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Cargo: Eletricista 
Marceneiro 
Telefonista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões:  
 
“O Menino que carregava água na peneira” 
(...) 
 
O menino aprendeu a usar as palavras. 
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 
E começou a fazer peraltagens. 
Foi capaz de interromper o vôo de um pássaro 
Botando ponto no final da frase. 
Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 
O menino fazia prodígios. 
Até fez uma pedra dar flor! 
A mãe reparava o menino com ternura. 
A mãe falou: 
Meu filho, você vai ser poeta. 
Você vai carregar água na peneira a vida toda. 
Você vai encher os vazios com as suas peraltagens 
E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. 
 
Manoel de Barros  
 
01. De acordo com o texto a palavra em destaque da frase “O 
menino fazia prodígios.”, significa: 
a) Não tinha nenhuma habilidade em fazer alguma coisa. 
b) Dominava habilidades em certas áreas que geralmente só são 

dominadas por pessoas com idade avançada.  
c) Fazia coisas que só sua mãe mandava. 
d) Não gostava de fazer nada diferente. 
 
02. A palavra despropósitos no texto tem o mesmo sentido dê: 
a) Ter propósito. 
b) Não ser criativo. 
c) Não ter propósito. 
d) Não gostar de fazer peraltagens. 
 
03. Assinale a questão em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Dengoza, palidez, finalizar, puzer, Cheiroso. 
b) Dengosa, palidez, finalizar, puzer, Cheirozo. 
c) Dengoza, palides, Finalizar, puser, cheiroso. 
d) Dengosa, palidez, finalizar, puser, cheiroso. 
 
04. Marque a questão em que todas as palavras estão escritas 
corretamente: 
a) Ressuscitar, atenção, ceder. berinjela, chuchu, gorjeta. 
b) Ressuscitar, atensão. Ceder, berinjela, xuxu, gorjeta. 
c) Ressuscitar, atenção, ceder, berinjela, chuchu, gorgeta. 
d) Ressuscitar, atenção. seder, berinjela, chuchu, gorjeta. 
 
05. A única alternativa em que todas as palavras estão acentuadas 
corretamente é: 
a) Pêssego, vírus, saída, saúde, gaz, mantem. 
b) Pêssego, vírus, saída, saúde, gás, mantem. 
c) Pêssego, vírus, saída, saúde, gás, mantém. 
d) Pêssego, vírus, saída, saúde, gaz, mantém.o 
 
06. A palavra menino é considerada um substantivo: 
a) Concreto, Próprio, Simples. 
b) Abstrato, Comum, Simples. 
c) Concreto, Comum, Composto. 
d) Concreto, Comum, Simples. 
 
07. Assinale a questão em que há um Adjetivo no Grau 
Superlativo: 
a) Meu filho era mais comportado de que o Pedro. 

b) As pessoas achavam aquele menino comportadíssimo. 
c) Aquele aluno era mais esforçado da sala. 
d) A cidade de São Paulo tem mais habitantes do que a cidade de 

Campinas. 
 
08. Marque a alternativa em que há um Substantivo no Grau 
Aumentativo: 
a) Quando ganhei aquela casa, nunca havia imaginado que ela 

seria tão grande assim. 
b) O mundinho daquele menino estava escuro. 
c) A casa pequena de Maria estava toda detonada. 
d) O animalzinho de estimação de Paulo morreu. 
 
09. Assinale a questão em que o verbo está no Futuro do 
Presente: 
a) Ele começou a fazer peraltices. 
b) O menino carregava água na peneira. 
c) Eu falarei sobre suas peraltices. 
d) A mãe reparava o menino com ternura. 
 
10. Temos um verbo no Modo Subjuntivo na alternativa: 
a) Ele trabalhou na oficina o dia inteiro. 
b) Nós iremos amanhã para o interior. 
c) Faca isto, agora!. 
d) Se eu trabalhasse na fábrica compraria um carro. 
 
11. Marque a alternativa em que há um verbo no Pretérito 
Imperfeito: 
a) José limpa seu carro todos os dias. 
b) Eu ganhava muito dinheiro com o meu trabalho. 
c) Victor joga bola no campo de futebol. 
d) Eu caí da escada e quebrei o braço. 
 
12. Assinale a questão em que a alternativa há verbos somente no 
Modo Indicativo: 
a) Quando eu partir para outra vida sentirão saudades. 
b) Se eu ganhasse na loteria compraria um carro novo. 
c) Ele está em casa todas as manhãs de domingo. 
d) Vá embora agora! 
 
Matemática 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 13 a 15. 
 
Veja a tabela de preços abaixo: 
 

Produto Valor unitário 
Caixa de sabão em pó �$ 4,60 
Detergente �$ 1,30 

 
Se Aline comprou 




�
 dúzias de caixas de sabão em pó e uma 

dezena de detergente e Juliana comprou duas dúzias de caixas de 
sabão em pó e 

�



 dezenas de detergente, responda. 

