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Língua Portuguesa  
 
01. Indique a opção adequada para preencher as lacunas: 
Caso_________realmente com dificuldades, ele  ___________de 
falar.  
a) Estiver – haja.  
b) Esteja – houvesse.  
c) Estivesse – haveria.  
d) Estivesse – havia.  
 
02. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas:  
I. Várias fotocópias vão_________ aos processos.  
II. Paisagens as mais formosas ________.  
III. Ela estava_________ febril.  
a) Anexas - possível – meio. 
b) Anexo-possíveis – meia. 
c) Anexas - possíveis – meio. 
d) Anexo-possível - meia. 
 
03. Escolha a opção em que não se verifica variação de 
radical:  
a) Valho - valeria – valêssemos.  
b) Soubeste - sabes – saibas.  
c) Servistes - sirvo - servira. 
d) Brincam - brinques –brincávamos.  
 
04. Indique a opção cujas palavras, grafadas com Ch e X, 
estão CORRETAS. 
a) Cochicho, carrapicho, riacho, lixo.  
b) Xaleira, chingar, chiclete, xibata.    
c) Boxexa, chícara, enxente, enchurrada.      
d) Feiche, charope, flecha, froucho.  
 
05. Uma das alternativas apresenta todas as palavras, 
grafadas com G e J, CORRETAS. 
a) Linguagem, tatuagem, tanjerina, lage.   
b) Gentil, trageto, jatobá, engrenajem.    
c) Sujeito, lajota, arjila, auje.  
d) Bugiganga, gengibre, jirau, canjica.   
 
06. Quanto à separação das sílabas, aponte a alternativa 
INCORRETA: 
a) Ca-nil, a-par-ta-men-to, mo-lha-do, mo-le-que.  
b) Per-fu-me, mo-lho, es-tra-nho, gen-til.   
c) Co-ra-gem, in-se-to, cal-ça, co-mi-da. 
d) Ca-rre-ga-dor, com-pa-i-xã-o, tel-ha-do, fol-ha-gem.   
 
07. Indique a opção que contém somente palavras 
PROPAROXÍTONAS.  
a) Palhoça, ameaça, vingança, cobre. 
b) Chimpanzé, cólica, pêndulo, sintática.  
c) Marreco, comércio, país, promotor.   
d) Fascículo, protótipo, zênite, álibi.  
 
08. Aponte a alternativa CORRETA quanto à grafia de todas 
as palavras.  
a) Húmido, pobresa, beneficiência.  
b) Facinante, nebuloza, previlégio.  
c) Eceder, crecer, japoneza.  
d) Crescimento, princesa, portuguesa.  
 
09. Uma das alternativas contém somente palavras 
PAROXÍTONAS. Indique-a. 
a) Agente, aviação, organismo, pá. 
b) Coragem, laço, traço, pele.    
c) Chuva, café, luto, mantém.  
d) Pirulito, porém, monção, vertigem.  
 
10. Indique a alternativa que contém somente palavras 
OXÍTONAS.  
a) Antemão, coragem, carro, palpite. 
b) Elefante, cigarro, laço, vagem.    

c) Você, pior, café, maré.  
d) Branco, massacre, preto, conhecimento.    
 
11. Marque a opção cujos dígrafos  estão INCORRETOS.  
a) Enxarcar, enchurrada, enchugar.  
b) Mochila, piche, enxerido.    
c) Mecha, chute, cachimbo.  
d) Chuchu, tchau, salsicha.    
 
12. Indique a alternativa em que só aparecem substantivos 
abstratos: 
a) Lealdade, saudade, esperança, inimizade. 
b) Flores, paixão, sapato, jardim.  
c) Pensamento, panela, cama, vitória. 
d) Ódio, dente, saúde, colchão.  
 
Matemática 
 
13. A dúzia do ovo custa �$	2,30 e o pacote de bolacha custa 
�$	1,25. Se eu for ao supermercado e comprar três dúzias e 
meia de ovo e cinco dezenas desse pacote de bolacha, 
quanto eu vou gastar? 
a) �$	65,95 
b) �$	70,25 
c) �$	69,75 
d) �$	70,55 
 
14. Considere um produto . Qual quantidade de  é maior e 
em quantas unidades isso acontece? 
a) Cinco dezenas de  é maior do que quatro dúzias de  em 

duas unidades. 
b) Seis dúzias de  é maior do que sete dezenas de  em 

quatro unidades. 
c) Sete dúzias de  é igual a seis dezenas de . 
d) Quatro dezenas de  é maior do que duas dúzias de  em 

dezoito unidades. 
 

