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Cargos: Atendente  
Auxiliar de Mãe Social 
Servente de Escola 
 
Língua Portuguesa 

 
“Língua pátria” 

(Lindolfo Gomes) 
 
Amo-te, ó minha Língua Portuguesa, 
Doce, maviosa, rica e feiticeira, 
De todas do Universo és a primeira, 
Que nenhuma haverá de mais beleza. 
 
Do carme expressional da natureza 
Em ti ressoa a sinfonia inteira... 
E transplantada à terra brasileira, 
Mais formosa ficaste com certeza. 
 
Vingaram de teu tronco outros renovos, 
Do esplendor destas matas no conchego 
És bíblia de três raças e dois povos... 
 
Resumes num vocábulo um poema: 
Saudades, flor das plagas do Mondego, 
Mais saudosa na pátria de Iracema.  
 
01. Este é um poema com características:  
a) nacionalistas.  
b) modernistas.  
c) arcaicas.  
d) linguísticas.  
 
02.  As palavras Língua Portuguesa, Mondego e Iracema 
constituem:  
a) substantivos comuns.  
b) substantivos abstratos.  
c) substantivos próprios.  
d) substantivos concretos.  
 
03. Em “És bíblia de três raças e dois povos”, as três raças 
seriam:  
a) a portuguesa, a brasileira e a indígena.  
b) a branca, a negra e a indígena.  
c) a brasileira, a africana e a portuguesa.  
d) o índio, o português e o brasileiro.  
 
04. Ainda nos versos da 3ª estrofe, os dois povos seriam:  
a) o português e o brasileiro.  
b) o português e o índio.  
c) o brasileiro e o africano.  
d) o africano e o português. 
 
05. Um sinônimo para “vocábulo”, em “Resumes num vocábulo 
um poema”, seria:  
a) verso.  
b) estrofe.  
c) poema.  
d) palavra.  
 
06. Estão corretamente acentuadas apenas as palavras que 
resumem a sequência da alternativa:  
a) hélice – contrário – cronômetro – cítara.  
b) desanímo – mililítro – fagóte – gratínar.  
c) gaióla – quantía – injúriar – mitologia.  
d) páraquedas – páraninfo – tornozêlo – vanguárda.  
 
07. Estão corretamente grafados todos os substantivos 
compostos de apenas uma alternativa. Assinale-a:  
a) autorretrato – fotossíntese – minissaia – ultrassom.  
b) subrregião – hidro-massagem – sotero-politano – tetra-

campeão.  

c) neo-zelandês – superhomem – préestreia – neo capitalista.  
d) neuro-cirurgião – piri-paque – paraquedas – piromaníaco.  
 
08. Está corretamente separada somente a palavra da 
alternativa:  
a) g-no-mo.  
b) oc-ci-pi-tal.  
c) cir-cu-i-to.  
d) jo-i-as.  
 
09. São sinônimos os pares de palavras de apenas uma 
alternativa. Assinale-a:  
a) degredar – rebaixar . 
b) denegrir – macular . 
c) desterrar – destilar.  
d) insalubre – inóspito.  
 
10. O antônimo da palavra descurar é:  
a) cuidar.  
b) curar.  
c) cultivar . 
d) culminar.  
 
11. Em “Ela era muito pálida.”, temos:  
a) um período simples. 
b) um período composto.  
c) uma oração reduzida.  
d) uma frase composta.  
 
12. O plural de sanguessuga é:  
a) inexistente.  
b) sangues-sugas.  
c) sanguessugas.  
d) faz-se somente no artigo: as sanguessuga.  
 
Matemática 

13.  Qual o valor de � na proporção 
�
�

�� = �
��? 

a) 
	


��� 
b) 20 
c) 30 
d) 

���
	
  

 
14. Tenho uma certa quantia em dinheiro. O triplo dessa 
quantia é igual à quarta parte do que eu tenho, mais �$	154,00. 
Se eu for ao bar da esquina e comprar cinco pacotes de arroz, 
vai me sobrar �$	27,50. Qual é o valor do pacote desse arroz? 
a) �$	5,90. 
b) �$	5,70. 
c) �$	6,20. 
d) �$	5,50. 
 
15. O triplo de um número somado ao sucessor desse número 
é igual 191. Qual é esse número? 

a) � = ���
� � 

b) � = ����
� � 

c) � = ���
� � 

d) � = �48� 
 
16. Hoje minha mãe tem 57 anos. Daqui 3 anos ela terá o triplo 
da minha idade. Quantos anos eu tenho hoje? 
a) 19. 
b) 18. 
c) 16. 
d) 17. 
 

