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01. Indique a opção cujas palavras, grafadas com Ch e X,
estão INCORRETAS.
a) Chinelo, chique, xilofone, texto.
b) Taxa, caxumba, chamego, chapéu.
c) Enchurrada, cherife, enchovalho, champu.
d) Sintaxe, broche, xará, xavante.
02. Uma das alternativas apresenta todas as palavras,
grafadas com G e J, ERRADAS.
a) Rabugice, herege, tangerina, agilidade.
b) Lage, magestade, pagem, mangericão.
c) Fuligem, malandragem, enferrujar, faringe.
d) Auge, gibi, impigem, origem.
03. Uma das alternativas contém somente
PAROXÍTONAS. Indique-a.
a) Mulher, pele, córrego, barcaça.
b) Fraternidade, lapela, imagem, regato.
c) Café, sabiá, jiló, tabuleiro.
d) Paletó, jardim, horta, oceano.

palavras

04. Uma das alternativas apresenta a série de palavras,
grafadas com S e Z, ERRADAS.
a) Sacerdotisa, causa, ausência, surdez.
b) Singeleza, nobreza, catálise, duquesa.
c) Pitonisa, diaconisa, rigidez, através.
d) Catequisar, fuzível, calabreza, sacerdotiza.
05. Quanto à separação das sílabas, aponte a alternativa
CORRETA:
a) Fol-ha-gem, ca-rro-ça, ima-gem, a-u-di-ção.
b) Re-pol-ho, al-fa-ce, a-gri-ã-o, mol-ho.
c) Pa-ren-te, ba-lan-ça, bos-que, mu-lher.
d) Ta-tua-gem, lin-ha-ça, pal-ho-ça, ho-mem.
06. Indique a opção que contém a série de palavras
PROPAROXÍTONAS.
a) Palácio, vintém, relógio, moleque.
b) Inveja, sorte, armazém, cidade.
c) Vilarejo, estância, funcionário, trabalho.
d) Melancólica, cólica, médico, parágrafo.
07. Escolha a alternativa INCORRETA quanto à grafia de
todas as palavras.
a) Sisudo, humanizar, vazio, prazeroso.
b) Nobresa, esitar, azilo, calabreza.
c) Exceder, expansão, hospitalizar, revisão.
d) Gasoso, lousa, ausência, deleitosa.
08. Selecione a alternativa que completa corretamente as
lacunas da frase:
“Os pacientes em estado grave foram encaminhados a
diferentes clínicas__________”.
a) Médico-cirúrgicas.
b) Médica-cirúrgicas.
c) Médicos-cirúrgicas.
d) Médica-cirúrgicos
09. Indique a opção que contém a série de palavras
OXÍTONAS.
a) Delícia, sorvete, pá, vínculo.
b) Armário, geladeira, canto, sabão.
c) Cartucho, fuzil, mansão, cólera.
d) Vogal, chinês, armazém, pó.
10. O uso do verbo está INCORRETO em:
a) Não creio em soluções mágicas. Não é possível que eles
creiam.
b) Não é necessário que você o agride.

c) Nunca estive lá; se um dia estiver, ficarei satisfeito.
d) Estou tão cansado! Não acredito que você não esteja.
11. Considerando a norma culta, aponte a alternativa
CORRETA:
a) Choveu protestos sobre o orador.
b) Os estudantes amanhecia para uma nova época.
c) Quando eu poder, irei à Espanha.
d) Não me precavi contra esse tipo de imprevisto.
12. Indique a opção que classifica CORRETAMENTE o
sujeito da frase.
a) Telefonaram para você hoje de manhã. (sujeito
determinado).
b) Estão gritando seu nome lá no estádio.
(sujeito
indeterminado).
c) Está anoitecendo. (sujeito indeterminado).
d) Tratava-se de questões delicadas. (oração sem sujeito).
Matemática
13. Qual o valor de  na equação 2 −  − 2 = −3?
a) −1
b) −5
c) 2
d) 1
14. Qual o valor de  na equação 4 + −2 − 2 = 2?
a) 0
b) 1
c)

d) 2


15. Qual o valor da expressão  ?
a)
b)
c)
d)



















16. Qual o valor da expressão −  − 1?
a) −
b) −
c)














d)




17. Qual o valor da expressão + 6 −
a)
b)
c)
d)







?