15. Qual o valor da expressão 
�
�− �−1 + �

��? 

a) 
��
�  

 

b) 
��
�  

 

c) 
�
� 

 

d) 
��
�  

 
16. Qual o valor da expressão 

�
�+ 4 − �

�? 

a) 
�
� 

 

b) 
��
�  

 

c) 
��
�  

 

d) 
�
� 

 

17. Qual o valor da expressão 2	. ��+ �3 − �
��? 

a) 2 
b) 5 

c) 
�
� 

d) 
�
� 

 

18. Qual o valor da expressão 3	. ��− �4 − �
��? 

a) 2 
b) −3 
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c) 
�
� 

d) − �
� 

 
19. Sabendo-se que o dobro de um número � é igual 270, 
qual o resultado da expressão � + �

�? 
a) 240 
b) 220 
c) 180 
d) 200 
 
20. Sabendo-se que o triplo de um número � é igual 99, qual 
é esse número somado ao seu dobro? 
a) 66 
b) 96 
c) 69 
d) 99 
 
21. O dobro de um número é menor que o triplo desse 
número em 27 unidades. Qual é esse número? 
a) 27 
b) 9 

c) 
��
�  

d) 12 
 
22. Com 5	 ! de trigo pode-se fabricar 8	 ! de farinha. 
Quantos quilos de trigo são necessários para fabricar 12	 ! 
de farinha? 
a) 9	 ! 
b) 7	 ! 
c) 

�"
� 	 ! 

d) 
��
� 	 ! 

 
23. Seis máquinas perfuram um túnel em dois dias. Oito 
máquinas idênticas necessitarão de quantos dias para 
perfurarem esse mesmo túnel? 

a) 
�
� 	#$%& 

b) 
��
� 	#$%& 

c) 
��
� 	#$%& 

d) 
�
� 	#$%& 

 
24. Qual o valor de � na equação 

��
� + '� − 3( = 4? 

a) 2 

b) 
��
�  

c) − ��
�  

d) −1 
 
Conhecimentos Gerais  
 
25. A história oficial de Laranjal Paulista aponta que um dos 
primeiros fundadores do município foi o Sr. Delfino de Melo. 
Em 1884 ele comprou uma grande gleba de terras no local 
com qual objetivo? 
a) Explorar a terra como produtor de cana de açúcar. 
b) Explorar a terra como produtor de café. 
c) Explorar a terra comercialmente. 
d) Estabelecer amplo parque industrial. 
 
26. A ocupação do atual território de Laranjal Paulista data do 
século XVII sendo atribuída a ocupação aos tropeiros que 
utilizavam as pastagens locais como pouso. Depois de muito 
tempo de início de colonização o território de Laranjal 
Paulista foi elevado a município pela Lei Estadual nº 1.555. 
Qual foi o ano de promulgação da Lei Estadual nº 1.555? 
a) 1750. 
b) 1804. 

c) 1884. 
d) 1917. 
 
27. A formação cultural de Laranjal Paulista emana dos 
primeiros tropeiros, sendo enriquecida por estrangeiros 
vindos da África ou da Europa. Aponte a alternativa que 
destaca um dos povos com maior influência cultura no 
município de Laranjal Paulista. 
a) Ingleses. 
b) Franceses. 
c) Italianos. 
d) Alemães. 
 
28. Com a abolição da escravatura o Brasil criou 
oportunidade para que outros trabalhadores estrangeiros 
participassem da produção de riqueza no nosso país. Os 
imigrantes vieram para São Paulo trabalhar em qual lavoura 
principalmente? 
a) Cana-de-açúcar. 
b) Café. 
c) Soja. 
d) Algodão. 
 
29. Até a década de 1950 o município de Laranjal Paulista 
pertencia a comarca de qual município vizinho? 
a) Sorocaba. 
b) Botucatu. 
c) Tietê. 
d) Cerquilho. 
 