17. Qual o valor de 
��	∙	√��

" ? 

a) 81	 ∙ 	√5 
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b) 9	 ∙ 	√5 
c) 27	 ∙ 	√5 
d) 18	 ∙ 	√5 
 
18. Qual o conjunto solução da equação 

�#
� + 3� = 16? 

a) � = ��

" � 

b) � = ��

" � 

c) � = ��

	 � 

d) � = �%

�%� 

 
19. Considere a figura abaixo: 

 
 
Sabendo-se que as retas & e ' são paralelas, que o segmento 
()**** = 15	+,, (-**** = .5� + 7/	+,, (0**** = 14	+, e (1**** =
.3� − 1/	+,, qual é o valor de �? 
a) − ���

"" 	 

b) 
���
"" 	 

c) 
��"
�� 	 

d) − ��"
�� 	 

 
20. Um ângulo de 89° é classificado como: 
a) Ângulo agudo. 
b) Ângulo obtuso. 
c) Ângulo raso. 
d) Ângulo reto. 
 
21. Se 

�
% do valor que eu tenho é igual �$	37,50, quanto 

corresponde 
�
� do valor que eu tenho? 

a) �$	60,00. 
b) �$	15,00. 
c) �$	9,37. 
d) �$	45,00. 
 
Considere as seguintes afirmações para responder a questão 
número 22. 
I: 

%
�
 = 40,00% 

II: 0,25 = 2,50% 

III: 98,57% ≠ 0,9857 

IV: 
��

�

 ≠ 0,17% 

 
22. É (são) falsas (s) a (s) afirmação (ões) contida (s) em? 
a) IV apenas. 
b) II e III apenas. 
c) III e IV apenas. 
d) I e II apenas. 
 
23. Eu comprei um determinado produto por �$	37,00. Revendi 
esse mesmo produto e tomei um prejuízo de 9%. Por qual valor 
eu vendi esse produto? 

a) �$	31,27. 
b) �$	33,67. 
c) �$	34,97. 
d) �$	29,87. 
 
24. Qual o conjunto solução da equação 5�� − 10� = 0? 
a) � = �0, 2�. 
b) � = �−2, 1�. 
c) � = �−2, 0�. 
d) � = �−1, 0�. 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Era uma comida usada pelos bandeirantes em suas 
viagens pelo interior da colônia. Consistia da mistura de farinha 
de milho com galinha ou feijão, embrulhada num pano e 
conservada. Atualmente é um dos principais pratos associados 
à culinária paulistana. Trata-se: 
a) Da galinhada. 
b) Do virado à paulista. 
c) Do pirão de galinha. 
d) Do tutu baião de dois. 
 
26. O processo de desmatamento pode ocasionar, exceto: 
a) Alterações do ciclo hidrológico. 
b) A perda do solo pelo processo erosivo  
c) Alterações no comportamento das variáveis climáticas. 
d) Diminuição significativa nas emissões de CO2. 
  
27.  Inicialmente, a povoação - gênese de Orindiúva - ficou 
conhecida por Vila Toledo em homenagem à família que doou 
parte do patrimônio. Mais tarde, em 1935, passou a denominar-
se Orindiúva, de origem indígena que significa ____________, 
por sugestão do viajante Frugêncio Martins de Oliveira, devido 
à grande quantidade, na região, de aroeiras, árvore de lenho 
muito duro. 

http://spcidades.com.br/cidade.asp?codigo=573 
 

A expressão que completa corretamente a lacuna do texto é: 
a) Madeira bonita. 
b) Madeira dura. 
c) Madeira vermelha. 
d) madeira de lei. 
 
28. Em 1929, no povoado Vila Toledo – gênese da formação 
do município de Orindiúva - foi erguido um cruzeiro na praça e 
inaugurada a capela dedicada a _______________, padroeira 
da localidade.  

http://spcidades.com.br/cidade.asp?codigo=573 
 

A expressão que completa adequadamente a lacuna do texto 
é: 
a) Santa Luzia. 
b) Nossa Senhora Aparecida. 
c) Santa Terezinha. 
d) Santa Izildinha. 
 
29. São os principais países emissores de gases de efeito 
estufa, devido ao grande volume de suas atividades 
econômicas: 
a) Japão e Estados Unidos. 
b) China e Inglaterra. 
c) Estados Unidos e China. 
d) Índia e Japão.  
 
30. Tem por objetivo preservar os bens materiais, naturais e 
imateriais no território brasileiro. É ele quem avalia e dá o aval 
para uma obra ser considerada patrimônio nacional. Trata-se 
do: 
a) Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN. 
b) Instituto Nacional do Patrimônio – INP. 

