
1 
 

Cargo: Monitor do Projeto Esporte Social 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema e responda às questões: 
 

Triste quem ama, cego quem se fia 
Nascemos para amar; a humanidade 

Vai tarde ou cedo aos laços da ternura. 
Tu és doce atrativo, ó formosura. 

Que encanta, que seduz, que persuade: 
 

Enleia-se por gosto a liberdade; 
E depois que a paixão n'alma se apura, 
Alguns então lhe chamam desventura, 
Chamam-lhe alguns então felicidade: 

 
Qual se abisma nas lôbregas tristezas, 

Qual em suaves júbilos discorre, 
Com esperanças mil na ideia acesas: 

 
Amor ou desfalece, ou pára, ou corre: 

E, segundo as diversas naturezas. 
Um porfia, este esquece, aquele morre. 

 
Manuel Maria Barbosa du Bocage 

 
01. Identifique a alternativa correta em que exprime o sentido que 
tem o termo qual nos versos: 
“Qual se abisma nas lôbregas tristezas/ Qual em suaves júbilos 
discorre”: 
a) Tem o sentido de este- aquele/ um- outro. 
b) Tem o sentido de um- outro/ este- aquele. 
c) Tem o sentido de um- aquele/ outro- este. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
02. Assinale a alternativa correta em que há correlação entre os 
verbos no verso “Amor ou desfalece, ou pára, ou corre/ Um porfia, 
este esquece, aquele morre.” 
a) Desfalece- morre/ pára- esquece/ corre- porfia. 
b) Desfalece- desmaia/ pára- não anda/ corre- andar depressa. 
c) Desfalece- apaga/ pára- esquece/ corre- andar ligeiro  
d) Nenhuma das alternativas está correta 
 
03. “Enquanto a universidade não se refizer da reforma 
universitária, que deixou de lado a formação humanística, haverá 
espaço para esse tipo de curso que vê na completa diversidade do 
publico uma prova de que não só a falência universitária empurra 
multidões para as novas salas de aula.” 
O período acima, composto por subordinação, constitui-se de: 
a) Quatro orações: duas substantivas, uma adjetiva e uma 

principal. 
b) Quatro orações: uma adverbial, uma substantiva, uma adjetiva e 

uma principal. 
c) Cinco orações: uma adverbial, duas adjetivas, uma substantiva 

e uma principal. 
d) Cinco orações: duas adjetivas, duas substantivas e uma 

principal. 
 
04. “Eram sete horas da noite quando entrei no carro, ali no Jardim 
Botânico. Senti que alguém me observava enquanto punha o 
motor em movimento. Voltei-me e dei com os olhos grandes e 
parados como os de um bicho, a me espiar, através do vidro da 
janela, junto ao meio-fio.” 
Classifique a oração em negrito: 
a) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 
b) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 
c) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 
d) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 
 
05. Identifique a alternativa correta em relação a Regência Verbal: 
a) É preferível combater os males do que intimidar as próprias 

emoções. 

b) A esperança chegou paulatinamente aos já fadigados corações 
brasileiros. 

c) O povo tem ido nos bares das ruas para aliviar as constantes 
decepções diárias.  

d) Mudar de vida implica sempre em difíceis e embaraçosas 
acomodações. 

 
06. Assinale a alternativa correta em que as palavras empregadas 
possuem sentido conotativo: 
a) O tambor faz um grande barulho, mas é vazio por dentro. (Barão 

de Itararé) 
b) No porão da casa encontraram velhas fotos. 
c) Fizeram uma cara estúpida quando me viram.  
d) O vento varria o telhado. 
 
07. [...] Essa incapacidade de atingir, de entender, é que faz com 
que eu, por instinto de... de quê? Procure um modo de falar que 
me leve mais depressa ao entendimento. [...] 
LISPECTOR, Clarice. Os melhores contos. São Paulo; 
Global, 1984. (Fragmento) 
É correto afirmar que empregam-se as reticências acima para: 
a) Indicar ironia. 
b) Indicar dúvida, surpresa ou hesitação.  
c) Indicar suspensão de pensamento.  
d) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
Leia o poema e responda: 
 

O bicho alfabeto 
 

O bicho alfabeto 
Tem vinte e três patas 

Ou quase 
Por onde ele passa 
Nascem palavras e 

Frases 
Com frases 

Se fazem asas 
Palavras 

O vento leve 
O bicho alfabeto 

Passa 
Fica o que não se escreve 

 
                                                                        Paulo Leminski 

 
08. O eu lírico refere-se ao alfabeto como se fosse um bicho. 
Atualmente ele continua com “vinte e três patas”? Por quê? 
Assinale a alternativa correta que responde o enunciado: 
a) Sim, pois o poema não faz correlação com o alfabeto escrito.  
b) Não, foram acrescentadas apenas duas letras, no último acordo 

ortográfico. 
c) Sim, continua com vinte e três letras. 
d) Não, foram acrescentadas mais três letras, no último acordo 

ortográfico. 
 
