
P.M. Onda Verde
Concurso Público 01/2012

CARGO:

INSCRIÇÃO Nº: _______________

ASSINATURA DO CANDIDATO:

_______________________________

ATENDENTE

INSTITUTO SOLER DE ENSINO LTDA - www.institutosoler.com.br



 



1 
 

Cargo: Atendente 
 
Língua Portuguesa 
 
Insetos podem ajudar polícia a solucionar crimes 
 16 de maio de 2012 • 07h32 • atualizado às 08h26 
 

Fãs de séries policiais americanas, como CSI, já 
conhecem um pouco sobre a entomologia forense, o campo da 
ciência que usa insetos para ajudar a solucionar crimes. 
Para o britânico Martin Hall, foi preciso um certo período de 
adaptação entre o seu emprego no Museu de História Nacional de 
Londres, onde pesquisava doenças e sua ligação com insetos, às 
horríveis cenas e cheiros com as quais teve de lidar quando foi 
trabalhar para a polícia pela primeira vez, em 1992. 

Os restos mortais de uma jovem mulher foram 
encontrados em uma floresta, em Dorset, no sul da Inglaterra, e 
Hall foi chamado para ajudar nas investigações. 

"Eu me vi, de repente, em um ambiente que não poderia ter 
imaginado nos meus sonhos mais loucos", disse Hall à BBC. 

http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias 
 

01. Qual a alternativa correta de acordo com o texto? 
a) A entomologia forense é um campo da ciência que tem por base 

as séries policiais americanas, tais como o CSI. 
b) A entomologia forense é um campo da ciência que se utiliza de 

insetos para auxiliar na resolução de crimes. 
c) A entomologia forense é um campo da ciência que ajuda os 

insetos a se desenvolverem melhor. 
d) A entomologia forense é um campo da ciência na qual os 

insetos solucionam os crimes e revelam novas doenças. 
 

02. Identifique em qual das alternativas o pronome relativo foi 
usado corretamente, assim como no trecho abaixo. 

“[...] foi preciso um certo período de adaptação entre o seu 
emprego no Museu de História Nacional de Londres, onde 
pesquisava doenças e sua ligação com insetos [...]”  
a) Lá fica a sede da seita onde os líderes são acusados de 

charlatanismo. 
b) Em toda a eleição surgem candidatos oportunistas onde pouco 

se divulga sobre a vida desses candidatos. 
c) Felizmente pude ver algumas peças onde o professor havia 

falado muito bem delas. 
d) Estudei algumas teses onde elas me apresentaram soluções 

animadoras. 
 

03. Em: "Eu me vi, de repente, em um ambiente que não poderia 
ter imaginado nos meus sonhos mais loucos". A forma verbal 
poderia encontra-se no: 
a) Futuro do subjuntivo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
c) Presente do subjuntivo. 
d) Futuro do pretérito do indicativo. 

 
04. Em relação aos acentos está correto o que se encontra na 
alternativa: 
a) As palavras última, década e fenômeno são acentuadas pelo 

mesmo motivo que, respectivamente, média, mês e prédio. 
b) As palavras média e prédio levam acentos por serem 

proparoxítonas terminadas em ditongo. 
c) A palavra mês leva acento por ser um monossílabo tônico 

terminado em e (seguido de “s”). 
d) A palavra última não deveria ser acentuada, pois trata-se de 

uma proparoxítona. 
 

Leia o poema para responder as questões de 05 a 08. 
 

SATÉLITE 
 

Fim de tarde. 
No céu plúmbeo 

A Lua baça 
Paira 

Muito cosmograficamente 

Satélite. 
 

Desmetaforizada, 
Desmitificada, 

Despojada do velho segredo de melancolia, 
Não é agora o golfão de cismas, 

O astro dos loucos e enamorados, 
Mas tão-somente 

Satélite. 
 

[...] 
 

Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. 4ª ed. Rio de 
Janeiro, José Olympio, 1973. 

 
05. De acordo com o poema, nos versos de 1 a 6 o poeta atribui à 
Lua uma qualidade. Dessa maneira encontre na alternativa qual 
seria essa qualidade e como podemos classificá-la 
morfologicamente. 
a) Tarde = substantivo. 
b) Plúmbeo = advérbio. 
c) Satélite = pronome. 
d) Baça = adjetivo. 
 
