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Cargo: Lixeiro 
Trabalhador Braçal 
Vigia 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto musical abaixo para responder às questões de 01 a 
03.  
 
Olha! / Você tem todas as coisas / Que um dia eu sonhei pra mim / 
A cabeça cheia de problemas / Não me importo / Eu gosto mesmo 
assim... / Tem os olhos cheios / De esperança / De uma cor que 
mais / Ninguém possui / Me traz meu passado / E as lembranças / 
Coisas que eu quis ser / E não fui... / Olha! / Você vive tão distante 
/ Muito além do que / Eu posso ter / Eu que sempre fui / Tão 
inconstante / Te juro meu amor / Agora é pra valer.... / Olha! / Vem 
comigo aonde eu for / Seja a minha amante / E meu amor / Vem 
seguir comigo / O meu caminho / E viver a vida / Só de amor... / 
Olha! / Você vive tão distante / Muito além do que / Eu posso ter / 
Eu que sempre fui / tão inconstante[...] Fonte? 
 
01. Levando-se em conta o contexto da canção acima, as formas 
verbais “Olha” e “Vem” estão na: 
a) 2ª pessoa do indicativo. 
b) 3ª pessoa do subjuntivo. 
c) 3ª pessoa do indicativo  
d) 2ª pessoa do imperativo. 
 
02. Segundo essa forma verbal, o eu lírico tem a intenção de: 
a) Oferecer uma ajuda ao interlocutor. 
b) Persuadir o interlocutor. 
c) Ser submisso ao interlocutor.  
d) Tirar dúvida sobre algo.   
 
03. O pronome de tratamento “Você”: 
a) Indica tratamento cerimonioso entre os interlocutores. 
b) Indica tratamento de pouco respeito entre os interlocutores. 
c) Indica que há um interlocutor. 
d) Indica que o interlocutor está falando sozinho. 
 
04. Estão corretas as sílabas separadas em: 
a) Mé-di-co, A-lis-son, re-bel-de, com-par-ti-men-to. 
b) Qu-an-do, ser-ra, in-ter-cor-ren-te, lá-pis. 
c) La-quea-du-ra, sa-u-da-de, la-ti-cí-nio, mai-o-ne-se. 
d) Sa-ú-de, no-ro-es-te, plá-gi-o, Moe-ma.  
 
05. São todas acentuadas pela mesma regra em: 
a) Rádio, pântano, cárie, ódio. 
b) Revelação, órgão, mansão, capão. 
c) Maracujá, Paraná, dominó, vovô. 
d) Polícia, malícia, memória, bíceps.   
 
06. Analise a ortografia das frases abaixo e, em seguida assinale a 
alternativa correta. 
I. Os cientistas findaram as pesquizas. 
II. As garotas receberam cortezia para a boate. 
III. Foi uma estupidez o que você fez com seus amigos. 
a) Todas estão corretas.  
b) Somente I está correta. 
c) Somente II está correta. 
d) Somente III está correta.   
 
07. Quanto à classificação do sujeito e predicado, a alternativa que 
se assinala corretamente é: 
a) Os ambientalistas chegaram ontem às Ilhas Canárias. (Sujeito 

simples e predicado verbal) 
b) Precisa-se de costureiras. (Sujeito oculto e predicado verbal) 
c) Telefonaram para você. (Oração sem sujeito e predicado verbo-

nominal) 
d) Falei com ela via e-mail. (Sujeito indeterminado e predicado 

verbo-nominal)  
 
08. Em “Eduardo estudou muito, mas não passou no vestibular”, 
temos: 
a) Frase, pois é não um enunciado de sentido completo. 
b) Uma oração, pois a frase se estrutura em torno de um verbo. 

c) Duas orações, pois as frases se estruturam em torno de dois 
verbos. 

d) Oração simples, pois se depreende apenas um sentido. 
 
09. Leias as frases abaixo e assinale a alternativa correta. 
I. Marcos se casou e vive feliz com a esposa. 
II. O homem caridoso é um homem afortunado. 
III. O egoísmo leva as pessoas a uma vida não muito ditosa.  
IV. As personagens mitológicas têm um fado trágico. 
Quanto às palavras destacadas: 
a) Apenas I, II e IV são sinônimos. 
b) Apenas I, II e III são sinônimos. 
c) Apenas I e II são sinônimos.  
d) Todas são sinônimos.  
 