09. Identifique a alternativa que explica o sentido que apresentam 
estes versos: “Por onde ela passa/ Nascem palavras e/ frases”. 
a) Simbolizam a construção das ideias a partir de palavras e frases 

que possibilitam o ato da comunicação escrita. 
b) Simbolizam a construção dos numerais a partir das palavras 

que formam o poema. 
c) Não simbolizam a construção das ideias de palavras e frases 

que possibilitam o ato da comunicação escrita.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10. As palavras leve e passa apresentam duplo sentido no poema. 
A alternativa que justifica esta afirmação é: 
I) Em o “vento leve”, pode-se entender leve como “suave, ameno” 
(adjetivo). 
II) Pode-se entender com o sentido de “carregue”(verbo). 
III) Nos versos: “Se fazem asas”, o verbo pode significar que 
continua ou se perde no tempo, é esquecido. 
a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
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b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11. Identifique a alternativa correta em relação a ortografia: 
I) Verbos terminados em –uar e –oar são escritos em e na terceira 
pessoa do singular do presente do subjuntivo. 
II) Substantivos abstratos que indicam qualidade, estado ou 
condição, quando derivados de adjetivos, escrevem-se com z 
terminados em –eza ou –ez. 
III) Emprega-se por que nas interrogativas diretas e indiretas. 
a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas.   
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
12. “A certo ponto da conversação, Glória me disse que desejava 
muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo.”  
(Ciro dos Anjos) 
Assinale a alternativa correta em relação ao discurso presente no 
enunciado: 
a) Discurso Direto. 
b) Discurso Indireto. 
c) Discurso Indireto Livre. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Matemática  
 

13. Qual é o valor positivo de � para que a sequência �−7, �� , −63
 
seja uma �. .?  
a) 147. 
b) 14. 
c) 3. 
d) 21. 
 
14. Heloise, Juliana, Gildete e Daiane, são quatro amigas viajantes 
que combinaram de viajar pelo Brasil a fim de conhecerem todas 
as cidades do país. Elas combinaram de saírem juntas de um hotel 
de Recife e de tempo em tempo voltarem a esse hotel para 
deixarem escrito em bilhete como foi o período de viagem de cada 
uma. Heloise voltará de 6 em 6 dias, Juliana de 2 em 2, Gildete de 3 em 3 e Daiane de 8 em 8 dias. Sabendo-se que elas partiram em 
viagem dia 03/01/2012, quando que elas voltarão a se encontrar 
todas juntas no hotel de Recife? (exemplo: se elas viajaram hoje, a 
contagem dos dias começa a partir de amanhã. Elas retornarão ao 
hotel no ultimo dia e antes dele acabar) 
a) 28/01/2012. 
b) 26/01/2012. 
c) 27/01/2012. 
d) 29/01/2012. 
 
15. Um automóvel deslocando-se a uma velocidade média de 110	 �� ℎ⁄  percorre um determinado percurso em 4	ℎ����	�	30	�� !"��. Em quanto tempo esse automóvel 
percorrerá o mesmo percurso a uma velocidade média de 100	 �� ℎ⁄ ? 
a) 495	�� !"��. 
b) 5	ℎ����	�	35	�� !"��. 
c) 4	ℎ����	�	57	�� !"��. 
d) 4	ℎ����	�	23	�� !"��. 
 
16. Qual o valor de � na equação �	 ∙ 	√8 = √7? 

a) √'((  

b) √)*(  

c) √'(+  

d) √)*+  
 
17. Qual é a soma dos quarenta e sete primeiros termos da �. ,. -−19,−12,−5, … /? 
a) 6.984. 

b) 6.371. 
c) 7.625. 
d) 6.674. 
 
18. Em uma �.,., sabemos que o sétimo termo é 41, a razão é −13 e o 33º termo é igual 3� − 15. Qual o valor de �? 
a) −115. 
b) −94. 
c) −104. 
d) −297. 
 
19. Uma certa raça de cavalo come diariamente sempre a mesma 
quantidade de ração. Um criador possui 5 cavalos dessa raça e 
gasta com eles 600	�0 de ração durante 12 dias. O criador 
resolveu comprar mais � cavalos dessa mesma raça e após essa 
compra ele passou a gastar 900	�0 de ração a cada 15 dias. 
Quantos cavalos esse criador comprou? 
a) 2. 
b) 6. 
c) 3. 
d) 1. 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões de 
número 20 e 21. 
 
As despesas com a manutenção de um pequeno condomínio são 
fixas e iguais para todos os condôminos. Em certo mês elas 
totalizaram 1$	1.200,00. Três dos condôminos, não dispondo de 
dinheiro para pagar suas contas, obrigaram os demais condôminos 
a pagar, além da sua parte, um adicional de 1$	90,00 cada um. 
 
