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“Autoridades de Orlando afirmaram na manhã deste 
domingo (12) que 50 pesoas moreram e outras 53 
ficaram feridas no ataque a uma boate voltada ao 
público LGBT em Orlando, na Flórida. O número de 
mortos faz do ataque o mais fatal decorente de tiroteio 
em massa na história dos Estados Unidos, depois do 
masacre de 2007 na universidade Virginia Tech, que 
deixou 32 mortos, segundo a Reuters.” (G1.Globo.com) 
 
1- No texto acima, há quantas palavras escritas 
incorretamente? 
a) Nenhuma. 
b) Uma. 
c) Duas. 
d) Três. 
e) Quatro. 
 
“Há exato um mês no comando interino do país, Michel 
Temer confidenciou a aliados ter a impre__ão de que já 
se passaram anos. Nos primeiros dias, governando sob 
intensa pré__ão, demitiu dois ministros; enfrentou 
grampos com diálogos pouco republicanos envolvendo 
a cúpula de seu partido, o PMDB; descumpriu 
promessas; e enfrentou protestos que chegaram à 
porta de sua casa, em São Paulo.” (OGlobo.com) 
 
2- As duas palavras grifadas no texto acima devem ser 
escritas com: 
a) s. 
b) ss. 
c) z. 
d) ç. 
e) çs. 
 
“François Roger Antonio Pinheiro vinha chamando a 
atenção da policía(1) e da imprensa desde 2007. 
Naquela época(2), o então(3) menino de 11 anos se 
tornou famoso em todo o país(4) como o menor infrator 
detido diversas vezes por roubar e furtar carros em 
São(5) Paulo.” (G1.Globo.com) 
 
3- Há uma palavra acentuada incorretamente no texto. 
O número corresponde a ela é: 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5. 
 
4- A divisão silábica está errada em: 
a) Brin-que-do. 
b) Mar-te-lo. 
c) Ca-ne-ta. 
d) Com-pu-ta-dor. 
e) Di-nhe-i-ro. 
 
5- A palavra “apresentar” tem quantas sílabas? 
a) Duas. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Cinco. 
e) Seis. 
 
6- A palavra que não deve ser acentuada é: 

a) Crânio. 
b) Existirá. 
c) Poluído. 
d) Esperançôso. 
e) Porém. 
 
7- A palavra oxítona é: 
a) Automóvel. 
b) Barco. 
c) Revólver.  
d) Serpente. 
e) Urubu. 
 
8- O substantivo é a classe de palavra que dá nome 
aos seres, como também aos sentimentos, estados de 
espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, 
etc. Encontre a alternativa em que o substantivo foi 
grifado: 
a) Não se esqueça de estudar mais.  
b) Deus é a esperança dos aflitos. 
c) Gosto de ler livros de romance. 
d) O prefeito tem investido muito na infraestrutura. 
e) João não aguentava mais a conversa da tia. 
 
9- A palavra que não está no plural é: 
a) Sins. 
b) Nãos. 
c) Faróis. 
d) Pezinhos. 
e) Estalagem. 
 
10- “Triplo” é numeral: 
a) Cardinal. 
b) Ordinal. 
c) Fracionário. 
d) Multiplicativo. 
e) Diminutivo.  
 
11- “Meu” é pronome e é pronome também: 
a) Mas. 
b) Nós. 
c) Consequentemente. 
d) Para. 
e) Bastante. 
 
12- “A nova diretora gostava de falar e era sagaz.” 
Sagaz é o mesmo que: 
a) Feia. 
b) Sossegada. 
c) Bonita. 
d) Nervosa. 
e) Inteligente. 
 
Matemática 

 
13- Talita foi ao mercado e comprou 5kg de mandioca, 
3kg de batata, 2kg de arroz e 8Kg de feijão. No 
entanto, ela não tinha dinheiro suficiente para comprar 
tudo e deixou o arroz. Quantos quilos de produtos ela 
comprou no total? 
a) 16Kg 
b) 17Kg 
c) 18Kg 
d) 19Kg 
e) 20Kg 
 