10. Quanto ao emprego da crase, a única alternativa correta é: 
a) Não assisto à filmes românticos. 
b) Chegou às seis horas da tarde em ponto. 
c) Refiro-me à pessoas contemporâneas.  
d) Minha vida particular não interessa à ninguém. 
 
11. A única frase que apresenta, respectivamente, artigo, 
substantivo, adjetivo e locução verbal é:   
a) O Éder chegou de carro.  
b) A Marina comprou uma blusa azul. 
c) O Conrado procurou os advogados ontem. 
d) A moça ruiva voltou a estudar. 
 
12. Em “As cartas de amor e as fotografias foram destruídas pelo 
tempo”, temos: 
a) “As cartas de amor e as fotografias” apresenta sujeito paciente. 
b) A locução verbal “Foram destruídas” indica voz ativa. 
c) “As cartas de amor e as fotografias” é agente da passiva. 
d) “Pelo tempo” é objeto direto. 
 
Matemática 
 
13. Considere a figura abaixo: 

 
Sabendo-se que as retas � e � são paralelas, que o segmento 
������ = 5		
, o segmento ������ = 6		
 e o segmento ������ = 7		
, qual 
é a medida do segmento ������? 
a) 8		
 
b) 

��
� 		
 

c) 
��
� 		
 

d) 13		
 
 
14. Um triângulo retângulo tem catetos com medidas iguais 
√90		
 e √54		
. Qual a medida da hipotenusa desse triângulo? 
a) 144		
 
b) 6		
 
c) 12		
 
d) 36		
 
 
15. Considere a figura abaixo: 

 
Sabendo-se que ������ = 4		
, ������ = 1		
, ������ = 25		
 e ������ =
13		
, qual a área da figura 2? 
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a) 252		
  
b) 273		
  
c) 260		
  
d) 240		
  
 
16. Qual é o volume de uma caixa quadrada, sabendo-se que o 
lado dessa caixa mede 7	
? 
a) 343	
! 
b) 21	
! 
c) 63	
! 
d) 98	
! 
 

17. Qual o conjunto solução da equação "#�− 2%	 ∙ 	"4' + �
 % = 0? 

a) ) = {− �
+ ,

 
�} 

b) ) = {�+ ,
 
�} 

c) ) = {−2, 10} 
d) ) = {− �

+ , 10} 
 
18. Ao final de oito meses, um capital aplicado a juros simples, 
com taxa de 0,4% ao mês, rende juros no valor de /$	521,60. Qual 
o montante gerado por essa aplicação? 
a) /$	16.300,00 
b) /$	1.682,16 
c) /$	16.821,60 
d) /$	1.630,00 
 
Considere a situação a seguir para responder as questões de 
números 19 a 21 
 
A tabela abaixo mostra o valor unitário de um mesmoproduto em 
três lojas diferentes, chamadas �, � e �. 

 Loja 2 Loja 3 Loja 4 

Valor unitário /$	115,00 /$	100,00 /$	90,00 
 
Maurício comprou quatro unidades desse produto na loja �, 
Luciano comprou sete unidades na loja � e Fernando comprou 
nove unidades na loja �. 
 
19. Maurício gastou, aproximadamente, quantos % em relação ao 
valor gasto por Fernando? 
a) 56,79% 
b) 43,20% 
c) 76,08% 
d) 62,57% 
 
20. Luciano gastou, aproximadamente, quantos % em relação ao 
valor gasto por Fernando? 
a) 84,93% 
b) 13,58% 
c) 86,41% 
d) 15,71% 
 
21. Somando-se o valor gasto por Maurício, Luciano e Fernando, 
aproximadamente quantos % equivale a compra efetuada somente 
pelo Fernando? 
a) 38,95% 
b) 42,27% 
c) 41,11% 
d) 39,58% 
 
22. Eu comprei um determinado produto por /$	180,00. Revendi 
esse mesmo produto por /$	136,80. O prejuízo que eu tomei foi de 
quantos %? 
a) 76,00% 
b) 27,00% 
c) 24,00% 
d) 31,57% 
 
23. Qual o valor da expressão 

�
5− 46�? 

a) 0 

b) − ��
5  

c) 
�
5 

d) − !
5 

 
24. O triplo do que eu tenho é 

�
�  do dobro do que você tem. Se 

você tem /$	144,00, qual o valor que eu tenho? 
a) /$	56,00 
b) /$	168,00 
c) /$	28,00 
d) /$	42,00 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. O Protocolo para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de 
Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças, em suplemento à 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional, é mais conhecida como Convenção de Palermo. O 
documento, já ratificado pelo governo brasileiro, define o tráfico de 
seres humanos como, exceto: 
a) Medidas de vigilância e controle de entrada de imigrantes, em 

especial, os ilegais. 
b) Recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento 

de pessoas, por meio de ameaça ou uso da força. 
c) Abuso de posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber 

pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para 
uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito 
de exploração. 

d) Recrutamento, transporte, transferência de pessoas por formas 
de coerção, de rapto, de fraude, de engano e do abuso de 
poder. 