20. Qual é o número total de condôminos? 
a) 8. 
b) 5. 
c) 10. 
d) 6. 
 
21. Qual o valor pago por cada um dos condôminos nesse mês 
citado? 
a) 1$	210,00. 
b) 1$	150,00. 
c) 1$	240,00. 
d) 1$	330,00. 
 
22. Um avião levanta voo sob ângulo de 30° em relação à linha do 
horizonte. Quando ele estiver a 600	��"��� de altura (distância) 
em relação ao solo, qual terá sido seu deslocamento? (considere √2 = 1,41;	√3 = 1,73;	√5 = 2,24) 
a) 693,64	�. 
b) 300	�. 
c) 1.200	�. 
d) 519	�. 

23. A soma das raízes da equação 4 � 2 2−� � 3� � �4 = 0 é igual a: 

a) −3. 
b) −5. 
c) 2. 
d) 5. 
 
24. Um supermercado oferece a seus fregueses dois tipos de 
bacalhau: o Saithe, a 1$	9,50 o quilo e o da Noruega, a 1$	23,50 o 
quilo. Uma dona de casa que comprou 1	�0 de bacalhau e gastou 1$	19,30, adquiriu do bacalhau da Noruega quantas gramas? 
a) 300. 
b) 70. 
c) 400. 
d) 700. 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Pesquisando sobre a história de Guarani d´Oeste destacasse 
que os primeiros colonizadores chegaram a região na década de 
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1940. Em que ano Guarani d´Oeste passou a ser considerado 
município composto apenas do distrito sede? 
a) 1950. 
b) 1959. 
c) 1964. 
d) 1968. 
 
26. O município de Guarani d´Oeste esta localizado na bacia do 
Paraná, de acordo com a classificação de Jurandyr Ross. As 
altitudes nesta região do Estado de São Paulo não são muito 
elevadas, desta forma, a quantos metros acima do nível do mar o 
município de Guarani d´Oeste esta? 
a) 399. 
b) 499. 
c) 599. 
d) 699. 
 
27. Observe a tabela abaixo: 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD 
 
A tabela acima aponta a evolução histórica do Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH – do município de Guarani 
d´Oeste, destacando as variáveis: renda, longevidade e educação. 
Aponte a alternativa que melhor condiz com os números 
apresentados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
elaborado pelo PNUD. 
a) O IDH do município decaiu durante a série histórica motivado 

pela queda da renda. 
b) O IDH do município subiu devido a melhoria da variável renda, a 

única que se elevou no período. 
c) O IDH do município subiu devido a melhoria da educação e da 

longevidade da população. 
d) O IDH do município subiu devido a melhoria das variáveis, 

sendo a educação a que mais colaborou para elevar o índice 
municipal. 

 
28. A história geológica brasileira apresenta vários fenômenos que 
modificaram substancialmente o relevo brasileiro. Entre estes 
fenômenos encontramos a forma mais eficaz de destruir uma 
unidade geológica, a erosão. Qual das alternativas abaixo destaca 
um importante agente erosivo do relevo? 
a) Meteorização. 
b) Orogênese. 
c) Epirogênese. 
d) Tectonismo. 
 
29. O estado do Mato Grosso do Sul não figura na lista dos 
estados com elevado depósitos de recursos minerais. Contudo há 
uma exceção, no município de Corumbá há uma província 
mineralógica. Qual é a província mineralógica encontrada no Mato 
Grosso do Sul? 
a) Morro do Urucum. 
b) Pantanal. 
c) Depressão Cuiabana. 
d) Pico da Neblina. 
 
30. As pessoas, que habitam em cidades que estão sobre o 
Trópico de Capricórnio, têm um privilégio especial, nos dias 21 ou 
22 de dezembro, ao meio-dia, elas projetarão, no chão, uma 
sombra perfeitamente perpendicular ao seu eixo. Este fenômeno é 
conhecido como solstício. Aponte a alternativa que destaca outra 
característica do solstício. 
a) O dia é mais curto que a noite. 
b) A noite e o dia tem a mesma duração. 
c) A noite é mais curta no Hemisfério Norte. 
d) O dia é mais longo que a noite. 
 
31. O Império foi derrubado no Brasil através do empenho de três 
classes sociais principais: oligarquia rural, militares e burgueses. A 

união levou o Brasil ao regime republicano, que começou com um 
governo breve de transição e depois a República Velha. Contudo 
este grupos não chegaram a um acordo em relação a política 
econômica que o país deveria seguir. Aponte a alternativa abaixo 
que contempla o setor econômico nacional que mais se beneficiou 
pelas políticas de Estado da República Velha. 
a) Extrativo. 
b) Serviços. 
c) Agricultura. 
d) Construção Civil. 
 
