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Cargo: Agente Administrativo 
Atendente de Farmácia 
Atendente de Fichário 
Caixa 
 
Língua Portuguesa 
 
01.  _____ dias não se consegue chegar _____ nenhuma das 
localidades _____ que os socorros se destinam. 
a) Há - à - a  
b) A - a - a  
c) À - à - a  
d) Há - a - a  
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

O inquérito da Polícia Civil do Pará sobre a morte do 
casal de extrativistas, José Claudio Ribeiro da Silva e Maria do 
Espírito Santo, em maio, aponta como mandante do crime José 
Rodrigues Moreira, dono de terras no assentamento onde eles 
viviam.  

A Folha apurou que ele é suspeito de ter encomendado 
a morte para dois homens, cujos retratos falados já haviam sido 
divulgados no mês passado.  

O resultado das investigações deve ser divulgado 
oficialmente hoje. Os três devem ser indiciados sob suspeita de 
duplo homicídio triplamente qualificado.  
 
02. No trecho, o pronome relativo cujos refere-se: 
a) a Maria do Espírito Santo e José Claudio Ribeiro.  
b) a retratos falados.  
c) aos três indiciados.  
d) aos dois homens.  
 
03. A forma correta do verbo submeter-se, na 1a. pessoa do 
plural do imperativo afirmativo é: 
a) submetamo-nos  
b) submeta-se  
c) submete-te  
d) submetei-vos 
 
Leia os textos 1 e 2 e responda a questão.  
 

Texto 1 
Reino Protista 

 
 Neste reino estão incluídos os protozoários e as algas. 
Esses seres possuem células com núcleo bem definido pela 
presença de uma membrana nuclear. Os protozoários são 
organismos microscópicos unicelulares e incapazes de produzir 
seu próprio alimento. Eles podem ser de vida livre – como os 
paramécios – ou parasitas, como o tripanossoma e a ameba, que 
parasitam o intestino do homem.  
 
 

Texto 2 
Pac-protozoário 

 
Cientistas americanos criam videogame em que o protagonista é 
um ser vivo – um paramécio, microorganismo que está entre as 
criaturas mais primitivas da Terra.  
por Mila Burns  
Mario? Sonic? O gangster Niko, de GTA? Nenhum deles: o novo 
herói dos games é o paramécio, um microorganismo de apenas 
0,02 centímetro que 34 foi transformado em protagonista de 
jogos criados por pesquisadores da Universidade Stanford, nos 
EUA.  
Funciona assim: o paramécio, que está vivo, fica nadando em um 
compartimento muito pequeno dentro de um microscópio. O 
microscópio envia imagens da criatura para um notebook no qual 
elas são fundidas com os gráficos do game.  

Você usa um joystick comum para jogar. Quando mexe a 
alavanca em uma direção, o pobre paramécio recebe um jato de 
ácido diclorofenoxiacético - um repelente que faz com que ele se 
desloque na direção que você indicou. Crueldade? "O paramécio 
é um microrganismo primitivo que não tem cérebro nem sente 
dor", diz o biólogo Ingmar Riedel-Kruse, criador dos jogos.  
Os games são inspirados em títulos clássicos. O Pac Mecium, 
por exemplo, é um clone do tradicional Pac Man - só que quem 
anda pelo labirinto é o paramécio. Em outro jogo, batizado de 
Pinball Biótico, o objetivo é impedir que a criatura alcance a parte 
de baixo da tela. Os cientistas também criaram um jogo de 
futebol e uma versão paramécia de Pong. Até que é divertido. 
Mas nada que vá tirar o sono dos irmãos Mario.  
 
04. Os dois textos tratam de aspectos relativos ao paramécio de 
maneira: 
a) semelhante, pois ambos têm como finalidade divulgar um jogo 

que permite explorar algumas propriedades desse organismo 
microscópico.  

b) diferente, pois o primeiro traz características do reino ao qual 
pertence esse organismo, enquanto o segundo informa sobre 
a maneira como ele é utilizado em um jogo.  

c) diferente, pois o primeiro apresenta o sistema de locomoção 
desse organismo, enquanto o segundo repudia o uso de 
microorganismos em jogos eletrônicos.  

d) semelhante, pois ambos foram produzidos por jornalistas, com 
o intuito de informar sobre a necessidade de controlar esse 
organismo. 

