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Cargo: Secretário de Gabinete 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda: 
 
O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
BANDEIRA, Manuel. Poesias 

Reunidas. Rio de Janeiro: Ática. 1985. 
 
01. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) a própria fome. 
b) a imundice do pátio. 
c) o cheiro da comida. 
d) a amizade pelo cão. 
 
02. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição.  
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
 
03. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da 
inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie. 
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
 
SP registra 200 agressões contra mulheres por dia 
 
Os dados da Secretaria de Segurança mostram alta de 4% no 
número de casos de lesão corporal em outubro  
Os casos de lesão corporal contra mulheres aumentaram 4% no 
Estado. O número saltou de 5.844, em setembro, para 6.076, em 
outubro. Em média, são 202 mulheres agredidas por dia, ou oito, 
a cada hora. Na capital, o número de ataques também registrou 
alta: 1.244 em outubro, ante 1.198, em setembro.  
Os dados fazem parte das estatísticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) que, desde setembro, divulga números 
específicos sobre violência contra a mulher. Metade dos 14 tipos 
de crime teve alta.  
O gerente de projetos do Instituto São Paulo Contra a Violência, 
Mário Vendrell, considera fundamental a divulgação dos dados. 
“Isso é muito importante para que o governo elabore ações de 
combate e prevenção”.  
Em segundo lugar no ranking de outubro aparecem as ameaças, 
com 5.533 registros. Queixas de injúria e difamação ficam em 
terceiro lugar, 1.233.  
Segundo a delegada titular da 4a Delegacia da Mulher, Jocileide 
Caetano de Souza, a maioria das vítimas tem entre 25 e 40 anos.  
“Começa com lesões leves, mas pode evoluir para coisas mais 
graves. Por isso é preciso denunciar”.  
Para ela, o aumento está relacionado ao fato de as mulheres 
estarem denunciando mais. “Com mais informação, as mulheres 
se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Mas não basta fazer 
o B.O., tem de voltar à delegacia e fazer a representação”, diz a 
delegada.  

Segundo estudo do governo federal, 40% das mulheres são 
vítimas de seus companheiros, com os quais vivem há 10 anos.  
 
MARCELA SPINOSA  
METRO SÃO PAULO  

Jornal Metro São Paulo. Segunda-
feira, 5 de dezembro de 2011. p. 4. 

 
04. Quanto ao gênero, à finalidade e ao assunto, pode-se afirmar 
que o texto é: 
a) um folheto de informação, para alertar mulheres sobre o abuso 

praticado contra elas.  
b) uma notícia, para informar sobre o crescimento da violência 

contra as mulheres.  
c) um artigo de opinião, para discutir a melhor forma de diminuir 

a violência contra a mulher.  
d) uma reportagem, para discutir as razões da violência contra a 

mulher. 
 
Água: quantos copos você precisa beber por dia 
 
Sempre se ouviu dizer que oito copos - cerca de dois litros - 
diários são o mínimo para manter o corpo hidratado. mas novas 
pesquisas sugerem que esse número é muito alto  
POR LUCIANA FUOCO E YARA ACHÔA /  
Desde os anos 1990, profissionais da saúde em todo o mundo 
propagam a ideia de que o consumo de oito copos de água por 
dia ajuda o organismo a se manter hidratado, a eliminar toxinas e 
a perder peso. A "ode ao líquido" ainda completa que beber água 
é bom para curar dor de cabeça e manter a pele tonificada, 
prevenindo o aparecimento de rugas. Tudo isso porque 
estudiosos constataram que um adulto saudável, de porte médio, 
tem uma perda diária de dois litros de líquidos. Para deduzir que 
repor essa medida era o ideal para a ingestão foi um pulo. Agora, 
uma nova pesquisa realizada por especialistas da Universidade 
da Pensilvânia, nos EUA, desmitifica os supostos poderes da 
água e defende que há poucas evidências de que o alto 
consumo do líquido traga benefícios reais à saúde.  
Os médicos Dan Negoianu e Stanley Goldfarb revisaram várias 
pesquisas publicadas sobre o assunto. Eles observaram que 
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais 
necessidade de beber água, assim como os atletas. Pacientes 
com alguns tipos de doença também se beneficiam da ingestão 
do líquido, mas, segundo um porta-voz dos cientistas, "não há 
dados que comprovem tais benefícios em pessoas com a saúde 
em equilíbrio”.  
Apesar de a água ajudar o corpo a se manter hidratado, nada 
prova que sua ingestão forçada - quando a pessoa não sente 
sede - previne o organismo contra a desidratação. Os cientistas 
ainda analisaram a teoria de que, ao beber água, a pessoa se 
sentiria satisfeita, comeria menos e perderia peso. Também 
nenhuma conclusão consistente foi encontrada. No entanto, o 
golpe mais duro (pelo menos para as mulheres) tenha sido a 
constatação de que nenhum benefício clínico comprovado 
mostrou que a água seria um elixir para manter a pele tonificada.  
 