32. A data de descobrimento do Brasil é 1500, contudo, só houve 
uma ocupação portuguesa de fato da colônia brasileira depois de 
1530. Qual é o nome dado ao período que se estende do 
descobrimento do Brasil até sua ocupação de fato? 
a) Hibernação. 
b) Pré-Colonial. 
c) Pós-Colonial. 
d) Inter-Colonial.  
 
33. Nos primórdios da colonização brasileira o pau-brasil detinha 
grande destaque. A extração e comercialização deste produto 
gerou cobiça de países como a França devido ao alto custo desta 
mercadoria no mercado europeu. Aponte a alternativa que destaca 
a principal utilização do pau-brasil na Europa. 
a) Fazer tecido. 
b) Acrescentar a comida como tempero. 
c) Fazer tinta. 
d) Madeira base para a indústria naval. 
 
34. As primeiras análises dos dados do Censo Demográfico de 
2010 apontam para uma melhoria da qualidade de vida da 
população, com destacado envelhecimento da mesma. Outro dado 
importante é da taxa de fecundidade em forte declínio na maior 
parte do país, havendo apenas duas exceções. Quais são as duas 
regiões que ainda apresentam elevada taxa de fecundidade em 
relação as demais regiões do país? 
a) Norte e Nordeste. 
b) Centro-Oeste e Norte. 
c) Nordeste e Sul. 
d) Sul e Sudeste. 
 
35. O período histórico entre o século XVI e o século XVIII ficou 
conhecido como o “Antigo Regime”. Este período é marcado pelo 
pacto colonial e o consequente comércio entre colônia e 
metrópole. Aponte a alternativa que destaca três características do 
Antigo Regime. 
a) Republicano, capitalista e classes sociais estabelecidas. 
b) Democrático, socialista e sem classes sociais. 
c) Absolutista, mercantilista e com surgimento das classes sociais. 
d) Teocrático, extrativista e com classes sociais pouco 

estabelecidas. 
 
36. Entre o século XVII e XVIII várias rebeliões ocorreram no país 
entre elas a “Aclamação de Amador Bueno”, “A Rebelião de 
Beckman”, “Guerra dos Emboabas”, “Guerra dos Mascates” e 
“Revolta de Vila Rica”. Como ficou conhecido o conjunto dos 
conflitos citados acima? 
a) Movimentos emancipatórios. 
b) Movimentos nativistas. 
c) Movimentos monárquicos. 
d) Movimentos messiânicos. 
 
37. Até primórdios do século XVIII a Capitania de São Paulo 
administra uma extensa área do território nacional. Contudo, ao 
longo deste século foram sendo criadas novas capitanias que 
melhoraram a gestão do território nacional. Qual capitania abaixo 
NÃO foi criada no século XVIII? 
a) Minas Gerais. 
b) Mato Grosso. 
c) Santa Catarina. 
d) Pernambuco. 
 

Município 
IDH 
1991 

IDH, 
2000 

IDH-
Renda
, 1991 

IDH-
Renda
, 2000 

IDH-
Longevidade
, 1991 

IDH-
Longevidade
, 2000 

IDH-
Educação
, 1991 

IDH-
Educação
, 2000 

Guarani 
d'Oeste 
(SP) 0.7 0.757 0.617 0.666 0.712 0.769 0.77 0.837 
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38. A vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil, 
principalmente do Rei Dom João VI, no início do século XIX foi de 
grande importância. Entre outros feitos houve o aparelhamento do 
governo, novas perspectivas econômicas, ampliação da força 
política brasileira, entre outros. Até que ano o Rei Dom João VI 
ficou no Brasil? 
a) 1821. 
b) 1830. 
c) 1840. 
d) 1853. 
 
39. Nas ultimas eleições de 2010 os paulistas escolheram dois 
senadores para se juntar ao já eleito Eduardo Suplicy. Quem foram 
os dois senadores eleitos em 2010 pelo Estado de São Paulo para 
ocupar a vaga no Senado Federal? 
a) Marta Suplicy e Eduardo Mercadante. 
b) José Serra e Tiririca. 
c) Marta Suplicy e Aloysio Nunes. 
d) Aloysio Nunes e Netinho de Paula. 
 
40. Nos últimos anos as boas notícias não vieram apenas da 
economia nacional. O Governo Federal anunciou a diminuição do 
ritmo de desmatamento da Amazônia brasileira. Esta notícia muito 
comemorada é atribuída ao aumento da fiscalização e as novas 
formas de extrativismo vegetal aplicadas na área. Mesmo assim o 
desmatamento avança substituindo a floresta por lavouras o é 
consumida pela produção de madeira. Qual é o estado brasileiro 
que mais desmatou no período 2009/2010? 
a) Mato Grosso. 
b) Amazonas. 
c) Rondônia. 
d) Pará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




