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Cargo: Guarda de Patrimônio 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda às questões: 
 

14 Anos 
 
Tinha eu 14 anos de idade 
Quando meu pai me chamou (quando meu pai me chamou) 
Perguntou se eu não queria 
Estudar filosofia 
Medicina ou engenharia 
Tinha eu que ser doutor 
Mas a minha aspiração 
Era ter um violão 
Para me tornar sambista 
Ele então me aconselhou 
Sambista não tem valor 
Nesta terra de doutor 
E seu doutor 
O meu pai tinha razão 
Vejo um samba ser vendido 
E o sambista esquecido, 
O seu verdadeiro autor 
Eu estou necessitado 
Mas meu samba encabulado 
Eu não vendo não senhor 

Paulinho da Viola 
 

01. A letra da composição nos apresenta uma situação de 
diálogo. As pessoas que participam desse diálogo são: 
a) O sambista e o seu doutor. 
b) O sambista e o seu pai. 
c) O doutor e o seu pai. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
02. A situação atual do sambista é: 
a) O sambista vê “o poeta esquecido”, vê o verdadeiro autor 

relegado a uma condição precária. Mas ele, apesar disso,  
vende seu samba. 

b) O sambista vê “o poeta destacando”, vê o verdadeiro autor a 
uma condição satisfatória. Mas ele, apesar disso, não vende 
seu samba. 

c) O sambista vê “o poeta esquecido”, vê o verdadeiro autor 
relegado a uma condição precária. Mas ele, apesar disso, não 
vende seu samba. 

d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
03. É correto afirmar quanto a partição das sílabas em fim de 
linha: 
I) Dissílabos como aí, saí, ato, etc., devem ser partidos, para que 
uma letra fique isolada no fim ou no início da linha. 
II) Na partição de palavras de mais de duas sílabas, não se isola 
sílaba de uma só vogal. 
III) Na partição de compostos hifenizados, ao translinear, não se 
repetirá o hífen quando a seção da palavra coincidir com o final de 
um dos elementos do vocábulo composto. 
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
c) Apenas a alternativa I está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
04. “O meu pai tinha razão.” 
Identifique a alternativa correta quanto a classe gramatical ao 
vocábulo em negrito classificando-o: 
a) Pronome Pessoal Oblíquo. 
b) Pronome Demonstrativo. 
c) Pronome Relativo. 
d) Pronome Possessivo. 
 
05. “Perguntou se eu não queria.” 
Assinale a alternativa correta de acordo com o seu tempo quanto 
ao vocábulo em negrito: 

a) Presente. 
b) Pretérito Imperfeito. 
c) Pretérito Perfeito. 
d) Futuro do Presente. 
 
06. Identifique a alternativa correta quanto ao Modo Subjuntivo: 
I) “Cumpre que avises Roderico.” (A. Herculano). 
II) “Quero ser o primeiro que te chame duquesa.”(Machado de 
Assis). 
III) “Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 
dois anos?” (Graciliano Ramos). 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas III e I estão corretas. 
c) Apenas a alternativa II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
07. “E queira Deus que te não enganes, menino!” (C. de Laet) 
Classifique a frase acima quanto ao seu sentido: 
a) Exclamativa. 
b) Optativa. 
c) Imperativa. 
d) Imprecativa. 
 
08. “Lá na tropa é que se ensinam os tratantes.” (C. Castelo 
Branco). 
Identifique que tipo de Sujeito está presente na oração acima: 
a) Agente. 
b) Indeterminado. 
c) Paciente. 
d) Expresso. 
 
09. “Eu assisti à cena revoltado.” 
Classifique o Predicado da oração acima: 
a) Verbal. 
b) Nominal. 
c) Verbo-Nominal. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
Leia a poesia abaixo e responda às questões: 
 