06. Nas palavras “desmetaforizada” e “desmitificada” o poeta se 
utiliza de qual processo de formação de palavras e qual efeito de 
sentido quis trazer com esse recurso? 
a) Derivação por acréscimo de afixo em que des significa ação 

contrária. 
b) Derivação regressiva em que ada  significa ação positiva. 
c) Derivação imprópria na qual as palavras construídas formam 

neologismos. 
d) Derivação parassintética em que des e ada siginificam as fases 

da Lua. 
 

07. No verso 12 temos uma conjunção que pode ser substituída 
por qual das alternativas abaixo, sem perda de significado? 
a) Portanto. 
b) Contudo. 
c) Porque. 
d) Assim. 

 
08. Identifique a alternativa correta em relação à palavra plúmbeo. 
a) Trata-se de uma locução adverbial que significa brônzeo. 
b) Trata-se de uma interjeição que significa cor branca. 
c) Trata-se de um adjetivo que significa cor de chumbo. 
d) Trata-se de uma preposição que significa cor prateada. 

 
09. Identifique a alternativa correta em relação à norma culta da 
língua portuguesa. 
a) Para o pesquisador Marcio Porchmann, há uma disputa sobre o 

que represente essa nova Classe, principalmente em torno da 
discussão se ela pertence a um setor da classe média, ou se é 
um setor da classe trabalhadora. Para ele, essa discussão tem 
intensas repercussões sobre a atuação e o papel do Estado. 
(http://carosamigos.terra.com.br/leia-no-site/noticias). 

b) Para o pesquisador Marcio Porchmann, à uma disputa sobre o 
que representa essa nova Classe, principalmente em torno da 
discussão se ela pertence a um setor da classe média, ou se é 
um setor da classe trabalhadora. Para ele, essa discussão tem 
intensas repercuções sobre a atuação e o papel do Estado. 
(http://carosamigos.terra.com.br/leia-no-site/noticias). 

c) Para o pesquisador Marcio Porchmann a uma disputa sobre o 
que represente essa nova Classe, principalmente em torno da 
discução se ela pertense a um setor da classe média, ou se é 
um setor da classe trabalhadora. Para ele, essa discução tem 
intensas repercussões sobre a atuação e o papel do Estado. 
(http://carosamigos.terra.com.br/leia-no-site/noticias). 

d) Para o pesquisador Marcio Porchmann há uma disputa sobre o 
que reprezente essa nova Classe, principalmente em torno da 
discussão se ela pertence à um cetor da classe média, ou se é 
um cetor da classe trabalhadora. Para ele, essa discussão tem 
intenças repercuções sobre à atuação e o papel do Estado. 
(http://carosamigos.terra.com.br/leia-no-site/noticias) 
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10. Em relação à pontuação identifique a alternativa correta. 
a) É segunda-feira: estou triste pois no domingo cheguei para 

Aspásia e recitei para ela em espanhol, “La casada infiel” 
depois de ouvir sorridente o que deveria (achava eu) comovê-la 
até as lágrimas, ela encerrou o assunto dizendo que o meu 
espanhol era nojento. (Rubem Fonseca. Contos Reunidos. São 
Paulo, Companhia da Letras, 1994. p.58). 

b) É segunda-feira; estou triste pois no domingo cheguei para 
Aspásia, e recitei para ela em espanhol “La casada infiel”; 
depois de ouvir sorridente o que deveria (achava eu) comovê-la 
até as lágrimas ela encerrou o assunto dizendo que o meu 
espanhol era nojento. (Rubem Fonseca. Contos Reunidos. São 
Paulo, Companhia da Letras, 1994. p.58). 

c) É segunda-feira; estou triste, pois no domingo cheguei para 
Aspásia e recitei para ela, em espanhol, “La casada infiel”; 
depois de ouvir sorridente o que deveria (achava eu) comovê-la 
até as lágrimas, ela encerrou o assunto dizendo que o meu 
espanhol era nojento. (Rubem Fonseca. Contos Reunidos. São 
Paulo, Companhia da Letras, 1994. p.58). 

d) É segunda-feira estou triste, pois no domingo, cheguei para 
Aspásia e recitei para ela em espanhol “La casada infiel” 
depois de ouvir sorridente o que deveria achava eu, comovê-la 
até as lágrimas, ela encerrou o assunto, dizendo que o meu 
espanhol era nojento. (Rubem Fonseca. Contos Reunidos. São 
Paulo, Companhia da Letras, 1994. p.58). 