30. A história colonial brasileira projetou alguns heróis. São 
exemplos marcantes desta situação os Bandeirantes, para 
alguns historiadores estes personagens são heróis por 
desbravarem o interior do Brasil. Os Bandeirantes são 
naturais de que província colonial brasileira? 
a) São Paulo. 
b) Minas Gerais. 
c) Rio Grande do Sul. 
d) Bahia. 
 
31. Hoje a cana de açúcar é utilizada para produção de 
combustíveis e açúcar para serem comercializados dentro do 
Brasil e no exterior. No período colonial os derivados da cana 
de açúcar atendiam, prioritariamente, que mercado 
consumidor? 
a) Africano. 
b) Norte-americano. 
c) Europeu. 
d) Mercado interno. 
 
32. O Brasil viveu algumas formas de governo desde sua 
descoberta. Entre estas formas de governo estavam a 
monarquia colonial, mais tarde a imperial, a democrata, a 
ditatorial e recentemente voltamos a ser democratas. Entre 
1500 e 1822 o Brasil viveu que forma de governo? 
a) Monarquia Colonial. 
b) Monarquia Imperial. 
c) Ditatorial. 
d) Democrata. 
 
33. O Brasil observou ao longo de sua história várias formas 
de incentivar a economia. Durante o governo provisório de 
Deodoro da Fonseca foi colocado em prática um plano de 
incentivo a economia nacional formulado pelo então ministro 
da Fazenda, Rui Barbosa. Como ficou conhecido este plano 
econômico do início do período republicano Brasileiro? 
a) Plano Color. 
b) Política Pró-agricultura. 
c) Política do Encilhamento. 
d) Política Macroeconômica. 
 



3 
 

34. A Constituição é considerada a lei maior de um país, 
todas as outras lei emanam dela e ela jamais pode ser 
afrontada por qualquer outra lei, a não ser que seja uma nova 
Constituição. Em que ano foi promulgada a primeira 
Constituição brasileira? 
a) 1500. 
b) 1808. 
c) 1824. 
d) 1891. 
 
35. Em 2008 o planeta passou por uma terrível crise 
econômica que perdura até os dias de hoje. Esta crise atingiu 
o Brasil com relativa força, afinal o país vinha em uma 
sequência de altas no PIB e em 2009 este indicador retraiu 
0,2%. Em qual país do planeta esta crise começou? 
a) Rússia. 
b) Estados Unidos. 
c) Alemanha. 
d) Argentina. 
 
36. As distâncias de norte a sul do Brasil são muito grandes, 
o que garante ao país vários tipos de climas. Aponte a 
alternativa que apresenta as características do clima tropical. 
a) Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com invernos 

amenos. 
b) Estação seca e chuvosa bem definida com invernos 

rigorosos. 
c) Chuvas bem distribuídas ao longo do ano com verões 

amenos. 
d) Estação seca e chuvosa bem definida com invernos 

amenos. 
 
37. Durante os primeiros anos do governo Luís Inácio Lula da 
Silva foi promovida a discussão e aplicação de um projeto de 
transposição de um importante rio brasileiro. Este processo 
consiste em retirar a água do rio principal e bombeá-la para 
cursos d´água artificiais, levando assim água para territórios 
secos do Nordeste brasileiro. Como é o nome do rio que 
cederá água para o projeto de transposição? 
a) Rio Amazonas. 
b) Rio Paraná. 
c) Rio Tocantins. 
d) Rio São Francisco 
 
38. A latitude é um importante fator para definirmos os climas 
de um país. No caso do Brasil existe uma ampla variação da 
latitude. Qual componente climático pode ser mais 
influenciado com as diferenças de latitude? 
a) Temperatura. 
b) Poluição Atmosférica. 
c) Presença do efeito El Niño. 
d) Umidade do Ar. 
 
39. Com a constituição de 1988 o Brasil contou com mais um 
estado, o Tocantins, cuja capital é Palmas. O território que 
hoje pertence ao Tocantins cabia a que estado antes de 
1988? 
a) Goiás. 
b) Pará. 
c) Maranhão. 
d) Bahia. 
 
40. Embora o Brasil ocupe boa parte do território da América 
do Sul, alguns países não fazem divisa com nosso país. 
Aponte a alternativa que destaca qual país não possui 
fronteiras com o Brasil? 
a) Colômbia. 
b) Suriname. 
c) Equador. 
d) Venezuela. 
 
 

 
 