ANTIGUIDADES 
Quando eu era menina 
bem pequena, 
em nossa casa, 
certos dias da semana 
se fazia um bolo, 
assado na panela 
com um testo de borralho em cima. 
Era um bolo econômico, 
como tudo, antigamente. 
Pesado, grosso, pastoso. 
(Por sinal que muito ruim.) 
Eu era menina em crescimento. 
Gulosa, 
abria os olhos para aquele bolo 
que me parecia tão bom 
e tão gostoso. 
A gente mandona lá de casa 
cortava aquele bolo 
com importância. 
Com atenção. Seriamente. 
Eu presente. 
Com vontade de comer o bolo todo. 
Era só olhos e boca e desejo 
daquele bolo inteiro. 
Minha irmã mais velha 
governava. Regrava. 
Me dava uma fatia, 
tão fina, tão delgada... 
E fatias iguais às outras manas. 
E que ninguém pedisse mais ! 
E o bolo inteiro, 
quase intangível, 
se guardava bem guardado, 
com cuidado, 
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num armário, alto, fechado, 
impossível. 
Era aquilo, uma coisa de respeito. 
Não pra ser comido 
assim, sem mais nem menos. 
Destinava-se às visitas da noite, 
certas ou imprevistas. 
Detestadas da meninada. 
Criança, no meu tempo de criança, 
não valia mesmo nada. 
A gente grande da casa 
usava e abusava 
de pretensos direitos 
de educação. 
Por dá-cá-aquela-palha, 
ralhos e beliscão. 
Palmatória e chineladas 
não faltavam. 
Quando não, 
sentada no canto de castigo 
fazendo trancinhas, 
amarrando abrolhos. 
"Tomando propósito". 
Expressão muito corrente e pedagógica. 
Aquela gente antiga, 
passadiça, era assim: 
severa, ralhadeira. 

Cora Coralina 
 

10. De acordo com a poesia o sinônimo de borralho é: 
a) Tampa de panela. 
b) Tampa de alumínio ou barro. 
c) Um pouco de gravetos. 
d) Cinzas quentes, brasa. 
 
11. “dá-cá-aquela-palha” 
Assinale a alternativa correta quanto ao significado dessa 
expressão na poesia: 
a) Qualquer coisa, coisa sem valor. 
b) Coisa com valor sentimental. 
c) Bem precioso com valor monetário. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
12. Os elementos em negrito das palavras correspondem a: 
 
Eu era menina em crescimento. 
Gulosa, 
abria os olhos para aquele bolo 
que me parecia tão bom 
e tão gostoso. 
 
a) Prefixos. 
b) Sufixos. 
c) Sufixos e Prefixos. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
Matemática 
 
13. Qual é o máximo divisor comum entre 50, 70, 90 e 100? 
a) 10. 
b) 25. 
c) 45. 
d) 6300. 
 
14. Pedro recebeu a expressão 3

�
÷ 3

�
× 3

� para ser 
desenvolvida. Se ao final da resolução ele multiplicar pelo número 
12, Pedro ira obter o número. 
a) 27. 
b) 108. 
c) 324. 
d) 342. 
 

15. Ana Beatriz comeu 
�

�
 de uma torta de abacaxi e sua irmã 

comeu 
�

�
 da mesma torta. Quanto sobrou dessa torta 

aproximadamente? 
a) 0,4995 da torta. 
b) 0,4925 da torta. 
c) 0,4894 da torta. 
d) 0,4821 da torta. 
 
16. Robson recebeu de salário o triplo do salário de sua esposa 
mais R$ 6933,00. Somando o salário dos dois, o que eles 
recebem é igual a R$ 94665,00 dividido por cinco. Qual o valor do 
salário de Robson?   
a) R$ 10933,00. 
b) R$ 12000,00. 
c) R$ 18933,00. 
d) R$ 4000,00. 
 
17. Um computador custa R$ 3420,00. Felipe quis comprá-lo 
fazendo pagamento a vista. A loja lhe concedeu um desconto e 
ele pagou R$ 2804,40. Qual foi a porcentagem desse desconto? 
a) 64%. 
b) 18%. 
c) 22%. 
d) 82%. 
 
18. De São Paulo até Rio de Janeiro gasta-se de carro 5 horas 
viajando a uma velocidade de 100 km/h. Se a velocidade for 
aumentada para 110 km/h, quanto tempo levará para percorrer o 
mesmo percurso? 
a) 3 horas e 48 minutos. 
b) 3 horas e 08 minutos. 
c) 3 horas e 38 minutos. 
d) 4 horas e 20 minutos. 
 
19. Um terreno tem o formato de um quadrado perfeito. Sabendo-
se que a medida dos lados do terreno é de 2
 − 4 e que o terreno 
tem 19600 m², calcule o valor de x. 
a) 68. 
b) 72. 
c) -68. 
d) -72. 
 