 
05. Eu não __________ a desobediência, embora ela me 
_________, portanto, não __________ comigo. 
a) premio - favoreça - contes  
b) premio - favorece - conta  
c) premio - favoreça - conta  
d) premeio - favoreça - contas 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 
Manual com instruções para o jogo SUPER MARIO WORLD, 
versão para o Super Nintendo  
Mais fases  
Complete todas as cinco fases na Star Road achando chaves 
escondidas e fechaduras em todas elas. Feito isso, uma estrela 
aparecerá no meio que o levará a novas fases  
Escolher A Cor Do Yoshi  
Vá ao Star World e destrave os Yoshis vermelho, azul e amarelo. 
Depois eles mudarão de cor de acordo com o Mário  
Com Fogo: Yoshi vermelho  
Com Capa: Yoshi azul  
Pequeno ou Grande: Aleatório (ou dependerá dos cascos 
comidos)  
Jogue novamente nos castelos  
Derrote o Browser  
Estrelas  
A cada milhão de pontos que você conseguir, uma estrela 
aparecerá na tela de “Choose a game” até o limite de 5. 
 
06. O uso dos verbos no modo imperativo afirmativo mostra a 
intenção de instruir a ação do leitor. Além disso, produz um 
efeito de: 
a) aconselhamento.  
b) imobilidade.  
c) afetividade.  
d) integração.  
 
07. Eis o lema _____ sempre obedecia: ódio _____ guerra e 
aversão _____ injustiças. 
a) à que - à - as  
b) à que - à - às  
c) a que - à - às  
d) a que - à - as  
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08. As palavras que são acentuadas tendo em vista a mesma 
regra de acentuação são; 
a) emergências - público.  
b) funcionários - obrigatórias.  
c) será - ótimo.  
d) futebolísticos - fazê-lo.  
 
Leia a regra ortográfica e responda à questão.  
 
REGRA:  
Devemos empregar "s" em todos os substantivos, terminados em 
-ão, derivados de verbos terminados em "-ender", "-verter" e "-
pelir”  
  
09. O grupo de palavras que exemplifica essa regra é: 
a) compreender – compreensão; converter – conversão; 

confundir – confusão.  
b) expulsar – expulsão; aderir – adesão; contundir – contusão.  
c) pretender – pretensão; ascender – ascensão; expandir – 

expansão.  
d) suspender – suspensão; reverter – reversão; repelir – 

repulsão. 
 
Leia o texto e responda a questão.  
 

O maior peixe da terra 
 
 O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado 
nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 
metros de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo 
marrom ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do 
tamanho, ele não é temido como o tubarão branco (astro do 
famoso filme de Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois 
se alimenta apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. 
Para isso, o peixão possui uma grande boca, que mantém aberta 
enquanto nada lentamente para filtrar o alimento da água.  
 
10. O trecho ―Apesar do tamanho, ele não é temido como o 
tubarão brancoǁ poderia ser substituído por  
a) Por causa do tamanho, ele não é temido como o tubarão 

branco.  
b) Apesar do tamanho, ele também é temido como o tubarão 

branco.  
c) Embora seja grande, ele não é temido como o tubarão branco.  
d) Devido ao seu tamanho, ele não é temido como o tubarão 

branco. 
 
11. A alternativa que apresenta classes de palavras cujos 
sentidos podem ser modificados pelo advérbio são: 
a) adjetivo - advérbio - verbo. 
b) verbo - interjeição - conjunção. 
c) conjunção - numeral - adjetivo. 
 d) adjetivo - verbo - interjeição. 
  
