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LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01

O melhor de Calvin - Bill Watterson -  Fonte: https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos, acesso em 05/03/2019 
Analisando o quadrinho de Calvin, entende-se que seu amigo, Haroldo, no último quadrinho diz que também quer que a 
touca chegue logo, porque: 
a) Também quer usar a touca 
b) Não aguenta mais ouvir Calvin falar. 
c) É solidário com a ansiedade do amigo. 
d) Demonstra ciúmes da touca. 

QUESTÃO 02

Analise as relações semânticas dos conectivos assinalados 
nas frases a seguir: 
I. Eu não tinha dinheiro, mas quero comprar aquele carro. 
II. Ele não conseguiu fazer a apresentação porque estava 
muito tímido 
III. Os alunos poderão sair mais cedo, exceto se um 
responsável autorizar. 
IV. Os cariocas são tão trabalhadores quanto os paulistas. 
Assinale a alternativa correta, obedecendo a ordem de 
aparição: 
a) Finalidade – Oposição – Tempo – Causa 
b) Causa – Condição – Finalidade - Causa 
c) Oposição – Causa – Condição – Comparação 
d) Causa -  Causa – Condição – Condição 

QUESTÃO 03 

Assinale a alternativa que apresenta uma oração coordenada 
assindética: 
a) O cantor falou aos jornalistas e despediu-se a seguir. 
b) Não caiu uma gota, não choveu nada. 
c) Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. 
d) Gostaria de ter viajado, mas não tinha dinheiro. 

QUESTÃO 04

Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam 
substantivo e pronome, respectivamente: 
a) O carro mais novo é dela. 
b) Ontem fez um dia bonito. 
c) A partida estava animada. 
d) Os alunos visitaram o museu de arqueologia. 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que o adjetivo é adjunto adnominal: 
a) Fiquei encantado. 
b) Cheguei muito assustado. 
c) O engenheiro inovador enviou duas plantas ao seu 

diretor. 
d) O céu estava cinza. 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está 
INCORRETA: 
a) Alegria e felicidade nos acompanha constantemente. 
b) Odair ou Ismael será eleito prefeito. 
c) Correr ou nadar exigem bom preparo físico. 
d) A falta de dinheiro e a greve dos bancos confirma o caos. 

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a concordância nominal 
está errada: 
a) Os olhos brilhantes denunciavam aquela paixão. 
b) As simpáticas Sueli e Ana vieram me visitar. 
c) Encontramos mordidas as bananas e as maçãs. 
d) Admiro a cultura espanhola e portuguesa. 

QUESTÃO 08 

Leia a frase: 
Juiz alegou que 'cadeia não é a solução para a 
redução da quantidade de crimes'. 
Sem alterar o sentido original do trecho, a palavra 
destacada pode ser substituída por: 
a) ocultou 
b) copiou 
c) declarou 
d) decidiu 

QUESTÃO 09 

Não há erro de regência nominal em: 
a) Ela mora em outra cidade. 
b) Proibido a entrada de estranhos. 
c) Isso implica mudança de horário. 
d) Nós iremos ao cinema. 

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que há erro de pontuação: 
a) Estive no carnaval, mas, não gostei. 
b) Eles chegaram cedo, discutiram o assunto, 

resolveram tudo. 
c) O presidente compareceu à reunião, acompanhado 

da secretária, do diretor e do coordenador. 
d) O diretor e os assessores se reuniram ontem à 

tarde. 
MATEMÁTICA 

QUESTÃO 11

Sabe-se que em uma escola, 20% do total de alunos 
são meninas e que, dos meninos, 25% usam óculos. 
Sabendo que existem um total de 250 alunos nessa 
escola, o número de meninos que não utilizam óculos é 
de: 
a) 50 
b) 150 
c) 100 
d) 25 

http://cultura.estadao.com.br/quadrinhos/bill-watterson,o-melhor-de-calvin,974188
https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos
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QUESTÃO 12 

Em uma promoção de doces, a oferta era a seguinte: ” a cada 
3 chocolates de avelã, ganhava 1 chocolate branco”, Joana 
foi até a loja de doces e saiu com um total de 20 chocolates, 
entre avelã e branco. A partir dessas informações, é possível 
dizer que a diferença do número de chocolates de avelã e 
branco, que Joana comprou é de: 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 5 

QUESTÃO 13 

A área de um retângulo mede 60 cm2 , e sabe-se que um de 
seus lados medem 0,5 dm. O perímetro desse retângulo, em 
metros, é: 
a) 0,34 
b) 34 
c) 3,4 
d) 0,034 