20. Qual a medida da diagonal desta figura? 

 
 
a) 10 metros. 
b) 1 decímetro. 
c) 100 centímetros. 
d) 10 milímetros. 
 
21. Um reservatório de água tem 10 metros de comprimento, 5 
metros de largura e 2 metros de altura. Quantos litros de água 
cabem neste reservatório?   
a) 100 litros. 
b) 1000 litros. 
c) 10000 litros. 
d) 100000 litros. 
 
A figura a seguir servirá para responder as questões de número 
22 e 23. 
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22. Qual é o perímetro da circunferência, aproximadamente? 
a) 24,35 m. 
b) 24,66 m. 
c) 25,12 m. 
d) 25,26 m. 
 
23. Qual a área da circunferência, aproximadamente? 
a) 50,24 m2. 
b) 50,34 m2. 
c) 50,46 m2. 
d) 50,50 m2. 
 
24. Um tanque em formato cilíndrico tem 5 metros de raio e 10 
metros de altura. Qual o volume em litros deste tanque?  
a) 785 litros. 
b) 7850 litros. 
c) 78500 litros. 
d) 785000 litros.  
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Á erosão causada pelas águas das chuvas dá-se o nome de: 
a) Erosão Fluvial. 
b) Erosão Eólica. 
c) Erosão Glacial. 
d) Erosão Pluvial. 
 
26. Leia as afirmativas abaixo: 
- O monge alemão foi um dos primeiros a contestar fortemente os 
dogmas da Igreja Católica. Afixou na porta da Igreja de 
Wittenberg as 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina 
católica. 
- Foi convocado as desmentir as suas 95 teses na Dieta de 
Worms, pelo imperador Carlos V, em 16 de abril de 1521, porém o 
monge não só defendeu suas teses como mostrou a necessidade 
da reforma da Igreja Católica. 
O monge a que se refere as afirmativas é: 
a) Santo Agostinho. 
b) Martinho Lutero. 
c) João Calvino. 
d) Friedrich Engels. 
 
27. A mais longa guerra da história brasileira, também chamada 
Guerra dos Farrapos. Ela ocorreu no sul do Brasil entre 1835 e 
1846, trata-se da: 
a) Revolução Farroupilha. 
b) Guerra do Paraguai. 
c) Guerra do Contestado. 
d) Cabanagem. 
 
28. A Revolução Industrial foi, sem dúvida, a mais importante de 
todas as revoluções do século XVIII, pois provocou mudanças 
significativas na história da humanidade que prevalecem até os 
dias atuais. Foi caracterizada por uma evolução da tecnologia 
aplicada à produção de mercadorias para atender a um mercado 
consumidor cada vez maior, e, essencialmente, significou uma 
revolução social, na medida em que provocou: 

http://www.colegioweb.com.br/historia/ 
I. O desenvolvimento das relações assalariadas. 
II. A substituição da energia humana pela energia termonuclear, 
nas fábricas. 

