16 = 0? 
a) � = {−4, 8} 
b) � = {−4, 4} 
c) � = {−8, 4} 
d) � = {−8, 8} 
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10. Qual é a soma das áreas das figuras abaixo? 

 
a) 272	��� 
b) 308	��� 
c) 284	��� 
d) 320	��� 
 
11. Hoje minha mãe tem 39 anos. Daqui três anos ela terá o triplo 
da minha idade. Quantos anos eu tenho hoje? 
a) 11 
b) 20 
c) 14 
d) 17 
 
12. Um velocista percorre 300 metros em 24 segundos. Se a 
distância aumentasse 80%, em quanto tempo ele completaria o 
trajeto? 
a) 44,40	�� !"#$� 
b) 42,80	�� !"#$� 
c) 43,20	�� !"#$� 
d) 44,60	�� !"#$� 
 
Considere as seguintes afirmações para responder a questão 
número 13. 
I: 
%&

��
= 56% 

II: 0,48 = 4,8% 
III: 

�'

��
≠ 50% 

IV: 29% =
�)

%*
 

 
13. É (são) verdadeira (s) a (s) afirmação (ões) contida (s) em? 
a) I, II e IV apenas 
b) III apenas 
c) II e IV apenas 
d) I apenas 
 
14. Eu comprei um determinado produto que me custou +$	30,00. 
Eu revendi esse produto e, na venda, lucrei 18%. Por qual valor eu 
vendi esse produto? 
a) +$	35,40 
b) +$	30,54 
c) +$	33,54 
d) +$	32,40 
 
Conhecimentos Gerais 
 
15. Eldorado Paulista pertence a Mesorregião do(a): 
a) Litoral Oeste Paulista. 
b) Litoral Sul Paulista. 
c) Grande ABC. 
d) Baixada Santista. 
 
16. Até ser substituido, em 24 de dezembro de 1948,  Eldorado 
Paulista recebia o nome de: 
a) Xiririca. 
b) Xereta. 
c) Caverna do Diabo. 
d) Mirassol. 
 
 
 

17. Cada esfera do poder público é normatizada por amplo 
conjunto de leis. No caso do Estado Brasileiro temos a 
Constituição Federativa do Brasil, no caso do município, esse 
conjunto de leis é chamada de: 
a) Lei Orgânica Estadual. 
b) Constituição Intermunicipal. 
c) Lei Orgânica Municipal. 
d) Código de Ética. 
 
18. A mão de obra escrava, predominantemente negra, foi o 
grande pilar da economia brasileira durante o período colonial. No 
entanto, muitos escravos não aceitaram pacificamente tal condição 
e resistiram. Uma das formas de resistência mais conhecida eram 
as fugas para um lugar conhecido como:  
a) República. 
b) Aldeia. 
c) Povoado. 
d) Quilombos. 
 
19. Depois que o Brasil deixou de ser monarquia, em 15 de 
novembro de 1889, o jogo político teve grandes momentos de 
tensão, criando um clima de insegurança na jovem República. Um 
dos movimentos sociais e político de grande repercussão, ocorreu 
no Rio de Janeiro, em 1904, durante o governo de Rodrigues 
Alves, tendo como pana de fundo a luta contra a obrigatoriedade 
da vacina. Esse movimento ficou conhecido como 
a) Guerra de Canudos. 
b) Revolta da Vacina. 
c) Guerra de Constestado. 
d) Revolta Carioca. 
 
20. Desde o dia 3 de janeiro a Polícia Militar realiza uma operação 
para combater o tráfico de drogas e dispersar viciados da região 
central da cidade de São Paulo, conhecida como: 
a) Boca de fumo. 
b) Beco da farinha. 
c) Cracolândia.  
d) Fumódromo. 
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