
P.M. Álvares Florence
Concurso Público 02/2011

CARGO:

INSCRIÇÃO Nº: _______________

ASSINATURA DO CANDIDATO:

_______________________________

VIGIA NOTURNO

INSTITUTO SOLER DE ENSINO LTDA - www.institutosoler.com.br



 



1 
 

Língua Portuguesa 
 

A gente tem uma turma bem engraçada. Tem o 
Catapimba, que joga futebol muito bem; tem o Beto, que sabe 
tudo o que acontece no bairro; tem o Batata, que é o zagueiro do 
time da outra rua. 

Com o Batata aconteceu uma coisa engraçada. Pelo 
apelido dele você já pode imaginar como ele era gorducho. Mas 
também ele vivia comendo o dia inteiro. Tudo o que via 
anunciado pela televisão ele queria: queijinho que vale por um 
bifinho, achocolatado da Miúcha, macarrão da Patrícia, 
milquecheique do Bubu, pipoca do gatinho, biscoito do Xuxu, 
Coca-bola e tudo! Acho que nem sabia se era gostoso ou se era 
uma porcaria. Era só mania de ir atrás do que a televisão dizia.  

Com isso, ele foi engordando, engordando... Ficou uma 
bola. 

Dona Mariquinha, que é a mãe dele, vivia querendo que 
ele comesse verduras, legumes e frutas. Mas se tinha na mesa 
tomate e linguiça, o que é que você acha que ele comia? 

Ruth Rocha  
 
01. Este texto é:  
a) Narrativo  
b) Descritivo  
c) Dissertativo  
d) Todos os três acima  
 
02. O texto faz um diálogo com o leitor em:  
a) “Dona Mariquinha, que é a mãe dele, vivia querendo que ele 

comesse verduras, legumes e frutas.”  
b) “Mas se tinha na mesa tomate e linguiça, o que é que você 
acha que ele comia?”  
c) “Mas também ele vivia comendo o dia inteiro.”  
d) “Com o Batata aconteceu uma coisa engraçada.”  
 
03. O apelido do personagem principal do texto é:  
a) Catapimba.  
b) Batata.  
c) Dona Mariquinha.  
d) É o narrador do texto. 
 
04. O nome do autor do texto é:  
a) Dona Mariquinha.  
b) Batata . 
c) Carlinhos.  
d) Ruth Rocha.  
 
05. Separando-se as sílabas da palavra “queijinho”, teremos:  
a) Quei-ji-nho.  
b) Que-i-ji-nho.  
c) Quei-jin-ho.  
d) Qu-ei-ji-nho.  
 
06. Em “A gente tem uma turma bem engraçada”, o tempo verbal 
está no:  
a) Presente.  
b) Passado.  
c) Futuro.  
d) Não há tempo verbal.  
 
07. Já em “Mas também ele vivia comendo o dia inteiro”, o verbo 
grifado está no:  
a) Presente.  
b) Passado.  
c) Futuro.  
d) Não há tempo verbal.  
 
08. Ao separarmos as sílabas da palavra “macarrão”, notamos 
que ela é:  
a) Trissílaba e oxítona.  
b) Trissílaba e paroxítona.  
c) Dissílaba e oxítona.  
d) Polissílaba e oxítona.  

09. A palavra “televisão”, no texto, é um substantivo:  
a) Abstrato.  
b) Simples.  
c) Composto.  
d) Próprio.  
 
10. Já “Dona Mariquinha”, é classificado como um substantivo:  
a) Simples.  
b) Composto.  
c) Próprio.  
d) Abstrato.  
 
11. Complete com s, ss, ç ou c:  
cari___imo – almo___o – emagre___ido – pa___agem  
 
A alternativa que contém todas as palavras acima escritas 
corretamente é:  
a) Caríssimo – almosso – emagrecido – passagem.  
b) Carícimo – almoço – emagressido – paçagem.  
c) Caríssimo – almoso – emagresido – passagem.  
d) Caríssimo – almoço – emagrecido – passagem.  
 