 
26. As alianças militares que se enfrentaram no conflito 
denominado de Primeira Guerra Mundial foram: 
a) Eixo e Aliados. 
b) Tríplice Entente e Tríplice Aliança. 
c) Otan e Pacto de Varsóvia. 
d) Europa Oriental e Europa Ocidental. 
 
27. As primeiras plantações de café foram cultivadas no Rio de 
janeiro, em fins do século XVIII. Depois, a cafeicultura se expandiu 
no Rio de janeiro, em fins do século XVIII. Depois, a cafeicultura 
se expandiu, principalmente para São Paulo e Minas Gerais, 
Espírito Santo e Paraná, chegando até o atual Mato Grosso do 
Sul, no Centro-Oeste. Com a cafeicultura, a organização do 
espaço geográfico da Região Sudeste foi profundamente 
modificada. São modificações provocadas, nessa região, sob o 
ciclo da cafeicultura, exceto: 
a) Houve um intenso crescimento das cidades, o que acelerou o 

processo de urbanização. 
b) A construção de uma malha ferroviária para escoamento da 

produção cafeeira que avançou para o interior da região, 
integrando cidade e fundando outras. 

c) Aumentou o número de casas comerciais e financeiras. 
d) Ocorreu um aumento populacional com as migrações internas e 

de estrangeiros, principalmente japoneses. 
 
28. A Mata Atlântica, reconhecida pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como 
Reserva da Biosfera, é um dos biomas mais ricos do mundo em 
biodiversidade. Essa diversidade deve-se em parte, exceto: 
a) Às diferentes altitudes de terreno no âmbito desse bioma. 
b) Aos solos profundos e de terra roxa que predominam em toda a 

sua extensão. 
c) Aos altos índices pluviométricos. 
d) Às altas temperaturas e boa iluminação. 
 
29. O Mangue, ou Manguezal, é um bioma de áreas costeiras 
alagadas em regiões de clima tropical ou subtropical. O Brasil 
possui a maior faixa de mangue do planeta com cerca de 20 mil 
km² que se estendem desde o nordeste (Cabo Orange – Amapá) 
até o sul do país (Laguna – Santa Catarina).  
Sobre a situação desse bioma no Brasil analise as proposições: 
I. Os piores inimigos dos manguezais brasileiros, além da 
superexploração dos seus recursos naturais, são a poluição 
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lançada pelas cidades costeiras e indústrias e derramamentos de 
petróleo. 
II. Os mangues serão os ecossistemas mais afetados com a 
elevação da temperatura do planeta e do nível dos oceanos, uma 
vez que ele depende de um equilíbrio frágil entre os rios e as 
marés para manter suas características constantes. 
III. Os manguezais apresentam vegetação xerófila, destacando 
suculentas cactáceas e quase não possuem folhas para facilitar à 
adaptação as águas salobras.  
IV. Apesar da pequena variedade de espécies vegetais o mangue 
ainda é considerado um dos ambientes naturais mais produtivos 
do Brasil devido às grandes populações de crustáceos, peixes e 
moluscos existentes. 
Estão corretas as alternativas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, II e IV. 
d) I, II e III. 
 
30. Planta da qual se extrai o sisal, fibra utilizada na fabricação de 
bolsas, cordas, tapetes e também na indústria automobilística, 
para a composição do estofamento dos bancos dos carros. Sua 
produção ganha destaque em áreas do semiárido nordestino. 
A planta da qual se extrai o sisal é: 
a) A piaçava. 
b) A carnaúba. 
c) O agave. 
d) O buriti. 
 
31. O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas 
adotada na Europa na Idade Moderna durante aproximadamente 
três séculos. São características marcantes dessa doutrina, 
exceto: 
a) Abertura às importações e contenção das exportações. 
b) Metalismo e/ou acúmulo de metais pelo Estado. 
c) Balança comercial favorável. 
d) Interferência do Estado na economia. 
 
