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Cargo: Agente de Apoio Educacional (Monitor de 
Transporte) 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o Soneto de Vinícius de Moraes abaixo e responda as 
questões: 
 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO  

De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
o drama. 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente 
Fez-se do amigo próximo o distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente 

Vinícius de Moraes 

01. O ponto chave do conflito encontra-se sintetizado num 
substantivo apontado como: 
a) calma. 
b) drama. 
c) amante. 
d) vento. 
 
02. Identifique no soneto uma locução adverbial utilizada para 
demonstrar a forma imprevista como as ações ocorreram: 
a) “De repente” 
b) “E das bocas” 
c) “E do momento imóvel” 
d) “Fez-se do amigo” 

 
03. “Era tão pequena a cidade, que um grito ou gargalhada forte 
a atravessavam de ponta a ponta.” (Aníbal Machado) 
A concordância da oração acima é identificada como: 
a) Nominal. 
b) Composta. 
c) Verbal. 
d) Adjunto Nominal. 
 
04. Assinale a alternativa correta em relação  a crase: 
a) Contamos de 150 à 600. 
b) Após à voz de prisão o bandido entregou os comparsas. 
c) Vou à Salvador. 
d) Vou à Bahia. 

 
Leia o texto de Rubem Alves e responda as questões abaixo: 

Urubus e sabiás 

" Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os 
bichos falavam... Os urubus, aves por natureza becadas, mas 
sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra 
a natureza eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para 
isto fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram 
dó-ré-mi-fá, mandaram imprimir diplomas, e fizeram 
competições entre si, para ver quais deles seriam os mais 
importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi 
assim que eles organizaram concursos e se deram nomes 
pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de 
carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos 
chamam de Vossa Excelência. Tudo ia muito bem até que a 

doce tranqüilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A 
floresta foi invadida por bandos de pintassilgos tagarelas, que 
brincavam com os canários e faziam serenatas para os sabiás... 
Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa 
, e eles convocaram pintassilgos,sabiás e canários para um 
inquérito. 
— Onde estão os documentos dos seus concursos? E as 
pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam 
imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por 
escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca 
apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas 
cantavam simplesmente... 
— Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um 
desrespeito à ordem. 
E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os 
passarinhos que cantavam sem alvarás...” 
 
MORAL: Em terra de urubus diplomados não se houve canto de 
sabiá." 

Rubem Alves 
 
05. “ — Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida 
é um desrespeito à ordem.” 
Na oração  acima a alternativa correta conforme o Discurso é; 
a) Indireto. 
b) Direto. 
c) Determinado. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
06. “ E para isto fundaram escolas e importaram 
professores,...” 
Classifique o Período Composto em negrito na oração acima: 
a) Período Composto por Coordenação.  
b) Período Composto por Subordinação. 
c) Período Composto por Coordenação e Subordinação. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
07. “ — Onde estão os documentos dos seus concursos?” 

A palavra em negrito na oração acima é um: 
a) Substantivo. 
b) Artigo. 
c) Adjetivo. 
d) Advérbio. 

 
08. “... E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca 
haviam imaginado que tais coisas houvessem.” 
Classifique a conjunção coordenativa em negrito: 
a) Aditiva. 
b) Conclusiva. 
c) Explicativa. 
d) Adversativa. 
 
09. Observe a transformação de estrutura que ocorreu na 
oração abaixo e identifique-a:  
- Duvido que a assembléia aprove a proposta – disse-lhe o 
sindicalista. 
 
O sindicalista disse-lhe que duvidava que a assembléia 
aprovasse a proposta do governo. 
 
a) Presente do Indicativo para o Imperfeito do Indicativo 
b) Presente do Subjuntivo para o Imperfeito do Subjuntivo 
c) Perfeito do Indicativo para o Mais- que- perfeito do Indicativo 
d) Imperativo para o Imperfeito do Subjuntivo 

 
10. Recorremos a Pedro. 
A palavra em negrito de acordo com a Classe de Palavras é: 
a) Artigo. 
b) Preposição. 
c) Advérbio. 
d) Substantivo. 
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11. “ O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do 
Brasil. A cidade maravilhosa é conhecida mundialmente por 
suas belezas naturais, hospitalidade e carnaval.” 

