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01. Assinale a alternativa que contém uma palavra escrita
errada.
a) Imagine que eu seja um mágico.
b) Comprei quinhentos gramas de presunto.
c) Peço que estejem aqui às dez horas.
d) Elas estavam cochichando na sala.
02. Em qual sequência todas as palavras são paroxítonas?
a) Sacerdote - mato – perito.
b) Ótimo - menino – vendaval.
c) Idade - feijão – Brasília.
d) Escola - igual – nariz.
03. Em qual opção há uma palavra que não é dissílaba?
a) Série - valor – optar.
b) Ilha - pleno – baú.
c) Água - outro – dia.
d) Morto - gaiola – régua.
04. Assinale a frase que apresenta um substantivo flexionado no
plural de forma errada.
a) Estes exercícios são muito fáceis.
b) Isto é direito de todos os cidadãos.
c) Todos os capitões deram a mesma ordem.
d) Os cães foram levados para os canis municipais.

d)

଼

09. Se 5 metros de um tecido qualquer custa R$ 85,00. Quanto
vai custar 12 metros desse mesmo tecido?
a) R$ 204,00.
b) R$ 185,00.
c) R$ 835,00.
d) R$ 95,00.
10. Em uma fazenda existem 04 cavalos, 39 vacas, 29 galinhas,
13 patos, 03 cachorros e 02 gatos. Quanto é a soma de todas
as patas (pés) de animais que existem nessa fazenda?
a) 276 patas.
b) 272 patas.
c) 268 patas.
d) 260 patas.
11. Neusa fez um bolo na qual seu filho comeu 1/3 desse bolo e
seu pai 1/4. Quanto sobrou do bolo?
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05. A que classe gramatical pertencem as palavras destacadas
em “Sem um bom planejamento ninguém consegue nada” ?
a) Adjetivo - substantivo - verbo.
b) Substantivo - substantivo - advérbio.
c) Artigo - adjetivo - verbo.
d) Adjetivo - verbo - substantivo.
06. Em qual alternativa a flexão de gênero do substantivo não
está correta?
a) O sacerdote - a sacerdotisa.
b) O perdigão - a perdigã.
c) O zangão - a abelha.
d) O cavalo - a égua.
Matemática
07. Estela, Maria e Beatriz fizeram cada uma, um bolo de
cenoura para levar ao trabalho. Cada uma levou apenas uma
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12. Marcos fez uma compra de R$ 2029,80. Ele dividiu esse
valor em 12 pagamentos sem juros. Qual é o valor de cada
parcela?
a) R$ 169,08.
b) R$ 169,15.
c) R$ 169,19.
d) R$ 169,25.
Conhecimentos Gerais
13. O município de Guapiaçu antes de se tornar independente
política e administrativamente era ligo ao município de:
a) Barretos.
b) Olímpia.
c) São José do Rio Preto.
d) Uchoa.
14. Se aceita a versão, não comprovada, de que o fundador do
município de Guapiaçu teria sido:
a) Álvaro Pereira Guedes.
b) José Batista de Lima.
c) Venturosa Maria de Jesus.
d) Henrique Ronchant.
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08. Qual é a fração equivalente da fração ?

15. O Brasil será sede de importantes eventos esportivos nos
próximos anos, dentre estes, o que acontecerá em 2016 será:
a) As Olimpíadas.
b) A Copa das Confederações.
c) A Copa do Mundo de Futebol.
d) A Copa América.
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16. A rodovia estadual que liga Guapiaçu a São José do Rio
Preto é:
a) Rodovia Washington Luís.
b) Eliéser Montenegro Magalhães.
c) Assis Chateaubriand.
d) BR 153.
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17. A Câmara Municipal de Guapiaçu possui atualmente ___
vereadores.
O número que corresponde à quantidade de vereadores do
município de Guapiaçu é?
a) 09.
b) 10.
c) 08.
d) 07.
18. O município que Guapiaçu não faz fronteira é?
a) Onda Verde.
b) Uchoa.
c) São José do Rio Preto.
d) Mirassol.
19. Em 2013 foi escolhido o primeiro Papa Latino-Americano da
história. A nacionalidade do atual Papa é?
a) Boliviano.
b) Uruguaio.
c) Chileno.
d) Argentino.
20. A região Brasileira que a cidade de Guapiaçu pertence é?
a) Centro-Oeste.
b) Sudeste.
c) Norte.
d) Sul.
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