05. No texto, defende-se a ideia de que: 
a) há casos comprovados de que beber água sem sede traz 

malefícios à saúde.  
b) beber oito copos de água por dia traz inúmeros benefícios, 

inclusive a tonificação da pele. 
c) pessoas que bebem oito copos de água por dia comem menos 

e perdem peso.  
d) a quantidade de água que uma pessoa deve beber depende 

de vários fatores. 
 
06. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
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07. Leia a tira e responda a questão:  

 
Na tira, o neologismo “customizar” significa: 
a) costurar.  
b) personalizar.  
c) cortar.  
d) remendar. 
 
08. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente 
é: 
a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
 
09. Leia o cartaz e responda a questão: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a relação construída entre o texto e a imagem no cartaz é 
possível afirmar que: 
a) o cartaz e o texto apresentam referências exclusivamente 

ligadas à comunicação por mídias digitais.  
b) os símbolos presentes no cartaz privilegiam a comunicação 

escrita, enquanto o texto privilegia a comunicação por meios 
digitais.  

c) o cartaz e o texto apontam para a ideia de comunicação em 
suas múltiplas possibilidades, no contexto da atualidade.  

d) o cartaz e o texto são complementares: a imagem aponta 
apenas para elementos digitais, já o texto amplia a ideia de 
comunicação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Leia o cartaz e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O texto e a imagem, no cartaz da campanha educativa acima, 
buscam estimular a vacinação contra a poliomielite por meio da: 
a) comparação do ato de vacinar com o ato de marcar um gol.  
b) valorização da profissão de jogador de futebol.  
c) estimulação das crianças para se tornarem jogadores de 

futebol.  
d) associação entre a seleção de futebol e a saúde. 
 
11. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a 
alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.  
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços 

de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."  
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, 

incensos e mirra" (Manuel Bandeira). 
 
12. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara.  
b) berinjela - jiló - gipe.  
c) passos - discussão - arremesso.  
d) certeza - empresa - defeza. 
 
Matemática. 
 
13. Quantos números impares há entre 37 e 972? 
a) 469 
b) 468 
c) 471 
d) 467 
 
14. Um poste de 		����� de altura, perpendicular ao chão, em 
determinado horário do dia projeta uma sombra de 6,92	����� 
de comprimento. Sabendo-se que o raio de luz que incidiu sobre 
esse poste passou por sua extremidade formando um ângulo de 30°, qual é a altura 	 do poste? (considere √2 � 1,41;	√3 �1,73;	√5 � 2,24) 
a) 3,46	� 
b) 12	� 
c) 5,98	� 
d) 4	� 

15. Seja a matriz � � �2 	 08 �� 	��� 	 16� e det� � 1.688, quais são os 

valores de 	? 
a) #30 ou 28 
b) 28 ou 30 
c) #30 ou #28 
d) #28 ou 30 
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16. Roberto gasta, atualmente, 12% do seu salário no 
pagamento da prestação de sua moto. Se a prestação for 
reajustada em 40%, e o salário somente em 20%, qual será a 
porcentagem do salário que ela deverá gastar no pagamento da 
prestação após os reajustes? 
a) 18,00% 
b) 24,00% 
c) 14,00% 
d) 16,00% 
 
17. Uma %. �. de vinte e cinco termos tem razão #13 e a soma 
dos seus termos é igual #3.575. Qual é o 19º termo dessa %. �.? 
a) #208 
b) #221 
c) #195 
d) #234 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
número 18 e 19 
 
O dono de uma feira possui a seguinte quantidade de frutas: 
oitenta dúzias de laranjas, o número de abacaxis é 80% do 
número de laranjas, o número de maçãs é 75% do número de 
abacaxis e 784 goiabas. Ao empacotar essas frutas, ele quer que 
cada pacote contenha a mesma quantidade de frutas, 
diferenciando-os apenas pelas espécies (laranja com laranja, 
maçã com maçã e assim por diante) e que cada pacote contenha 
o maior número possível de frutas. 
 