E 
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C 

B 

A 

b 
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c) Comitê Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico – 
CNPHA. 

d) Instituto Brasileiro de Patrimônio Histórico e Artístico – 
IBPHA. 

 
31. O Brasil é, atualmente, uma potência econômica regional 
que segue o mesmo padrão de desenvolvimento dos países 
ricos, fundamentado na produção e no consumo de bens 
duráveis e não-duráveis. De acordo com o exposto, identifique 
a afirmativa que apresenta o modelo de desenvolvimento 
adotado pelo país que expressam esses princípios: 
a) Neoliberal. 
b) Keynesiano. 
c) Mercantilista. 
d) Nacional-Desenvolvimentismo. 
 
32. A ocorrência de fortes chuvas provoca deslizamentos de 
terras, pode prejudicar lavouras e causar erosão.  Sobre erosão 
é incorreto afirmar: 
a) A erosão antrópica causa perda de enormes volumes de 

solo e conseqüente assoreamento dos rios, barragens e 
portos. 

b) A abertura de estradas de terra seguindo declives de colinas 
e encostas desfavorecem o processo erosivo. 

c) O plantio em curvas de nível e a rotação de culturas estão 
entre as medidas de contenção da erosão nas áreas de 
cultivo agrícola. 

d) A falta de cobertura vegetal tende a aumentar o arraste do 
solo pelo aumento do volume d´água que circula 
superficialmente. 

 
33. Assinale a alternativa que apresenta uma ação ou atividade 
não relacionada com a degradação do Pantanal 
Matogrossense.  
a) Poluição por agrotóxicos.  
b) Atividade turística cada vez mais intensa e freqüentemente 

desordenada. 
c) Destruição dos manguezais pela atividade portuária.  
d) Assoreamento e contaminação de cursos de água 

provocados por garimpos. 
 
34. Assinale a alternativa que apresenta formas erosivas ou 
deposicionais associadas, respectivamente, à ação das chuvas 
e dos rios: 
a) Dunas e cânions 
b) Ravinas e falésias.  
c) Meandros e falésias.   
d) Ravinas e cânions.  
 
35. A seca e as elevadas temperaturas são preponderantes. 
Chove pouco e as chuvas são irregulares; os rios, em um 
grande número são intermitentes, com exceção do rio São 
Francisco. O clima dominante na área em que se refere o texto 
é o: 
a) Equatorial. 
b) Subtropical. 
c) Semiárido. 
d) Tropical úmido. 
 
36. A (O) _______________ é o conjunto de seres encontrados 
em um determinado ambiente, forma hoje o que também 
chamamos de capital natural visto que se transforma em 
mercadoria, seja para as indústrias farmacêuticas, seja para a 
biotecnologia. 
A expressão que completa corretamente a lacuna do texto é: 
a) Biota. 
b) Biodiversidade. 
c) Bioma. 
d) Geossistema. 
 
 

37. É o gás responsável pela diminuição da camada de ozônio 
e não resulta da queima de combustíveis fósseis, mas de 
gases utilizados em aparelhos de ar condicionado e aerossóis, 
por exemplo. O gás a que se refere o texto é o: 
a) Clorofluorcabono. 
b) Dióxido de enxofre. 
c) Dióxido de nitrogênio. 
d) Dióxido de carbono. 
 
38. No Brasil colonial constituía um documento concedido ao 
escravo pelo seu senhor, no qual se registrava sua condição de 
libertado. No entanto, raramente libertava o escravo de uma 
vez. Em geral, o escravo pagava pela liberdade e ainda 
permanecia com seu senhor até morrer. O documento a que se 
refere o texto era denominado: 
a) Registro de liberdade. 
b) Carta de soltura. 
c) Carta de alforria. 
d) Certidão de alforriado. 
 
39. Indivíduos que ocupam terras devolutas e passam a cultivá-
las. As terras devolutas são terras públicas, que em nenhum 
momento integraram o patrimônio particular, ainda que estejam 
irregularmente em terras de particulares. O termo devoluta 
relaciona-se ao conceito de terra devolvida ou a ser devolvida 
para o Estado. Os indivíduos envolvidos na situação descrita 
no texto são denominados de: 
a) Meeiros. 
b) Parceiros. 
c) Ribeirinhos. 
d) Posseiros. 
 
40. Segundo o artigo 105º da Lei Orgânica do Município de 
Orindiúva, o funcionário estável (depois de 3 anos) somente 
perderá o cargo em três situações.  
Assinale a alternativa que apresenta uma condição não 
passível de demissão do servidor na condição de estável. 
a) Quando em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado. 
b) Mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa. 
c) Quando invalidada por sentença judicial a demissão do 

servidor estável. 
d) Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




