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Cargo: Secretário de Escola 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Assinale a alternativa cujo plural do adjetivo composto 
encontra-se incorreto. 
a) Os casacos eram azul-marinho. 
b) A menina tinha vários vestidos cor-de-rosa. 
c) A região possui vários centros médico-cirurgicos de qualidade. 
d) Os abaixos-assinados foram redigidos pelos síndicos dos 

prédios. 
 
02. Preencha corretamente as lacunas e indique a alternativa 
correta que completa o período. “Ela _______ não sabia se as 
declarações deveriam ir ou não _____ ao processo.” 
a) mesmo – anexo.  
b) mesmo – anexas. 
c) mesma – anexas. 
d) mesma – anexa.  
 
03. A pontuação está correta na alternativa: 
a) Aquela tarde – uma sexta-feira santa -, se bem me lembro,- 

fiquei muito aborrecido. 
b) “Mãe, posso deitar-me, mais tarde, para ver o filme?” 
c) “Vem cá menino, e mostre-me agora o que tem na mão...” 
d) Saiu de casa, subiu a rua, olhou para trás, desceu novamente 

(percebeu que eu olhava) e desistiu da empreitada. 
 
04. Encontram-se corretamente grafadas todas as palavras de 
apenas uma alternativa. Assinale-a: 
a) Pajem, malandragem, pontui, anteontem, flexa. 
b) Chop, exame, xusma, lavagem, sanguínio. 
c) Lajem, relho, sarcófago, tachativo, polissíndeto. 
d) Sarça, fluidez, ontologia, panegírico. 
 
05. Assinale o item em que o número de fonemas e letras da 
palavra encontra-se correto. 
a) Fluxograma: 10 fonemas, 10 letras.  
b) Fechamento: 8 fonemas, 10 letras. 
c) Carrinho: 7 fonemas, 8 letras. 
d) Assunto: 6 fonemas,  7 letras. 
 
06. Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à regência. 
a) Todos eram passiveis de erro naquele caso, inclusive ele. 
b) Era uma água imprópria de se consumir. 
c) Ela arvorava-se entendida em todos os assuntos. 
d) Estava descontente tanto com seus filhos quanto com suas 

noras. 
 
Matemática  
 
07. Rogério fez cinco litros de batida de vinho para a sua festa. 
Durante a festa, as mulheres consumiram 

�

�
 e os homens 

consumiram 
�

�
. Quanto sobrou dessa batida?    

a) 3,75 litros 
b) 4,375 litros 
c) 0,625 litros 
d) 1,75 litros 
 
08. Calcule a área da figura abaixo: 
(DADO: A medida do ponto E até o ponto B é igual a 14 m) 
(DADO: √55 ≌ 7,41  e  √15 ≌ 3,87) 

 

a) 108,60 m² 
b) 81,51 m² 
c) 27,09 m² 
d) 22,42 m² 
 
09. Calcule o volume desta pirâmide que tem como medidas de 
sua base 9 metros por 9 metros e altura de 13 metros.  

 
a) 351000 litros. 
b) 351 litros. 
c) 1053 litros. 
d) 1053000 litros. 
 
10. Um capital de R$ 5000,00 foi aplicado no regime de juros 
composto durante 3 meses, com juros mensal de 2% ao 
mês.Qual é o valor dos juros? 
a) R$ 5306,04  
b) R$ 5480,06 
c) R$ 480,06 
d) R$ 306,04 
 
11. Qual é o capital que investido no regime de juros simples 
durante 6 meses a uma taxa de 2% ao mês, rende R$ 3000,00? 
a) R$ 36000,00 
b) R$ 25000,00 
c) R$ 24000,00 
d) R$ 18000,00 
 
12. O quadrado de um número é igual ao dobro desse mesmo 
número mais oito. Que número é esse? 
a) S = {-1; 3} 
b) S = {-3; 1} 
c) S = {-2; 4} 
d) S = {-4; 2} 
 
Conhecimentos Gerais 
 
13. As Usinas Nucleares, de todas as formas de geração de 
energia conhecidas, é com certeza a mais perigosa para os 
seres vivos e o meio ambiente em geral, um vazamento em uma 
dessas usinas poderá contaminar uma grande área com material 
radioativo, que além de destruir tudo o que encontrar, vai levar 
milhares de anos para se descontaminar. Ainda tem-se o 
problema do lixo nuclear, que é o material radioativo que resulta 
da geração de eletricidade, um resíduo de difícil armazenamento 
e acondicionamento. O Brasil possui duas usinas nucleares em 
funcionamento e se encontram instaladas no estado de(do): 
a) São Paulo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Espírito Santo. 
d) Santa Catarina. 
 