A coesão explícita nas orações acima trata-se de: 
a) Nominalizacão. 
b) Repetição Vocabular. 
c) Perífrase. 
d) Elipse. 
 
12. O texto abaixo refere-se a: 
 
Para as mulheres depressão e enxaqueca andam de mãos 
dadas 
 
Sab., 25 de fevereiro de 2012 10:23 
Hype Science 
Curitiba – PR 
 
Um novo estudo demonstrou que as mulheres que têm 
enxaquecas são cerca de 40% mais propensas a desenvolver  
depressão do que as mulheres que nunca tiveram enxaquecas. 
Na pesquisa, os cientistas analisaram o risco de depressão 
entre 36.154 mulheres que participaram do Estudo da Saúde 
das Mulheres. Nenhuma das mulheres tinha depressão no início 
do estudo. 
a) Relatório. 
b) Resenha. 
c) Charge. 
d) Reportagem. 
 
Matemática  
 
13. Atualmente, os veículos possuem placas com três letras, 
escolhidas dentre vinte e seis possíveis e quatro algarismos 
escolhidos de 0 a 9, sendo que as três primeiras “casas” são 
preenchidas com as letras e as quatro últimas “casas” são 
preenchidas com os algarismos. Sendo assim, qual a 
quantidade de veículos que possuem placas que comecem com 
a letra � e que terminem com o algarismo 8? 
a) 676.000 
b) 327.600 
c) 302.400 
d) 468.000 
 
14. Dispomos de 15 produtos para montagem de cestas 
básicas. Qual é o número de cestas que podemos formar com 9 
desses produtos, de modo que um determinado produto seja 
sempre incluído? 
a) 3.003 
b) 168.168 
c) 2.162.160 
d) 5.005 
 
15. Tenho uma determinada quantidade de carrinhos. Se eu 
ganhar mais dezessete carrinhos novos, vou ficar com a mesma 
quantidade de carrinhos que meu irmão, desde que, dos 95 que 
ele possui, for retirado o número de carrinhos que eu tinha. 
Quantos carrinhos eu tinha antes de eu ganhar os novos? 
a) 39 
b) 42 
c) 41 
d) 56 
 
16. Quatorze pintores demoram 32 ℎ���� para pintar um imóvel. 
Trabalhando no mesmo ritmo em 3.360 �������, quantos 
pintores serão necessários? 
a) 7 
b) 8 
c) 9 
d) 6 
 

17. Qual é a razão de uma �. �. ���, ��, ��, …  em que �� = −9 e 
�#$ = 2.399? 
a) 

�.�%&
#'

 
b) 22 
c) 25 
d) 28 
 
18. Qual o valor de ( para que a sequência �( + 5, 2( + 19,
4( + 42  seja uma �. �.? 
a) 47 
b) −47 
c) −9 
d) −37 
 
19. 6 torneiras enchem 4 piscinas do tipo � em 9 horas. Em 12 
horas, quantas torneiras serão necessárias para encher 16 
piscinas do mesmo tipo? 
a) 32 
b) 18 
c) 21 
d) 9 
 
20. Dada a �. *. �3, 9, 27, …  , qual é a soma dos doze primeiros 
termos? (dados: 3�& = 59.049, 2�& = 1.024 e 2+ = 32) 
a) 1.594.323 
b) 531.441 
c) 1.594.320 
d) 797.160 
 
21. Qual deve ser o número que somado a −6, 30 e 282, forma-
se, nessa ordem, uma �. *.com três termos? 
a) 18 
b) 9 
c) 15 
d) 12 
 

22. Qual o valor simplificado da expressão 
+,√$

√$
? 

a) 
+√$,$

$
 

b) − �
$
 

c) − �√$
$

 

d) 
�+,√$

$
 

 

23. Qual o valor simplificado da expressão .9 ·  √1250 ? 
a) 45 
b) 3 ·  √5 
c) 15 
d) 3 ·  √15 
 
24. Um pai distribuiu uma certa quantia para os seus três filhos 
da seguinte maneira: o primeiro recebeu 

�
1
 do total, o segundo 

recebeu 
�
�
 do que restou após o primeiro receber e o terceiro 

recebeu o restante, ou seja, 2$ 32,00. Qual foi a quantia 
distribuída pelo pai? 
a) 2$ 262,00 
b) 2$ 384,00 
c) 2$ 128,00 
d) 2$ 196,00 
 
