
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP 

AUXILIAR DE SERVIÇOS II 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
 

10 
10 
 

Total de questões  20 

 
 
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 TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
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Marque aqui as suas respostas:  
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LINGUA PORTUGUESA 

 
1) Leia um trecho do texto “O dia em que vi Pégaso 

nascer”, e assinale a alternativa CORRETA. 
Quando me contaram que Perseu havia se oferecido para 
enfrentar a fera, admirei sua coragem e resolvi ajuda-lo. 
Assim que a luta entre ambos foi marcada, tive uma ideia: 
chamei à minha presença Hermes, meu irmão, o 
mensageiro dos deuses, e juntos nos revelamos a Perseu. 
Nós lhe dissemos que precisávamos estar a seu lado 
durante a luta e que, caso desejasse a vitória, deveria 
obedecer às nossas ordens. 
a) O trecho revela um narrador observador. 
b) O trecho revela um narrador oculto. 
c) O trecho revela um narrador personagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
2) Assinale a opção que apresenta apenas verbos com 

vogal temática em “A”. 
a) cantar/mover/assinar 
b) chorar/brincar/amarei 
c) dançar/ficaria/sorrir 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

3) Com relação a concordância do substantivo coletivo, 
identifique a afirmação CORRETA. 
a) Quando o sujeito é representado por um substantivo 
coletivo, o verbo permanece no singular. 
b) Quando o sujeito é representado por um substantivo 
coletivo o verbo é usado no plural, tendo em vista que 
coletivo representa pluralidade. 
c) Quando o sujeito é representado por um substantivo 
coletivo o verbo pode ser usado tanto no plural quanto no 
singular. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
4) As preposições indicam variados valores semânticos. 

Sabendo disso, leia as seguintes frases a assinale a 
opção que apresenta respectivamente o valor 
semântico CORRETO das preposições em destaque. 
I - Sempre moramos em São Paulo. 
II - O Parque fica a dois dias de caminhada. 
III - Vi seus óculos na estante com facilidade. 
a) Lugar/modo/comparação. 
b) Modo/tempo/lugar. 
c) Lugar/tempo/modo. 
d) Nenhuma as alternativas. 

 
5) Assinale a alternativa que contém apenas palavras 

oxítonas. 
a) Estéril/fácil/ caráter/ cidade. 
b) Armazém/ mocotó/português/parabéns. 
c) Sofá/Paraná/ safári/ vírus. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
6) Compare o emprego do verbo nas seguintes frases e 

assinale a alternativa CORRETA. 
I - A princesa virou e foi embora. 
II - A princesa virou os olhos assustada. 
a) O verbo virou está sendo empregado respectivamente 
como verbo intransitivo e verbo transitivo direto. 
b) O verbo virou está sendo empregado como verbo 
transitivo direto nas duas situações. 
c) O verbo virou está sendo empregado respectivamente 
como verbo intransitivo e verbo transitivo indireto. 
d) Nenhuma das alternativas. 

7) Considerando as regras de uso de hífen, assinale a 
alternativa que o uso foi feito inadequadamente. 
a) Papel-moeda/algodão-doce. 
b) Vaga-lume/água-viva. 
c) Micro-ondas/auto-estima. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
Trecho para questões 8 e 9 do texto A Doida de Carlos 
Drummond de Andrade. 
Sabia-se confusamente que a doida tinha sido moça igual 
às outras no seu tempo remoto (contava mais de 60 anos, 
e loucura e idade, juntas, lhe lavravam o corpo). Corria, 
com variantes, a história de que fora noiva de um 
fazendeiro, e o casamento, uma festa estrondosa; mas na 
própria noite de núpcias o homem a repudiara, Deus sabe 
por que razão. 