14. - O horário de ponta ou horário de pico é o período do dia 
entre as 17h30 e 20h30 quando existe o maior consumo de 
energia elétrica, sendo para as Empresas Concessionárias 
brasileiras o momento de maior demanda de energia para o 
consumo. Sobre esse assunto é incorreto afirmar: 
a) É nesse período que a iluminação pública das cidades começa 

a funcionar e coincide com o momento em que a maioria das 
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pessoas está em casa tomando banho e ligando as luzes e 
eletrodomésticos. 

b) É o período mais crítico do fornecimento de energia elétrico 
pelas concessionárias e também o que tem o valor da tarifa 
mais caro, fazendo com que algumas indústrias e empresas 
não trabalhem com todas as suas máquinas nesse horário 
para reduzirem o valor da conta de energia elétrica. 

c) O horário de verão foi criado para reduzir o pico de consumo, 
evitando que as pessoas estejam tomando banho e 
acendendo as luzes de suas casas enquanto a iluminação 
pública está acendendo, pois quando se adianta uma hora, a 
maioria das pessoas estará tomando banho quando ainda é 
dia e não acendeu a iluminação pública. 

d) Os aparelhos sem o selo PROCEL gastam menos energia 
para funcionar do que os outros, porque possuem mais 
tecnologia, que aumentam seu rendimento, ou seja, 
funcionam melhor gastando menos energia, e são aprovados 
pelo INMETRO e contribuem para reduzir a demanda por 
energia no horário de pico. 

 
15. São atribuições do prefeito do município de Taiaçu, conforme 
disposto no artigo 70º da Lei Orgânica, exceto: 
a) Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela 

Câmara. 
b) Prover e extinguir os cargos, os empregos e as funções 

públicas municipais na forma da Lei. 
c) Convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse 

da administração o exigir. 
d) Apresentar mensalmente, à Câmara, relatório circunstanciado 

sobre o estado das obras e dos serviços municipais. 
 
16. Sobre a possibilidade de emenda à Lei Orgânica Municipal de 
Taiaçu, artigo 49º, poderá ser emendada mediante as seguintes 
propostas, exceto: 
a) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 
b) De iniciativa popular. 
c) Do Presidente da Câmara de vereadores. 
d) Do Prefeito Municipal. 
 
17. Conforme dispõe a Constituição do Estado de São Paulo, o 
servidor público titular de cargo efetivo será aposentado ou 
poderá se aposentar nas seguintes condições, exceto:  
a) Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos 

proporcionais ao tempo de serviço. 
b) Compulsoriamente, aos trinta e cinco anos de serviço, se 

homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
c) Voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, 

e aos trinta, se mulher, com proventos integrais. 
d) Aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos 

sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço. 

 
18. No tocante a constituição do Estado de São Paulo e sobre a 
aposentadoria do servidor público, analise as proposições: 
I. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será 
computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade. 
II. O tempo de serviço prestado sob o regime de aposentadoria 
especial será computado da mesma forma, quando o servidor 
ocupar outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da 
proporcionalidade, quando se trate de regimes diversos. 
III. O servidor, após trinta dias decorridos da apresentação do 
pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter 
completado o tempo de serviço necessário à obtenção do direito, 
poderá cessar o exercício da função pública, independentemente 
de qualquer formalidade. 
IV. O servidor público será aposentado compulsoriamente, aos 
setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço. 
Assinale a opção que contém as afirmativas corretas: 
a) III e IV. 
b) II, III e IV. 
 

c) I, II e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
19. No século XIX, antigos moradores da região de Jaboticabal 
deixaram a cidade, indo se fixar no ponto de descanso de 
viajantes entre São José do Rio Preto e Araraquara, onde 
constituíram um pequeno povoado que recebeu a instalação de 
um posto fiscal. Esse povoado deu origem ao atual município de 
Taiaçu.  

http://www.citybrazil.com.br/sp/taiacu/historia-da-
cidade/Adaptado. 

O nome do povoado gênese do atual município de Taiaçu 
recebeu, inicialmente, o nome de: 
a) São João de Taiaçu. 
b) São José do Paraíso. 
c) Vila Taiaçu do Sol. 
d) Vila Paraíso de Taiassú. 
 
20. O nome “Taiaçu” oriunda do tupi taiassú, que significa: 
a) Porco-do-mato. 
b) Peixe grande. 
c) Cachorro-do-mato. 
d) Cobra gigante. 
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