Conhecimentos Gerais  
 
25. Caso o servidor público estadual solicite remoção para cargo 
ou função para o lugar de residência do cônjuge, a Constituição 
Estadual estabelece no Artigo 130 que: 
a) Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual 

cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este 
também for servidor e houver vaga, nos termos da lei. 
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b) Ao servidor não será assegurado o direito de remoção para 
igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, 
mesmo que este também seja servidor e houver vaga, nos 
termos da lei. 

c) Ao servidor será assegurado o direito de remoção para igual 
cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, 
independentemente se este também for servidor ou houver 
vaga, nos termos da lei. 

d) Todos os casos serão analisados individualmente, conforme 
a relação entre o servidor e o seu superior. 

 
26. São Municípios limítrofes de Guarani D’Oeste, EXCETO: 
a) Fernandópolis. 
b) Indiaporã. 
c) Jales. 
d) Ouroeste. 
 
27. O município de Guarani d'Oeste pertence à Microrregião de:   
a) Jales. 
b) Fernandópolis. 
c) Ouroeste. 
d) São José do Rio Preto. 
 
28. Termo frequentemente usado para designar a produção de 
alimentos e outros produtos vegetais que não faz uso de 
produtos químicos sintéticos, tais como fertilizantes e pesticidas, 
nem de organismos geneticamente modificados, e geralmente 
adere aos princípios de agricultura sustentável. O termo em 
questão é: 
a) Agricultura industrial. 
b) Agricultura inorgânica. 
c) Agricultura orgânica. 
d) Agricultura química. 
 
29. Um povo de origem semita estabeleceu-se em 3000 a.C., 
numa área estreita, com aproximadamente 40 km de largura, 
entre as montanhas do Líbano e o Mar Mediterrâneo. 
Dispunham de poucas terras férteis para o desenvolvimento das 
atividades agrícola ou pastoril, mas contavam com um extenso 
litoral. Devido a essas características geográficas, que 
facilitavam mais o contato com o exterior, dedicaram-se às 
atividades marítimas, sendo considerados os maiores 
navegadores da Antigüidade.    Dominaram o comércio do 
Mediterrâneo durante muito tempo. Fundaram colônias, como 
Cartago (norte da África) e Cádiz (costa da Espanha). Foram os 
criadores do alfabeto de 22 consoantes.     O alfabeto nasceu da 
necessidade comercial de se achar um modo prático que 
facilitasse o registro escrito das compras e vendas. O texto 
refere-se aos: 
a) Gregos. 
b) Hebreus. 
c) Chineses. 
d) Fenícios. 
 
30. A religião islâmica, predominante no mundo árabe, fundada 
por Maomé, tem como fundamentação: 
a) Adoração aos santos e as imagens sacras. 
b) O monoteísmo, sendo uma junção de alguns princípios 

cristãos e judeus. 
c) Negação da vida terrena, sugerindo a completa abstinência 

sexual. 
d) Idéia do islã como uma divindade exclusiva do mundo árabe. 

 
31. Os governos do mundo ocidental contemporâneo se 
baseiam nos princípios da democracia, termo de origem grega: 
demos significa “povo” e cratos, “poder”. (Vicentino, 2012). A 
esse respeito é correto afirmar que: 
a) Esse sistema foi uma invenção do mundo moderno em 

oposição ao poder da Igreja. 
b) Teve sua origem na Cidade-Estado de Esparta, como meio 

de fortalecer o exército de homens. 

c) Surgiu em Atenas, no século VI a. C, deveria ser exercida por 
cidadãos preparados, conhecedores dos problemas da 
cidade onde viviam. 

d) Embora a palavra seja de origem grega, a Grécia nunca 
conheceu a democracia. 

