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Prova B  
 
Cargo: Agente Administrativo de Transito 
Auxiliar de Setor Administrativo 
Escriturário 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 04. 
 
Mirem-se no exemplo / daquelas mulheres de Atenas / Vivem 
pros seus maridos, / orgulho e raça de Atenas / Quando amadas, 
se perfumam / Se banham com leite, se arrumam / Suas melenas 
/ Quando fustigadas não choram / Se ajoelham, pedem, 
imploram / Mais duras penas, Cadenas / Mirem-se no exemplo / 
daquelas mulheres de Atenas / Sofrem por seus maridos, / poder 
e força de Atenas / Quando eles embarcam, soldados / Elas 
tecem longos bordados / Mil quarentenas / E quando eles voltam 
sedentos / Querem arrancar violentos / Carícias plenas, / 
Obscenas / Mirem-se no exemplo / daquelas mulheres de Atenas 
/ Despem-se pros maridos, / bravos guerreiros de Atenas / 
Quando eles se entopem de vinho / Costumam buscar o carinho / 
De outras falenas / Mas no fim da noite, aos pedaços / Quase 
sempre voltam pros braços / De suas pequenas, Helenas / 
Mirem-se no exemplo / daquelas mulheres de Atenas / Geram 
pros seus maridos / os novos filhos de Atenas / Elas não têm 
gosto ou vontade / Nem defeito nem qualidade / Têm medo 
apenas / Não têm sonhos, só têm presságios / O seu homem, 
mares, naufrágios / Lindas sirenas / Morenas / Mirem-se no 
exemplo / daquelas mulheres de Atenas / Temem por seus 
maridos,  / heróis e amantes de Atenas / As jovens viúvas 
marcadas / E as gestantes abandonadas / Não fazem cenas / 
Vestem-se de negro se encolhem / Se confortam e se recolhem / 
Às suas novenas, serenas / Mirem-se no exemplo / Daquelas 
mulheres de Atenas / Secam por seus maridos / Orgulho e raça 
de Atenas. 
 
01. O texto musical põe em evidência: 
a) O heroísmo da mulher e sua luta para consagrar o matrimônio 

por que tanto sonhou. 
b) A subserviência feminina, pois, historicamente, a mulher era 

obrigada a obedecer ao marido e à sociedade, sem reclamar 
seus direitos.  

c) A promiscuidade feminina, pois elas não brigavam por seus 
direitos, servindo até mesmo como amantes de seus próprios 
maridos. 

d) A exaltação desse ser tão frágil que conseguiu sobreviver a 
tanta hostilidade de seus cônjuges. 
 

02. O uso intensivo do verbo flexionado “mirem- se”, acaba 
ganhando valor: 
a) Ideológico. 
b) Soberbo. 
c) Irônico. 
d) Pejorativo. 

 
03. A expressão “Quando amadas, se perfumam, se banham 
com leite se arrumam”, indica: 
a) Tempo. 
b) Condição. 
c) Concessão. 
d) Finalidade. 

 
04. Os verbos VIVEM, TECEM e IMPLORAM estão na: 
a) 3ª pessoa do singular do indicativo. 
b) 2ª pessoa do singular do imperativo. 
c) 3ª pessoa do plural do imperativo. 
d) 3ª pessoa do plural do indicativo.  

 
05. Indique a alternativa em que a pontuação se faz clara na 
intenção de o tio (defunto) deixar sua herança para o sobrinho. 

a) Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais 
será paga a conta do mecânico. Nada aos pobres! 

b) Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais 
será paga a conta do mecânico nada aos pobres! 

c) Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? 
Jamais. Será paga a conta do mecânico? Nada. Aos pobres! 

d) Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? 
Jamais. Será paga a conta do mecânico. Nada aos pobres! 