 
11. Em relação ao fragmento da questão anterior, do conto “O 
inimigo”, de Rubem Fonseca podemos afirmar, com certeza, que 
se trata de:  
a) Discurso direto com verbos em sua maioria no futuro do 

presente. 
b) Discurso indireto com verbos em sua maioria no pretérito 

perfeito. 
c) Discurso direto com verbos em sua maioria no pretérito mais-

que-perfeito. 
d) Discurso indireto com verbos em sua maioria no presente do 

subjuntivo. 
 

Apoie-se no quadrinho de Garfield para responder a questão de 
12. 

 

 
                                                                                                       

http://tirinhadogarfield.blogspot.com.br   
 
12. Encontre nas alternativas abaixo a separação silábica da 
palavra pássaro (1° quadrinho) que esteja de acordo com as 
normas gramaticais da língua portuguesa e que o quadrinista 
deveria ter levado em consideração. 
a) pá-ssa-ro. 
b) pá-s-sa-ro. 
c) páss-a-ro. 
d) pás-sa-ro. 
 
Matemática 
 
13. Em uma fabrica com 970 funcionários, foi feita uma pesquisa 
para saber qual tipo de programa de televisão era mais assistido 
por eles, o programa A, B e C. Todos assistem pelo menos um dos 
três programas. A pesquisa esta retratada nesta tabela: 

PROGRAMAS NÚMERO DE 
FUNCIONARIOS 

Assistem ao programa A 650 
Assistem ao programa B 740 

Assistem ao programa C 410 
Assistem ao programa A e B 450 
Assistem ao programa A e C 200 
Assistem ao programa B e C 300 
Assistem ao programa A, B e C  120 

 Quantas pessoas assistem somente ao programa A, quantas 
pessoas assistem somente ao programa B e quantas pessoas 
assistem somente ao programa C? 

 
a) Programa A 115 funcionários, programa B 50 funcionários e o 

programa C 120 funcionários. 
b) Programa A 120 funcionários, programa B 110 funcionários e 

programa C 30 funcionários. 
c) Programa A 330 funcionários, programa B 180 funcionários e 

programa C 80 funcionários. 
d) Programa A 500, funcionários, programa B 400 funcionários e 

programa C 70 funcionários.  

14. O valor da expressão numérica �����− �
�− 	

�
� ÷ ���
	� 	 . 	�+

3��	. 10000� é:  

a) 5625. 
b) 3450. 
c) 4700. 
d) 5580. 

 
15. Carlinhos tem um numero de bolinhas de gude. Lucas tem a 
terça parte do que Carlinhos tem e seu amigo Gustavo tem a 
quarta parte em relação ao numero de bolinhas de gude que 
Carlinhos tem. Juntos, os três têm 171bolinhas. Quantas bolinhas 
de gude cada um tem? 
a) Carlinhos tem 95, Lucas tem 43 e Gustavo tem 33 bolinhas de 

gude. 
b) Carlinhos tem 100, Lucas tem 40 e Gustavo tem 31 bolinhas de 

gude. 
c) Carlinhos tem 108, Lucas tem 36 e Gustavo tem 27 bolinhas de 

gude. 
d) Carlinhos tem 99, Lucas tem 39 e Gustavo tem 33 bolinhas de 

gude. 
 

16. O quadrado de um número mais 4 vezes o mesmo número é 
igual a 60. Quais são as soluções para esse problema? 
a) S = {6;11} 
b) S = {5; -10} 
c) S = {7;10} 
d) S = {6;-10} 

 
17. Roberto acaba de sair de um banco e em sua carteira ele leva 
50 notas, umas de R$ 50,00 e outras de R$ 100,00 totalizando um 
montante de R$ 3850,00. Qual é o valor apenas das notas de R$ 
100,00? 
a) R$ 3850,00. 
b) R$ 2000,00. 
c) R$ 2700,00. 
d) R$ 3500,00. 

 
18. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da progressão 
aritmética (-16, -14, -12, -10,...). 
a) 60. 
b) 40. 
c) 38. 
d) 70. 

 
19. Qual a soma dos 12 primeiros termos da progressão 
geométrica (-2, 4, -8, 16,...)? 
a) 3450. 
b) 4262. 
c) 1280. 
d) 2730. 

 
20. Uma escola deseja formar uma comissão de 4 professores e 4 
alunos para discutir projetos com o prefeito de sua cidade. Esta a 
disposição da escola para formar essa comissão 10 professores e 
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14 alunos. De quantas maneiras essa comissão pode ser 
formada?  
a) 324010. 
b) 210210. 
c) 310310. 
d) 110110. 

