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Cargo: Agente de Serviço Administrativo I 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para a questão 01  
 
“Um homem chega na balada e encontra uma mulher e então dá um garfo a ela. E ela pergunta: para quê o garfo, e ele 
responde: é por que eu to dando sopa, e ela diz: mas sopa se come de colher, e ele responde: é que eu sou difícil...”  
http://www.piadasnet.com 
 
O texto da piada foi escrito fora dos padrões da norma culta.  
 
01. Em “Um homem chega na balada e encontra uma mulher”, ocorre um desvio de: 
a) Regência verbal. 
b) Regência nominal. 
c) Concordância verbal. 
d) Concordância nominal. 
 
02. Leia a tirinha abaixo: 

.  
De acordo com o contexto, fica implícito na fala do último balão que: 
a) A cobra sabe que Brasil em inglês se escreve com Z. 
b) A cobra sabe escrever Brasil, mas pensa que é com Z. 
c) A cobra concretiza a influência do inglês na língua, pois quer escrever Brasil com Z. 
d) O que a cobra diz não tem nenhuma relação com o que afirma no primeiro balão. 
 
03. A frase abaixo foi retirada de uma crônica de Celso Masson (Revista Veja, 8  jan. 1997. P.92): 
 

“Existe algum jeito criativo de filmar Romeu e Julieta, hoje em dia, sem cair num samba do cineasta doido?” 
 
Podemos verificar que o autor usou, na construção do texto, um processo de: 
a) Ambiguidade, pois “doido” pode- se referir a “cineasta” ou a “samba”. 
b) Intertextualidade, pois remete à frase popular “samba do crioulo doido”. 
c) Sinonímia, pois “doido” pode ser sinônimo de “criativo”. 
d) Antonímia, pois “doido” é antônimo de “criativo”. 
 
04. Assinale a alternativa em que a frase está escrita seguindo os padrões da norma culta: 
a) Ela custou a acreditar que Marciana pedira demissão. 
b) Eles entraram e saíram do cinema tão rápido! 
c) Eu paguei o médico segunda-feira. 
d) Prefiro o vinho à cerveja. 
 
05. '' Que os beijos nos tragam a calma, que o afeto nos cure a alma, que o carinho permaneça, que a gentileza prevaleça 
e que as coisas boas se multipliquem. ''  (Camila Heloise). 
Os verbos empregados no texto acima estão no: 
a) Presente do indicativo. 
b) Presente do subjuntivo. 
c) Imperativo afirmativo. 
d) Pretérito imperfeito do indicativo. 
 
Texto para as questões de 06 a 12 

A vidraça e os lençóis 

                 Um casal, recém-casado, mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na 
casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e 
comentou com o marido: 
                 - Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Está precisando de um sabão novo! Se eu tivesse 
intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas! 
               O marido a tudo escutava, calado. 
                 Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher 
comentou com o marido: 
               - Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos! Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que 
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eu a ensine a lavar as roupas! 
               E assim, a cada dois ou três dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas 
no varal. 
               Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos e, toda 
empolgada, foi dizer ao marido: 
            - Veja, ela aprendeu a lavar as roupas! Será que a outra vizinha a ensinou? Porque eu não fiz nada! 
            O marido calmamente respondeu: 
            - Não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela! 

http://roseartseducar.blogspot.com.br 

06. No trecho “Um casal, recém-casado, mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam 
na casa, enquanto tomavam café (...)” nota-se um desvio de concordância verbal. Isso se deve porque: 
a) Pode ter ocorrido concordância ideológica, pois os verbos “Passavam” e “tomavam” estão distantes do sujeito 

expresso “um casal”. 
b) O verbo “mudou-se” deve estar no plural, pois se refere a um casal, que dá a ideia de mais de duas pessoas. 
c) Não poderia haver mudança dos verbos, eles deveriam ficar sempre no singular. Então o autor não conhece bem a 

língua portuguesa. 
d) Recém-casado se refere somente ao homem e não ao casal. 

07. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta: 
a) A palavra “manhã” apresenta o mesmo número de letras e de fonemas. 
b) A palavra “perguntaria” tem dois encontros consonantais. 
c) Em “surpreendeu” ocorrem dois hiatos. 
d) Em “Porque” existe um encontro consonantal e um dígrafo. 