 
06. Leia as frases abaixo. 
I. O jovem deputado aspira a um cargo melhor. 
II. Quando cheguei ao teatro, o espetáculo já havia começado.  
III. O aluno estudioso sempre obedece às regras gramaticais. 
Quanto à regência verbal está correto o que se afirma em: 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta 
c) Somente III está correta. 
d) Todas estão corretas. 

 
07. Assinale a alternativa na qual todas as palavras grafadas 
seguem a mesma regra. 
a) Enxada, enxaqueca, encher, enxofre. 
b) Ameixa, caixa, baixela, gueixa. 
c) Mexer, mexerico, mexicano, encaixe. 
d) Repuxar, rixa, rouxinol, roxo. 

 
08. Em “No outro dia tomei o trem, ferrei no sono e acordei às 
dez horas na estação central”  (Graciliano Ramos), temos: 
a) Período simples. 
b) Período composto por subordinação. 
c) Período composto por coordenação. 
d) Período composto por coordenação e subordinação. 

 
09. Assinale a alternativa em que há oração subordinada 
substantiva completiva nominal. 
a) Conta-se que naquela cidade há uma maldição. 
b) Tenho medo de que me enganem. 
c) Espero que o tempo se firme. 
d) Gostaria de ter um retorno. 

 
Leia a anedotinha a seguir para responder às questões 10 e 11.  

 
O mineirinho é chamado no consultório para o exame de 
próstata. O doutor começa e logo o mineirinho diz:  
– Doutor, eu vou gritar. 
O médico diz: 
– Não grite! Vai ser um pouco esquisito pra você, depois de 
um tempo passa.  
O mineirinho repete: 
– Doutor, eu vou gritar!!!! 
O doutor pede novamente que não. 
– DOUTOR, EU VOU GRITAR!!!! 
- Então grita, mineirinho:  
– ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ Trem Bão SÔÔÔ!!!!!!! 
 
(http://piadas.hlera.com.br/mineiro/no-medico.htm)  
   

10. A anedota que você acabou de ler está: 
a) Somente no discurso direto. 
b) Somente no discurso indireto. 
c) No discurso indireto livre. 
d) Há discurso direto e narrador.  

 
11. Os verbos “começa” e “grita” estão respectivamente 
conjugados nos modos. 
a) Imperativo e subjuntivo. 
b) Indicativo e imperativo. 
c) Subjuntivo e indicativo. 
d) Imperativo e indicativo. 

 
12. Assinale a alternativa em que há somente hiatos. 
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a) Duas, saúde, contribuinte, raízes. 
b) Tranquilo, saída, enjoo, chapéu. 
c) Pastelaria, país, coronéis, guerreiro. 
d) Balaústre, saíste, rainha, esteira. 
 
Matemática 
 
13. Quantos números impares de seis algarismos distintos 
podemos formar com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9? 
a) 7	 · 	8 
b) 7.560 
c) 21	 · 	8� 
d) 6.480 
 
14. Um edifício possui 19 portas. De quantas formas diferentes 
uma pessoa pode entrar nesse edifício e sair sem utilizar a porta 
que entrou? 
a) 306 
b) 342 

c) 
��!
�!  

d) 
��!
�!  

 
15. Qual o valor da expressão 

�!
��!? 

a) 210 
b) 3! 
c) 2.730 

d) 

� 

 
16. O sistema telefônico de uma cidade utiliza oito algarismos 
para designar os diversos números de telefones. Supondo que o 
primeiro algarismo seja sempre o digito 5 e que o digito 0 não 
pode ocupar o segundo, terceiro, quarto e oitavo algarismo, 
quantos números de telefones diferentes podem ser formados? 
a) 6.561.000 
b) 40.320 
c) 4� 	 ∙ 	3�� 
d) 100.800 
 
17. De um baralho de 45 cartas, 12 são extraídas 
sucessivamente e sem reposição. Qual o número de resultados 
possíveis, se não levarmos em conta a ordem das cartas 
extraídas? 
a) ��,�� 

b) 
�!