 
13. Quantos reais Aline gastou? 
a) �$ 93,30 
b) �$ 103,30 
c) �$ 105,00 
d) �$ 99,00 
 
14. Quantos reais Juliana gastou? 
a) �$ 121,80 
b) �$ 102,10 
c) �$ 105,90 
d) �$ 115,60 
 
15. Quem gastou mais? 
a) Juliana gastou �$ 10,60 a mais do que Aline. 
b) Aline gastou �$ 2,90 a mais do que Juliana. 
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c) Aline gastou �$ 1,20 a mais do que Juliana. 
d) Juliana gastou �$ 2,60 a mais do que Aline. 
 
16. Lúcia tem 

�

�
 do valor que Bruna tem. Lúcia vai ao 

supermercado e compra quatro quilos de uva rubi e três quilos de 
pêssego nacional. Sabendo-se que o quilo da uva rubi custa 
�$ 2,79, que o quilo do pêssego nacional custa �$ 2,98 e que o 
troco de Lúcia foi �$ 9,90, qual é o valor que Bruna tem? 
a) �$ 38,00 
b) �$ 40,00 
c) �$ 36,00 
d) �$ 42,00 
 
17. O valor da minha dívida é 

�

�
 do valor da dívida do meu irmão. 

Com �$ 120,00 meu irmão quita a dívida dele e ainda sobram 
�$ 30,00. Qual é o valor da minha dívida? 
a) �$ 202,50 
b) �$ 80,00 
c) �$ 60,00 
d) �$ 40,00 
 
18. Estou juntando dinheiro e pretendo ter, até o final do ano, 
�$ 1.500,00. Hoje eu tenho 

�

��
 dessa quantia. Quantos reais ainda 

eu preciso juntar para atingir minha meta? 
a) �$ 1.812,75 
b) �$ 1.218,75 
c) �$ 1.821,75 
d) �$ 1.281,75 
 
19. O dobro do valor que eu tenho é igual a metade do triplo mais 
�$ 18,00. Se eu for ao bar da esquina e comprar seis garrafas de 
dois litros de refrigerante, vai me sobrar �$ 11,40. Qual é o valor da 
garrafa de dois litros desse refrigerante? 
a) �$ 3,50 
b) �$ 4,90 
c) �$ 3,10 
d) �$ 4,10  
 
20. O triplo do valor que eu tenho é igual �$ 75,00. Se eu for à 
padaria e comprar seis quilos de pão, qual será o valor que vai 
sobrar para mim sabendo-se que o quilo do pão custa �$ 3,80? 
a) �$ 202,20 
b) �$ 2,20 
c) �$ 22,00 
d) �$ 4,20 
 
21. Sabendo-se que o dobro de um número � é igual 

��



, qual é o 

resultado da expressão � −
�

��
? 

a) 
�


��
 

b) 
��

��
 

c) 
��

��
 

d) 
�


��
 

 
22. Um automóvel percorre 900 �� em 8 ℎ� !". Quantos 
quilômetros ele percorrerá em 5 ℎ� !", mantendo a mesma 
velocidade? 
a) 1.440,00 �� 
b) 562,50 �� 
c) 720,00 �� 
d) 652,50 �� 
 
23. Dez máquinas perfuram um túnel em seis dias. Quantos dias 
serão necessários para que oito máquinas idênticas perfurem um 
túnel idêntico? 
a) 

��

�
 #$!" 

b) 
��

�
 #$!" 

c) 
�


�
 #$!" 

d) 
�


�
 #$!" 

 
24. Uma torneira enche um tanque em seis horas. Em duas horas 
quantas torneiras serão necessárias para encher esse mesmo 
tanque? 
a) 4 
b) 2 
c) 5 
d) 3 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. O período das grandes viagens marítimas (século XVI), bons 
negócios e descoberta de novas terras denomina-se: 
a) Período Jônico. 
b) Período Industrial. 
c) Período Agropecuário. 
d) Período das Grandes Navegações. 
 
26. Foi o primeiro bioma brasileiro a sofre os impactos ambientais 
do desenvolvimento, com a retirada DAE pau-brasil e, depois, com 
a plantação de cana. O crescimento das cidades alterou a 
paisagem e lançou esgoto no meio ambiente, poluindo os 
mananciais. A região abriga 70% da população brasileira, e 
grandes metrópoles, como São Paulo. O texto refere-se a 
degradação do bioma denominado de: 
a) Caatinga. 
b) Cerrado. 
c) Mata Atlântica. 
d) Manguezal. 
 
27. O Padroeiro da cidade de Itápolis é: 
a) São José Operário. 
b) Divino Espírito Santo. 
c) São Judas Tadeu. 
d) Santo Antonio. 
 
