
PROVA OBJETIVA
LÍNGUA PORTUGUESA

01 – Entre as opções abaixo, somente 
uma completa corretamente as lacunas 
apresentadas a seguir. Assinale:
Na  cidade  carente,  os...  resolveram... 
seus direitos, fazendo um...assustador.
A) mendingos, reivindicar, rebuliço
B) mindigos, reinvidicar, rebuliço
C) mindigos, reivindicar, reboliço
D) mendigos, reivindicar, rebuliço
E) mendigos, reivindicar, reboliço

02- Assinale a opção em que todas as 
palavras se completam adequadamente 
com a letra entre parênteses:
A) em...aguar / Pi...e / mi...to (x)
B) exce...ão / Sui...a / ma...arico (ç)
C) mon...e / su...estão / re... eitar (g)
D) búss...la / eng...lir / ch...isco (u)
E) ...mpecilho / pr...vilégio / s...ivícola (i)

03 – Não foi...  a  nota  que receberam. 
Elas ...fizeram o trabalho. 
A) justa - mesmas
B) justo - mesmo
C) justa - mesmo
D) justo - mesmas
E) justas - mesma

04-  Substituindo-se  o  verbo  há  na 
frase:  –  Reatamos  pela  internet  uma 
amizade  interrompida  há  quase  30 
anos...  –  pelo  verbo  fazer,  tem-se,  de 
acordo  com  a  norma  culta,  a  forma 
verbal:
A) faziam 
B) fizeram
C) faz
D) farão
E) fazem

05  –  Assinale  a  alternativa  que 
completa  adequadamente  as  orações 
abaixo:
“.............ele não foi á escola? 
Ele  não  foi  á  escola.............  estava 
doente”
A) por quê - porquê
B) porque – por quê
C) porque - porquê
D) por que - porque
E) por que – por quê

06  –  Indique  em  que  alternativa  os 
pronomes  pessoais  estão  bem 
empregados.
A) deixou ele sair

B) mandou-lhe ficar de guarda
C) permitiu-lhe, a ele, fazer a ronda
D) procuraram-o por toda a parte
E) n.d.a

07  –  Era  para...  falar...  ontem,  mas 
não...encontrei em parte alguma.
A) mim/consigo/o
B) eu/com ele/lhe
C) mim/consigo/lhe
D) mim/contigo/te
E) eu/com ele/o

08 – Aponte a incorreta:
A) eu ofereço esse livro para si
B) Maria queria o namorado para junto de 
si
C) hei de tornar meu filho mais confiante 
em si 
D) colegas há que vivem brigando entre si
E) n.da

09 – Na frase “S.S visitou vários 
países” o pronome de tratamento 
refere-se:
A) a um sacerdote
B) a um rei
C) a um príncipe
D) ao papa 
E) a um governante

10  –  Assinale  a  única  opção  em  que 
aparece  uma  palavra  que  não  é 
antônima das demais, considerando-se 
o termo grifado da série:
a) sossego: agitação, preocupação 
B) notório: desconhecido, ignoto
C) negligente: aplicado, diligente
D) livre: preso, medroso
E) meritório: indigno, desprezível

11 – Em relação a orações coordenadas 
é correto afirmar:
A) sempre possui uma conjunção ligando 
uma a outra
B)  nunca  possui  conjunções,  apenas 
vírgula separando uma das outras
C)  não  possui  sentido  próprio,  logo 
necessita de outra oração para ter sentido
D) são orações independentes, tem 
sentido próprio
E) n.d.a

12 – Há erro de concordância em:
A) o relógio da igreja bateu doze horas
B) os Estados Unidos elegeu o presidente
C) os candidatos mesmos preencheram o 
formulário da inscrição
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D)  visitamos  museus  e  igrejas 
maravilhosas
E)  haverá  dias  mais  difíceis,  mas 
devemos seguir em frente

Conforme  as  novas  regras  do  acordo 
Ortográfico  da  Língua  Portuguesa, 
responda as questões de 13 a 17. 