��!	·	��! 
c) 

�!
��!	·	��! 

d) ��,�� 
 
Considere as informações a seguir para responder as questões 
de número 18 e 19 
 
Em uma pesquisa para indicação de candidatos a prefeito de 
uma determinada cidade, foram obtidos os seguintes resultados: 

Candidatos % de votos Número de votos 

Carlos 24%  
Marcos 26%  

Silas  400 
Nulos ou em Branco 18%  

 
18. Qual foi a quantidade de pessoas que votaram nessa 
pesquisa? 
a) 1.050 
b) 1.250 
c) 1.500 
d) 1.100 
 
19. Nessa pesquisa, quantas pessoas votaram no candidato 
Marcos? 

a) 390 
b) 273 
c) 325 
d) 286 

20. Qual o valor do determinante �√108 − �
√��−4 −√3�? 

a) −18 − 3√2 
b) −18 + 6√2 
c) −6√3 − 6√2 
d) −18 + 3√2 
 
21. Qual o 41º termo de uma �. �. cujo termo inicial é −17 e a 
razão é 3? 
a) 103 
b) 100 
c) 106 
d) 97 
 
Considere o problema a seguir para responder as questões de 
números 22 a 24 
 
Em uma padaria, um refrigerante e quatro pasteis custam  $	7,02. Dois refrigerantes e três pasteis custam  $	8,64. 
 
22. Quanto custará três refrigerantes e um pastel? 
a)  $	9,42 
b)  $	9,18 
c)  $	8,56 
d)  $	8,84 
 
23. O valor unitário do pastel é quantos % mais barato 
comparado ao valor unitário do refrigerante? 
a) 50% 
b) 40% 
c) 60% 
d) 150% 
 
24. Se o valor do refrigerante aumentar 20% e o do pastel 
diminuir 25%, quanto custará um refrigerante e um pastel? 
a)  $	4,05 
b)  $	3,90 
c)  $	4,20 
d)  $	3,95 
 
25. "Os comunistas não se rebaixam a ocultar suas opiniões e 
os seus propósitos. Declaram abertamente que os seus 
objetivos só poderão ser alcançados pela derrubada violenta de 
toda ordem social existente. Que as classes dominantes tremam 
à idéia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada 
tem a perder a não ser suas prisões, tem um mundo a ganhar. 
Proletários de todos os países, uni-vos!" 

http://www.infoescola.com/sociologia 
O nome do grande pensador que graficizou essas palavras foi: 
a) Thomas Morus. 
b) Friedrich Engels. 
c) Karl Marx. 
d) Marx Weber. 
 
26. Em meados do século XIV a Europa viveu uma das maiores 
catástrofes da sua história. Uma doença chegou em 1347 por 
meio de um navio genovês vindo do Oriente e espalhou-se pelo 
continente. A enfermidade era transmitida pela pulga de ratos 
contaminados e pelo contato com pessoas infectadas. As 
péssimas condições de vida e de higiene de boa parte da 
população facilitaram a proliferação da doença, que é letal. 
A doença a que se refere o texto era, popularmente, denominada 
de: 
a) Leishmaniose. 
b) Peste Negra.  
c) Leptospirose. 
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d) Febre Maculosa. 
 
27. Na sociedade suméria a escrita começou a surgir durante o 
quarto milênio a.C. Nessa época, os templos e palácios eram o 
centro da vida. Era ali que se armazenava a produção agrícola e 
se pagavam os tributos. Tudo isso exigia registros, inventários e 
controles contábeis. Inicialmente, estes eram feitos em placas de 
argilas úmidas, nas quais um funcionário, utilizando uma haste 
de bambu, imprimia desenhos representando aquilo que 
precisava ser registrado: porcos, jumentos, etc. Cozidas ao sol, 
as placas endureciam e podiam ser guardadas. Cerca de 
quinhentos anos depois esse sistema de notação foi substituídas 
por sinais representativos de palavras. Nasce um dos sistemas 
mais antigo de escrita e de natureza complexa com mais de 2000 
sinais. 
Esse sistema de escrita dos sumérios ficou conhecido como: 
a) Escrita cuneiforme. 
b) Hieroglífica. 
c) Escrita simbólica. 
d) Escrita babilônica. 
 