18. Qual o valor da expressão  ?
a)







b)

c) 1
d) 2


19. Qual o valor da expressão 2 . − 3 − ?




1

a) 0

b) Nicolau Yurati e Antônio Rosa.
c) Antônio José dos Reis e Delfino de Melo.
d) José Luciano e Antônio Morais.



b)

c) 1
d) −1
Considere o seguinte problema para responder as questões
de números 20 a 22
Veja a tabela de preços abaixo:
Descrição
do Valor
Produto
Unitário
Pasta de dente
!$ 0,85
Ovo
!$ 0,18


Maria Ivone compra dezenas de pastas de dente e dúzia


de ovos. Elaine compra meia dezena de pastas de dente e
uma dúzia de ovos.
20. Quantos reais Maria Ivone gastou?
a) !$ 5,43
b) !$ 6,85
c) !$ 6,18
d) !$ 5,98
21. Quantos reais Elaine gastou?
a) !$ 6,41
b) !$ 7,08
c) !$ 5,82
d) !$ 6,76
22. Quantos reais Maria Ivone gastou somente com as
pastas de dente?
a) !$ 5,35
b) !$ 4,75
c) !$ 4,90
d) !$ 5,10
23. Sabendo-se que o dobro de um número  é igual 180,
qual é o triplo desse número?
a) 360
b) 1.080
c) 540
d) 270


24. Sabendo-se que o triplo de um número  é igual , qual o


resultado da expressão − ?





a)

b) 2
c) 0
d)




27. A hidrografia do município de Laranjal Paulista é
riquíssima e conta com um dos mais importantes rios do
estado de São Paulo, o rio Tietê. Em que município do
Estado de São Paulo nasce o rio Tietê?
a) Sorocaba.
b) São Paulo.
c) Mogi Mirim.
d) Salesópolis.
28. Existem no mundo algumas classificações de relevo.
Uma das mais utilizadas é a de plataforma continental,
planaltos, depressões e planície. O município de Laranjal
Paulista esta situado em qual destas classificações?
a) Cadeia montanhosa.
b) Planalto.
c) Depressão.
d) Planície.
29. Os municípios são criados por leis e decretos estaduais.
Nestas leis e decretos também são apontados os distritos e
as comarcas a que cada município detém ou pertence. O
distrito de Laras foi anexado ao município de Laranjal
Paulista pelo Decreto-Lei Estadual nº 9775, de 30 de
novembro de 1938. A Lei nº 233 anexou o distrito de
Maristela ao município de Laranjal Paulista em que ano?
a) 1930.
b) 1948.
c) 1960.
d) 1978.
30. O primeiro imperador brasileiro foi D. Pedro I, sendo
sucedido por D. Pedro II, contudo esta transição não ocorreu
de forma imediata, houve um período de quase dez anos
onde o Brasil ficou sem imperador. Como ficou conhecido o
período em que o Brasil ficou sem imperador?
a) Período Ditatorial.
b) Período Absolutista.
c) Período Regencial.
d) Período Republicano.
31. Durante o período colonial a principal força de trabalho
consistia nos escravos negros trazidos da África. Esta mão
de obra, embora pouco produtiva, foi decisiva para a
acumulação de capitais por proprietários de terras. No
período imperial brasileiro os escravos negros eram usados
em que atividade econômica no Nordeste brasileiro?
a) Café.
b) Algodão.
c) Cana de açúcar.
d) Extração de ouro e prata.

Conhecimentos Gerais
25. A colonização da região de Laranjal Paulista começou
com os tropeiros, contudo, a exploração local ganhou grande
impulso com a expansão de infraestrutura de transporte.
Qual foi a infraestrutura de transporte que impulsionou a
exploração do território de Laranjal Paulista.
a) Rodovia pavimentada.
b) Hidrovia Tiete-Paraná.
c) Gasoduto.
d) Estrada de ferro.