28. A cidade de Itápolis está localizada dentro e a leste da 
Fazenda: 
a) Boa Vista do São Lourenço. 
b) Salto da Onça. 
c) Pedra Bonita. 
d) Pedra da Boa Vista. 
 
29. Já na segunda metade do século XVIII, Itápolis era 
considerada ponto de parada dos _______________ que rumavam 
para região de Mato Grosso. 
A expressão que preenche adequadamente a lacuna é: 
a) Jesuítas. 
b) Soldados da Corte. 
c) Bandeirantes  
d) Charqueadores. 
 
30. Contagem direta da população ou avaliação dos setores de 
atividade econômica, realizada periodicamente por instituições 
governamentais e órgãos de pesquisa. Em geral, as contagens são 
decenais. Os resultados ou registros desse processo constitui o 
que se chama de: 
a) Eleição. 
b) Contagem demográfica. 
c) Anuário. 
d) Censo. 
 
31. Lembrada como uma região de altíssimo desenvolvimento 
econômico e bem-estar social, agora tem sua imagem associada a 
turbulências de mercado. O descontrole das contas públicas e as 
particularidades políticas do continente conduziram a zona do euro 
a uma crise financeira que levará anos para ser totalmente 
superada.  
O texto refere-se à atual crise econômica: 
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a) Na Europa. 
b) Nos Estados Unidos. 
c) No Japão. 
d) No Oriente Médio. 
 
32.  Bairro de lata ou Musseque - tal como definido pela agência 
das Nações Unidas, UN-HABITAT, é uma área degradada de uma 
determinada cidade caracterizada por moradias precárias, falta 
de infraestrutura e sem regularização fundiária.  
O texto faz referência as: 
a) Várzeas urbanas. 
b) Favelas. 
c) Palafitas. 
d) Sampanas. 
 
33. Observe a figura e leia o texto. 
 

 
 
Costuma se caracterizar como um desenho de moda ou um 
esboço qualquer, portanto, não exige grande precisão, refinamento 
gráfico ou mesmo cuidados com sua preservação, diferente de 
desenhos finalizados. Costuma ser realizado em intervalos de 
tempo relativamente curtos. 
O texto e a figura refere-se a (o): 
a) Planta cartográfica. 
b) Mapa. 
c) Maquete. 
d) Croqui. 
 
34. Linhas imaginárias que dão a volta na Terra paralelamente ao 
Equador são chamadas de: 
a) Latitude. 
b) Paralelos. 
c) Meridianos. 
d) Longitudes. 
 
35. Construção destinada a represar água para abastecer 
populações humanas, para uso na agricultura etc., principalmente 
nos períodos de seca. Trata-se: 
a) Córregos. 
b) Cisterna. 
c) Açude. 
d) Aquífero. 
 
36. Porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal 
situada alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que 
essa camada formada há 150 milhões de anos, possua grandes 
reservatórios de óleo leve - de melhor qualidade e que produz 
petróleo mais fino. A camada de subsolo descrita no texto é 
denominada de: 
a) Salinas. 
b) Plataforma. 

c) Pré-sal. 
d) Talude continental. 
 
37. É um aumento generalizado dos preços, o que provoca uma 
redução do poder de compra da moeda. Com a inflação, o dinheiro 
perde valor, tornando necessária uma quantia maior para adquirir 
os mesmos produtos. Trata-se da (o):  
a) Lucro. 
b) Crise econômica. 
c) Recessão. 
d) Inflação. 
 
38. Baseia-se no tráfico de drogas e no contrabando de armas. 
Recruta mão-de-obra nos bairros pobres e domina as 
penitenciárias por meio da corrupção de agentes de segurança 
pública. O texto refere-se a(o): 
a) Violência policial. 
b) Crime organizado. 
c) Célula terrorista. 
d) Organização fundamentalista. 
 
39. É um fenômeno natural. Os gases que compõem a atmosfera 
retêm parte do calor recebido do sol. O aumento anormal da 
concentração de gases como o dióxido de carbono, liberado por 
industrias, veículos e desmatamento, potencializa o fenômeno que 
provoca o aquecimento global. Esse fenômeno é denominado de: 
a) Buraco na camada de ozônio. 
b) Inversão térmica. 
c) Poluição atmosférica. 
d) Efeito estufa. 
 
40. O artigo 96 da Lei Orgânica do município de Itápolis dispõe 
sobre a investidura em cargo ou emprego público.  
Sobre isso considere as afirmações: 
I- depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e título, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 
II- O prazo de validade do concurso será de até 4 (quatro) anos, 
prorrogável, uma vez, por igual período. 
III- Durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou 
de provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. 
IV- Depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e título inclusive para as nomeações para cargo em 
comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. 
Assinale a alternativa que possui as afirmações corretas. 
a) Apenas a I é correta. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) I, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