 
08. No trecho: “Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas!”, existem: 
a) Quatro orações subordinadas. 
b) Orações subordinadas substantivas e adverbiais. 
c) Somente orações subordinadas substantivas. 
d) Somente orações adverbiais. 
 
09. A partir do que se lê no texto, pode-se inferir que: 
a) A vizinha aprendeu de fato a lavar a roupa. 
b) A mulher que criticava precisava usar óculos. 
c) O marido da mulher que criticava levou sabão novo para a vizinha. 
d) A mulher reparava tanto na vizinha que se esquecia de limpar a própria vidraça. 
 
10. Assinale a alternativa que MELHOR formule o tema central dessa crônica. 
a) Verifique seus próprios defeitos e limitações antes de criticar o outro. 
b) Nem tudo depende do ponto de vista pelo qual observamos os fatos. 
c) A preguiça interfere no bem-estar das pessoas. 
d) Todos devemos ajudar o próximo.  
 
11. No trecho: “Será que a outra vizinha a ensinou? Porque eu não fiz nada!”, só não podemos substituir a conjunção 
“porque” na alternativa: 
a) Será que a outra vizinha a ensinou? Pois eu não fiz nada! 
b) Como eu não fiz nada, será que a outra vizinha a ensinou? 
c) Eu não fiz nada, mas será que a outra vizinha a ensinou? 
d) Já que eu não fiz nada, será que a outra vizinha a ensinou? 
 
12. Se passarmos o trecho  
 “O marido calmamente respondeu: 
            - Não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela!” 
Para o discurso indireto, teremos: 
a) O marido calmamente respondeu que não, que havia levantado mais cedo e lavado os vidros da sua janela. 
b) O marido calmamente respondera que não, que levantara mais cedo e lavara os vidros da sua janela. 
c) O marido calmamente responde que não, que tinha levantado mais cedo e lavado os vidros da janela dela. 
d) O marido calmamente respondia que não, que levantou mais cedo e lavou os vidros da janela deles. 
 
Matemática 
 
13. Um cone é usado como funil e tem um diâmetro de 15 cm 
e altura de 23 cm. Qual seria a capacidade de água que esse 
funil poderia suportar antes de transbordar? 
a) 13,54125 litros. 
b) 0,54165 litros. 
c) 1,354125 litros. 
d) 5,4165 litros. 

 
Com o trecho a seguir responda as questões 14 e 15. 

 
Um cilindro tem bases com 98 cm de diâmetro e 4,38 m de 

altura. 
 
 

Sendo assim responda: 
 
14. Qual é a área total desse cilindro? 
a) 16,4260936 m² 
b) 14,985964 m² 
c) 32,987584 m² 
d) 34,109706 m² 
 
15. Qual é volume desse cilindro? 
a) 3302,14332 litros. 
b) 330,214332 litros. 
c) 1320,857328 litros. 
d) 13208,57328 litros. 
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A figura abaixo servirá de apoio para responder as questões 
de número 16 e 17. 

 
16. Calcule o perímetro dessa figura. 
a) 62 metros. 
b) 63 metros. 
c) 64 metros. 
d) 65 metros. 
 
17. Calcule a área dessa figura. 
a) 254 m² 
b) 253 m² 
c) 252 m² 
d) 251 m² 
 

18. Encontre o valor de �  na equação: 6� + �
�+ �

� − 	
�
 =

−(2��)� + ����
� + ���	�	�� . 

a) Aproximadamente 0,0575. 
b) Aproximadamente 0,5755. 
c) Aproximadamente 0,5829. 
d) Aproximadamente 0,0695. 
 
19. O quadrado de um número menos o dobro desse mesmo 
número é igual a oito vezes esse mesmo número menos vinte 
e cinco. Qual é esse número? 
a) 5 
b) –5  
c) –5 e 5  
d) N.D.A. 
 
