CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ– SP
FISCAL
Nome do(a) Candidato (a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Matemática
Atualidades
Total de questões

Nº QUESTOES
15
10
05
30

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS O TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA,
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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c) Cabecinha
d) Nenhuma das alternativas

Língua Portuguesa
1) A ortografia brasileira sofreu algumas
mudanças com o novo acordo ortográfico. De
acordo com a nova ortografia oficial, assinale a
alternativa em que o hífen está empregado de
forma ERRADA:

7) Assinale a alternativa que não representa o
aumentativo da palavra sublinhada na frase:
Antônio é meu melhor amigo na escola.

a) Ex- diretor.
b) Auto- ajuda.
c) Inter- racional.
d) Nenhuma das Alternativas.

a) Amigão
b) Amigaço
c) Amigalhaço
d) Nenhuma das alternativas

2) Assinale a alternativa em que a série de
palavras está acentuada CORRETAMENTE, de
acordo com a ortografia oficial:

8) Assinale a alternativa em que todas palavras
são grafadas com ch .

a) Saúde, Saul, Egoísta, Baús.
b) Iris, Régua, Umbrico, Saía.
c) Contribuínte, Tênua, Vácuo, Regua.
d) Nenhuma das alternativas.

a) en___aguar, dei___ar, lu___o.
b) ca___o, a___ar, ___umbo.
c) amei___a, cai___a, pai__ão.
d) nenhuma das alternativas.

3) Assinale a alternativa, correta em que a palavra
assado em que a divisão silábica esta correta.

9) Complete a frase com as palavras grafadas
corretamente:

a) as-sa-do
b) a-ssa-do
c) ass-a-do
d) Nenhuma das aternativas.

Joana _____ cedo buscar a ________ para
colocar ______ .

4) A palavra peraltice pode significar:

a) hoje, tijela, gelo.
b) hoge, tigela, jelo.
c) hoje, tigela, gelo.
d) nenhuma das alternativas.

a) Medo
b) Aparência
c) Esperteza
d) Nenhuma das alternativas.

10) Qual das frases abaixo apresenta o verbo
sublinhado como uma ação.
Assinale a alternativa correta.

5) Todas as frases abaixo apresentam o ponto de
interrogação.

a) João foi correr no parque.
b) Quando chover vai fazer frio.
c) Com o novo horário vai escurecer logo.
d) Nenhuma das alternativas.

Assinale a alternativa em que a frase está
pontuada corretamente:

11) Assinale a alternativa em que o verbo está no
futuro do presente do indicativo.

a) Maria não estudou hoje?
b) João você foi ao cinema ontem?
c) Como o céu está lindo?
d) Nenhuma das alternativas.

a) Eu fui à feira.
b) Eu serei o melhor aluno.
c) Nós somos obedientes.
d) Nenhuma das alternativas.

6) Analise nas alternativas abaixo o aumentativo
da palavra sublinhada na frase:
Rosa colocou o chapéu para se proteger do sol.

12 Analise e assinale a palavra correta referente
ao uso do hífen.

a) Chapelão
b) Chapeuzinho

a) anti-higiênico
b) semi-circulo
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c) mini-saia
d) nenhuma das

c)16
d) Nenhuma das alternativas

13) Assinale a alternativa em todas palavras são
paroxítonas.

18) Qual o resultado da multiplicação entre os
números 378 e 102?

a) sapé, café, chapéus.
b) mágico, pároco, música.
c) bônus, álbum, grátis.
d) nenhuma das alternativas.

a) 38456
b) 39546
c) 38556
d) Nenhuma das alternativas

14) Analise o fragmento abaixo:
“Vende-se um lindo sítio, afastado da cidade, onde
você vai gozar descanso e felicidade. Tem pomar
que o ano todo é o salão onde as aves executam
seus gorjeios em sinfonias suaves e as falenas no
canteiro, adejam entre os agaves [...]”.

19) O resultado da adição, das frações ⁄
igual a:

⁄ é

a) ⁄

Agora, assinale a alternativa cujo sinônimo NÃO
altera o sentido do texto:
a) Usufruir, Cantos, Esvoaçam.
b) Debochar, Garganteio, Revoam.
c) Desfrutar, Berro, Voejar.
d) Nenhuma das Alternativas.

b)

⁄

c)

⁄

d) Nenhuma das alternativas
20) O resultado da subtração entre 102,36 –
22,981 é igual a:

15) Encontre o antônimo da grifada na frase:
Amanhã estarei distante de minha cidade.

a) 78,378
b) 79,379
c) 77,379
d) Nenhuma das alternativas.

a) perto
b) longe
c) cheio
d) nenhuma das alternativas

21) José está construindo sua casa com tijolos e
cimento. Para cada 1 quilo de cimento, José
consegue assentar 13 tijolos. Com 17 quilos de
cimento, quantos tijolos ele conseguirá assentar?

