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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4:  
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 

Sob o céu todo estrelado 
Manuel Bandeira 

 
As estrelas, no céu muito límpido, brilhavam, 

[divinamente distantes. 
Vinha de caniçada o aroma amolecente dos jasmins. 
E havia também, num canteiro perto, rosas que  

[cheiravam a jambo. 
Um vaga-lume abateu sobre as hortênsias e ali ficou 

[luzindo misteriosamente. 
À parte as águas de um córrego contavam a eterna  

[história sem começo nem fim. 
Havia uma paz em tudo isso... 
(Era de resto o que dizia lá dentro o meigo adágio 

[de Haydn) 
Tudo isso era tão tranqüilo... tão simples... 
E deverias dizer que foi o teu momento mais feliz. 

 
 (Antologia poética. Rio de Janeiro,  

José Olympio, 1978)  
 
1. Em “Sob o céu todo estrelado”, o poeta descreve: 
(a) um lugar 
(b) um tempo  
(c) uma sensação  
(d) uma viagem 
 
2. No texto, que elementos o poeta percebe pela visão: 
(a) Tudo muito agitado. 
(b) Um história com começo e com fim. 
(c) Um sapo na lagoa. 
(d) Estrelas que brilham, um vaga-lume sobre hortênsias. 
 
3. A que o poeta compara os sons das águas do córrego: 
(a) À noite estrelada. 
(b) Às casas estavam adormecidas na noite estrelada. 
(c) Ao som da voz de uma pessoa contando uma história. 
(d) Às estrelas passavam sentimento de tristeza. 
 
4. No texto, a palavra tranqüilo (verso 16) deve ser escrita de acordo com as novas regras 
ortográficas, em qual alternativa: 
(a) tranquilo  
(b) tránquilo 
(c) trânquilo  
(d) tranquiló  
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Responda as questões de 05 a 07 após a leitura do poema abaixo:  
 
01 
02 
03 
04 
 

O dia abriu para-sol bordado 
De nuvens e de verde ramaria. 
E estava até um fumo, que subia, 
Mi-nu-ci-o-sa-men-te desenhado. 

 (Mário Quintana. A rua dos cataventos.  
Porto Alegre, Editora da UFRGS, 1982)  

 
5. O que o poeta quis dizer ao separar as sílabas da palavra minuciosamente? 
(a) para indicar a rapidez com que a fumaça subia.  
(b) para sugerir a lentidão, a vagarosidade com que a fumaça subia. 
(c) para indicar a solidão da pessoa amada. 
(d) para controlar a fumaça.   
 
6. No texto, o significado da palavra minuciosamente (verso 04) é: 
(a) cuidadosamente  
(b) lentamente 
(c) rapidamente 
(d) vagarosamente 
 
7. A palavra fumo (verso 03) pode ser substituída no texto, sem alterar o sentido, por: 
(a) fumaça  
(b) cigarro 
(c) fogo  
(d) água   
 
 
Observe as ilustrações e responda: 
 

 
Livro didático-pedagógico. 
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8. Em relação às palavras usadas por Nico, o que há de igual e o que há de diferente nas duas 
situações: 
(a) As palavras são diferentes; a ordem em que elas foram usadas é a mesma.  
(b) Nas duas situações as palavras usadas por Nico formam a frase. 
(c) As palavras são diferentes.  
(d) As palavras são as mesmas; a ordem em que elas foram usadas é diferente.   
 
9. Em qual das situações a personagem demonstra maior conhecimento da língua: 
(a) situação 1 
(b) situação 1 e 2 
(c) situação 2  
(d) nenhuma das situações.   
 
10. Qual é o emissor da mensagem nas duas situações apresentadas:  
(a) Grilim, o filho.  
(b) A árvore.  
(c) Nico, o pai.  
(d) O cachorro. 
 
11. Em qual das situações as palavras empregadas por Nico formam uma frase de sentido completo:  
(a) Na situação 1.  
(b) Na situação 2. 
(c) Na situação 1 e 2. 
(d) Nenhumas das situações. 
 
12. Assinale a alternativa em que o vocábulo é acentuado pela mesma regra da palavra “pé”: 
(a) pó.  
(b) aí. 
(c) buquê. 
(d) até. 
 