12. As palavras que contém um dígrafo como caríssimo 
encontra-se na alternativa:  
a) Recebe.  
b) Emagrecido.  
c) Começa.  
d) Macarrão.  
 
Matemática 
 
13. Qual é a área de um triângulo, sabendo-se que sua base 
mede 15	�� e sua altura 8	��? 
a) 30	��	 
b) 120	��	 
c) 60	��	 
d) 240	��	 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 14 a 16 
 
Veja a tabela de preços abaixo: 
 

Produto Valor unitário 
Caixa de sabão em pó $	4,40 

Detergente $	1,20 
 
Se Gildete comprou 

�
� dúzias de caixas de sabão em pó e três 

dezenas de detergente e Heloísa comprou meia dúzia de caixas 
de sabão em pó e 

�	
�  dezenas de detergente, responda. 

 
14. Quantos reais Gildete gastou? 
a) $	58,90 
b) $	43,20 
c) $	69,30 
d) $	75,60 
 
15. Quantos reais Heloísa gastou? 
a) $	55,20 
b) $	31,00 
c) $	48,40 
d) $	62,30 
 
16. Quem gastou mais? 
a) Heloísa gastou $	3,40 a mais do que Gildete. 
b) Heloísa gastou $	5,20 a mais do que Gildete. 
c) Gildete gastou $	20,40 a mais do que Heloísa. 
d) Gildete gastou $	12,20 a mais do que Heloísa. 
 
17. Qual o valor da expressão 

�
�
�
? 

a) 5 
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b) 
�
� 

c) 
�
	 

d) 7 
 

18. Qual o valor da expressão 
�
�
�
�
? 

a) 
�	
�  

b) 
��
	� 

c) 
��
�  

d) 
	�
�  

19. Qual o valor da expressão 
��
�
� ? 

a) 15 
b) 5 
c) 

�
� 

d) 1 
 

20. Qual o valor da expressão 
�
� −  �	 −

�
�!? 

a) 
��
�  

b) − 	�
�  

c) 
	�
�  

d) 
�
� 

 
21. Qual o valor da expressão 

"
� +

��
� − 4? 

a) 
��
�  

b) −1 
c) 0 
d) − ��

�  

 

22. Qual o valor da expressão 7	. �
	� +  �� − 4!? 

a) 
�
	 

b) 
�
�� 

c) −2 
d) − ��

�  

 

23. Qual o valor da expressão 6	. �
�	 −  �� − 5!? 

a) 
	�
�  

b) −1 
c) 

��
�  

d) −4 
 
24. Qual o valor de % na equação 

�&
� + '2% − 1( = 3? 

a) 
�"
�  

b) 
	�
�� 

c) 
��
�  

d) 
�	
�� 

 
Conhecimentos Gerais 
 
25. O município de Álvares Florence teve vários nomes - 
enquanto lugarejo, vila e zona distrital. Dos nomes abaixo, qual 
não pertenceu ao atual município? 
a) Igapira. 
b) Vila Monteiro. 
c) São João Batista do Marinheiro. 
d) Francisco Florence. 
 
26. Quem é o atual vice-prefeito da cidade? 
a) Valter Vieira da Silva. 
b) Alberto César de Caíres. 

c) João Martins de Arruda. 
d) José Maria Commar. 
 
27. Ao município pertence o distrito de: 
a) Igapira. 
b) Votuporanga. 
c) Boa Vista dos Andradas. 
d) São João Batista do Marinheiro. 
 
28. A Câmara Municipal é composta por quantos vereadores? 
a) 07. 
b) 08. 
c) 09. 
d) 11. 
 
29. No dia 11 de dezembro de 2011 todos os eleitores do estado 
do Pará foram convocados a votar sobre um projeto que tinha 
como principal objetivo a divisão do território em três estados. 
Em qual região do país fica o estado do Pará? 
a) região Norte. 
b) região Nordeste. 
c) região Centro-Oeste. 
d) região Sul. 
 