QUESTÃO 14

Em uma linha de produção de relógios, o custo fixo para a 
produção é de R$ 300,00 e mais R$ 1,50 por relógio 
produzido. O número de relógios que poderão ser produzidos 
com R$ 408,00 reais é: 
a) 60 
b) 72 
c) 85 
d) 90 

QUESTÃO 15 

Em uma competição de corrida, Pedro fez o percurso em 12 
minutos e 20 segundos, e Renato fez em 16 minutos e 35 
segundos. O tempo total que os dois atletas gastaram foi de: 
a) 27 minutos e 22 segundos 
b) 28 minutos e 36 segundos 
c) 28 minutos e 55 segundos 
d) 27 minutos e 36 segundos 

QUESTÃO 16

Um reservatório de tanque de combustível possui as 
seguintes medidas: 140 cm x 30 dm x 20 m. O volume desse 
reservatório em metros cúbicos, é: 
a) 35.000 
b) 2.000 
c) 790 
d) 84 

QUESTÃO 17  

Uma copiadora realiza um serviço durante 9 horas, copiando 
3000 páginas por hora. Uma outra copiadora copiando 4000 
páginas por hora, realizará esse serviço em: 
a) 12 horas 
b) 14 horas 
c) 16 horas 
d) 18 horas 

QUESTÃO 18 

Seu Paulo comprou 2/3 da metade de 3/4 de quotas de um 
resort no interior de São Paulo. Sabe-se que o Resort é 
dividido em 80 quotas. O número de quotas que Seu Paulo 
comprou foi de: 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 

QUESTÃO 19 

Uma reforma deve ser realizada com a mesma capacidade de 
trabalho por alguns operários. Nessas condições, 2 operários 
realizam um serviço em 35 horas. Se acrescentarmos 3 

operários, o tempo necessário para ser realizado esse 
mesmo serviço é de: 
a) 12 
b) 14 
c) 16 
d) 18 

QUESTÃO 20 

Carla realiza uma tarefa em 15 horas. Joana é 50% 
mais eficiente que Carla. Nessas condições, o número 
de horas que Joana realiza essa mesma tarefa é: 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 10 
INFORMÁTICA 

QUESTÃO 21 

Considerando o Microsoft Word, Versão 2010, idioma 
Português (Brasil), em sua configuração padrão, 
assinale a alternativa corretamente relacionada às 
imagens abaixo: 

a) Margem 
b) Colunas 
c) Zoom 
d) Quebras 

QUESTÃO 22 

Considerando o Microsoft Excel, Versão 2010, idioma 
Português (Brasil), em sua configuração padrão, um 
usuário precisa alternar entre as planilhas da guia de 
trabalho. Considerando que há mais de uma guia no 
documento aberto, selecione a alternativa que descreve 
corretamente o conjunto de teclas para executar tal 
ação: 
a) Ctrl + Page Up / Ctrl + Page Down 
b) Shift + Page Up / Shift + Page Down 
c) Ctrl + > / Ctrl + < 
d) Shift + > / Shift + < 

QUESTÃO 23 

Considerando o Microsoft PowerPoint, Versão 2010, 
idioma Português (Brasil), em sua configuração padrão, 
assinale a alternativa que contém a ação executada ao 
se utilizar o botão representado pela imagem abaixo: 

a) Executar animações 
b) Visualizar as ações neste slide 
c) Sugerir melhorias de animação 
d) Iniciar apresentação 

QUESTÃO 24  

Considerando o Microsoft Windows 7 (Seven), idioma 
Português (Brasil), em sua configuração padrão, 
assinale a alternativa que descreve corretamente a 
ação executada ao se pressionar o conjunto de teclas 
“Tecla Windows + F1”: 
a) Será exibida a janela de ajuda do programa ativo 
b) Será aberto o navegador de internet padrão com a 

página do buscador padrão aberta 
c) Será exibida a janela “Ajuda e Suporte do Windows” 
d) Não acontecerá nada 

QUESTÃO 25 

Considerando o Google Chrome, versão 72.0.3626.109, 
idioma Português (Brasil), em sua configuração padrão, 
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assinale a alternativa que descreve corretamente a ação 

executada pelo botão representado pelo ícone : 
a) Adicionar aos favoritos 
b) Voltar à página anterior 
c) Abrir nova guia 
d) Recarregar a página 
CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

A Maria Fumaça é um Veículo de tradicional city tour pela 
cidade de Serra Negra, seus roteiros se diferem pela 
inclusão: 
a) Do Parque Fonte Santo Agostinho, Parque Fonte São Luiz 

e Mercado Cultural; 
b) Do Parque Fonte Santo Agostinho, Parque Fonte São Luiz 

e Centro de Convenções Circuito das Águas; 
c) Do Lago dos Macaquinhos, Parque Fonte São Luiz e 

Centro de Convenções Circuito das Águas; 
d) Do Lago dos Macaquinhos; Centro de Convenções 

Circuito das Águas e Mercado Cultural. 