 
8) Assinale a alternativa CORRETA referente ao sentido 

palavra lavravam, presente no texto. 
a) No contexto, a palavra lavravam exerce sentido 
metafórico, e é usada como um atenuante da 
representação de velhice da personagem. 
b) No contexto, A palavra lavravam é usada em seu 
sentido real e literal, sua representação de sentido é 
exatamente a presente nos dicionários de língua 
portuguesa. 
c) No contexto, a palavra lavravam é usada em sentido 
metafórico, e é usada para representar a juventude da 
personagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
9) Assinale a alternativa que apresenta expressões que 

confirmam no texto que a história da doida é rodeada 
de boatos e incertezas. 
a) Contava mais de 60 anos / uma festa estrondosa. 
b) A doida tinha sido moça / no seu tempo remoto. 
c) Sabia-se confusamente / corria, com variantes. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
10) Assinale a alternativa que o uso da palavra mal está 

inadequado. 
a) A cobra é um animal que enxerga muito, muito mal 
mesmo. 
b) Todos foram mal na prova, exceto Daniele. 
c) A turma dois fala muito mal a língua inglesa. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11) Fachin homologa delação de donos da JBS; 
conteúdo permanece sob sigilo 
Joesley Batista gravou Temer dando aval para 
comprar silêncio de Cunha e Aécio solicitando R$ 2 
milhões, segundo 'O Globo'. Com homologação, 
delação passa a ter validade jurídica. Disponível< 
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-
jato/noticia/fachin-homologa-delacao-de-donos-da-
jbs.ghtml>Acesso em :18/05/17. 
Referente a essa manchete assinale a alternativa 
CORRETA sobre delação premiada:  
a) É uma técnica de investigação consistente na oferta de 
benefícios pelo Estado àquele que confessar e prestar 
informações úteis ao esclarecimento do fato delituoso. 
b) A delação premiada  não é precisamente a colaboração 
premiada, porque sempre envolve delatar alguém. 

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/fachin-homologa-delacao-de-donos-da-jbs.ghtml%3eAcesso
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/fachin-homologa-delacao-de-donos-da-jbs.ghtml%3eAcesso
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/fachin-homologa-delacao-de-donos-da-jbs.ghtml%3eAcesso
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c) Delação premiada é um mecanismo político pelo qual 
um acusado colabora com as investigações, revelando 
detalhes do crime, como os nomes de co-participantes, 
localização da vítima (se houver) ou detalhes que ajudam 
a recuperar os bens que foram perdidos por conta do 
crime. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) O estado de São Paulo possui alguns pontos 

culminantes assinale a alternativa CORRETA sobre o 
pico com a maior altitude encontrada no estado de 
São Paulo: 
a) Pico Três Estados, na Serra da Mantiqueira - divisa de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 
b) Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira - divisa de 
São Paulo e Minas Gerais. 
c) Pico da Pedra da Mina, na Serra da Mantiqueira - divisa 
de São Paulo e Minas Gerais. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
13) Identifique os  municípios mais antigos do estado de 

São Paulo  assinalando a alternativa CORRETA: 
a) São Vicente, Santos, São Paulo,  Eldorado, Capão 
Bonito, 
b) São Vicente, Santos, São Paulo, Itanhaém, Cananéia. 
c) São Vicente, Santos, São Paulo,  Ouroeste ,Paulistânia. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
14) Analise as afirmativas abaixo sobre o munícipio de 

Osvaldo Cruz –SP: 
I- Osvaldo Cruz- SP é banhado pelos córregos 
Valesburgo, Cateto, Drava e Negrinha. 
II-É no Valesburgo  que se situa a estação coletora de 
água da Empresa de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo (Sabesp), concessionária que abastece a 
cidade.  
III- O clima é seco para variável, com temperatura média 
no verão de 23,9°C, e no inverno de 20,7°C. 
IV- A altitude média é de 464 metros acima do nível do 
mar, no centro geográfico da cidade. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, III, IV. 
b) Apenas II, III, IV. 
c) Apenas I, II, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
15) O município de  Osvaldo Cruz- SP, ainda como vila 

Califórnia, foi fundada em 6 de junho de 1941. A então 
vila Califórnia, que possuía as terras mais férteis, 
atraiu grande número de pessoas. Assinale 
V(verdadeiro) e F(falso) referente a aspectos  
históricos do munícipio: 
(M) Em 1942, foi elevado a distrito, com sede em Baliza, 
município de Martinópolis. 
(M) Em 1944, obteve autonomia político-administrativa, 
sendo denominado Osvaldo Cruz. 
(M) Em 1949, chega a Osvaldo Cruz o primeiro trem de 
passageiros, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro 
e, com ele, mais desenvolvimento para o município. 
(M) Em 1976, a cidade de Osvaldo Cruz é classificada 
como uma das dez cidades de maior progresso do Brasil. 
Assinale a alternativa  que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, V, F. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 