III. A passagem de uma sociedade estamental para uma 
sociedade de classes. 
IV. A divisão da sociedade em duas classes sociais antagônicas: 
a burguesia capitalista, dona do capital e dos meios de produção 
(ferramentas, máquinas, fábricas, etc.), e o proletariado, dono 
exclusivamente de sua força de trabalho e que, para sobreviver, 
vende-a para o capitalista. 
É correto apenas o afirmado em: 
a) I e IV. 
b) III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
29. O Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida 
foi a fase da pré-história que ocorreu entre 12 mil e 4 mil AC. Este 
período da Pré-História se caracteriza: 
I. O início deste período é marcado com o fim das glaciações 
(época em que quase todo planeta ficou coberto de gelo) e 
termina com o desenvolvimento da escrita na Suméria, região 
da Mesopotâmia. 
II. O desenvolvimento da agricultura permitiu ao ser humano ter 
uma vida menos dependente da natureza. Praticamente não 
necessitava coletar frutos, vegetais e raízes. 
III. A domesticação dos animais (cabras, bois, porcos, cavalos e 
aves) também colaborou com a melhoria na qualidade de vida. 
Aliada a agricultura, a domesticação dos animais permitiu ao 
homem um aumento significativo na quantidade de produção de 
alimentos. 
IV. Uma das grandes descobertas do período foi a produção do 
fogo. Este era produzido através de dois processos. O mais 
rudimentar era a fricção de duas pedras sob um maço de palha 
seca. Num segundo procedimento, mais elaborado, um graveto 
era girado sob o furo de uma madeira seca, gerava calor que 
passava para a palha, provocando o fogo. 
Assinale a opção que apresenta as alternativas corretas: 
a) II e IV. 
b) I, II e III. 
c) I, III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
30. A _______________________, a mais destrutiva doença do 
cacaueiro, contribui fortemente com a derrocada da cacauicultura 
e da economia prevalente no Sul da Bahia, a partir de 1989, 
provocando grandes impactos econômicos e sociais negativos 
para a região. Fortes indícios indicam que esta doença foi 
introduzida nas plantações por sabotadores querendo o declínio 
econômico dos fazendeiros, enfraquecendo-os politicamente. Esta 
doença só existia no norte do país e somente o homem, 
intencionalmente ou não, poderia ter propagado a doença no sul 
da Bahia. Em 1987 a produção brasileira de cacau era de 400.000 
t/ano. Com a chegada da doença em 1989 a produção nacional 
passa a ser de 100.000 t/ano. Na região sul da Bahia, o 
faturamento anual com o cacau chegou a ser aproximadamente 
de US$ 1,5 bilhão/ano. Com as doenças e a baixa do preço 
internacional do produto, o faturamento baixou para menos de 
US$ 70 milhões. Com o declínio do cacau, mais de 300.000 
pessoas ficaram desempregadas, aumentando a favelização das 
cidades da região. Mais de 2,5 milhões ficaram prejudicados com 
o enfraquecimento da cultura do cacau na Bahia. 

http://www.hjobrasil.com/ordem.asp? 
A doença responsável pelo declínio da cacauicultura a que se 
refere o texto foi: 
a) A proliferação do bicudo amazônida. 
b) A vassoura-de-bruxa. 
c) A necrose da ferrugem. 
d) A vespa amazônida. 
 
31. É uma dança folclórica de origem afro-brasileira, típica do 
estado de Pernambuco. Surgiu em meados do século XVIII, a 
partir da miscigenação musical das culturas portuguesa, indígena 
e africana. 
É uma dança de cortejo associada aos reis congos. 
Tradicionalmente, surgiram e se desenvolveram ligados às 
irmandades negras do Rosário. No evento folclórico há um forte 
componente religioso. Como as irmandades foram com o passar 
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do tempo, perdendo força, os eventos passaram a fazer suas 
apresentações durante o Carnaval, principalmente o de Recife. 
Os participantes representam personagens históricos (reis, 
embaixadores, rainhas).  

http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/ 
A dança folclórica a que se refere o texto é: 
a) O maracatu. 
b) O bambelô. 
c) A congada. 
d) A embolada. 
 
32. O rio Amazonas que foi descoberto em 1500 por Vicente 
Yañes Pinzón, nasce: 
a) No Planalto Central. 
b) Na Cordilheira dos Andes. 
c) No Planalto das Guianas. 
d) Na Serra da Canastra. 
 
33. O feudalismo tem início com as invasões germânicas 
(bárbaras), no século V, sobre o Império Romano do Ocidente 
(Europa). As características gerais do feudalismo são: 
a) Poder descentralizado, isto é, nas mãos dos senhores feudais. 
b) Economia baseada na agricultura. 
c) Utilização do trabalho escravo.  
d) Sociedade estamental. 
 
34. João Batista Figueiredo foi o último general presidente, 
encerrando o período da ditadura militar brasileira, que durou 
mais de duas décadas. O seu governo acelerou o processo de 
liberalização política e o grande marco foi a aprovação da Lei de 
Anistia, que permitiu: 
I. O retorno ao país de milhares de exilados políticos e concedeu 
perdão para aqueles que cometeram crimes políticos. 
II. Abertura de todos os arquivos de documentos relacionados ao 
regime, em especial, aqueles sobre torturas de civis. 
III. O restabelecimento do pluripartidarismo. 
IV. Livrou da justiça os militares envolvidos em ações repressivas 
que provocaram torturas, mortes e o desaparecimento de 
cidadãos. 
Assinale a opção que apresenta as alternativas corretas: 
a) II e IV. 
b) I e III. 
c) I, III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
35. Podemos definir o mercantilismo como sendo a política 
econômica adotada na Europa durante o Antigo Regime. O 
objetivo principal destes governos era alcançar o máximo possível 
de desenvolvimento econômico, através do acúmulo de riquezas. 
Quanto maior a quantidade de riquezas dentro de um reino, maior 
seria seu prestígio, poder e respeito internacional. 