13  –  A  palavra  está  acentuada 
corretamente em:
A)  o  vírus  da  Influenza  A  (H1N1) 
espalhou-se rapidamente pelo país 
B) o pêlo do animal caiu
C) a onda de seqüestro cresceu muito nos 
últimos meses
D) o vôo foi adiado
E)  as  crianças  vêem em seus  pais  sua 
segurança

14 – Assinale a alternativa correta 
quanto à acentuação dos hiatos:
A) feiúra
B) bocaiúva
C) baiúca
D) saída
E) perdôo

15 – Indique a grafia correta
A) pingüim
B) Acriano
C) paranóia
D) infra-estrutura
E) cinquenta

16-  Assinale  a  alternativa  incorreta 
quanto à acentuação:
A) papéis
B) enjôo
C) anzóis
D) chapéu
E) céu

17-  Indique  a  alternativa  em  que  o 
emprego do hífem está incorreto:
A) ele é um anti-herói nacional
B) o micro-ondas está quebrado
C) sua mini-saia está curtíssima
D) ela está sempre mal-humorado
E) ela tomou um anti-inflamatório

18- Indique a alternativa em que todas 
as  palavras  apresentam  separação 
correta das sílabas:
A) ex-ce-ção, cre-sci-men-to, pro-fes-sor
B) vins-tru-ção, ex-ci-tar, eu-ro-pe-u
C) ex-ce-len-te ,a-vi-ão, me-io
D)  pers-pe-ctiva, am-bí-guo, trans-por-te
E)  rit-mo, dig-no, ap-to

19- Qual a alternativa não apresenta o 
sinônimo de forma correta:
A) amarela - pálida
B) ouvia - escutava
C) feliz - infeliz
D) preguiçoso - vadio
E) cintilam - brilham

20- Indique a classe a que pertence a 
palavra MAL no exemplo:  “ Mal chegou 
ao consultório, foi atendido.”
A) advérbio de modo
B) advérbio de tempo
C) interjeição
D) preposição
E) conjunção temporal

MATEMÁTICA

21 – Se 10 pedreiros levam 60 dias para 
construir  uma  casa,  quanto  tempo 
levarão  para  construí-la  com  6 
pedreiros?
A) 70 dias
B) 80 dias
C) 90 dias
D) 100 dias
E) 120 dias
22 – Uma pessoa ingere em um dia 1,5 
litros d’água. Em 15 dias, ingerirá:
A) 30 litros
B) 22,5 litros
C) 20 litros
D) 27,5 litros
E) n.d.a

23 – Um operário constrói um muro em 
10 dias trabalhando 8h por dia. Quanto 
tempo  levará  o  mesmo  operário  para 
construir  o  mesmo  muro  trabalhando 
10h por dia?
A) 4 dias
B) 6 dias
C) 8 dias
D) 10 dias
E) n.d.a

24 – O vigésimo termo da Progressão 
Aritmética “P.A” (3,8,...) é:
A) 75
B) 86
C) 98
D) 102
E) 116

25 – Dentro de 3 minutos e meio terei 
que  buscar  minha  filha  na  escola. 
Quantos  segundos  faltam  para  ela 
sair?
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A) 200 segundos
B) 210 segundos
C) 220 segundos
D) 190 segundos
E) 230 segundos

26 – Em uma sala de aula há 40 alunos, 
sendo 15% de  meninos.  Quantos  são 
os meninos dessa sala?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14

27 – Num concurso público com 1.500 
candidatos  inscritos,  30%  foi 
reprovado.  Quantos  candidatos  foram 
aprovados?
A) 1.050
B) 950
C) 1.000
D)  850
E) n.d.a

28  –  Uma  mercadoria  que  custava 
R$7,50  teve  um aumento,  passando a 
custar  R$10,50.  A majoração  sobre  o 
preço antigo é de:
A) 10%
B) 20%
C) 30%
D) 40%
E) n.d.a

29  –  Um  capital  de  R$6.000  aplicado 
durante  2  meses,  a  juros  simples, 
rende R$2.000,00. Determinar a taxa de 
juros cobrada.
A) 16,67% a.m
B) 6,67% a.m
C) 15,76% a.m
D)10,76% a.m
E) n.d.a

30 – O capital  de  R$3.000,  aplicado a 
taxa anual de 12% no fim de 200 dias, 
produzirá o montante de:
A) R$ 1.016,67
B) R$2.016,67
C) R$3.016,67
D) R$1.160,56
E) n.d.a

31 – A soma de um número com sua 
metade é igual a 12. Os números são:
A) 4 e 8
B) 6 e 4
C) 6 e 8

D) 10 e 8
E) n.d.a

32 – O triplo de um número diminuído 
da sua metade é igual a 15. Qual é esse 
número?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 8
E) n.d.a

33 – Ordenando os números racionais:
a=1/2  ;  b=1/3 ;  c=1/4  obtemos;
A) a c b˂ ˂
B) c b a˂ ˂
C) b a c˂ ˂
D) c a b˂ ˂
E) n.d.a

34 – Qual a área em m2 de um terreno 
retangular que tem 20m de frente e 30m 
de fundos?
A) 50
B) 60
C) 200
D) 500
E) 600