32. Os portugueses impuseram as suas colônias a
exclusividade de comercialização, desta forma, era permitido
às colônias comercializar apenas com a metrópole
portuguesa. Como ficou conhecida esta imposição sobre a
comercialização de mercadorias produzidas nas colônias
portuguesas?
a) Impedimento Comercial.
b) Pacto Colonial.
c) Exclusivismo Real.
d) Escravismo Comercial.

26. O hino oficial do município de Laranjal Paulista é muito
bonito e enaltece a beleza do céu local. Aponte a alternativa
que apresenta os dois autores do hino oficial de Laranjal
Paulista.
a) José Mandelli e Vitor R. Machado.

33. Durante a história democrática brasileira nem sempre as
mulheres tinham direito a voto, aliás, este direito só foi
reconhecido bem depois da Proclamação da República. Em
que Constituição Federal exatamente as mulheres tiveram
direito a voto?
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a) Constituição de 1891.
b) Constituição de 1934.
c) Constituição de 1946.
d) Constituição de 1969.
34. No início do século XIX a Família Real Portuguesa
desembarcou no Brasil trazendo boa parte da realeza para
nosso país. A vinda da Família Real foi motivada pela
invasão francesa em Portugal. Quem era o monarca
português que desembarcou no Brasil e passou a governar o
reinado colonial de Portugal do território brasileiro?
a) Dom Pedro I.
b) Dom Alvares Cabral.
c) Dom João 6º.
d) Dom Malaquias.
35. Em 1929 o mundo capitalista acompanhou uma das
principais crises deste sistema. A queda da Bolsa de Nova
Iorque abalou os principais países desenvolvidos da época.
De que forma o Brasil mais sentiu a Crise de 1929?
a) Houve falência generalizada das empresas que
prestavam serviços a investidores brasileiros.
b) Diminuição da venda de café.
c) Rápida diminuição dos gastos nacionais com obras de
transporte.
d) Vertiginoso crescimentos das cidades devido a migrantes
da zona rural.

40. Observe o climograma abaixo:

A linha representada no climograma diz respeito as
temperaturas e as colunas pintadas de preto representam os
índices de precipitação, ambos durante um ano em um
determinado território. O climograma representa que clima
brasileiro?
a) Clima temperado.
b) Clima tropical.
c) Clima semi-árido.
d) Clima equatorial.

36. Durante o processo de formação territorial brasileiro
alguns fatos agitaram a América do Sul, incluindo a
formação de um país que, anteriormente, tinha seu território
vinculado ao Brasil. Qual atual país já teve seu território
vinculado ao Brasil?
a) Argentina.
b) Chile.
c) Bolívia.
d) Uruguai.
37. O Brasil é um país reconhecido internacionalmente por
ter relações diplomáticas pacíficas, não tendo inimigos ou
desafetos. Contudo, durante o período colonial o Brasil foi
atacado por alguns países. Que país atacou e dominou parte
do nordeste brasileiro?
a) Holanda.
b) Estados Unidos.
c) Inglaterra.
d) Argentina.
38. O Brasil passou mais de vinte anos sob a tutela de um
forte regime opressivo, onde houve a cassação dos direitos
individuais e a instituição da tortura como forma de
repressão. Durante a década de 1980 a população não
suportou mais a realidade imposta e protestou através de
manifestações que exigiam o voto popular direto para a
escolha de representantes. Como as manifestações
contrárias ao Regime Militar ficaram conhecidas?
a) Diretas Já.
b) Militares Agora.
c) Monarquia Já.
d) Liberdade Já.
39. Entre as bacias hidrográficas mais importantes do
planeta esta uma que não é exclusivamente brasileira, mas
a maior parte do seu rio principal corre em território nacional.
Este rio é considerado o maior do mundo em extensão e em
volume de água. Qual é o rio principal da maior bacia
hidrográfica sul-americana?
a) Rio da Prata.
b) Rio Paraná.
c) Rio Amazonas.
d) Rio São Francisco.
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