14- Na operação 780/12 é igual: 
a) 60 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/atirador-abre-fogo-dentro-de-boate-e-deixa-feridos-nos-eua.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/atirador-abre-fogo-dentro-de-boate-e-deixa-feridos-nos-eua.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1556942-5605,00-ADOLESCENTE+E+FLAGRADO+COM+CARRO+ROUBADO+E+DETIDO+PELA+VEZ.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1556942-5605,00-ADOLESCENTE+E+FLAGRADO+COM+CARRO+ROUBADO+E+DETIDO+PELA+VEZ.html
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1556942-5605,00-ADOLESCENTE+E+FLAGRADO+COM+CARRO+ROUBADO+E+DETIDO+PELA+VEZ.html
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b) 65 
c) 70 
d) 75 
e) 80 
 
15- Maria tem 140 balas e precisa distribuir igualmente 
ente seus 4 filhos. Quantos cada um receberá? 
a) 35 
b) 30 
c) 25 
d) 20 
e) 15 
 
16- Tamiris comprou duas blusas de 39,90 cada uma e 
se ela pagar à vista terá um desconto de 8%. Quanto 
saíra as duas blusas com desconto? 
a) 73,42 
b) 75,33 
c) 76,00 
d) 77,23 
e) 78,45 
 
17- Qual é a média aritmética simples dos números 11, 
7, 13 e 9? 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
e) 25 
 
18- Qual é a média aritmética ponderada dos números 
10, 14, 18 e 30 sabendo-se que os seus pesos são 
respectivamente 1, 2, 3 e 5? 
a) 20 
b) 22 
c) 24 
d) 26 
e) 28 
 

19- Converta  em número decimal, 
aproximadamente: 
a) 0,833 
b) 0,733 
c) 0,633 
d) 0,533 
e) 0,433 

20- Converta  em número decimal, 
aproximadamente: 
a) 0,333 
b) 0,433 
c) 0,533 
d) 0,633 
e) 0,733 
 
21- Qual o último número divisível por 11 menor que 
23412? 
a) 23404 
b) 23408 
c) 23412 
d) 23416 
e) 23420 
 
22- Calcule o maior número de 4 algarismos 
simultaneamente divisível por 3 e por 7. 

a) 10000 
b) 9999 
c) 9996 
d) 9993 
e) 9990 
 
23- A rua onde Cláudia mora está sendo asfaltada. 

Os  da rua já foram asfaltados. Que fração da rua 
ainda resta asfaltar? 
a) 1/9 
b) 2/9 
c) 3/9 
d) 4/9 
e) 5/9 
 
24- Para encher um álbum de figurinhas, Karina 

contribuiu com  das figurinhas, enquanto Cristina 

contribuiu com  das figurinhas. Com que fração das 
figurinhas as duas juntas contribuíram? 
a) 9/12 
b) 10/12 
c) 11/12 
d) 12/12 
e) 7/12 
 
Conhecimentos Gerais 

 
25- Qual o nome do atual governador do Estado de 
São Paulo? 
a) José Rodrigues 
b) Michel Temer 
c) Geraldo José Rodrigues Alckimin Filho  
d) José Genuíno 
e) José Geraldo Alckimin 
 
26- Qual o nome do atual prefeito da capital do Estado 
de São Paulo? 
a) José Fernando  
b) José Geraldo de Souza 
c) Manoel Haddad 
d) José Haddad 
e) Fernando Haddad 
 
27- O Pantanal Brasileiro é conhecido por possuir 
muitas variedades no seu ecossistema, entretanto qual 
a principal atividade econômica? 
a) Industria 
b) Turismo 
c) Agricultura 
d) Pecuária 
e) Extrativismo 
 
28- Quem foi o presidente que ganhou as eleições no 
Brasil, entretanto não assumiu por conta de uma 
infecção hospitalar vindo a falecer? 
a) Getúlio Vargas 
b) Fernando Color de Mello 
c) Tancredo de Almeida Neves 
d) João Batista de Figueiredo 
e) Emilio Garrastazu Medici 
 
29- Qual dos estados abaixo não faz parte da região 
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nordeste do Brasil? 
a) Tocantins 
b) Alagoas 
c) Rio Grande do Norte 
d) Sergipe 
e) nenhuma das alternativas 
 
30- Conforme a Constituição do Estado de São Paulo 
(Art. 133), o servidor, com mais de cinco anos de 
efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a 
exercer cargo ou função que lhe proporcione 
remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou 
função para a qual foi admitido, incorporará um décimo 
dessa diferença, por ano, até o limite de? 
a) cinco décimos 
b) quinze décimos 
c) seis décimos 
d) dez décimos 
e) sete décimos 
 
