CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA/SP
EXECUTOR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) – CADERNO DE QUESTÕES – PROVA OBJETIVA
Número da Inscrição: __________

e) aquele que nada faz

Nome do Candidato: ____________________________________

9- Temos um apalavra classificada com proparoxítona e polissílaba
em:
a) imprescindível
b) confecção
c) subscrever
d) transatlântico
e) Alentejo

Cargo: Executor de Serviços Gerais (masculino)
Língua Portuguesa
1- Complete a palavra com a letra apropriada: ___eliocêntrico
a) G
b) J
c) T
d) D
e) H
2- A frase que está corretamente grafada no plural encontra-se
expressa em:
a) Não se fala mais sobre o assunto.
b) Saíram às pressas de seus esconderijos.
c) Não lerás nada sem os óculos.
d) Voltarás, apesar da forma grosseira como saístes.
e) Em alguns meses ela fez tudo isso.
3- Separe as silabas da palavra a seguir e marque a alternativa
correspondente ao número de silabas: ABRUPTAMENTE
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
4- A palavra CONLUIO separa-se da seguinte forma:
a) con-lui-o
b) con-lu-i-o
c) con-lu-io
d) co-nlou-i-o
e) con-luio
5- Está correntemente acentuada apenas uma das palavras abaixo.
Identifique-a:
a) corticóide
b) anéis
c) heroísmo
d) apázigue
e) juíz
6- Observe a frase: "Ela foi leal aos chefe até o fim da investigação."
A palavra em destaque tem como antônimo:
a) lealdade
b) legal
c) ilegal
d) desleal
e) ileal
7- Em "Ela chegou esbaforida", a palavra em destaque tem como
sinônimo:
a) desapercebida
b) ofegante
c) fragrante
d) asceta
e) proibida
8- Em "O outro acusado, também ex-ministro, disse que estava
sendo um bode expiatório porque pertencia a um partido pequeno.",
bode expiatório tem o significado de:
a) político de partido pequeno
b) aquele que luta por grandes causas
c) aquele que paga pelos erros alheios
d) pessoa com voz ativa

10- Temos um substantivo grifado apenas na frase da alternativa:
a) Sei mais ou menos o sentido de cada palavra em relação a
cada homem
b) Que a língua portuguesa tem seus truques, lá isso tem.
c) É falando que a gente se entende.
d) Confesso que na hora de escrever fico indeciso diante de certas
palavras.
e) Mas vamos deixar isso pra lá.
11- Apalavra composta corretamente grafada encontra-se expressa
em:
a) auto-escola
b) extracurricular
c) anti-sísmico
d) hipo-alergênico
e) microônibus
12- O substantivo testemunha é considerado quanto ao gênero:
a) sobrecomum
b) masculino
c) feminino
d) comum de dois gêneros
e) epiceno
Matemática
13-.Fernando e Júlio participaram de uma Corrida Internacional de
São Silvestre em São Paulo-SP. O percurso total da corrida era de
15.000m. Fernando chegou apenas até a marca de 8.500m. Júlio
concluiu o percurso. Júlio percorreu a mais que Fernando:
a) 5.800 metros
b) 6.500 metros
c) 4.700 metros
d) 3.500 metros
e) 6.200 metros
14-.Para medir o comprimento de uma mesa, o marceneiro Alcides
usou uma caneta que mede 15cm de comprimento. A caneta coube
9 vezes, e sobrou um pedaço da mesa em que não coube uma
caneta inteira. A estimativa feita por ele para o comprimento da mesa
é de:
a) Um pouco maior do que 150 cm.
b) Exatamente 135 cm.
c) Exatamente 150 cm.
d) Um pouco maior do que 135cm.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
15- Assinale a alternativa incorreta :
a) 7 + 3 x 4 = 40
b) 5 x ( 3 – 1 ) = 10
c) 8 – 4 ÷ 2 > 4
d) 16 ÷ 2 x 4 < 35
e) Nenhuma alternativa está incorreta.
16- Observe as figuras abaixo. As partes pintadas representam, na
mesma ordem , as seguintes frações:
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d) 14
e) 18
22- No elevador de um edifício há uma placa alertando para o
número máximo de pessoas e a carga máxima que ele pode
transportar em cada viagem: 12 pessoas ou 850kg. Certo dia
entraram no elevador 11 pessoas, com aproximadamente 70,5kg
cada uma. Assim sendo, podemos afirmar que:
a) Não foi possível transportar todas as pessoas de uma vez.
b) A carga máxima foi ultrapassada em 20kg.
c) Chegando mais uma pessoa com 70,5kg, ainda poderia entrar no
elevador.
d) Foi possível transportar as 11 pessoas de uma vez.
e) Apenas as alternativas c e d estão corretas.