12.  Das palavras abaixo, faz plural como "assombrações": 
a) perdão.  
b) bênção. 
c) alemão.  
d) cristão.  
 
Matemática 
 
13. O proprietário de um terreno retangular de dimensões 40	� 
por 28	�, quer cerca-lo. Para isso deverá utilizar estacas. Ele 
parte dos quatro cantos, colocando em cada um uma estaca. A 
partir daí, duas estacas consecutivas devem ter sempre a 
mesma distância. Qual o menor número de estacas necessário 
para cercar esse terreno? 
a) 17 
b) 32 
c) 19 
d) 34 

14. Um vô tem 74 anos e seu neto tem 28. Há quantos anos a 
idade do vô era o triplo da idade do neto? 
a) 5 
b) 8 
c) 7 
d) 10 
 

15. Qual o valor da expressão 
�	·	�

�
? 

a) 18 
b) 18� 
c) 18� 
d) 18� 
 
16. A torre de uma igreja possui três relógios diferentes. O 
primeiro relógio bate a cada 12 minutos, o segundo relógio bate a 
cada 16 minutos e o terceiro relógio bate a cada 18 minutos. 
Supondo que nos momentos � e � os três relógios batam ao 
mesmo tempo, sendo que o momento � é antes do momento �, 
quanto tempo há entre os momentos � e �? 
a) 2	ℎ����	�	24	������� 
b) 2	ℎ����	�	40	������� 
c) 2	ℎ����	�	24	�������� 
d) 2	ℎ����	�	40	�������� 
 
17. Qual é a razão de uma  . �. "�#, �%, ��, … ' em que �# = −7 e 
�*+ = 1.281? 
a) 

#.%+,

*�
 

b) 25 
c) 21 
d) 23 
 
18. Considere as afirmações abaixo: 

I: 7
-

 = √7
  

II: √18 = 3	 ∙ 	√2 

III: 
*

√�
=

*	∙	√�

�
 

IV: √27 = 3 
Classificando-as em verdadeira ou falsa, quais são verdadeiras? 
a) I, III e IV apenas 
b) I, II, III e IV 
c) II e III apenas 
d) I, II e III apenas 
 
19. 6 torneiras enchem 4 piscinas do tipo � em 9 horas. Em 12 
horas, 18 torneiras encherão quantas piscinas do mesmo tipo? 
a) 21 
b) 12 
c) 16 
d) 9 
 
20. Qual é o 37º termo da  .1. "7, 126, 2.268, … '? 
a) 7	 · 	18�+ 
b) 18	 · 	7�+ 
c) 7	 · 	18�� 
d) 18	 · 	7�� 
 
21. Em uma cidade, 133 pessoas não têm acesso à informática, 
prática de esporte e cinema, tendo uma péssima qualidade de 
lazer, recreação e cultura.  As outras pessoas da cidade, em um 
levantamento feito pela prefeitura, foram assim distribuídas: 

Acesso Nº de Pessoas 
Informática 47.194 
Prática de esporte 82.019 
Cinema 72.913 
Informática e Prática de esporte  

16.045 
Informática e Cinema 15.756 
Prática de esporte e Cinema  

19.160 
Informática, Prática de esporte e Cinema  

5.947 
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Sendo assim, qual a quantidade total de pessoas dessa cidade? 
a) 202.126 
b) 157.245 
c) 124.125 
d) 157.112 
 
22. Uma construtora realiza determinada construção em 48 dias 
de trabalho, contando com a mão de obra de 36 pedreiros. O que 
vai acontecer com uma construção idêntica, nas mesmas 
condições de trabalho, se o número de pedreiros for 48? 
a) Será concluída em um tempo 25% menor 
b) Será concluída em um tempo 33,33% menor 
c) Será concluída em um tempo 75% menor 
d) Será concluída em um tempo 175% menor 
 
23. 9 confeiteiros fazem, em 8 dias, 1.800 tortas. Quantos dias 
serão necessários para que, nas mesmas condições de trabalho, 
4 confeiteiros façam 1.200 tortas? 
a) 27 
b) 12 
c) 15 
d) 24 
24. Um edifício possui quinze portas. De quantas formas 
diferentes uma pessoa pode entrar nesse edifício e sair sem 
utilizar a porta que entrou? 
a) 105 

b) 
#*!

%!
 

c) 
#�!

%!
 

d) 210 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Qual foi o ano de aprovação da Lei Orgânica do município da 
Estância de Ibirá? 
a) 1985. 
b) 1990. 
c) 1995. 
d) 2000. 
 