31- A internet entrou em funcionamento efetivo em 
1994 no Brasil, quando foram lançados os primeiros 
provedores de acesso. A primeira conexão é de 1991, 
feita pela FAPESP que até hoje controla o domínio 
para páginas nacionais, esse domínio é expresso pelas 
letras: 
a) bb 
b) rb 
c) br 
d) bv 
e) py 
 
32- Nos últimos anos vem sendo desenvolvido em 
nosso país um sistema de reforma agrária, que embora 
lento tem demonstrado resultados. Os trabalhadores 
rurais sem terra pressionam o governo por meio de 
ocupações e manifestações na tentativa de acelerar a 
reforma agrária e garantir o acesso à terra. Essa 
pressão é exercida por meio do? 
a) MRT – Movimento Revolucionário pela Terra 
b) MTSTT – Movimento dos Trabalhadores sem terra e 
teto 
c) Pastoral da Terra (Igreja Católica) 
d) FARC – Força Agrária do Campo 
e) MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra 
 
33- Em janeiro de 1938 deveriam ocorrer as eleições 
presidenciais no Brasil, entretanto, alegando a 
existência de um suposto plano comunista e 
aproveitando o momento de instabilidade política pelo 
qual passava o país, Getúlio Vargas deu um golpe de 
estado em 10 de novembro de 1937. Getulio Vargas 
contou com o apoio de grande parte da população e 
dos militares. Começou assim um período conhecido 
como: 
a) Ditadura Cohen 
b) Democracia Vargas 
c) Tempos Felizes 
d) Ditadura Vargas 
e) Estado de Sítio 
 
34- Entre os anos de 1500 até 1530 é conhecido na 
história do Brasil como? 
a) Período de guerras 
b) Período das descobertas 
c) Período Pré colonial 
d) Período das descobertas 

e) Nenhuma das alternativas 
 
35- Depois da Abolição dos escravos o governo 
brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus 
em nosso território. Com a necessidade de mão-de-
obra, milhares de italianos e alemães chegaram para 
trabalhar nas fazendas de café do interior de São 
Paulo, nas indústrias e na zona rural do sul do país.  
No ano de 1908, começou a imigração japonesa com a 
chegada ao Brasil do navio  
a) Kasato Moro 
b) Argus Maru 
c) shoyu 
d) Fortuna 
e) Kasato Maru 
 
36- A chegada ao Brasil, o desembarque e a estadia 
dos portugueses foram documentados por vários 
integrantes da expedição, que escreveram ao rei 
relatando os fatos, entretanto apenas três desses 
depoimentos chegaram até a atualidade. O mais 
famoso deles é  
a) a carta de mestre Manuel Juaquim 
b) a carta do Contramestre 
c) a carta de Pero Vaz de Caminha 
d) a carta do piloto 
e) a carta do marinheiro anônimo 
 
37- Em dia 9 de julho, o estado de São Paulo 
comemora o aniversário do Movimento 
Constitucionalista de 1932. Esta data representa um 

marco importante na história do estado e do Brasil. O 
movimento exigiu que o país tivesse uma Constituição 
e fosse mais democrático, nesta época o presidente do 
Brasil era: 
a) Washington Luiz 
b) Janio Quadros 
c) Getúlio Vargas 
d) Tancredo de Almeida Neves 
e) João Batista de Figueiredo 
 
38- No Brasil a regulamentação sobre a contratação de 
funcionários públicos, tem como Lei máxima a: 
a) Lei Orgânica do Município 
b) Código de defesa do consumidor 
c) Código Penal 
d) Código Civil 
e) Constituição Federal 
 
39- De acordo com a Constituição do Estado de São 
Paulo (Art. 130), ao servidor será assegurado o direito 
de remoção para igual cargo ou função, no lugar de 
residência do cônjuge, 
a) Somente em caso de portador do HIV e nos termos 
da lei 
b) Somente em caso de doença e nos termos da lei 
c) Independentemente de qualquer condição 
d) Se este não for servidor e houver vaga, nos termos 
da lei 
e) Se este também for servidor e houver vaga, nos 
termos da lei 
 
40-  Em setembro de 1992, estudantes e universitários, 
vestidos e pintados com as cores da bandeira 
brasileira, foram para as ruas protestar contra o 
governo Collor e ficaram conhecidos como "geração 
cara-pintada". O protesto reivindicava? 
a) O Fim da desigualdade social 
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b) Mais vagas nas Universidades Públicas 
c) A Abertura de processo contra os ministros acusados 
de corrupção 
d) O fim do ensino particular 
e) O impeachment de Collor 
 
 
 