a) 3/8 ;
b) 8/5 ;
c) 5/8 ;
d) 2/3 ;
e) 5/8 ;

6/12 ;
18/12 ;
6/12 ;
6/12 ;
12/18 ;

3/5
5/3
5/6
4/5
2/5

17- O número formado por: duas centenas de milhar, mais 3
centenas, menos 8 unidades, é:
a) 2.092
b) 20.002
c) 200.292
d) 20.308
e) 200.308
18- Na escola de Mariana eram consumidos, aproximadamente,
2.500 copos descartáveis por dia. Após um trabalho de
conscientização para que cada aluno levasse seu copo de plástico,
esse consumo foi reduzido para 3/4 do que era. Assim sendo, o
consumo de copos descartáveis dessa escola, por dia, é de,
aproximadamente:
a) 1.875
b) 600
c) 1.200
d) 1.525
e) 625
19- Márcia foi ao mercado e comprou 3 dúzias e meia de ovos a
R$5,80 à dúzia e 2 Kg de carne por R$32,00. No caixa, deu em
pagamento uma nota de R$100,00. Márcia recebeu de troco o valor
de:
a) R$28,20
b) R$19,50
c) R$28,00
d) R$47,70
e) R$32,30
20- Uma peça de tecido tem 2.380 centímetros. Podemos afirmar
que esta peça tem:
a) 238 metros.
b) 23.800 milímetros.
c) 23,80 metros.
d) 238 decímetros.
e) Apenas a alternativa a está incorreta.
21- Em uma classe de 30 alunos, 0,6 deles são meninas. O número
de meninos dessa classe é:
a) 15
b) 12
c) 10

23- O quintal da casa de Ronaldo mede 5m de largura por 8m de
comprimento. Ele quer revestir todo o seu quintal. A lajota que viu na
loja custa R$8,50 o m². Para revestir todo o seu quintal, Ronaldo
deverá gastar, no mínimo:
a) R$405,00
b) R$340,00
c) R$320,00
d) R$221,00
e) R$380,00
24- Na escola de Joana tem um time de vôlei e seu irmão faz parte
desse time. A tabela abaixo, mostra as alturas dos 5 jogadores desse
time. O irmão de Joana é o que tem 3cm a mais que a média das
alturas dos jogadores dessa equipe. O irmão de Joana é o:

Jogadores

Dani
el

Marcelo

Rodrigo

Élcio

Lucas

Altura (m)