QUESTÃO 27

Por ser penoso o acesso a estas terras devido as montanhas 
chamadas de negras pela cor da vegetação, o povoamento 
se tornou difícil, e por isso somente após 1800 (século XIX) é 
que começaram a aparecer alguns moradores nessa região. 
O mais importante nome que aparece na História de Serra 
Negra é o de 
a) Valdemir Franco de Oliveira, que é considerado o 

verdadeiro fundador da cidade; 
b) Lourenço Orlando de Oliveira, que é considerado o 

verdadeiro fundador da cidade; 
c) Manuel Brás de Oliveira, que é considerado o verdadeiro 

fundador da cidade; 
d) Euclides Virgílio de Oliveira, que é considerado o 

verdadeiro fundador da cidade; 

QUESTÃO 28

A cidade de Serra Negra apresenta as seguintes 
características: 
a) Está localizada na Serra da Mantiqueira a 150 km de São 

Paulo, em uma região de 927 metros de altitude com picos 
de até 1.300 metros; 

b) Está localizada na Serra do Japi a 130 km de São Paulo, 
em uma região de 824 metros de altitude com picos de até 
1.000 metros; 

c) Está localizada na Serra Campineira, a 200 km de São 
Paulo, em uma região de 897 metros de altitude com picos 
de até 1.402 metros; 

d) Está localizada na Serra da Mogiana a 188 km de São 
Paulo, em uma região de 789 metros de altitude com picos 
de até 900 metros. 

QUESTÃO 29 

O reconhecimento da qualidade das águas minerais levou à 
denominação de Serra Negra, pelo então Presidente da 
República Washington Luís, como 'Cidade da Saúde'. Um 
Decreto assinado pelo então governador, elevou Serra Negra 
à categoria de Estância Hidromineral e Climática. Atualmente, 
a Estância Hidromineral de Serra Negra tem no turismo sua 
principal atividade econômica, seguida da agricultura, com 
predominância para o cultivo do café. O governador que 
assinou o decreto de elevação a categoria de Estância 
Hidromineral foi: 
a) Paulo Salim Maluf; 
b) Jânio Quadros; 
c) Adhemar Pereira de Barros; 
d) Eurico Dutra. 

QUESTÃO 30

Não corresponde a um princípio mínimos de atuação 
das guardas municipais: 
a) Proteção dos direitos humanos fundamentais, do 

exercício da cidadania e das liberdades públicas; 
b) Preservação da vida, redução do sofrimento e 

diminuição das perdas; 
c) Patrulhamento ostensivo; 
d) Compromisso com a evolução social da 

comunidade. 

QUESTÃO 31 

As guardas municipais não poderão ter efetivo superior 
a: 
I - 0,3% (três décimos por cento) da população, em 
Municípios com até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; 
II - 0,3% (três décimos por cento) da população, em 
Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e 
menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, desde 
que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso I; 
Diante das informações acima, é correto dizer que: 
a) A afirmativa I está correta e a II incorreta; 
b) A afirmativa I está incorreta e a II correta; 
c) As afirmativas I e II estão corretas; 
d) As afirmativas I e II estão incorretas. 

QUESTÃO 32

Sob a luz do art. 1º da Constituição da República 
Federativa do Brasil, fica estabelecido que a República 
é formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I- A soberania; 
II- A cidadania; 
III- A dignidade da pessoa humana; 
IV- Os valores políticos do trabalho e da livre iniciativa; 
V- O pluralismo político. 
Diante das informações acima, é correto somente o 
disposto em: 
a) I, II, III e IV; 
b) II, III e IV; 
c) I, III e V; 
d) I, II, III e V. 

QUESTÃO 33 

O Art. 13 da Lei Federal 8069/90 aponta que os casos 
de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados: 
a) À Delegacia de Polícia da respectiva Comarca, sem 

prejuízo de outras providências legais. 
b) Ao Conselho de Segurança Pública da respectiva 

localidade, sem prejuízo de outras providências 
legais. 

c) Ao Juiz da respectiva Comarca, sem prejuízo de 
outras providências legais. 

d) Ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem 
prejuízo de outras providências legais.