26. Qual é o trecho da Lei Orgânica do município da Instância de 
Ibirá que trata do poder legislativo municipal? 
a) Título I, Capítulo II. 
b) Título I, Capítulo IV. 
c) Título II, Capítulo I. 
d) Título II, Capítulo V 
 
27. No Artigo 85 da Lei Orgânica do município da Estância de 
Ibirá há destaque de como o poder executivo deve adquirir ou 
contratar serviços de obras, compras e alienações. Segundo este 
artigo qual é a forma de adquirir bens, serviços e alienações pelo 
poder executivo municipal? 
a) Leilão. 
b) Licitação. 
c) Troca. 
d) Barganha. 
 
28. A Lei Orgânica do município da Estância de Ibirá destaca que 
o desenvolvimento urbano deverá assegurar alguns princípios. 
Entre as alternativas abaixo selecione a que NÃO contempla os 
princípios do desenvolvimento urbano local de acordo com o 
Artigo 151 da Lei Orgânica da Estância de Ibirá. 
a) Assegurar a igualdade entre classes sociais. 
b) O pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. 
c) Preservação, proteção e recuperação do meio ambiente 

urbano. 
d) Restrição á utilização de áreas de riscos geológicos. 
 
29. O Artigo 130 da Constituição do Estado de São Paulo 
garante que direito ao servidor público estadual? 
a) O servidor, após noventa dias decorridos da apresentação do 

pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de 

ter completado o tempo de contribuição necessário à 
obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função 
pública, independentemente de qualquer formalidade. 

b) Percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no 
mínimo, por qüinqüênio. 

c) Remoção para igual cargo ou função, no lugar de residência 
do cônjuge. 

d) Fica garantida a isonomia de vencimentos a qualquer servidor 
público da ativa. 

 
30. Nos últimos anos a tensão entre Estados Unidos e Irão 
aumentou, principalmente depois das novas sanções aplicadas 
pela ONU e as novas ameaças do país dos aiatolás. Nestes 
últimos meses o governo iraniano ameaçou fechar uma 
importante rota de petróleo. Como é o nome do estreito que o 
governo iraniano ameaçou fechar para dificultar ou impedir a rota 
de navios petroleiros? 
a) Estreito de Dardanelos. 
b) Estreito de Ormuz. 
c) Estreito de Bósforo. 
d) Estreito de Magalhães. 
 
31. As migrações entre países sempre existiram, sendo algumas 
forçadas e outras não. Entre as migrações não forçadas temos 
aquelas em que o imigrante busca melhores condições de vida, 
por exemplo. No século XX vários pesquisadores e cientistas 
brasileiros deixaram o país em busca de melhores salários nos 
países ricos. Qual é o nome dado a migração de pesquisadores 
e cientistas? 
a) Migração pendular. 
b) Migração sazonal. 
c) Migração de cérebros. 
d) Refugiados. 
 
32. Durante os períodos de crescimento econômico quase todos 
os migrantes eram bem vindos na Europa, Estados Unidos e 
Japão. Estes migrantes quase sempre se submetiam a 
condições de trabalho precárias, a baixos salários e a funções 
que os habitantes destes países não gostavam de se sujeitar. 
Com as crises econômicas estes migrantes passaram a ser mal 
vistos e sofrer com o preconceito e a agressões físicas e 
psicológicas. Como é conhecida a aversão ou a profunda 
antipatia em relação aos estrangeiros? 
a) Estrangerofobia. 
b) Bifobia. 
c) Heterofobia. 
d) Xenofobia. 
 
33. Existem várias formas de classificar as unidades do relevo, 
uma delas leva em conta as diferentes rochas de um lugar. As 
unidades do relevo mais estáveis e resistentes do Brasil estão 
situadas nos escudos cristalinos ou núcleos cratônicos. Qual das 
alternativas abaixo destaca uma forma de relevo, segundo 
Jurandyr Ross, que faz parte de um núcleo cratônico brasileiro? 
a) Escudo das Guianas. 
b) Bacia Hidrográfica do Paraná. 
c) Bacia Sedimentar Litorânea. 
d) Depressão Periférica do Planalto Atlântico Leste Sudeste. 
 
