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Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Língua Portuguesa 
 

Texto para as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 
                                                      

Pátrias e chuteiras 
Aos 25 anos, o brasileiro Diego Costa, atacante do 

Atlético de Madri e um dos destaques do campeonato espanhol 
de futebol, tomou a sua decisão. Entre o país em que nasceu e 
o que lhe "deu tudo", inclusive a cidadania, julgou correto optar 
pelo segundo, onde se sente valorizado pelo que faz a cada dia. 

É compreensível que sua escolha deixe descontentes 
inúmeros torcedores brasileiros e contrarie a cúpula do futebol 
nacional, mas tratar o atleta como traidor da pátria vai muito 
além do razoável. 

A situação está longe de ser nova. O próprio técnico 
Luiz Felipe Scolari, hoje crítico de Diego Costa, treinou a equipe 
de Portugal depois de conquistar a Copa de 2002 pelo Brasil. 
Seu colega Carlos Alberto Parreira esteve à frente de quatro 
seleções estrangeiras. 

Já antes da globalização do esporte registraram-se 
casos similares. Em meados do século passado, o argentino 
Alfredo Di Stéfano e o húngaro Ferenc Puskás atuaram por seus 
países e pela Espanha. O brasileiro José João Altafini, o 
Mazzola, que na Copa de 1958 cedeu espaço ao então jovem 
reserva Pelé, transferiu-se para o futebol italiano e disputou o 
Mundial seguinte pela Squadra Azzurra. 

A ida de craques brasileiros para a Europa, no entanto, 
tornou-se epidêmica apenas nas últimas décadas. O poder de 
atração dos clubes europeus promoveu uma onda jamais vista 
de busca por oportunidades no futebol estrangeiro. Não apenas 
atletas consagrados, mas também jovens promessas passaram 
a ser alvo do assédio. 

A opção de Diego Costa inscreve-se num contexto de 
fronteiras menos rígidas para profissionais ligados a um sem-
número de atividades. É corriqueiro que atletas adotem outras 
nacionalidades -- não só no futebol; o tenista Fernando 
Meligeni, nascido na Argentina, escolheu representar o Brasil. 

Que se debatam restrições à disseminação da prática. 
Mas condenar tais atitudes individuais? 

É conhecido o substrato xenófobo do futebol -- ou dos 
esportes. Por mais que se enalteça o espírito fraternal das 
disputas internacionais, elas muitas vezes são vistas como -- ou 
chegam a ser-- prolongamentos da política e da guerra. 

Inúmeros conflitos já foram fomentados por 
competições esportivas; estas já prestaram lamentáveis 
serviços ao nacionalismo sectário. Não é o caso, em absoluto, 
de reforçar esses traços. 

                                                                                                                         
(Editorial – Folha de S. Paulo – 01/11/13). 

 

01. Infere-se do texto que: 
I – Diego Costa sente-se desvalorizado em sua terra natal. 
II – Diego foi criticado aqui no Brasil por sua escolha. 
III – O autor acha que o assunto (grande fluxo de jogadores indo 

para o estrangeiro) deve ser discutido. 
IV – Quem escreveu o texto deixa claro que é partidário das 

críticas a Diego. 
Está correto o que se afirma em 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas I, II e III.                                
d) Apenas I e III.        

 
02.  Em qual trecho o verbo não está no pretérito perfeito do 

indicativo? 
a) Aos 25 anos Diego Costa tomou a sua decisão. 
b) Alfredo Di Steffano e Ferenc Puskás atuaram pela Espanha. 
c) A opção de Diego Costa inscreve-se num contexto de 

fronteiras menos rígidas. 
d) Já antes da globalização do esporte registraram-se casos 

similares.    
 
 
 
 

03. Em qual período há uma oração adjetiva? 
a) A ida de craques brasileiros para a Europa, no entanto, 

tornou-se epidêmica apenas nas últimas décadas. 
b) O brasileiro José João Altafini, o Mazzola, que na Copa de 

1958 cedeu espaço ao então reserva Pelé, transferiu-se 
para o futebol italiano. 

c) É compreensível que sua escolha deixe descontentes 

inúmeros torcedores brasileiros e contrarie a cúpula do 
futebol nacional. 

d) O poder de atração dos clubes europeus promove uma onda 

jamais vista de busca por oportunidades no futebol 
estrangeiro.        