30.  Atualmente as usinas hidrelétricas são as principais fontes 
de produção de energia elétrica no país. A maior delas está 
localizada no estado: 
a) do Amazonas. 
b) de São Paulo. 
c) de Santa Catarina. 
d) do Paraná. 
 
31. Em 2011 foi empossada Dilma Rousseff: a primeira mulher a 
presidir o país. Qual a principal promessa de campanha da 
presidente Dilma? 
a) erradicar a pobreza. 
b) erradicar o analfabetismo. 
c) acelerar o crescimento. 
d) mediar conflitos e guerras no mundo. 
 
32. São países que fazem limite com o Brasil, exceto: 
a) Argentina. 
b) Chile. 
c) Paraguai. 
d) Colômbia. 
 
33. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, o município possui 
população de aproximadamente: 
a) 5.264 pessoas. 
b) 3.897 pessoas. 
c) 6.425 pessoas. 
d) 4.576 pessoas. 
 
34. Álvares Florence é um município brasileiro do estado de São 
Paulo, localizado na região_______do país: 
a) Centro-Oeste. 
b) Sul. 
c) Sudeste. 
d) Oeste. 
 
35. O estado do Rio de Janeiro teve uma das maiores tragédias 
naturais do país em 2011, com mais de 900 mortos e milhares de 
desabrigados. As cidades ainda não se recuperaram totalmente, 
e as chuvas novamente voltam a castigar, neste novo ano de 
2012. Qual a região mais afetada pelas chuvas no estado do Rio 
de Janeiro? 
a) região serrana. 
b) região litorânea. 
c) região metropolitana. 
d) divisa do estado com o Espírito Santo. 
 
36. O BTG Pactual, um dos principais bancos de investimentos 
do país, comprou o banco de Sílvio Santos, por R$ 450 milhões. 
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O banco vendido tinha um rombo de R$ 4 bilhões e corria o risco 
de parar de operar por falta de recursos. Qual é o nome do 
banco de Silvio Santos, que foi vendido? 
a) Banco Itaú. 
b) Banco Real. 
c) Banco Latino-americano. 
d) Banco PanAmericano. 
 
37. O ano de 2011 foi marcado por uma série de greves em todo 
o país, com reivindicações de reajustes salariais, implementação 
do piso nacional, benefícios (vale-transporte e cesta básica), 
entre outras. Das categorias abaixo, qual greve nos afetou e teve 
maior duração em nossa região? 
a) professores. 
b) policiais. 
c) funcionários dos correios. 
d) bancários. 
 
38. A região Amazônica possui a maior biodiversidade do planeta 
e alto potencial econômico. Possui um pólo industrial com cerca 
de 550 empresas, que responde por 80% de tudo o que é 
produzido no Amazonas. Qual o nome desse pólo, o principal da 
economia amazônica? 
a) Zona de Livre Comércio do Amazonas. 
b) Zona Franca de Manaus. 
c) Zona Franca do Amazonas. 
d) ZPE. 
 
39. A indústria é o setor que utiliza tecnologia e trabalhadores 
com diferentes graus de especialização, abrange inúmeras áreas 
e é quem mais gera empregos no país. Apesar de atualmente 
estarem se espalhando por todo o Brasil, qual é ainda a região 
do país com a maior concentração industrial? 
a) Sudeste. 
b) Centro-Oeste. 
c) Norte. 
d) Sul. 
 
40. O PIB é uma medida utilizada para medir o tamanho da 
economia de um determinado lugar (país, estado ou município) 
em determinado tempo, e estimar seu crescimento. O PIB de 
Álvares Florence, por exemplo, é a soma de tudo que foi 
produzido pelo município em um ano. Qual o significado da sigla 
PIB: 
a) Produto Industrializado Brasileiro. 
b) Produto Interno Bruto. 
c) Pesquisa de Índices Brasileiros. 
d) Produto Industrializado Bruto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