28. Os fidalgos portugueses a quem Dom João III doou as 
capitanias hereditárias (faixas paralelas de terra que iam do 
litoral até os limites do Tratado de Tordesilhas) no Brasil - 
Colônia eram denominados de: 
a) Arrendatários. 
b) Meeiros. 
c) Donatários. 
d) Correligionários. 
 
29. Doutrina e prática política que consiste em fazer a defesa das 
camadas menos privilegiadas da população, explorando suas 
emoções e simpatias com objetivos políticos. No Brasil surgiu 
com Getúlio Vargas e os políticos a ele relacionados. Getúlio 
Vargas manipulava as vontades do povo, da oligarquia cafeeira e 
da burguesia industrial que então surgia, e assim manteve o 
poder por quinze anos. 
O texto refere-se a (ao): 
a) Nacionalismo. 
b) Fascismo. 
c) Democracia. 
d) Populismo. 
 
30. É a área onde os acréscimos de ciência e tecnologia ao 
território se verificam de modo contínuo. Expressão mais intensa 
do meio técnico-científico-informacional, essa região abrange os 
estados do Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo), os estados do Sul (Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul) e dois estados do Centro-oeste (Mato 
Grosso do Sul e Goiás), tendo como pólo as metrópoles de São 
Paulo e do Rio de Janeiro. Nessa região, a modernização 
generalizada e a intensa circulação interna e com outras regiões 
e países correspondem a uma marcada divisão territorial do 
trabalho. Sede da agricultura mais moderna do Brasil e do mais 
expansivo desenvolvimento industrial e financeiro, essa área 
concentra, também, os níveis superiores dos sistemas de saúde, 
educação, lazer e serviços modernos, como a publicidade, cujas 
demandas são garantidas pelo consumo dessa grande 
concentração produtiva e populacional. 

http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/ 
A conformação regional expressa no texto foi criada pelos 
geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira e denominada de: 
a) Região Tecnológica. 
b) Região Concentrada. 
c) Região Centro-Sul. 
d) Região Informacional. 
 
31. Foi criada logo após a Primeira Guerra como tentativa de 
resolver os conflitos sem necessidades de Guerras. Os Estados 
Unidos embora tenham participado de sua criação, não 
integraram essa organização. Pode ser considerada antecessora 

da ONU, mas, infelizmente, a ação de seus membros não 
conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial.  
A organização a que se refere o texto é a: 
a) Organização dos Estados Aliados. 
b) Aliança das Nações. 
c) Liga da Paz. 
d) Liga das Nações. 
 
32. Gramíneas, alguns arbustos e raras árvores formam a 
fisionomia vegetal do ___________, ao sul do Rio grande do Sul, 
e que se estende por Uruguai e Argentina. Presença vital e 
marcante em meio a essa paisagem, que serviu de cenário para 
romances, novelas e minisséries, o vento frio polar___________ 
“varre” as extensas planícies do bioma. Por vezes as planícies 
são permeadas por suaves ondulações chamadas de 
______________, cujas altitudes não ultrapassam 200 metros.  
Os elementos da paisagem ao sul do Rio Grande do Sul e que 
completam, respectivamente, as lacunas do texto são: 
a) Campos – Austral – chapadas. 
b) Pampa – Minuano – coxilhas.   
c) Cerradinho – Boreal – coxilhas. 
d) Coxilhas – Austral – pampa. 
 