34. No século XVIII a acumulação comercial permitiu a ascensão 
econômica e política da burguesia, este processo se ampliou 
depois da Revolução Industrial. A burguesia exigiu mudanças 
profundas no Estado Absolutista, forçando a inclusão da razão 
nas ações políticas, sociais e econômicas, sobre tudo na França 
e mais tarde na Inglaterra. Como ficou conhecido este conjunto 
de mudanças impostas pela burguesia do século XVIII? 
a) Iluminismo. 
b) Feudalismo. 
c) Mercantilismo. 
d) Marxismo. 
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35. No período de descobrimento do Brasil a Europa passava por 
uma profunda transformação econômica, onde preceitos 
feudalistas estavam sendo substituídos. Entre os princípios deste 
novo arranjo econômico estava a busca por aumentar as 
exportações, acumular riquezas e aumentar o comércio entre os 
países. Qual foi o nome dado ao novo arranjo econômico e social 
que substituiu o Feudalismo e dominou a lógica de exploração da 
colônia Brasil? 
a) Escambo. 
b) Comunismo. 
c) Mercantilismo. 
d) Socialismo. 
 
36. O arquipélago de Fernando de Noronha é bastante 
conhecido nacional e internacionalmente. Contudo o personagem 
histórico que da nome ao arquipélago é pouco conhecido dos 
brasileiros. O que Fernando de Noronha fez para ser 
reconhecido no Brasil? 
a) Era capitão de uma da expedição ultramarina que 

desembarcou no país no século XV. 
b) Foi um rico industrial português que financiou a produção de 

cachaça e a comercialização do produto na Europa. 
c) Fez parte da Coroa Portuguesa que desembarcou no Brasil no 

século XIX. 
d) Negociante português que obteve licença da coroa real para 

explorar pau-brasil no começo do século XVI. 
 
37. As Capitanias Hereditárias foram formas de organização 
produtiva, transferidas a iniciativa privada, mas com participação 
da Coroa Portuguesa nos lucros. Estas grandes extensões de 
terras eram cedidas aos donatários de forma vitalícia, 
desonerando a metrópole de investimentos na produção colonial. 
Quem foi o rei de Portugal que em 1534 estabeleceu o Sistema 
de Capitanias Hereditárias? 
a) D. Pedro I. 
b) D. Eduardo IV. 
c) D. João III. 
d) D. Evaristo.  
 
38. Durante o período colonial a exploração das minas de pedras 
e metais preciosos era feita por escravos e homens livres, 
havendo poucas empresas públicas nesta tarefa. Havia duas 
formas principais de explorar as minas, a primeira contava com 
poucos escravos e ficou conhecida como “faiscação”, a outra 
forma era mais complexa e contava com dezenas de escravos e 
alguns equipamentos próprios para a atividade. Como foi 
conhecida a forma de exploração mineral colonial com grande 
número de trabalhadores? 
a) Lavra. 
b) Ganga. 
c) Indústria mineradora. 
d) Esfolação. 
 
39. Nos últimos dias uma notícia comoveu o país, dois brasileiros 
morreram em um incêndio na base de pesquisa brasileira na 
Antártica. Os mortos foram classificados pela presidente Dilma 
Rousseff de “heróis nacionais”. Como é o nome da base de 
pesquisa brasileira na Antártica? 
a) Estação Antártica Comandante Ferraz. 
b) Base Naval Capitão Efraim. 
c) Base Pesquisa de Alcântara. 
d) Estação Experimental Meridional Brasileira. 
 
40. O continente Antártico não pertence a nenhum país, contudo, 
este continente já foi disputado por pelo menos seis países 
diferentes. Atualmente mais de 29 países possuem bases de 
pesquisas no continente de forma independente, este fato é 
possível devido a assinatura do Tratado da Antártida. Este 
tratado obriga os países que reivindicavam territórios no 
continente a desistirem de suas reivindicações. Em que ano foi 
assinado este tratado? 
a) 1942. 

b) 1959. 
c) 1964. 
d) 1988. 
 
 