Matemática
16) Em um treino de futebol, o jogador ganha 3
pontos por cada gol, e perde 1 ponto por cada gol
que errar. Em 5 tentativas de chutes, um jogador
atingiu 11 pontos. Então, o número de gols que
ele errou foi:

a) 221
b) 222
c) 121
d) Nenhuma das alternativas.

a) 2
b) 3
c) 1
d) Nenhuma das alternativas

22) Em uma determinada empresa, são fabricados
computadores. Cada computador é composto por
uma tela, um mouse, um teclado, duas memórias
e um processador. Os custos unitários das peças
estão na tabela a seguir:

17) Em uma caixa há 10 canetas, 3 lápis e 7
apontadores, de cores variadas. João tirou da
caixa, 2 canetas, 3 lápis e 1 apontador. Qual o
total de objetos que permaneceram dentro da
caixa?
a) 14
b) 17
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Peças

Custo

Tela
Mouse
Teclado
Memória
Processador

259,00
22,50
23,90
49,90
129,90

O gerente da empresa solicitou a seus
funcionários
que
fabricassem
quatro
computadores.
Quanto
reais
os
quatro
computadores irão custar?

litoral sul de São Paulo. A aeronave se preparava
para pouso em Guarujá (SP), o piloto tentou
arremeter devido ao mau tempo e caiu próximo a
prédios residenciais.

a) 2140,40 reais
b) 2410,90 reais
c) 1940,80 reais
d) Nenhuma das alternativas

a) Eduardo Cunha.
b) Eduardo Campos.
c) Eduardo Dutra.
d) Nenhuma das alternativas.

23) Uma mãe tem 27 anos, e sua filha 3. Quantos
anos terá a filha, quando a mãe tiver 56 anos?

28) Está em vigor no Brasil a divisão regional
estabelecida em 1970, agrupando os estados em
Regiões-Econômicas. Considerando está divisão
assinale a alternativa correta:

a) 30
b) 33
c) 32
d) Nenhuma das alternativas

a) Amazônia, Centro-Sul, Nordeste.
b) Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
c) Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
d) Nenhuma das alternativas.

24) Em uma sala de 54 alunos, sabe-se que ⁄
são meninos. Quantas meninas têm na sala?

29) Em 2015, as contas de energia passaram a
trazer uma novidade: o Sistema de Bandeiras
Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e
vermelha indicam se a energia custa mais ou
menos, em função das condições de geração de
eletricidade. Conforme indicado a seguir:

a) 36
b) 12
c) 18
d) Nenhuma das alternativas
25) Tenho uma corda de 20 metros de
comprimento, e desejo cortar ela em 8 pedaços.
Quantos metros irá medir cada pedaço da corda?

Bandeira verde: condições favoráveis de geração
de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;
Bandeira amarela: condições de geração menos
favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,025
para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos;
Bandeira vermelha: condições mais custosas de
geração. A tarifa sobre acréscimo de R$ 0,045
para cada quilowatt-hora kWh consumido.

a) 2,4
b) 2,5
c) 1,6
d) Nenhuma das alternativas
Atualidades

Considerando está mudança na conta mensal de
luz, avalie o item incorreto referente ao Sistema de
Bandeiras Tarifárias.

26) Sobre Princípios fundamentais da Constituição
da República Federativa do Brasil, é incorreto
afirmar que:

a) As bandeiras se aplicam a todas as classes
sociais de consumidores.
b) A mudança de cor da bandeira tarifária é
reavaliada mensalmente pelo Operador Nacional
do Sistema Elétrico.
c) Todos os estados e municípios do Brasil foram
incluídos no sistema de bandeiras tarifárias.
d) Nenhuma das alternativas.

a) A Soberania: o Brasil deverá sempre observar
sua máxima independência, não permitindo que
Países quaisquer interfiram na administração dos
interesses de nosso povo.
b) A Dignidade da Pessoa Humana: nenhuma
nação
conviverá
em
paz,
próspera
e
ordeiramente, se não estiver atenta à dignidade de
seu semelhante. Tudo quanto ofender à dignidade
do ser humano será considerado inconstitucional.
c) A Cidadania: a efetiva participação na gestão
dos negócios e interesses sociais será deferida de
forma representativa, ou seja, escolhemos
(votamos) nossos representantes, que participarão
da administração dos interesses nacionais.
d) Nenhuma das alternativas.
27) Em 2014, em plena campanha eleitoral, o
candidato à presidência ________ morreu aos 49
anos na queda de um jatinho na cidade de Santos,

30) A Operação Lava Jato, deflagrada em março
de 2014, tornou-se a maior investigação sobre
corrupção no Brasil, descobrindo a existência de
um vasto esquema de corrupção na Petrobras,
envolvendo
empreiteiras,
funcionários
da
Petrobras, Operadores financeiros e Agentes
políticos. O nome do caso, “Lava Jato”, decorre do
uso de uma rede de __________ e __________
para movimentar recursos ilícitos pertencentes a

4

uma das organizações criminosas inicialmente
investigadas. Assinale a opção correta:
a) Postos e Lava a Jato.
b) Supermercados e Lava a Jato.
c) Casas de Câmbio e Lava a Jato.
d) Nenhuma das alternativas.
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