18. Qual será o número total de pacotes obtidos? 
a) 421 
b) 193 
c) 287 
d) 386 
 
19. Do número total de pacotes, aproximadamente, quantos % 
equivalem os pacotes com maçãs? 
a) 16,53% 
b) 19,27% 
c) 18,65% 
d) 17,89% 
 
20. Renata tem 

'( do que Juliana tem. Heloise tem 
�' do que 

Renata tem e Gildete tem 52% do que Heloise tem. Se Gildete 
doar 36% do que ela tem, com quantos % ela vai ficar em 
relação à quantia que Juliana tem? 
a) 6,84% 
b) 7,89% 
c) 9,62% 
d) 8,32% 
 
21. Em um dia de promoção, o gerente de uma loja, muito 
esperto, aumentou o preço de um produto para, em seguida, 
oferecer um desconto de 20%. Com esse desconto o preço do 
produto voltou a ser igual ao que era antes de ter sido elevado. 
Qual foi o aumento percentual que o produto sofreu antes de ter 
sido colocado à venda nesse dia de promoção? 
a) 25% 
b) 125% 
c) 1,25% 
d) 0,25% 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
números 22 a 24. 
Em certa comunidade há indivíduos de três raças: branca, preta 
e amarela. Sabendo que 800 são brancos, 1.700 são não pretos 
e 40% são amarelos. 
 
22.  Quantos são os indivíduos dessa comunidade? 
a) 5.550 
b) 2.250 

c) 5.250 
d) 2.050 
 
23. Quantos são os indivíduos amarelos? 
a) 900 
b) 800 
c) 700 
d) 2.500 
 
24. Quantos são os indivíduos não brancos dessa comunidade? 
a) 550 
b) 1.450 
c) 800 
d) 1.350 
 
Conhecimentos Gerais  
 
25. Quem era o presidente da Câmara Municipal da Estância de 
Ibirá no ato da aprovação da Lei Orgânica do município em 
1990? 
a) Airton Roque Palhares Martinasso. 
b) Roque Lopes de Souza. 
c) Sebastião Antônio Zitto. 
d) Euclydes Bueno 
 
26. O Artigo 222 da Lei Orgânica do município da Estância de 
Ibirá estabelece indenizações compensatórias para servidores 
públicos ocupantes de cargos e funções de confiança ou cargo 
em comissão, bem como aos que a lei declarar de livre 
nomeação. Em que situação os trabalhadores abarcados pelo 
texto deste parágrafo poder receber tais indenizações? 
a) Transferência. 
b) Exoneração. 
c) Recondução. 
d) Aposentadoria. 
 
27. Leia atentamente o texto: “A União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os 
servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.”. Este texto foi extraído de que parágrafo da 
Constituição Federal de 1988? 
a) Artigo 39. 
b) Artigo 40. 
c) Artigo 41. 
d) Artigo 42. 
 
28. O Artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo 
estabelece as normas para o caso de um servidor público efetivo 
seja eleito para cargo eletivo. Segundo estes artigos se um 
servidor público efetivo for eleito prefeito sua remuneração será 
paga de que forma? 
a) Acumulará a remuneração referente ao cargo efetivo e a 

remuneração referente ao cargo de prefeito. 
b) Obrigatoriamente receberá apenas a remuneração referente 

ao cargo efetivo. 
c) Obrigatoriamente receberá apenas os proventos referentes ao 

cargo de prefeito. 
d) Será facultado optar pela remuneração a receber. 
 
29. De acordo com o Artigo 136 da Constituição do Estado de 
São Paulo um servidor público demitido por ato administrativo 
poderá ser reintegrado ao cargo de que forma? 
a) Pedindo perdão pelo ato que lhe causou a demissão. 
b) Cumprindo um afastamento de cinco anos sem direito a 

remuneração. 
c) Se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu 

causa à demissão. 
d) Mediante novo ato administrativo promovido pelo superior 

responsável pelo setor no qual o servidor estava lotado no 
ato da ação que lhe rendeu a demissão. 
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30. Todos os anos o governo brasileiro promulga o horário de 
verão com o objetivo de economizar energia elétrica. Contudo, a 
determinação não atinge todas as regiões do país. Qual região 
do país não fez parte do horário de verão no período 2011/2012? 
a) Região Centro-Oeste. 
b) Região Sul. 
c) Região Norte. 
d) Região Sudeste. 
 
31. A exploração mineral foi de grande importância ao longo da 
história do Brasil. Contudo, esta atividade sempre gera elevados 
impactos ambientais, exemplos disto é o local ocupado pela mina 
de Serra Pelada, ou a intoxicação de animais, peixes e homens 
por mercúrio.  Na garimpagem de qual metal há o lançamento 
nos rios de mercúrio? 
a) Ouro. 
b) Bronze. 
c) Alumínio. 
d) Ferro. 
 
32. Observe o climograma abaixo: 

 
O climograma representa que clima brasileiro? 
a) Tropical. 
b) Semiárido. 
c) Subtropical. 
d) Temperado. 
 