 
32. Entre os séculos XV e XVI, alguns países europeus 
descobriram novas terras, povos e produtos, ampliando sua 
riqueza e seu poder. Os dois países que mais se destacaram 
nesses descobrimentos foram Portugal e Espanha. Muitos 
pesquisadores chegam a afirmar que integração entre os 
continentes, mesmo que prevalecendo o eurocentrismo, foi o 
início de um processo de globalização. A respeito desse 
processo é correto afirmar que: 
a) A expansão marítima e comercial européia dos séculos XV e 

XVI, representou um dos aspectos básicos da transição do 
feudalismo para o capitalismo nascente. 

b) Transformou ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX a 
Espanha em grande potência capitalista. 

c) Permitiu apressamento da formação das monarquias 
nacionais, ainda no século XVI, como Alemanha e Itália. 

d) Contribuiu para hegemonia da língua portuguesa em todo o 
mundo. 

 
33. O primeiro passo no sentido de viabilizar a empresa 
açucareira e, portanto, a colonização do sistema de capitanias 
hereditárias, já utilizado por Portugal em suas colônias das ilhas 
do Atlântico. (Vicentino, 2012) Tratava-se da doação de largas 
faixas de terra aos capitães-donatários, regulamentadas: 
a) Pelas Cartas de Doação e forais. 
b) Por escrituras oficias e registros juntos as paróquias. 
c) Por um ritual sagrado e selado com um ósculo. 
d) Pelo uso capião. 

 
34. A mais longa rebelião da história do Brasil teve início em 
1835, quando Bento Gonçalves, filho de um rico fazendeiro no 
Rio Grande do Sul, tomou a cidade de Porto Alegre, depondo o 
presidente da província. No ano seguinte, os revoltosos 
proclamaram a República Rio-Grandense, com sede na Vila 
Piratini. Logo a revolta alastrou-se pelo sul do país, atingindo 
Santa Catarina, onde foi proclamada a República Juliana. 
Durante o Segundo Reinado a rebelião entrou em declínio. O 
texto refere-se: 
a) Independência do Brasil. 
b) Revolução Farroupilha. 
c) Sabinada. 
d) Balaiada. 

 
35. As estradas de ferro foram fundamentais para modernização 
dos transportes no Brasil e no mundo. No estado de São Paulo 
ocuparam papel central na expansão para o Oeste. Tanto pela 
iniciativa privada ou mãos do Estado, as ferrovias foram 
determinantes para o crescimento econômico e para 
transformação da paisagem do interior paulista. Nesse caso, em 
relação ao interior paulista, é correto afirmar que essas ferrovias 
avançavam na medida em que: 
a) Expandia o cultivo da cana de açúcar. 
b) Acompanhavam a expansão cafeeira. 
c) Atendiam a um projeto do governo federal de modernização 

do interior paulista. 
d) Os ingleses precisavam vender suas máquinas que haviam 

se tornado obsoletas na Europa. 
 
36. Eleito Presidente da República em outubro de 1955. 
Candidato numa coligação história entre PSD (Partido Social 
Democrata) e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), venceu com 
36% dos votos válidos. Mas até tomar posse, enfrentou muita 
oposição, principalmente da UDN (União Democrática Nacional) 
e de setores militares. Ousado, o novo governo deu início à 
construção da nova capital, mesmo sob fortes críticas. O projeto 
da cidade, chamado Plano Piloto, foi realizado pelo urbanista 
Lucio Costa e as construções projetadas pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer. Em 21 de abril de 1960 Brasília foi inaugurada. Por 
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outro lado, com a política de desenvolvimento e a construção de 
Brasília houve um significativo aumento da dívida pública. No 
entanto, manteve a popularidade em alta e tinha projeto de 
voltar à Presidência em 1965, frustrado com o golpe militar. O 
texto refere-se: 
a) Ao presidente Getúlio Vargas. 
b) Ao presidente Juscelino Kubitschek. 
c) Ao parlamentarismo de Tancredo Neves. 
d) Ao presidente Café Filho. 
 
37. Programa brasileiro lançado com o objetivo de estabilização 
econômica, iniciado oficialmente em 27 de fevereiro de 1994 
com a publicação da Medida Provisória. Tal Medida Provisória 
instituiu a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu regras de 
conversão e uso de valores monetários, iniciou a desindexação 
da economia, e determinou o lançamento de uma nova moeda. 
Esse programa ficou conhecido como: 
a) Plano Verão. 
b) Plano FHC. 
c) Plano Real. 
d) Cruzeiro Novo. 

