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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia a história em quadrinhos: 

 
Angeli Ozzy – Visita de parentes. Folha de S. Paulo. 19/08/1994. 

 
1. Pode se deduzir do texto, que o relacionamento entre os familiares dava-se:  
(a) em sentido amigável  
(b) em sentido de crítica  
(c) em sentido de autoritarismo 
(d) em sentido de elogios 
 
2. Nas falas da tia e da avó, aparecem duas palavras já separadas em sílabas. O que Angeli, autor 
dessa história em quadrinhos de humor, quis sugerir com essa divisão: 
(a) expressar carinho, ternura e encantamento por elas. 
(b) expressar desprezo e autoritarismo por elas. 
(c) expressar tristeza e encantamento por elas. 
(d) nenhuma das alternativas. 
 
3. No terceiro balão, pode-se identificar, entre os primos, uma relação de: 
(a) carinho 
(b) amor 
(c) desprezo 
(d) agressividade 
 
4. No segundo balão, na frase “E aí, garotão, tá lembrado do titio?”, a palavra “tá” corresponde ao 
verbo: 
(a) estar   
(b) comprar  
(c) fazer 
(d) andar 
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5. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma regra de “vovô”: 
(a) coisas   
(b) tricô 
(c) armário   
(d) relâmpago 
 
6. Na história em quadrinhos tem: 
(a) 5 pontos de exclamação – 2 pontos de interrogação   
(b) 4 pontos de interrogação – 2 pontos de exclamação 
(c) 4 pontos de interrogação – 1 pontos de exclamação 
(d) 5 pontos de interrogação – 2 pontos de exclamação  
 
7. As palavras “bonitinho” e “netinho” apresentam-se, respectivamente: 
(a) grau diminutivo – grau aumentativo   
(b) grau aumentativo – grau aumentativo  
(c) grau comparativo de igualdade – grau comparativo de inferioridade 
(d) grau diminutivo – grau diminutivo  
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 08 a 10:  
 

 
 
8. Compare as palavras “colar”, “coral” e “calor”:  
(a) as três têm em comum os mesmos sons 
(b) as três têm em incomum os mesmos sons 
(c) duas têm em comum os mesmos sons 
(d) uma tem em comum o mesmo som  
 
9. Quanto ao substantivo “Carolina” classifica-se em: 
(a) próprio  
(b) comum  
(c) simples  
(d) composto  
 
10. Qual a alternativa em que todas as palavras possuem as sílabas separadas corretamente? 
(a) Car-o-li-na – e-n-tr-e – men-i-na 
(b) co-ral – co-lo-re – cal   
(c) se-u – co-rre – cor-a-da 
(d) po-r – to-rna – co-lo  
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Leia: 
 

 
Cristina Porto. Negrinho do Pastoreio.  

In: Ferreira, Mauro. Entre palavras, nova edição. 2. ed.  
São Paulo: FTD, 2006. p.110. (Coleção entre palavras: língua portuguesa) 

 
11. Assinale a alternativa em que o substantivo nomeia o protagonista da lenda: 
(a) moleque 
(b) nome 
(c) pulsos 
(d) gente 
 
12. Quais desses substantivos o patrão certamente não usaria para nomear o garoto: 
(a) moleque, pobre 
(b) pobre, pobrezinho 
(c) moleque, pobrezinho 
(d) pobre, Negrinho 
 
13. Qual o antônimo (o significado contrário) da palavra sublinhada em “[...] Mandou amarrar o 
Negrinho [...]”: 
(a) surrar  
(b) corroer  
(c) amordaçar  
(d) soltar 
 
Leia e observe esta tirinha: 

 
Laerte. Em classificados. São Paulo, Devir, 2002. 
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14. Nos três primeiros quadrinhos, qual a classe gramatical da palavra “reduza”: 
(a) forma do pronome reduzir  
(b) forma do adjetivo reduzir 
(c) forma do substantivo reduzir  
(d) forma do verbo reduzir   
 
15. A forma do verbo reduzir, nos três primeiros quadrinhos, expressa: 
(a) orientação 
(b) negação 
(c) indecisão   
(d) elogio   
 
16. Nos três primeiros quadrinhos, qual a classe gramatical das palavras sublinhadas “Reduza a 80 
km”, “Reduza a 50 km” e “Reduza a 10 km”: 
(a) adjetivo 
(b) pronome  
(c) numeral 
(d) substantivo  
 
 
Leia com atenção os quadros abaixo, para responder às questões de 17 a 20: 
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17. Nos quadros 4 e 5, o relacionamento entre pai e filho acontece de forma: 
(a) intolerante  
(b) autoritária   
(c) amigável 
(d) com indiferença 
 
18. No texto, o papel do pai de cuidar do filho inverteu-se quando: 
(a) a mãe deu assistência ao filho. 
(b) o pai deu assistência à mãe. 
(c) a mãe deu assistência ao pai.  
(d) a mãe deu assistência ao pai e ao filho.  
 
19. Quais são os pronomes interrogativos presentes nas seguintes falas das personagens: 
– O que está fazendo Cebolinha?!  
– Quantas vezes eu já falei que é perigoso brincar com martelos?!  
(a) que e quantas. 
(b) que e como. 
(c) quantas e isso. 
(d) isso e quando. 
 
20. Em algumas falas do pai de Cebolinha há o emprego de sinais de pontuação no final da frase. O 
que esses sinais exprimem? 
(a) o ponto de interrogação indica as perguntas feitas a Cebolinha e o ponto de exclamação exprime 
a irritação do pai com a possibilidade de Cebolinha ferir-se com o martelo. 
(b) a irritação da mãe quando ouviu os gritos do pai. 
(c) a felicidade da mãe ao ver que o brinquedo estava consertado. 
(d) nenhuma das alternativas. 
 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
21. O operário não deve: 
(a) aplicar inseticidas e fungicidas; 
(b) executar serviços de lavoura; 
(c) construir redes de esgoto; 
(d) cuidar de currais, terrenos baldios e praças. 
 