20. Em uma casa existem 03 galões de água com vinte litros 
de água cada um. Do primeiro galão foram consumidos 17 
litros de água, do segundo galão foram consumidos 4500 ml 
de água e do terceiro galão foram consumidos 01 litro de 
água. Qual foi a porcentagem de toda a água que foi 
consumida nessa casa no total?  
a) 62,5% 
b) 42,5% 
c) 57,5% 
d) 37,5% 
 
21. Determine qual é o 1111º termo da P.A. (2, 5, 8, 11,...).   
a) 3335. 
b) 3334. 
c) 3333. 
d) 3330. 
 
22. Uma P.A. tem 179 termos. Sabendo que o seu começo é 
(4, 7, 10, 13,...), calcule a soma de toda a P.A. 
a) 48512. 
b) 48511. 
c) 48510. 
d) 48509. 
 
23. Determine o 10º termo da P.G. (1, 3, 9,...). 
a) 19685. 
b) 19684. 
c) 19683. 
d) 19682. 

24. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da P.G. (1, 3, 
9,...). 
a) 29527. 
b) 29526. 
c) 29525. 
d) 29524. 
 
Conhecimentos Gerais 
 
25. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968  (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado), Artigo 3º diz que: 
a) Funcionário público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa 

legalmente investida em cargo público. 
b) Cargo público é o conjunto de atribuições e 

responsabilidades cometidas a um funcionário. 
c) Os cargos públicos são isolados ou de carreira. 
d) Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados 

por referências numéricas, seguidas de letras em ordem 
alfabética, indicadoras de graus. 

 
26. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado), Artigo 17° diz que: 
a) A realização dos concursos será centralizada num só 

órgão. 
b) As normas gerais para a realização dos concursos e para a 

convocação e indicação dos candidatos para o provimento 
dos cargos serão estabelecidas em regulamento. 

c) Os concursos serão regidos por instruções especiais, 
expedidas pelo órgão competente. 

d) A nomeação obedecerá à ordem de classificação no 
concurso. 

 

27. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968  (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado), Artigo 27° diz que: 
a) O funcionário poderá ser transferido de um para outro cargo 

de provimento efetivo. 
b) As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou 

"ex - officio", atendidos sempre a conveniência do serviço 
e os requisitos necessários ao provimento do cargo. 

c) A transferência será feita para cargo do mesmo padrão de 
vencimento ou de igual remuneração, ressalvados os 
casos de transferência a pedido, em que o vencimento ou 
a remuneração poderá ser inferior. 

d) A transferência por permuta se processará o requerimento 
de ambos os interessados e de acordo com o prescrito 
neste capítulo. Vide decreto nº 4.633, de 01/10/74. 

 

28. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado), a posse poderá ser 
tomada por procuração quando se tratar de funcionário 
ausente do Estado, em comissão do Governo ou, em casos 
especiais, a critério da autoridade competente, estamos 
falando do artigo: 
a) 48° 
b) 49° 
c) 50° 
d) 51° 
 
29. Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968  (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado) - Em caso de mudança 
de sede, será concedido um período de trânsito, até 08 (oito) 
dias, a contar do desligamento do funcionário. Estamos 
falando do artigo: 
a) 59° 
b) 60° 
c) 61° 
d) 62° 
 
30. Em agosto de 1906, foi criado o Distrito de Paz de Itajubi, 
através da Lei Estadual 993, de 2 de agosto de 1906. Em 26 
de outubro de 1918, a Lei Estadual 1 604 criou o município de 
Itajubi, desmembrado de Itápolis. O Decreto-lei Estadual 
___________, de 31 de março de 1938, alterou a grafia do 
nome do município para Itajobi. 
Assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna. 
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a) 9.072. 
b) 9.073. 
c) 9.074. 
d) 9.075. 
 
31. Getúlio Dornelles Vargas (19/4/1882 - 24/8/1954) foi o 
Presidente do Brasil durante dois mandatos. Entre 
___________instalou a fase de ditadura, o chamado Estado 
Novo. 
Assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna. 
a) 1930 e 1945. 
b) 1933 e 1944. 
c) 1935 e 1946. 
d) 1937 e 1945. 
 
