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Cargo: Agente de Conservação do Espaço Público 
 
Língua Portuguesa 

 
Pombo-correio leva celular para presos 

 
 A polícia da cidade paulista de Sorocaba apreendeu nas 
imediações da penitenciária Danilo Pinheiro dois pombos-correio 
que carregavam peças de telefones celulares. O primeiro foi 
capturado por um agente penitenciário que achou o corpo da ave, 
pousada num fio elétrico, volumoso demais. Os pombos-correio 
sempre voltam ao lugar onde nasceram ─ por isso, a polícia 
acredita que eles tenham nascido na prisão e foram treinados fora 
dela para transportar, da rua para dentro dos muros, celulares e 
chips. 

IstoÉ, São Paulo, n. 2.056, p. 28, o abr. 2009. 
© Três Editorial Ltda. 

 
01. Assinale a afirmação incorreta sobre o texto: 
a) Um dos pombos foi capturado depois de morto. 
b) O texto relata um dos meios ilegais utilizados pelos presos para 

terem celular na prisão. 
c) Os pombos foram capturados dentro da penitenciária. 
d) O texto está narrado em 3ª pessoa.                                                     
 
02. Na frase “... foi capturado por um agente penitenciário...”, a 
palavra destacada pertence à classe dos: 
a) pronomes. 
b) adjetivos. 
c) verbos. 
d) substantivos.                                                        
 
03. Os verbos destacados no texto estão conjugados no: 
a) Pretérito perfeito do indicativo. 
b) Pretérito imperfeito do indicativo. 
c) Presente do indicativo. 
d) Futuro do indicativo.                                               
 
04. Marque a alternativa que apresenta uma palavra paroxítona: 
a) Carijó. 
b) Atum. 
c) Escândalo. 
d) Agasalho.                                                      
 
05. Em qual opção há uma palavra escrita incorretamente? 
a) Sensação – carnissa – foice. 
b) Maluquice – dentuço – antecipar. 
c) Agitar – velejar – enxurrada. 
d) Esperteza – mugido – expandir.                              
 
06. Qual das palavras abaixo não é dissílaba? 
a) Peixe. 
b) Outro. 
c) Pai. 
d) Chapéu.                                                                     
 
Matemática 
 
07. Da minha mesada, aplico 

�

�
 em caderneta de poupança. 

Quanto aplico na poupança mensalmente, se recebo R$ 320,00 
de mesada? 
a) R$ 120,00. 
b) R$ 130,00. 
c) R$ 140,00. 
d) R$ 150,00. 
 
08. Os 3/5 de um número aumentado de 12 são iguais aos 5/7 
desse número. Qual é esse número? 
a) 420. 
b) 315. 
c) 105. 
d) 80. 
 

09. A metade dos objetos de uma caixa mais a terça parte desses 
objetos é igual a 25. Quantos objetos há na caixa? 
a) 75 objetos. 
b) 50 objetos. 
c) 45 objetos. 
d) 30 objetos. 
 
10. Somando 

�

�
 com 8 e retirando 

�

�
 obtem o número: 

a) 10.  
b) 12,1. 
c) 13,5. 
d) 15. 
 
11. Uma TV LED custa R$ 3077,40 à vista. Pagando a prazo em 
doze vezes, a parcela fica de R$ 282,47. Quanto custará a TV? 
a) R$ 3590,60. 
b) R$ 3389,64. 
c) R$ 3123,40. 
d) R$ 312,24. 
 
12. Multiplicando 28,765 × 5,42 e dividindo o resultado por 5 é 
igual a: 
a) 31,18998. 
b) 31,18922. 
c) 31,18124. 
d) 31,18126. 
  
Conhecimentos Gerais 
 
13. O antigo povoado que deu origem ao município de Serrana 
denominava-se: 

http://www.citybrazil.com.br/sp/ 
a) Serra Grande. 
b) Serra Madre. 
c) Serrinha. 
d) Serra Bonita. 
 
14. O Distrito de Serrana foi elevado à categoria de Município pela 
Lei nº 233, de 24 de dezembro de 1948, desmembrado do 
município de: 

http://www.citybrazil.com.br/sp/ 
a) Cravinhos. 
b) Ribeirão Preto. 
c) Brodowski 
d) Altinópolis. 
 
15. A abolição da escravidão no Brasil foi lenta, gradual e 
controlada por elementos da aristocracia que defendiam seus 
próprios interesses, as leis abolicionistas, feitas mais para retardar 
do que para auxiliar o fim da escravidão. Das alternativas abaixo 
qual delas não faz parte das leis abolicionistas: 
a) Lei do Ventre Livre. 
b) Lei da Grande Naturalização. 
c) Lei do Sexagenário. 
d) Lei Áurea. 
 
16. A Coroa portuguesa considerava-se dona das terras 
conquistadas na América, as quais deveriam fornecer muitas 
riquezas para o reino. Nos primeiros anos de colonização entre 
1500 a 1530, o único produto que chamou a atenção dos 
portugueses para desenvolver a primeira atividade econômica em 
terras brasileiras foi: 
a) Cana-de-açúcar. 
b) Borracha. 
c) Pau-brasil. 
d) Algodão. 
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17. Observe o mapa abaixo: 

 
http://www.google.com.br/ 

O estado em destaque no mapa é: 
a) Goiás. 
b) Maranhão. 
c) Tocantins. 
d) Piauí. 
 
18. O presidente brasileiro que se suicidou com um tiro no peito e 
deixou escrita a famosa frase “saio da vida para entrar na história” 
foi: 
a) Juscelino Kubitschek. 
b) Jânio Quadros. 
c) João Goulart. 
d) Getulio Vargas. 
 
19. A olimpíada de verão 2016 ocorrerá: 
a) Nos Estados Unidos. 
b) No Brasil. 
c) Na África do Sul. 
d) Na Argentina. 
 
20. Foram criadas, entre 1534 e 1536, a partir da divisão do litoral 
brasileiro em extensas faixas de terra que iam da costa para o 
Oeste, até o meridiano traçado por Tordesilhas. Ao todo foram 
constituídas 14 faixas que foram doadas a 12 donatários. 
O texto refere-se à criação: 
a) Das sesmarias. 
b) Das capitanias hereditárias. 
c) Das províncias coloniais. 
d) Dos aldeamentos. 
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