1,38

1,44

1,29

1,62

1,32

a) Daniel
b) Rodrigo
c) Marcelo
d) Élcio
e) Lucas
Conhecimento Geral
25- Para a escolha do nome do patrimônio foi incumbido Sebastião
Almeida Oliveira, o qual considerando a posição geográfica do local,
sugeriu o nome de Cosmorama que vem do grego e significa:
a) Cidade luz
b) Vista do mundo
c) Cidade do amor
d) Brisa suave
e) Luz de verão
26- Cosmorama Ocupa uma área de 442,6 quilômetros quadrados e
situa-se a 498 km da capital paulista. Limita-se com os municípios
de:
a) Álvares Florence, Roseira, Palestina, Sebastianópolis, Tanabi e
Votuporanga.
b) Álvares Florence, Américo de Campos, Macaubal,
Sebastianópolis, Tanabi e Votuporanga.
c) Álvares Florence, Américo de Campos, Palestina,
Sebastianópolis, Tanabi e Votuporanga.
d) Álvares Florence, Américo de Campos, Palestina, Américo de
campos, Tanabi e Votuporanga.
e) Ecatu, Américo de Campos, Palestina, Sebastianópolis, Tanabi e
Votuporanga.
27- Complete a lacuna a seguir:
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Marcada por uma série de considerações preconceituosas, a
___________ compreende o período que parte da queda do
Império Romano, até o surgimento do movimento renascentista.
a) Idade Média.
b) Mesopotâmia.
c) União Europeia.
d) Antiguidade.
e) Nenhuma das alternativas.
28- De 1096 a 1270, expedições foram formadas sob o comando
da Igreja, a fim de recuperar Jerusalém (que se encontrava sob
domínio dos turcos seldjúcidas) e reunificar o mundo cristão,
dividido com a “Cisma do Oriente”. Essas expedições ficaram
conhecidas como:
a) Cruzadas.
b) Hebreus.
c) Incas.
d) Astecas.
e) Nenhuma das alternativas.
29- Entre quais rios foi o berço de diversas das civilizações
desenvolvidas ao longo da Antiguidade?
a) Apenas o Rio Nilo.
b) Apenas o Rio Tigre.
c) Rios Tigre e Eufrates.
d) Apenas o Rio Eufrates.
e) Nenhuma das alternativas.
30- Por volta de qual ano a.C. o Império Babilônico entrou em
decadência em resultado da expansão territorial dos assírios?
a) 1300.
b) 1400.
c) 1500.
d) 1600.
e) Nenhuma das alternativas.
31- Qual a capital da Bahia?
a) Porto Alegre.
b) Rio de Janeiro.
c) Salvador.
d) Florianópolis.
e) Nenhuma das alternativas.
32- Qual a capital do Rio de Janeiro?
a) Porto Alegre.
b) Rio de Janeiro.
c) Salvador.
d) Florianópolis.
e) Nenhuma das alternativas.
33- Qual a capital do Rio Grande do Sul?
a) Porto Alegre.
b) Rio de Janeiro.
c) Salvador.
d) Florianópolis.
e) Nenhuma das alternativas.
34- O estado do Mato Grosso se localiza:
a) Na região Norte do Brasil.
b) Na região Sudeste do Brasil.
c) Na região Centro – Oeste do Brasil.
d) Na região Sul do Brasil.
e) Nenhuma das alternativas.
35- O estado de Goiás se localiza:
a) Na região Norte do Brasil.
b) Na região Sudeste do Brasil.
c) Na região Centro – Oeste do Brasil.

d) Na região Sul do Brasil.
e) Nenhuma das alternativas.
36- O estado de Minas Gerais se localiza:
a) Na região Norte do Brasil.
b) Na região Sudeste do Brasil.
c) Na região Centro – Oeste do Brasil.
d) Na região Sul do Brasil.
e) Nenhuma das alternativas.
37- O estado do Paraná se localiza:
a) Na região Norte do Brasil.
b) Na região Sudeste do Brasil.
c) Na região Centro – Oeste do Brasil.
d) Na região Sul do Brasil.
e) Nenhuma das alternativas.
38- Washington Luís é o nome de uma rodovia do estado de São
Paulo. Quem veio a ser ele?
a) Um Presidente do Brasil.
b) Um Governador do Rio de Janeiro.
c) Um vereador da cidade de São Paulo.
d) Um Médico cardiologista.
e) Nenhuma das alternativas.
39. A cidade de Belo Horizonte é capital de:
a) Alagoas.
b) Santa Catarina.
c) Goiás.
d) Belo Horizonte.
e) Nenhuma das alternativas.
40. A cidade de Maceió é capital de:
a) Alagoas.
b) Santa Catarina.
c) Goiás.
d) Belo Horizonte.
e) Nenhuma das alternativas.