32. Consideramos Reação do governo e consequências da 
Revolta da Vacina: 
I- O governo federal suspendeu temporariamente a vacinação 
obrigatória. 
II- O governo federal decretou estado de sítio na cidade 
(suspensão temporária de direitos e garantias constitucionais). 
III- Com força policial, a revolta foi controlada com várias 
pessoas presas e deportadas para o estado do Acre. Houve 
também cerca de 30 mortes e 100 feridos durante os conflitos 
entre populares e forças do governo. 
IV- Controlada a situação, a campanha de vacinação 
obrigatória teve prosseguimento. Em pouco tempo, a epidemia 
de varíola foi erradicada da cidade do Rio de Janeiro.  
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I , III e IV. 
 
33. Principais características do regime militar no Brasil: 
 I- Cassação de direitos políticos de opositores. 
II- Repressão aos movimentos sociais e manifestações de 
oposição. 
III- Censura aos meios de comunicação. 
IV- Aproximação dos Estados Unidos. 
V- Implantação do bipartidarismo: ARENA (governo) e MDB 
(oposição controlada). 
VI- Enfrentamento militar dos movimentos de guerrilha 
contrários ao regime militar. 
VII- Uso de métodos violentos, inclusive tortura, contra os 
opositores ao regime. 
VIII- “Milagre econômico”: forte crescimento da economia 
(entre 1970 a 1976) com altos investimentos em infraestrutura. 
Aumento da dívida externa. 
Analise as afirmativas: 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas VII está incorreta. 
c) Todas estão incorretas. 
d) Apenas III e VI estão incorretas. 
 
34. O Vice Presidente da Câmara de Itajobi é? 
a) Marilena Pereto. 
b) Claudete Muniz. 
c) Talles de Azevedo Pinto. 
d) Gilberto Rosa. 
 
35. Consideramos o clima de Itajobi como: 
a) O clima é tropical com inverno seco e verão chuvoso, a 

temperatura média está em torno dos 28 graus. 
b) O clima é subtropical com inverno seco e verão chuvoso, a 

temperatura média está em torno dos 28 graus. 
c) O clima é mediterrâneo com inverno seco e verão chuvoso, 

a temperatura média está em torno dos 28 graus. 
d) O clima é equatorial com inverno seco e verão chuvoso, a 

temperatura média está em torno dos 28 graus. 
  
36. Localizada no interior de São Paulo, Itajobi, vem vivendo 
momentos de crescimento e progresso. Isso pode ser 
constatado através de evidências nos avanços obtidos na 
geração de empregos. As indústrias de confecção e 
metalurgia continuam se destacando na economia de Itajobi, 

porém a agricultura vem evoluindo positivamente, tanto que 
hoje a cidade é conhecida como a "Capital Mundial do Limão", 
qual o tipo que prevalece? 
a) Thaiti. 
b) Cravo. 
c) Galego. 
d) Siciliano. 
 
37. O degelo é outra consequência do aquecimento global, 
segundo especialistas, a região do oceano Ártico é a mais 
afetada. Nos últimos anos, a camada de gelo desse oceano 
tornou-se 40% mais fina e sua área sofreu redução de 
aproximadamente: 
a) 12% 
b) 13% 
c) 14% 
d) 15% 
 
38. No dia 21 de abril de_____, a morte de Tancredo Neves 
impôs a heroicização de José Sarney na condição de mártir da 
democracia brasileira. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 1983. 
b) 1984. 
c) 1985. 

d) 1986.  
 
39. No Congresso Nacional, os deputados e senadores 
instalaram uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) 
responsável por averiguar as denúncias de corrupção feitas 
contra o presidente. No fim dos trabalhos da CPI, ficou 
provado que Fernando Collor, com o apoio de seu tesoureiro 
de campanha, ___________________, montou uma grande 
rede de corrupção que realizava o desvio de verbas públicas e 
o tráfico de influência política. Qual era o tesoureiro?  
a) José Alcântara. 
b) Paulo César Farias. 
c) Sérgio Benes. 
d) Miguel Souza Dias. 
 
40. A Câmara de Deputados aprovou o pedido de 
impeachment do presidente Collor. Através dessa medida, o 
governo poderia ser deposto e automaticamente substituído 
pelo vice-presidente eleito: 
a) Itamar Franco. 
b) Luis Inácio Lula da Silva. 
c) Fernando Henrique Cardoso. 
d) N.D.A. 
 
  
 