 
21. Cinco moedas iguais são lançadas ao mesmo tempo. Qual a 
probabilidade de as cinco moedas caírem com a mesma face para 
cima?  
a) 5,45% 
b) 6,12% 
c) 6,25% 
d) 7,35% 

 
22. Qual a área desta figura? 

 
 
a) 110 m² 
b) 286 m² 
c) 120 m² 
d) 268 m² 

 
23. Marcelo fez um empréstimo de R$ 5000,00 a juros compostos 
de 10% ao mês. Um mês após ter feito o empréstimo, Marcelo 
pagou R$ 2500,00 e três meses após este pagamento Marcelo 
quitou sua divida. Qual o valor pago por Marcelo? 
a) R$ 4125,00. 
b) R$ 3560,00. 
c) R$ 4123,27. 
d) R$ 3993,00. 

24. Calcule o valor do determinante da matriz A = �1 −3 22 −1 −43 4 6 �. 

a) Determinante de A = 116 
b) Determinante de A = -12 
c) Determinante de A = 104 
d) Determinante de A = -6  
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Em 1910, o fazendeiro ____________, doou uma área de terra 
para Diocese de São José do Rio Preto, que passou a se 
denominar _____________. Nesse povoado, ergue-se a igreja 
_________________, única com esse nome em todo Brasil, que 
foi trazida e doada por ingleses, proprietários de uma fazenda 
vizinha. (http://biblioteca.ibge.gov.br/). 
Assinale a alternativa que contém as expressões que completam, 
adequadamente, as lacunas do texto. 
a) Coronel Pastor – Povoado dos Pastores – Senhor do Bom fim. 
b) Coronel Castor - Povoado dos Castores - São Bom Jesus. 
c) Coronel Ismael – Povoado Onda Verde – Bom Jesus da Lapa. 
d) Coronel Ismael – Povoado dos Castores – Senhor do Bom fim. 
 
26. Onda Verde foi elevado à categoria de município, pela lei 
estadual nº8092, de 28-02-1964, sendo desmembrado do 
município de: 
a) São José do Rio Preto. 

      b) Nova Granada. 
c) Guapiaçu. 
d) Ipiguá. 
 
27. O nome do Município de Onda Verde está relacionado: 
a) Sua paisagem geográfica inicial, de terrenos escarpados, no 

qual predominava os cerrados. 
b) A sua paisagem geográfica inicial, de terreno ondulado, no qual 

se plantava arroz. 

c) Sua paisagem geográfica inicial, de terrenos montanhosos, no 
qual predominava a Mata Atlântica. 

d) A sua paisagem geográfica inicial, de terreno ondulado, no qual 
se plantava algodão. 

 
28.  
 

 
(Imagem disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro.Eleicoes.jpg>. Acesso em: 08 
maio 2012) 

As próximas eleições... 
Charge de 1927 publicada na Revista Careta. A legenda original 
era a seguinte: 
Ella – É o Zé Besta? 
Elle – Não, é o Zé Burro! 
A charge acima se refere ao sistema tradicional de controle de 
poder político através do abuso de autoridade, compra de votos ou 
utilização da máquina pública. É um mecanismo muito recorrente 
nos rincões mais pobres do Brasil como uma das características 
do coronelismo: 
a) Fraude eleitoral. 
b) Obrigatoriedade de votação. 
c) Voto de cabresto. 
d) Voto censitário. 
 
29. Em sua campanha de candidato à Presidência, Jânio Quadros 
apresentava-se como católico e anticomunista, mas: 
a) Passou a criticar os religiosos e perseguir os padres chamados 

“engajados” ao comunismo. 
b) Adotou leis e políticas socialistas apoiando-se na igreja para 

implantar medidas ditatórias (prisões, tortura e 
desaparecimento de pessoas). 

c) Ao assumir a Presidência iniciou um intercâmbio comercial com 
a China comunista, demonstrou simpatia por Cuba e apoiou os 
movimentos pela independência das colônias de Portugal na 
África. 

d) Mudou de partido e corrente ideológica para se manter no 
governo. 

 
30. Escritor e deputado eleito pelo Partido Comunista nas eleições 
de 2 de dezembro de 1945: 
a) Jorge Amado. 
b) Luis Carlos Prestes. 
c) Miguel Arraes. 
d) Guimarães Rosa. 
 
31. Função é a atividade principal de uma cidade, em razão da 
qual ela se expandiu. Assinale a alternativa que não indica uma 
cidade com função religiosa: 
a) Meca (Arábia Saudita). 
b) Jerusalém (Israel). 
c) Aparecida do Norte – SP. 
d) Paranaguá - PR. 
 