 
04. “É conhecido o substrato xenófobo do futebol...”; a 

expressão em destaque significa o contrário de: 
a) Xenófilo.                          
b) Xenófono. 
c) Xenólito.                        
d) Xenomórfico.       

 
05. Em qual frase a vírgula foi usada para separar um aposto? 
a) Em meados do século passado, o argentino Di Steffano e o 

húngaro Puskás atuaram pela Espanha. 
b) Não é o caso, em absoluto, de reforçar esses traços. 
c) A ida de craques brasileiros para a Europa, no entanto, 

tornou-se epidêmica. 
d) O brasileiro José João Altafini, o Mazzola, transferiu-se para 

o futebol italiano.       
 
06. Assinale a alternativa cujo composto não se ajusta à 

definição apresentada. 
a) Tetraedro = figura que tem três lados. 
b) Hidroterapia = tratamento pela água. 
c) Pedagogo = que conduz crianças. 
d) Eneassílabo = tem nove sílabas.       

 
07. Qual das palavras em destaque está empregada como 

núcleo do objeto direto? 
a) Meu amigo sempre vem aqui às terças-feiras.        
b) Sem que eu soubesse ele mandou arrumar meu carro. 
c) Minha irmã fez várias cirurgias no ano passado. 
d) Nem tudo o que reluz é ouro.        

 
08. Marque a afirmação incorreta. 
a) Na palavra carrocinha há 08 fonemas. 
b) A palavra milharal apresenta um dígrafo. 
c) A palavra nascente apresenta 09 fonemas. 
d) A palavra drama apresenta um encontro consonantal.     

 
09. Em qual frase há um erro de concordância nominal? 
a) Este prato pesa duzentos gramas. 
b) Ela mesmo me disse que não vem. 
c) Eles caminhavam sós pela floresta. 
d) Ela agradeceu dizendo: muito obrigada por tudo.       

 
10. Em qual alternativa verifica-se um erro de concordância 

verbal? 
a) Sete anos era muito. Não pude esperar. 
b) Nem tudo são sempre tristezas. 
c) Perto de cem soldados morreram. 
d) Os Estados Unidos perdeu a guerra.   

 
11.  Assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase 

está correto. 
a) Era muito dedicado à filha. 
b) Não tenho tempo de ir à casa tomar banho. 
c) Sem que ninguém o ouvisse, ele continuou à falar sem parar. 
d) Dirigiu-se à Vossa Excelência com respeito.       

 
12. Em qual alternativa a oração em destaque não é 

coordenada sindética conclusiva? 
a) Não só dominava o filho, mas também o marido. 
b) Ele é mais forte, logo vencerá. 
c) Estávamos lá, assim, não há como duvidar. 
d) Não fizeste a tarefa, portanto não terás nota boa.      
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Matemática 

 
A figura abaixo servira de apoio para responder as questões de 

número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

 
13. A figura se enquadra como um: 
a) Polígono. 
b) Poliedro. 
c) Poligâno. 
d) Poliedrono. 

 
14. Qual é o nome dessa figura? 
a) Hexágono. 
b) Heptágono. 
c) Octógono. 
d) Pentágono. 

 
15. Qual é a soma dos ângulos internos dessa figura? 
a) 540º 
b) 720º 
c) 900º 
d) 1080º 

 
16. O perímetro dessa figura é: 
a) 60 metros.  
b) 70 metros. 
c) 75 metros. 
d) 65 metros. 
 
17. A área dessa figura é: 
a) 216 m² 
b) 368 m² 
c) 324 m² 
d) 260 m² 

 
18. Imaginando que essa figura seja a base de uma pirâmide, 

cuja a sua altura seja de 18 metros, calcule o seu volume em 
litros. 
a) 2208. 
b) 2208000. 
c) 1944. 
d) 1944000. 
 