 
38. É o elemento mais importante para a sobrevivência de todos 
os seres vivos. Sem esse elemento, o planeta seria desabitado. 
Mesmo assim, a humanidade tem desperdiçado este recurso. 
Dados da ONU de 2006 revelam que até 2050 mais de 45% da 
população mundial não terá acesso. Trata-se: 
a) Das florestas. 
b) Da água doce. 
c) De alimentos. 
d) Do oxigênio. 

 
 
Leia e responda as questões 39 e 40 
Texto 1 
(...) o problema da fome no Brasil neste início do século XXI 
está relacionado com uma insuficiência de demanda efetiva, que 
inibe a maior produção de alimentos por parte da agricultura 
comercial e da agroindústria do País. As razões que determinam 
essa insuficiência da demanda efetiva concentração excessiva 
da renda, baixos salários, elevados níveis de desemprego e 
baixos índices de crescimento, especialmente daqueles setores 
que poderiam expandir o emprego não são conjunturais. Ao 
contrário, são estruturais, ou seja, endógenas ao atual padrão 
de crescimento e, portanto, resultados inseparáveis do modelo 
econômico vigente. (...) Para romper esse ciclo perverso, é 
preciso a intervenção do Estado com um autêntico programa 
keynesiano, de modo a incorporar ao mercado de consumo de 
alimentos aqueles que estão excluídos do mercado de trabalho 
e/ou que têm renda insuficiente para garantir uma alimentação 
digna a suas famílias.  
Trata-se, em suma, de criar mecanismos alguns emergenciais, 
outros permanentes no sentido de: baratear o acesso à 
alimentação para a população de mais baixa renda, em situação 
de vulnerabilidade à fome; incentivar o crescimento da oferta de 
alimentos baratos, mesmo que seja através do autoconsumo 
e/ou da produção de subsistência; e, finalmente, incluir as 
famílias através do aumento da renda, da universalização dos 
direitos sociais e do fornecimento de direitos de compra de 
alimentos, dado que o acesso à alimentação básica é direito 
inalienável de qualquer ser humano, para não falar do direito de 
cidadão, que deveria ser garantido a todos os brasileiros. (...) 
(POLÍTICAS DE COMBATE À FOME NO BRASIL. São Paulo 
Perspec. vol.15 no.4 São Paulo Oct./Dec. 2001) 
 
Texto 2 
Apesar do bom desempenho no combate à fome, a ActionAid 
atentou para o déficit na distribuição de terras no Brasil. 
“Cerca de 3,5% de fazendeiros possuem 56% de terras 
cultiváveis, enquanto os 40% mais pobres possuem apenas 1% 
de terras cultiváveis. De maneira semelhante, os grandes 
fazendeiros têm mais de 43% de todo crédito destinado à 
agricultura, enquanto fazendeiros que possuem menos de 100 

hectares obtêm apenas 30% dos créditos", afirma o relatório. ( 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/brasil-e-exemplo-no-
combate-fome-pelo-3-ano-consecutivo-aponta-ong.html 
 
39. De acordo com o texto 01, o problema da fome no Brasil se 
deve mais a uma questão: 
a) Conjuntural, cuja solução depende apenas do crescimento 

econômico. 
b) De vontade dos agricultores que não se sentem estimulados 

em produzir o suficiente. 
c) Estrutural, resultado do modelo econômico que privilegiou a 

concentração de renda e os baixos salários. 
d) De falta de uma revolução socialista, capaz de acabar com 

propriedade privada e promover a igualdade entre as 
classes. 

 
40. Tanto o texto 1 como o texto 2, concordam que a fome é um 
problema a ser enfrentado pelo Brasil.  No entanto, apesar dos 
avanços dos programas de combate a fome, uma situação ainda 
permanece. O problema está: 
a) A concentração fundiária ainda é extremamente elevada no 

Brasil, pois 40% dos mais pobres possuem apenas 1% de 
terras cultiváveis. Além de uma distribuição desigual do 
crédito agrícola. 

b) Na incapacidade do governo em promover uma Reforma 
Agrária ampla, pois tem sido barrado pelo poder judiciário, 
tendo sofrido sucessivas derrotas quando tenta promover as 
desapropriações. 

c) Na falta de interesse da população acabar com a 
desigualdade social e promover o bem-estar geral. 

d) Nas crises internacionais que não permitem ampliação no 
crédito e não permite. 

 