32. Principais iniciativas do governo de Juscelino Kubitschek: 
I– Trouxe diversas empresas estrangeiras para o país, entre elas, 
as automobilísticas Chrysler e Ford através do Grupo Executivo da 
Indústria Automobilística. 
II– Procurou alinhar a economia brasileira à economia americana. 
III– Transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília, no centro 
do país, em 1960. 
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IV– Criou a Lei da Sindicalização, que vinculava os sindicatos 
brasileiros indiretamente, por meio da câmara dos deputados, ao 
Presidente. 
As alternativas corretas são: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) III e IV. 
d) Todas as alterativas. 
 
33. Sobre o comércio mundial é incorreto afirmar: 
a) Grande parte do comércio mundial em nossos dias é realizada 

através dos oceanos e mares. 
b) Os principais mercados para as exportações brasileiras são a 

União Européia, os Estados Unidos e o Mercosul. 
c) Os produtos importados pelo Brasil vêm, principalmente, da 

União Européia, os Estados Unidos e o Mercosul. 
d) O Oceano Pacífico é o mais movimentado de todos. 
 
34. “A resistência popular, quase um golpe militar, teve o apoio de 
positivistas e dos cadetes da Escola Militar. Os acontecimentos, 
que tiveram início no dia 10 de novembro de 1904, com uma 
manifestação estudantil, cresceram consideravelmente no dia 12, 
quando a passeata de manifestantes dirigia-se ao Palácio do 
Catete, sede do Governo Federal. A população estava alarmada. 
No domingo, dia 13, o centro do Rio de Janeiro transforma-se em 
campo de batalha”. (Texto disponível em:  <http://pt.wikipedia.org>. 
Acesso em 17 maio 2012). 
O fato ficou conhecido como: 
a) Revolta da Vacina. 
b) Revolta da Armada. 
c) Revolta da Chibata. 
d) Revolta do 18 do Forte de Copacabana. 
 
35. A Pororoca é: 
a) Regime de alimentação dos rios da Amazônia. 
b) Último estágio da erosão dos solos. 
c) Período de reprodução dos peixes. 
d) Fenômeno marcado pelo forte choque do encontro das águas 

do rio e do mar. 
 
36.  Construído pelos ingleses em terras do Egito, faz a ligação 
artificial entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Trata-se: 
a) Estreito de Bósforo. 
b) Estreito de Ormuz. 
c) Estreito de Gibraltar. 
d) Canal de Suez. 
 
37. É uma teoria proposta pelo cientista político Samuel P. 
Huntington segundo a qual as identidades culturais e religiosas dos 
povos serão a principal fonte de conflito no mundo pós-Guerra 
Fria. 
A teoria a que se refere o texto é denominada de: 
a) Animosidade Ocidente x Oriente. 
b) Choque de Civilizações. 
c) Embate dos Povos. 
d) Doutrina Westfaliana. 
 
38. Palmeira conhecida pelo nordestino como “árvore da 
providência”, pois dela quase tudo se aproveita: folhas, tronco e 
coco. O principal produto é a cera, extraídas de suas folhas, de 
larga produção industrial. Trata-se: 
a) Da Carnaúba. 
b) Do Babaçu. 
c) Do Buriti. 
d) Da Araucária. 
 
39. Conforme dispõe o artigo 13º compete ao município de Onda 
Verde, no exercício de sua autonomia, legislar e prover sobre tudo 
quanto respeite ao interesse local, tendo como objetivo o pleno 
desenvolvimento de suas funções sociais e garantir o bem-estar de 
seus habitantes, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as 
seguintes atribuições, exceto: 
a) Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por 

necessidade, utilidade pública ou por interesse social. 

b) Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como 
disciplinar e fiscalizar a sua utilização. 

c) Não dispor sobre o registro, a vacinação e a captura de animais. 
d) Dispor sobre a afixação de cartazes e anúncios, bem como a 

utilização de quaisquer outros meios de publicidade e 
propaganda em logradouros públicos. 

 
40.  Conforme dispõe o artigo 135º da Constituição do Estado de 
São Paulo, ao servidor público estadual será contado, como 
_____________ para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o 
tempo de serviço prestado em cartório não oficializado, mediante 
certidão expedida pela Corregedoria Geral da Justiça. 
a) Efetivo exercício. 
b) Falta Justificada. 
c) Falta injustificada. 
d) Falta Judicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