QUESTÃO 34

No que determina o Art. 43 da Lei Federal 10.741/03 as 
medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 
I – por falta, omissão ou abuso apenas da família, 
excluindo o curador ou entidade de atendimento; 
II – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
III – em razão de sua condição pessoal. 
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Diante das informações acima, é correto somente o disposto 
em: 
a) I. 
b) II e III; 
c) I e II; 
d) III. 

QUESTÃO 35

Segundo o Art. 4 da Lei Federal 10.826/03, há o 
entendimento que para adquirir arma de fogo de uso 
permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva 
necessidade, atender aos seguintes requisitos, exceto: 
a) Comprovação de idoneidade, com a apresentação de 

certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas 
pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral; 

b) Não estar respondendo a inquérito policial ou a processo 
criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; 

c) Apresentação de documento comprobatório de ocupação 
lícita e de residência certa; 

d) Comprovação exclusiva e única da capacidade técnica 
para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma 
disposta no regulamento desta Lei. 

QUESTÃO 36

No que afirma o art. 11 da Lei Federal 11.340/06, no 
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, a autoridade policial não deverá, entre outras 
providências: 
a) Garantir proteção policial, quando necessário, sem que 

haja necessidade de fazer comunicado imediato ao 
Ministério Público e ao Poder Judiciário; 

b) Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a 
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do 
domicílio familiar; 

c) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao 
Instituto Médico Legal; 

d) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes 
para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; 

QUESTÃO 37 

No que alude o Art. 2o da lei Federal 11705/08, são vedados, 
na faixa de domínio de rodovia federal ou em terrenos 
contíguos à faixa de domínio com acesso direto à rodovia, a 
venda varejista ou o oferecimento de bebidas alcoólicas para 
consumo no local. 
a) A violação do disposto no caput deste artigo implica multa 

de R$ 1.000,00 (um mil reais); 
b) A violação do disposto no caput deste artigo implica multa 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 
c) A violação do disposto no caput deste artigo implica multa 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
d) A violação do disposto no caput deste artigo implica multa 

de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

QUESTÃO 38

No que dispõe o art.162 da Lei Federal 9503/97, quem dirigir 
veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou 
Permissão para Dirigir terá como Infração: 
a) Leve; 
b) Grave; 
c) Média; 
d) Gravíssima; 

QUESTÃO 39 

No que afirma o art. 13 da lei Federal 13022/14 o 
funcionamento das guardas municipais será acompanhado 
por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com 
atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, 
mediante:

a) Controle interno, exercido por corregedoria, 
naquelas com efetivo superior a 100 (cem) 
servidores da guarda e em todas as que utilizam 
arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares 
atribuídas aos integrantes de seu quadro; 

b) Controle interno, exercido por ouvidoria, 
independente em relação à direção da respectiva 
guarda, qualquer que seja o número de servidores 
da guarda municipal, para receber, examinar e 
encaminhar reclamações, sugestões, elogios e 
denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e 
integrantes e das atividades do órgão, propor 
soluções, oferecer recomendações e informar os 
resultados aos interessados, garantindo-lhes 
orientação, informação e resposta; 

c) Controle externo, exercido por corregedoria 
naquelas com efetivo superior a 50 (cinquenta) 
servidores da guarda e em todas as que utilizam 
arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares 
atribuídas aos integrantes de seu quadro; 

d) Controle externo, exercido por ouvidoria, 
independente em relação à direção da respectiva 
guarda, qualquer que seja o número de servidores 
da guarda municipal, para receber, examinar e 
encaminhar reclamações, sugestões, elogios e 
denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e 
integrantes e das atividades do órgão, propor 
soluções, oferecer recomendações e informar os 
resultados aos interessados, garantindo-lhes 
orientação, informação e resposta. 

QUESTÃO 40 

Observe as informações abaixo extraídas do texto da lei 
orgânica do Município de Serra Negra e assinale a 
alternativa incorreta: 
a) O Município poderá celebrar convênio com o Estado, 

através dos Órgãos de Segurança Pública, para que 
a polícia militar fique encarregada de dar instrução e 
orientação à Guarda Municipal, visando um melhor 
desempenho na proteção dos bens, serviços e 
instalações municipais; 

b) O efetivo da Guarda Municipal será proporcional à 
quantidade de bens, serviços e instalações que 
devam ser protegidos, não podendo o Executivo 
propor a criação de autarquia específica; 

c) A lei que dispuser sobre a criação de cargos e 
carreira na Guarda Municipal, observará as regras 
do processo legislativo, previstas nesta Lei Orgânica; 

d) A lei de criação da guarda municipal disporá sobre 
acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de 
trabalho, com base na hierarquia e disciplina. 