 
Leia a tira humorística: 
 

 
Glauco – Geraldinho. Folha de S. Paulo. 1/05/1993. 
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13. Há na tira uma palavra com dupla interpretação. Qual é?  
(a) acho  
(b) agora  
(c) arrumarem 
(d) enquanto  
 
14. Os pronomes “eles” e “eu” (balão 1) podem ser classificados em: 
(a) demonstrativos 
(b) indefinidos 
(c) possessivos 
(d) pessoais  
 
15. No segundo balão, pode-se identificar que o ponto de exclamação expressa: 
(a) ordem  
(b) suspiro 
(c) sentimento 
(d) todas corretas. 
 
Leia, a seguir, o inicio da letra da musica “Construção”: 
 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

 
16. No verso 06, a palavra “sólidas” pode ser interpretada, como: 
(a) consistentes 
(b) frágeis   
(c) tímidas 
(d) solitárias 
 
17. No verso 07, a palavra “mágico” pode ser substituída, sem alterar sentido, por: 
(a) triste 
(b) desencantado 
(c) feio 
(d) maravilhoso   
 
18. Quantas sílabas há nas palavras “fosse”, “filho”, “ergueu”:  
(a) nenhuma sílaba 
(b) uma sílaba 
(c) duas sílabas   
(d) três sílabas 
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19. O pronome presente no verso 04 classifica-se como: 
(a) pessoal 
(b) possessivo 
(c) indefinido 
(d) demonstrativo 
 
20. O adjetivo “tímido” (verso 04) refere-se à: 
(a) passo 
(b) rua 
(c) filho 
(d) mulher 
 
 
 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
21. Não está entre as atribuições do cargo de pedreiro: 
(a) trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; 
(b) construir redes de esgoto, água e tubulação elétrica; 
(c) construção e reforma de bueiros; 
(d) fiscalizar as obras. 
 
22. O cargo de pedreiro não obriga a: 
(a) cumprimento de carga horária semanal de 44 horas; 
(b) uso de uniforme e equipamentos de proteção; 
(c) proceder à lavagem de máquinas e veículos de qualquer natureza; 
(d) responsabilizar-se pelo material utilizado.  
 
23. Sobre o cargo de pedreiro, é incorreto dizer que: 
(a) deve auxiliar no serviço de abastecimento de veículos; 
(b) deve cortar pedras e armar formas para aplicação de tubos; 
(c) deve construir e reparar alicerces, paredes, muros, pisos e similares; 
(d) deve fazer reboco. 
 
24. Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é correto 
afirmar que: 
(a) todos os cargos serão providos por concurso público; 
(b) adquirem estabilidade todos os servidores públicos após dois anos de efetivo exercício; 
(c) a remoção do servidor poderá ocorrer a pedido, atendida a conveniência do serviço; 
(d) o valor do salário dos servidores poderá ser inferior ao salário mínimo nacional. 
 
25. Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) é vedado conceder licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, durante o 
período de estágio probatório; 
(b) pode-se conceder licença para tratar de assuntos particulares, por até dois anos, desde que o 
servidor esteja há, pelo menos, seis meses, no exercício de seu cargo;  
(c) uma vez solicitada por prazo determinado, a licença não poderá ser interrompida; 
(d) uma vez solicitada a licença, o servidor automaticamente fica afastado do exercício de suas 
funções. 
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26. O servidor público municipal poderá afastar-se do serviço, sem qualquer prejuízo, nos casos 
seguintes, menos no caso de: 
(a) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados e irmãos, 
pelo prazo de cinco (5) dias consecutivos; 
(b) falecimento de avós, sogro ou sogra, por dois dias consecutivos; 
(c) casamento, por cinco dias consecutivos; 
(d) divórcio, por dois dias consecutivos. 
 
27. Quanto à aposentadoria, pode-se afirmar que o servidor público municipal: 
(a) será aposentado compulsoriamente aos sessenta e cinco anos de idade; 
(b) a aposentadoria por invalidez será concedida ao servidor que, após vinte e quatro (24) meses de 
licença para tratamento de saúde, for considerado inválido para o serviço público, mediante laudo 
de junta médica; 
(c) não terá direito à aposentadoria proporcional ao tempo de serviço; 
(d) a aposentadoria, seja voluntária ou por invalidez, vigorará a partir do pedido, pelo servidor. 
 
28. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul estabelece: 
(a) não está entre os beneficiários de pensão por morte o irmão não emancipado, menor de 21 anos, 
ainda que fosse dependente do servidor falecido; 
(b) o pagamento do salário família é condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação 
obrigatório do filho ou equiparado; 
(c) o valor mensal da pensão por morte sempre será equivalente ao salário mínimo; 
(d) a pensão por morte poderá ser paga semanalmente. 
 
29. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, não está entre os objetivos da política de assistência 
social: 
(a) amparo aos carentes e desassistidos; 
(b) promoção e integração ao mercado de trabalho; 
(c) proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(d) garantia de emprego aos ex-presidiários. 
 
30. Não está entre os deveres do servidor público municipal: 
(a) chegar, sempre que possível, trinta minutos antes do horário de trabalho. 
(b) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 
(c) atender com presteza ao público em geral; 
(d) manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas. 
 
 
 
 
MATEMÁTICA 
 
 
31. Problematização: André é um pedreiro organizado, separou e organizou as 18 caixas com o seu 
material de trabalho. Destas, 12 estavam pintadas na cor verde e as demais na cor marrom. Quantas 
seriam as caixas da cor marrom: 
(a) 4 caixas. 
(b) 6 caixas. 
(c) 12 caixas. 
(d) 18 caixas. 
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Observe o desenho abaixo que se referem às questões 32, 33, e 34: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Veja a ordem dos acontecimentos: 
1º O pedreiro descuidou-se e caiu no cimento. 
2º O pedreiro levou um lanche para o intervalo do trabalho. 
3º O pedreiro recebeu um prêmio por dedicação profissional. 
Assim é correto afirmar: 
(a) Que o segundo fato é relativo à dedicação profissional do pedreiro. 
(b) Que o segundo fato é relativo ao intervalo do trabalho. 
(c) Que o segundo fato é relativo ao acidente. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 
36. Das alternativas abaixo, qual está diretamente ligada às figuras geométricas: 
(a) Ordem Crescente e decrescente. 
(b) Número maior ou menor. 
(c) Vocabulário matemático. 
(d) Sólidos geométricos. 
 
37. Pensando em ordens: João, Pedro, Paulo, Carlos, Mateus e Marlon são pedreiros de uma grande 
construtora. Assim é correto afirmar que: 
(a) Carlos é o quarto integrante na ordem apresentada. 
(b) Carlos é o segundo integrante na ordem apresentada. 
(c) Carlos é o sexto integrante na ordem apresentada. 
(d) Carlos é o primeiro integrante na ordem apresentada. 
 
38. Problematizando: Marcos é pedreiro e Carlos é seu ajudante, logo é correto afirmar: 
(a) Há um pedreiro e um ajudante. 
(b) Há apenas um pedreiro e nenhum ajudante. 
(c) Não há pedreiro e um ajudante. 
(d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 
32. Assinale a alternativa que representa o desenho na forma 
escrita: 
(a) Uma casa, um cavalo, três cajus e duas árvores. 
(b) Uma casa, um cavalo, quatro cajus e duas árvores. 
(c) Uma casa, um cavalo, três cajus e seis árvores. 
(d) Duas casas, um cavalo, três cajus e duas árvores. 
 
33. O terreno onde a casa está construída pode ser 
considerado: 
(a) Totalmente irregular. 
(b) Extremamente irregular. 
(c) Medianamente plano. 
(d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
34. Somando todos os desenhos em suas quantias teremos um 
total de: 
(a) 8 desenhos. 
(b) 7 desenhos. 
(c) 4 desenhos. 
(d) 2 desenhos. 
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39. Problematizando: Dez prédios serão construídos nos próximos dez anos. Assim é correto 
afirmar: 
(a) Que os dez prédios não têm um tempo estimado para construção. 
(b) Que os oito prédios têm um tempo de dez anos para construção. 
(c) Que os cinco prédios têm um tempo de dez anos para construção. 
(d) Que os dez prédios têm um tempo de dez anos para construção. 
 
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. 
 