16) Sobre os tipos gerais de clima no Brasil assinale a 
alternativa CORRETA que define o Clima Tropical de 
Altitude: 
a) Sua localização é predominante na região do sertão 
nordestino. Seu destaque maior é a escassez de 
precipitações, associada a uma péssima distribuição nas 
áreas e no período (mensalmente). Quando não ocorre 
chuva no verão (janeiro e fevereiro), ou as chuvas são 
pouco intensas, o ano passa a ser considerado de seca. 
b) Clima localizado no litoral brasileiro, possui elevado 
índice pluviométrico (acima de 2.000 mm anuais). Esse 
clima apresenta temperaturas bem amenas. As 
temperaturas dessa região são inferiores à média 
nacional, em virtude da posição e influência do relevo. 
c) Localiza-se na parte central do país, e possui como 
aspectos fundamentais duas estações bem definidas, uma 
chuvosa, que ocorre no verão, e outra seca, que ocorre no 
inverno.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
17) Sendo a globalização um processo econômico e 

social que estabelece uma integração entre os países 
e as pessoas do mundo todo. Assinale a alternativa 
CORRETA que apresenta um aspecto positivo 
econômico da globalização. 
a) Com a globalização aumentou o interesse pela cultura, 
economia e política de outros países. Além de se sentirem 
integrantes de um país, muitas pessoas sentem que são 
cidadãos do mundo, desenvolvendo um grande interesse 
pelos diversos aspectos da vida de outras nações. 
b) A globalização faz circular de forma mais rápida e 
eficiente conhecimentos científicos e troca de 
experiências. Este aspecto faz com que ocorra de forma 
mais rápida e eficiente avanços em diversas áreas. 
c) Na  globalização as empresas podem diminuir os custos 
de produção de seus produtos, pois buscam em várias 
partes do mundo as melhores condições de produção. 
Algumas empresas chegam a fabricar em produto em 
várias etapas em vários países. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
18) Uma série de mudanças ocorreu nos últimos tempos 

e transformou significativamente o mundo. Analise as 
afirmativas abaixo: 
I- Campo econômico : crescimento populacional 
acelerado; concentração de renda e empobrecimento; 
desenvolvimento sustentável; feminização do mercado de 
trabalho.  
II- Campo social: abertura do mercado chinês; 
globalização; comércio eletrônico.  
III- Campo tecnológico: microeletrônica, circuitos 
integrados e internet o uso de satélites, melhorando as 
formas de comunicação;  
IV- Campo comportamental: programação 
neurolinguística; gestão do conhecimento. 
V- Campo ecológico: aquecimento global e desastres 
naturais.  
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, III, IV, V. 
b) Somente III, IV, V. 
c) Somente II, III, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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19) Antártica está mais verde devido ao aquecimento 
global, dizem cientistas. 
Cientistas afirmam que aquecimento global é 
responsável pelo crescimento acelerado de musgos 
na Península Antártica. Fenômeno se intensificou nos 
últimos 50 anos. Disponível< 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/antartica-esta-
mais-verde-devido-ao-aquecimento-global-dizem-
cientistas.ghtml> Acesso em 20/05/2017. 

Com base nessa manchete assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) O aumento da temperatura teve um efeito dramático no 
crescimento de musgos no extremo norte da Península 
Antártica. 
b) Por causa da área crescente de terra livre de gelo por 
causa do desaparecimento das geleiras, a Antártida será 
mais verde no futuro. 
c) A Península Antártica é uma das regiões mais afetadas 
pelo aquecimento global.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
20) Em relação a Nova República no Brasil,  o governo 

de José Sarney teve como fato econômico mais 
importante a implantação do: 
a) Plano Cruzado. 
b) Plano Real. 
c) Ato institucional nº 5. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

http://g1.globo.com/natureza/noticia/antartica-esta-mais-verde-devido-ao-aquecimento-global-dizem-cientistas.ghtml
http://g1.globo.com/natureza/noticia/antartica-esta-mais-verde-devido-ao-aquecimento-global-dizem-cientistas.ghtml
http://g1.globo.com/natureza/noticia/antartica-esta-mais-verde-devido-ao-aquecimento-global-dizem-cientistas.ghtml