32. Acordo assinado por vários países no ano de 1997, no Japão. 
O ponto principal é a diminuição nas emissões de gás carbônico 
na atmosfera pelos países signatários, que inclui o Brasil. 
O acordo a que se refere o texto ficou conhecido como: 
a) Acordo de Tóquio. 
b) Tratado de Kyoto. 
c) Tratado de Nagoya. 
d) Protocolo de Osaka. 
 
33. Sobre o conceito de desenvolvimento sustentável considere as 
proposições a seguir: 
I.   Baseia-se no crescimento econômico e social das gerações 
atuais sem comprometer o atendimento das necessidades das 
gerações futuras. 
II. Propõe o uso adequado dos recursos naturais, sem desperdiçá-
los ou degradar o meio ambiente. 
III. Um exemplo é o manejo da retirada de árvores quando 
coordenada por engenheiros florestais que classificam todos os 
indivíduos que existem no local e indicam quais podem ser 
abatidos. Somente os indivíduos que já completaram seu ciclo de 
vida e deixaram descendentes são retirados. Depois da primeira 
retirada à área permanece intacta por 25 anos. 
IV. Pratica-se quando a pesca em um dado rio supera a 
capacidade de reprodução do próprio ambiente aquático. 
Estão corretas as alternativas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, II e IV. 
d) I, II e III. 
 
34. O município paulista de Auriflama pertence à mesorregião de: 
a) Araçatuba. 
b) Auriflama. 
c) São José do Rio Preto. 
d) Pereira Barreto. 
 
35. Sobre o município de Auriflama é incorreto afirmar: 

a) É considerado um polo de confecções na região Noroeste do 
Estado de São Paulo. 

b) A cidade se sobressai com aproximadamente 82 empresas, 
entre micros, pequenas, médias e grandes indústrias de 
confecções. 

c) O Poder Legislativo é representado pela Câmara Municipal, 
composta por nove vereadores com mandato de quatro anos. 

d) Em 30 de novembro de 1944, Auriflama foi elevada a distrito de 
Monte Aprazível, e em 30 de dezembro de 1953, tornou-se 
município autônomo. 

 
36. O início da formação de Auriflama remonta a 1935, ano em 
que o sertanista _____________________ chegou à região e se 
instalou em um pequeno rancho. Em 20 de novembro de 1937, 
data de fundação da cidade, foi erguido um cruzeiro e celebrada a 
primeira missa local. Inicialmente (por volta de 1935), o povoado 
gênese recebeu o nome de ______________________ e, 
oficialmente, com a primeira missa funda-se a 
___________________ em homenagem a filha de seu fundador. 
Depois de sete anos (1944), recebeu o nome de Auriflama que 
significa “ouro em chamas”. 

http://cidadespaulistas.com.br/ 
Assinale a alternativa em que as expressões contidas completam, 
respectivamente, as lacunas. 
a) Luis Tedesco Linhares – Vila Tedesco – Vila Aurífera. 
b) João Pacheco de Lima – Vila Pacheco – Vila Áurea. 
c) José Pacheco de Lima – Vila Lima – Vila Aurora. 
d) Tibúrcio Tedesco Mendes - Vila Tedesco - Vila Aurora. 
 
37. Assinale a alternativa que não apresenta um município 
limítrofe a Auriflama: 
a) Araçatuba. 
b) Palmeira d’Oeste. 
c) Pontalinda. 
d) Santo Antônio do Aracanguá. 
 
38. Os estados de Piauí e Maranhão pertencem à macrorregião 
(do IBGE) denominada de: 
a) Centro-Oeste. 
b) Norte. 
c) Sul. 
d) Nordeste. 
 
39. O Artigo 6º da Lei Orgânica do município de Auriflama dispõe 
sobre assunto de interesse local e ao Bem-Estar de sua 
população, sendo da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado, observada a Lei Complementar 
Federal, o exercício das seguintes medidas:   
I. Recusar fé aos documentos públicos. 
II. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 
III. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência. 
IV. Combater as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização promovendo a integração social dos setores 
desfavorecidos. 
Estão corretas as alternativas. 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e III. 
 
40.  Conforme dispõe o artigo 34º da Lei Orgânica do município de 
Auriflama, o vereador poderá licenciar-se: 
I. Por motivo de doença. 
II. Para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde 
que o afastamento não ultrapasse cento e cinquenta (150) dias por 
sessão legislativa. 
III. Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou 
de interesse do Município. 
Está(ao) correta(s) a(s) alternativa(s): 
a) Apenas I. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) I, II e III. 