22. É tarefa do operário: 
(a) trabalhar com qualquer tipo de massa e base de cal, cimento e outros materiais de construção; 
(b) auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; 
(c) trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; 
(d) preparar e aplicar caiações. 
 
23. Sobre as atribuições do operário, é incorreto dizer que: 
(a) tem carga horária de 40 horas semanais; 
(b) está sujeito a uso de uniforme e equipamentos de proteção individual; 
(c) deve ter idade entre 18 e 45 anos; 
(d) poderá transportar, arrumar e elevar mercadorias. 
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24. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, com exceção de : 
(a) prêmio por pontualidade; 
(b) indenizações; 
(c) auxílios e adicionais; 
(d) auxílio para diferença de caixa. 
 
25. Não é dever do servidor público municipal: 
(a) observar as normas legais e regulamentares; 
(b) participar de comemorações e atividades desportivas; 
(c) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão de 
seu cargo; 
(d) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado, ou com o 
uniforme que for determinado. 
 
26. Não é caso de aplicação de pena de demissão ao servidor: 
(a) crime contra a administração pública; 
(b) inobservância de dever funcional previsto em lei; 
(c) indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas; 
(d) improbidade administrativa. 
 
27. Sobre a política de assistência social municipal, é incorreto dizer que: 
(a) tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(b) as pessoas com menos de 14 anos e mais de 60 anos de idade terão prioridade absoluta em todos 
os programas de natureza social; 
(c) o Município realizará os programas de assistência exclusivamente com a participação dos 
servidores municipais; 
(d) visa dar amparo aos carentes e desassistidos. 
 
28. Quanto à aposentadoria, pode-se afirmar que: 
(a) será compulsória aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição; 
(b) as mulheres poderão se aposentar com  50 (cinquenta) anos, desde que tenham 20 (vinte) de 
contribuição, com proventos integrais; 
(c) os proventos dos aposentados não serão revistos juntamente e na mesma proporção que dos 
servidores em atividade; 
(d) não será admitida aposentadoria proporcional. 
 
29. Os servidores públicos municipais não terão direito a: 
(a) auxílio natalidade; 
(b) salário família; 
(c) plano de seguridade social; 
(d) salário paternidade. 
 
30. É correto dizer que: 
(a) o servidor público poderá vestir-se de acordo com seu gosto pessoal, não podendo ser obrigado a 
usar uniforme; 
(b) o servidor público deve lealdade às instituições que servir; 
(c) o servidor público pode falar livremente sobre os assuntos da repartição; 
(d) o servidor público deve tratar o público em geral da mesma maneira como for tratado, pois não 
precisa ser amável com todos. 
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MATEMÁTICA 
 
31. Veja a ordem de chegada: chegou um operário, depois seis, depois oito e por fim os doze 
operários que faltavam. Assim a ordem correta em numeral é: 
(a) 1-6-8-12. 
(b) 1-8-6-12. 
(c) 12-6-8-1. 
(d) 6-1-8-12. 
32. Seguindo a ordem crescente: 12 operários foram demitidos, depois 13 e depois? 
(a) 15. 
(b) 16. 
(c) 14. 
(d) 17. 
 
33. O operário derrubou 8 caixas do topo da construção, na forma escrita: 
(a) Dez. 
(b) Oito. 
(c) Sete. 
(d) Vinte. 
 
34. Dois operários trabalham juntos há 12 anos, escrevendo temos: 
(a) Dois operários, doze anos. 
(b) Dois operários, dez anos. 
(c) Dois operários, oito anos. 
(d) Dois operários, quatro anos. 
 
35. Veja a ordem: 
1º Um operário. 
2º Oito operários. 
3º Quatorze operários. 
Assim é correto afirmar em numeral  seguindo o ordenamento: 
(a) 8- 1- 14. 
(b) 14- 8- 1. 
(c) 1- 8- 14. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
36. Das alternativas abaixo, qual das frases dá a ideia de grandeza em tamanho: 
(a) O terreno é muito pequeno para a construção do edifício. 
(b) O espaço para fazer o cimento é menor do que o necessário. 
(c) O edifício é grande o suficiente parta acomodar os apartamentos. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
37. Pensando em ordens: João, Pedro, Paulo, Carlos, Mateus e Marlon são operários. Assim é 
correto afirma que: 
(a) São ao todo 4 operários. 
(b) São ao todo 5 operários. 
(c) São ao todo 8 operários. 
(d) São ao todo 6 operários. 
 
38. Problematizando: Marcos é operário e Carlos também, logo é correto afirmar: 
(a) Existem então 4 operários. 
(b) Existem então 2 operários. 
(c) Existem então 3 operários. 
(d) Existem então 9 operários. 
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39. Problematizando: Dez prédios serão construídos na cidade de São Pedro do Sul. Assim é correto 
afirmar: 
(a) Dez prédios serão construídos na cidade de São Pedro do Sul. 
(b) Dez prédios não serão construídos na cidade de São Pedro do Sul. 
(c) Doze prédios serão construídos na cidade de São Pedro do Sul. 
(d) Vinte prédios serão construídos na cidade de São Pedro do Sul. 
 
40. Problematizando: o proprietário de oito apartamentos resolve vender metade para investir em 
outro negócio, logo vendeu: 
(a) Quatro. 
(b) Dois. 
(c) Oito. 
(d) Nenhum. 
 