33. Comunidades, governo, pesquisadores e cientistas propõem 
medidas para conservar e aproveitar, de forma sustentável, a 
floresta Amazônica. São formas sustentáveis de aproveitamento 
da floresta Amazônica, exceto:  
a) Incentivar o manejo de produtos florestais como frutos, óleos, 
fibras e resinas. 
b) Pesquisas sobre fauna, flora, solo, clima e biodiversidade, pois 
para proteger é preciso conhecer. 
c) Regularizar a posse da terra para evitar a especulação de 
terras e sua ocupação irregular pode inibir ações de 
desmatamento ilegal.  
d) Expandir políticas de incentivos fiscais e financeiras para o 
desenvolvimento de grandes projetos de exploração mineral 
como a Serra dos Carajás. 
 
34. Até algumas décadas atrás, o espaço geográfico brasileiro 
era formado por diversas áreas independentes, que não 
mantinham ligações estreitas entre si. Nessas áreas, a maior 
parte da produção econômica destinava-se prioritariamente, à 
exportação, e não ao comércio interno. Quase todas as áreas 
tiveram um período de esplendor, que ocorria quando seu 
principal produto alcançava grande destaque no mercado 
internacional. Foi assim com a cana de açúcar do litoral 
nordestino nos séculos XVI e XVII; o algodão do Maranhão e o 
ouro de Minas Gerais no século XVIII; a borracha da Amazônia 
no final do século XIX e início do XX; o café do estado de São 
Paulo no final do século XIX e nas primeiras décadas do século 
XX.  Por essas razões não havia um espaço integrado, ou seja, 
um verdadeiro espaço nacional. Daí dizer que o Brasil 
assemelhava-se a um: 
a) Istmo. 
b) Atol. 
c) Recife. 
d) Arquipélago. 
 
35. É a denominação popular dada em São Paulo às argilas 
férteis de coloração vermelha resultantes da decomposição de 
rochas básicas como basalto, diabásio, etc. No sul do Brasil 
resultam da decomposição sofrida pelo derrame basáltico 
ocorrido no período Triássico.  
O texto refere-se à formação do solo de: 
a) Massapé. 
b) Cambissolo. 
c) Terra roxa. 
d) Várzea. 
 
36. As secas são um problema constante do Nordeste brasileiro, 
embora não possa ser considerado o único nem o maior da 
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região. O principal entrave ao desenvolvimento da região, na 
verdade, é: 
a) A transposição do Rio São Francisco. 
b) A concentração de renda e a desigualdade social. 
c) Os deslizamentos de encostas no litoral. 
d) A degradação dos solos. 
 
37. Durante os primeiros anos da República do Brasil (1889-
1930), a maioria dos presidentes era de São Paulo e de Minas 
Gerais. Por isso, esse período ficou conhecido também como: 
a) República do café-com-leite. 
b) Nova República. 
c) Movimento Tenentista. 
d) Estado Novo. 
 
38. Elevado à categoria de município com a denominação de 
Macaubal, por Lei Estadual nº 233, de 24 de dezembro de 1948, 
este foi desmembrado de: 
a) União Paulista. 
b) Nhandeara. 
c) Monte Aprazível. 
d) Sebastianópolis do Sul. 
 
39. O Artigo 10º da Lei Orgânica do município de Macaubal 
dispõe sobre assunto de interesse local e ao Bem-Estar de sua 
população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras as 
seguintes atribuições: 
I. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, 
remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de 
qualquer natureza. 
II. Prover que os novos loteamentos serão obrigatoriamente 
dotados de infra-estrutura de energia elétrica, abastecimento de 
águas e serviços de esgoto, inclusive os loteamentos feitos pela 
Prefeitura Municipal. 
III Promover a conservação de estradas e caminhos municipais e 
estaduais. 
Está (ao) correta (s). 
a) Apenas I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
40. Conforme o Artigo 129º da Constituição do Estado de São 
Paulo ao servidor público estadual é assegurado o percebimento 
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por 
_________________, e vedada a sua limitação. 
a) Biênio. 
b) Triênio. 
c) Quadriênio. 
d) Quinquênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