19. Imaginando que essa figura seja à base de uma piscina, 

cuja sua altura seja de 12 metros, calcule o seu volume em 
litros.   
a) 4416. 
b) 4416000. 
c) 2592. 
d) 2592000. 

 
20. Comparando o volume da pirâmide da questão 18 com o 

volume da piscina da questão 19, podemos afirmar que: 
a) A piscina tem 50% a menos de capacidade comparando com 

a pirâmide. 
b) A piscina tem 50% a mais de capacidade comparando com a 

pirâmide. 

c) A piscina tem 75% a menos de capacidade comparando com 

a pirâmide. 
d) A piscina tem 75% a mais de capacidade comparando com a 

pirâmide. 
 
21. Ache a soma dos quarenta primeiros termos da P.A. (8, 2....) 
a) 8720. 
b) –8720. 
c) 4360. 
d) –4360.  
 

22. Encontre o valor aproximado de   na equação        

      
  

 
 

 

 
   : 

a)           

b)           

c)            

d)            
 
23. Qual número real positivo que satisfaz a equação     
42=0? 

a) 0 
b) 1 
c) 3 
d) 2  
 
24. Calcule o número de termos da P.A. (5,10.....785): 
a) 157. 
b) 158. 
c) 159. 
d) 160. 

 
Conhecimentos Gerais 
 

As questões 25, 26, 27 e 28 são referentes à Constituição do 
Estado de São Paulo. 

 
25. “Ao servidor será assegurado o direito de remoção para 

igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se 
este também for servidor e houver vaga, nos termos da lei.” 
De qual artigo do Capítulo II – Dos Servidores Públicos do 
Estado, da Constituição do Estado de São Paulo, o trecho 
acima pertence? 
a) 130º 
b) 131º 
c) 132º 
d) 133º 

 

26. Artigo 125º - O exercício do mandato eletivo por servidor 

público far-se-á com observância do art. 38º da Constituição 
Federal. 
Quantos incisos tem esse artigo? 
a) Um. 
b) Dois. 
c) Três. 
d) Quatro. 

 
27. Cada alternativa abaixo representa um inciso de 

determinado Artigo. Assinale a alternativa que corresponda 
corretamente com o inciso que pertence ao Artigo 125º, o 
mesmo da questão anterior (26). 
a) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de 

sua concessão, não poderão exceder a remuneração do 
respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão 
da pensão. (NR). 

b) É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-

lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei. (NR). 

c) O tempo de mandato eletivo será computado para fins de 

aposentadoria especial. 
d) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de 

tempo de contribuição fictício. (NR). 
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28. “A lei assegurará à servidora gestante mudança de função, 

nos casos em que for recomendado, sem prejuízo de seus 
vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou 
função-atividade.”  
De qual artigo do Capítulo II – Dos Servidores Públicos do 
Estado, da Constituição do Estado de São Paulo, o trecho 
acima pertence? 
a) 137º 
b) 138º 
c) 139° 
d) 140° 

 
As questões 29, 30, 31 e 32 são referentes à Lei Orgânica do 

Município de Brodowski/SP. 
 
29. São símbolos do município de Brodoswki: 
I- O Brasão de Armas. 
II- A Bandeira. 
III - O Hino a Brodowski. 
IV- A Aquarela de Portinari. 

Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas II e IV. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Todas as afirmativas. 
d) Nenhuma das afirmativas. 
 
30. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composta de vereadores, eleitos nos termos da legislação 
federal. 
I- Cada legislatura terá a duração de 04 (quatro) anos. 
II- O número de vereadores à Câmara Municipal será 

proporcional à população do Município de Brodowski e com 
observância aos limites da Constituição Federal (art. 29, inc. IV). 
III- A população do Município, para os fins do parágrafo anterior, 

será aquela definida pelos órgãos oficiais, em censo ou 
estimativa, no ano anterior às eleições municipais. 
IV- Para cada legislatura, o número de vereadores será definido 

em lei complementar, editada após a definição da população do 
Município a que alude o parágrafo anterior. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas II e IV. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Todas as afirmativas. 
d) Nenhuma das afirmativas. 