33. A crosta terrestre é formada por rochas, que são, a grosso 
modo, aglomerados de minerais. São três tipos de rochas que 
encontramos na crosta terrestre. Qual é o nome da rocha que 
origina-se do resfriamento do magma proveniente do manto 
terrestre? 
a) Sedimentar. 
b) Metamórfica. 
c) Ígnea. 
d) Nuclear. 
 
34. O assunto petróleo ficou recorrente no Brasil nos últimos 
anos, muito se deve a descoberta gigantesca de petróleo na 
chamada Camada do Pré-Sal. O governo brasileiro tem uma 
agência responsável por regular, fiscalizar e contratar as 
atividades econômicas do setor petrolífero brasileiro, sendo 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Como é conhecida 
esta agência? 
a) Agência Nacional do Petróleo. 
b) Agência de Minas e Energia. 
c) Agência Pluriministerial do Petróleo. 
d) Petrobrás. 
 
35. A partir da década de 1970 um conjunto de países passou a 
despontar na produção industrial mundial, principalmente pela 
influência de multinacionais. Contudo, estes países não 
possuíam de forma relevante, mercado interno, tradição 
industrial, recursos minerais e energéticos. Estes países ficaram 
conhecidos como Tigres Asiáticos. Aponte a alternativa que 
destaca dois Tigres Asiáticos. 
a) Camboja e Cingapura. 
b) Hong Kong e Vietnã. 
c) Coreia do Sul e Formosa. 
d) China e Coreia do Norte. 
 

36. No começo da década de 1990 a União Soviética se 
dissolveu, acabando com a Ordem Mundial Bipolar. O que se viu 
na sequência foi o surgimento de uma nova Ordem Mundial que 
deixou de levar em conta a disputa Capitalismo x Socialismo. 
Aponte uma característica da Nova Ordem Mundial. 
a) Blocos Econômicos. 
b) Busca do Estado de bem estar social. 
c) Fim das diferenças entre o Norte e o Sul do planeta. 
d) Fim das leis de proteção a propriedade intelectual. 
 
37. No final da Segunda Guerra Mundial os principais países do 
planeta, na época, se reuniram para estabelecer uma nova 
ordem econômica. Entre os resultados desta reunião estava o 
estabelecimento do dólar como a principal moeda mundial e a 
criação de instituições como o FMI. Como ficou conhecido este 
encontro no final da II Guerra Mundial? 
a) Conferência de Nova Iorque. 
b) Conferência de Bretton Woods. 
c) Conferência de Estocolmo. 
d) Reunião do G 20. 
 
38. Durante o Regime Militar a população civil e instituições que 
a representavam, lutaram para que houvesse uma Lei da Anistia 
no Brasil. A lei foi promulgada, Lei n° 6.683, onde há o seguinte 
trecho: “crimes de motivação política e crimes eleitorais, 
alcançando aqueles que tiveram seus direitos políticos 
suspensos, servidores públicos, militares e dirigentes e 
representantes sindicais punidos com fundamento nos atos 
institucionais e complementares do regime militar”. Em que ano 
foi promulgada a Lei da Anistia? 
a) 1964. 
b) 1968. 
c) 1971. 
d) 1979. 
 
39. A Lei da Anistia não foi vista com bons alhos por uma parcela 
da população, sobre tudo, aqueles que foram torturados, 
familiares de desaparecidos e exilados. Depois da entrada do PT 
no poder as pressões sociais para haver uma revisão nesta lei 
aumentaram, ficando mais forte depois da eleição da Presidente 
Dilma, militante torturada durante o Regime Militar. No final do 
ano passado o Congresso aprovou uma lei que garante apuração 
de crimes contra os direitos humanos ocorridos entre 1946 e 
1988. Os crimes serão investigados nos próximos dois anos por 
um grupo de 7 pessoas indicadas pela presidente. Como ficou 
conhecido o grupo que apurará os crimes contra os direitos 
humanos entre 1946 e 1988? 
a) Comissão da Verdade. 
b) Plebiscito da Honra. 
c) Tribunal do Passado. 
d) Ministério Público Especial. 
 
40. Durante uma visita a Alemanha a Presidente Dilma Rousseff 
fez a seguinte declaração a Presidente Ângela Merkel: "Essa 
cooperação deu ao Brasil a possibilidade de dar um grande salto 
em sua indústria na segunda metade do século XX.”. Claramente 
a presidente brasileira conhece a história nacional, sobre tudo a 
ligada a indústria. Em que setor industrial uma empresa alemã 
teve grande representatividade ainda na década de 1950? 
a) Metalúrgico. 
b) Têxtil. 
c) Automobilístico. 
d) Aviação. 
 
 