http://www.suapesquisa.com/mercantilismo/ 
As principais características do mercantilismo são: 
I. Liberalismo Alfandegário: os reis criavam impostos e taxas para 
facilitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. 
II. Metalismo: o ouro e a prata eram metais que deixavam uma 
nação muito rica e poderosa, portanto os governantes faziam de 
tudo para acumular estes metais. 
III. Balança Comercial favorável: o esforço era para exportar mais 
do que importar, desta forma entraria mais moedas do que sairia, 
deixando o país em boa situação financeira. 
IV. Intervencionismo estatal: o Estado deveria incrementar o bem-
estar nacional interferindo nas atitudes econômicas. 
Assinale a opção que apresenta as alternativas corretas: 
a) II e III. 
b) II, III e IV 
c) I, II e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
36. Conforme dispõe o artigo 14º da Lei Orgânica de Barueri é 
vedado ao município as seguintes ações, exceto: 
a) Permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, 

estação de rádio, televisão, serviço de alto falante ou qualquer 
outro meio de comunicação de sua propriedade, para 
propaganda político-partidária ou fins alheios à Administração. 

b) Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de 
dívida, sem interesse público justificado. 

c) Não criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
d) Recusar fé aos documentos públicos. 
 
37. A civilização fenícia desenvolveu-se na Antiguidade na 
Fenícia, território do atual Líbano. São características dessa 
civilização, exceto: 
a) No aspecto econômico, este povo dedicou-se e obteve muito 

sucesso no comércio marítimo. 
b) Para facilitar a escrita comercial, criou o alfabeto, maravilhosa 

invenção da história da comunicação humana.  
c) A religião fenícia era monoteísta, sendo o Sol o Deus Baal. 
d) Acreditavam que através do sacrifício de animais e de seres 

humanos podiam diminuir a ira dos deuses. Por isso, 
praticavam esses rituais com certa frequência, principalmente 
antes de momentos importantes. 

 
38. Em razão das obras concluídas nos últimos três anos, Barueri 
já tem mais de 60% de esgoto tratado. O percentual é resultado 
do programa desenvolvido na cidade, resultante do: 

http://www.barueri.sp.gov.br/ 
a) Plano de Universalização de Esgoto da Sabesp em parceria 

com a prefeitura de Barueri. 
b) Plano Esgoto em Ação da Sabesp em parceria com a prefeitura 

de Barueri. 
c) Plano Esgoto e Vida da Sabesp em parceria com o Governo do 

Estado de São Paulo. 
d) Plano Esgoto e Meio Ambiente em parceria com o Governo do 

Estado de São Paulo. 
 
39. A equipe de _______________________ do Grêmio 
Recreativo Barueri participou, em Aracaju, do Campeonato 
Brasileiro categoria infantil (realizado entre os dias 18 e 21 de 
outubro de 2012) e teve um excelente resultado. As ginastas 
competiram, durante dois dias, de séries obrigatórias que 
determinaram a classificação por equipes. Das 24 melhores 
equipes do Brasil, a de Barueri terminou na segunda colocação. 

http://www.barueri.sp.gov.br/ 
A modalidade de esporte que completa adequadamente a lacuna 
é: 
a) Ginástica Acrobática. 
b) Ginástica Artística. 
c) Ginástica Rítmica. 
d) Ginástica Aeróbica. 
 
40. Conforme dispõe o Artigo 132º da Constituição do Estado de 
São Paulo os servidores públicos estáveis do Estado e de suas 
autarquias, desde que tenham completado ______________ de 
efetivo exercício, terão computado, para efeito de aposentadoria, 
nos termos da lei, o tempo de serviço prestado em atividade de 
natureza privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos 
sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, 
segundo critérios estabelecidos em lei. 
A expressão que completa adequadamente a lacuna do texto é: 
a) Oito anos. 
b) Dois anos. 
c) Dez anos. 
d) Cinco anos. 
 
 
 