 
31. Seção IV – Dos Vereadores. 

“Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões 
palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do 
Município.” 
O artigo acima cujo pertence ao citado no enunciado é o de 
número: 
a) 11. 
b) 12. 
c) 13. 
d) 14. 
 
32. Seção V - Da procuradoria geral do município. 

“A Procuradoria Geral do Município é a instituição que 
representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-
lhe, ainda, nos termos da lei, as atividades de consultoria e 
assessoramento do Poder Executivo, e, privativamente, a 
execução da dívida ativa de natureza tributária.” 
O artigo acima cujo pertence ao citado no enunciado é o de 
número: 
a) 81. 
b) 82. 
c) 83. 
d) 84. 

 
33. No passado, para a realização de uma viagem entre dois 

continentes eram necessárias cerca de quatro semanas, hoje 
esse tempo diminuiu drasticamente. Um fato ocorrido na Europa 
chegava ao conhecimento dos brasileiros 60 dias depois, hoje a 
notícia é divulgada em tempo real. Qual processo é esse que 
fez com que o mundo “encurtasse” as distâncias? 
 

a) Globalização. 
b) Fórum Econômico Mundial. 
c) Fórum Econômico Social. 
d) Geopolítica. 

 
 
34. Observe o planeta abaixo: 

 
Esse planeta do sistema solar se destaca pelo tamanho, pois é 
considerado o maior de todo o conjunto de planetas do sistema. 
Ele está posicionado no sistema solar em quinto lugar, tomando 
como referência o Sol. 
O nome dele é: 
a) Netuno. 
b) Júpiter. 
c) Vênus. 
d) Urano. 

 
35. Sobre os climas no mundo, use V para verdadeiro e F para 

falso. 
(     ) Equatorial: Possui temperaturas médias acima de 25°C; 

clima quente e úmido, com índices pluviométricos anuais acima 
de 2000 mm. 
(    ) Tropical: Temperatura variando em 20°C no inverno e 

25°C no verão, com duas estações bem definidas, uma seca e 
outra chuvosa. 
(     ) Subtropical: Possui temperaturas médias entre 15°C e 

20°C no verão, e no inverno as médias variam entre 0°C a 10°C, 
chuvas bem distribuídas. 
(   ) Oceânico: Recebe influência dos oceanos e mares, 

tornando os invernos menos rigorosos. 
a) V, F, F, V. 
b) F, F, F, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, V, F, V. 
 
36. Assinale a alternativa cujo país não pertence à Europa. 
a) Áustria. 
b) Chipre. 
c) Malta. 
d) Taiwan.  

 
37.  A escravidão no Brasil acabou após a decretação da Lei 

Áurea, ocorrida em que ano? 
a) 1888. 
b) 1889. 
c) 1890. 
d) 1891. 

 
38. Em 07 de setembro de ______, Dom Pedro de Alcântara 

proclamou a independência do Brasil em relação ao reino unido 
de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, 
sendo coroado imperador como Dom Pedro I. 
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna 
acima. 
a) 1822. 
b) 1823. 
c) 1824. 
d) 1825. 
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39.  É uma região de interesse histórico e geográfico mundial. 

Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado 
no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e 
Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras 
próximas. Os rios desembocam no Golfo Pérsico e a região toda 
é rodeada por desertos. 
Estamos falando do (a): 
a) Mesopotâmia. 
b) Grécia Antiga. 
c) Egito Antigo. 
d) Império Bizantino. 

 
40.  O feudalismo consiste em um conjunto de práticas 

envolvendo questões de ordem econômica, social e política. 
Entre os séculos ___e ___, a Europa Ocidental sofreu uma série 
de transformações que possibilitaram o surgimento dessas 
novas maneiras de se pensar, agir e relacionar. De modo geral, 
a configuração do mundo feudal está vinculada a duas 
experiências históricas concomitantes: a crise do Império 
Romano e as Invasões Bárbaras.  
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna 
acima. 
a) VII e X. 
b) V e VIII. 
c) V e X. 
d) X e XX. 
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