35  –  Um  leitor  leu  3/5  de  um  livro  e 
ainda faltam 74 páginas para terminar a 
leitura.  Que  fração  do  livro  o  leitor 
ainda tem que ler?
A) 2/5
B) 3/5
C) 4/5
D) 6/5
E) 7/5

36 – Calcule o valor da seguinte 
expressão numérica;
75 – 4 x 15 + 32 ÷ 4 - 3 x 3
A) 14
B) 17
C) 19
D) 20
E) 24
37 –  O eletricista responsável por um 
determinado  prédio  deseja  substituir 
os fios de uma sala, o comprimento do 
local é de aproximadamente 6m, o fio 
deve ser colocado duplo. Se o serviço 
for feito em 4 salas, quantos metros de 
fio se faz necessário?
A) 4
B) 6
C) 24
D) 48
E) 36
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38  –  Quantos  números  ímpares  há 
entre 26 e 214?
 A) 92
B) 93
C) 94
D) 95
E) 96

39 - O último Censo do IBGE em 2010 
apontou  que,  da  população  do  Pará, 
estimada em 7,5 milhões de habitantes, 
50,41%  são  homens  e  49,59%  são 
mulheres. Por essa estimativa, quantos 
homens há a mais do que a quantidade 
de mulheres no Estado do Pará?
A) 65.500
B) 64.500
C) 63.500
D) 62.500
E ) 61.500

40 – Resolva a equação abaixo:
2x – 1 = x + 2
A) V = { 2 }
B) V = { 1 }
C) V = { 3 }
D) V = {4 }
E) V = { 5 }

CONHECIMENTOS GERAIS

41 – Qual o nome completo do filho do 
príncipe William e Kate Middleton que 
nasceu no dia 22/072013
A) William Alexander Louis
B) William George Louis
C) George Alexander Louis
D) George William Alexander
E) William George Alexander

42  –  Qual  o  Presidente  que  ficou  14 
anos no poder da Venezuela e, com sua 
morte, abriu uma nova era para o país 
sul-americano?
A) Evo Morales
B) Hugo Chávez
C) Cristina Kirchner
D) Fidel Castro
E) Fernando Lugo

43 – Em maio, os governos do Brasil e 
de  Cuba,  com  apoio  da  Organização 
Pan-Americana, anunciaram a vinda de 
médicos estrangeiros para trabalharem 
nas regiões brasileiras mais carentes. 
Como foi denominado o programa?
A) Programa Ajuda Brasil

B) Programa Mais Médicos no Mundo
C) Programa Mais Médicos
D) Programa Médicos Estrangeiros
E) Programa Juntos pela Saúde

44  –  Em  15  de  abril  de  2013  duas 
bombas  foram  detonadas  em  uma 
maratona conhecida mundialmente. As 
explosões  mataram  três  pessoas  e 
feriram mais de 170. O atentado foi na 
cidade de:
A) Londres
B) Paris
C) Boston
D) Rio de Janeiro
E) Madri

45 – A EMDURB é a empresa municipal, 
responsável  pelo  gerenciamento  dos 
serviços de:
A) Funerária, Trânsito e Limpeza Pública
 B) Água, Limpeza Pública e Transporte
C) Transporte, Trânsito e Pavimentação
D) Pavimentação, Limpeza Pública e 
Transporte
E) Transporte, Água e Funerária

46 – Quantos anos Bauru completou no 
dia 1º de Agosto de 2013?
A) 115
B) 116
C) 117
D) 118
E) 119

47 – Em fevereiro de 2013 um inusitado 
episódio  causou  grande  comoção  no 
seio  da  Igreja  Católica,  cuja 
repercussão levou o Pontífice Romano 
e  o  Vaticano  ao  centro  do  noticiário 
mundial. Esse episódio refere-se:
A) à renúncia do papa Bento XVI
B) a um atentado terrorista contra o papa 
Bento XVI
C) á descoberta de que o papa Bento XVI 
é portador de doença incurável
D) a denúncia de corrupção no 
relacionamento do Vaticano com 
empresas italianas
E) n.d.a

48  –  Em  que  país  será  realizada  a 
próxima  Jornada  Mundial  da 
Juventude? 
A) Áustria
B) França
C) Itália
D) Polônia
E) Portugal
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49 - Qual o nome do atual Presidente 
da Câmara Municipal de Bauru
A) Moises Rossi
B) Renato Celso Bonomo Purini
C) Fábio Sartori Manfrinato 
D) Marcos Antônio de Souza 
E) Alexssandro Bussola 

50  –  A  maior  parte  do  Território 

Brasileiro é  ocupado por qual  tipo de 

acidente geográfico?
A) Talvegue
B) planície
C) planalto
D) cordilheira
E) n.d.a
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