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Leia atentamente a canção a seguir, lançada em 
1971 e escrita por Chico Buarque, músico e escritor 

brasileiro, para responder as questões de 1 a 3. 

 

 

Construção 

Amou daquela vez como se fosse a última 

Beijou sua mulher como se fosse a última 

E cada filho seu como se fosse o único 

E atravessou a rua com seu passo tímido 

Subiu a construção como se fosse máquina 

Ergueu no patamar quatro paredes sólidas 

Tijolo com tijolo num desenho mágico 

Seus olhos embotados de cimento e   lágrima 

Sentou pra descansar como se fosse sábado 

Comeu feijão com arroz como se fosse um  

                                                              [príncipe 

Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago 

Dançou e gargalhou como se ouvisse música 

E tropeçou no céu como se fosse um bêbado 

E flutuou no ar como se fosse um pássaro 

E se acabou no chão feito um pacote flácido 

Agonizou no meio do passeio público 

Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 

 

Amou daquela vez como se fosse o último 

Beijou sua mulher como se fosse a única 

E cada filho seu como se fosse o pródigo 

E atravessou a rua com seu passo bêbado 

Subiu a construção como se fosse sólido 

Ergueu no patamar quatro paredes mágicas 

Tijolo como tijolo num desenho lógico 

 Seus olhos embotados de cimento e tráfego 

Sentou pra descansar como se fosse um  

                                                              [príncipe 

Comeu feijão com arroz como se fosse o  

                                                              [máximo 

Bebeu e soluçou como se fosse máquina 

Dançou e gargalhou como se fosse o próximo 

E tropeçou no céu como se ouvisse música 

E flutuou no ar como se fosse sábado 

E se acabou no chão feito um pacote tímido 

Agonizou no meio do passeio público 

Morreu na contramão atrapalhando o  

                                                             [público 

 

Amou daquela vez como se fosse máquina 

Beijou sua mulher como se fosse lógico 

Ergueu no patamar quatro paredes flácidas 

Sentou pra descansar como se fosse um  

                                                             [pássaro 

E flutuou no ar como se fosse um príncipe 

E se acabou no chão feito um pacote  

                                                              [bêbado 

Morreu na contramão atrapalhando o                                  

                                                             [sábado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
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01.  Leia atentamente as afirmações a seguir: 

 

I – A canção é dividida em três partes, que indicam 

diferentes pontos de vista sobre um mesmo fato. 

 

II – A canção possui tom narrativo e desde o início 

do texto seu narrador já sabia do desfecho 

acidental. 

 

III – O texto relata a morte acidental de um 

engenheiro civil renomado. 

 

São corretas as afirmativas:  

 
a. Apenas I. 

b. Apenas II. 

c. I e III 

d. I e II. 

 

 

02. Todos os versos da canção terminam em 

palavras proparoxítonas. A alternativa que 

apresenta um exemplo de palavra proparoxítona é: 

 
a. Secretária. 

b. Farmacêutico. 

c. Bíceps. 

d. Iândom.  

 

03. A figura de linguagem presente no verso “Subiu 

a construção como se fosse máquina” é: 

 
a. Pleonasmo. 

b. Comparação. 

c. Sinestesia. 

d. Prosopopeia. 

 
 
 
Leia atentamente a tirinha a seguir para responder 
as questões 4 e 5: 
 

 
 

04.  Leia as afirmações a seguir: 
 
I – Calvin faz uso de um vocabulário apurado para 
demonstrar seu desenvolvimento cognitivo e 
motor nos dois primeiros quadrinhos. 
 
II – O pai de Calvin não reconhece o esforço do 
filho, por isso não aceita comprar o desenho. 
 
III – Sobre colocação pronominal, em “[...] colocar 
sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe movimentos 
conscientes e coordenados” ocorre próclise. 
 

São corretas as afirmativas: 

a.  Apenas III. 

b.  I e II. 

c.  Apenas I. 

d. Todas. 
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05.   A palavra “labuta”, presente no terceiro 
quadro, pode ser substituída, sem prejuízo de 
significado, por: 
 

a. Trabalho. 

b. Entusiasmo.  

c. Estímulo. 

d. Inspiração. 
 
 
 

 

06.  Transpondo-se para a voz passiva a oração “Em 
uma noite, um motorista violara dez regras de 
trânsito”, obtém-se a forma verbal: 
 
a. foram violadas. 

b. foi violada. 

c. violaram 

d. violou-se. 

 

07.  A única alternativa que não apresenta desvio 
em relação à regência verbal recomendada pela 
norma culta é: 
 
a. Após tantas discussões, o presidente da 
assembleia esqueceu das reivindicações dos 
associados. 

b. Eu custei a entender as propostas de intervenção 
do empresário.   

c. Apenas às vésperas do prazo, o subprefeito deu à 
luz as ideias.  

d.  Devido ao aumento do trânsito, o paulistano tem 
demorado mais tempo para chegar em casa.  

 
 

 

08.  Quanto à concordância verbal e nominal, todas 
as frases estão corretas, segundo a norma culta da 
língua, exceto: 
 
a. Para que novos palestrantes participem do 
simpósio, deve haver vagas remanescentes, sendo 
obrigatória, ainda, a quitação da inscrição. 
 
b. Foi muito criticada pelos bancários a convocação 
para a reunião; em protesto, não compareceram à 
assembleia 25% do quadro funcional. 
  
c. O diretor da empresa mantém claras as regras da 
repartição; uma delas é: “É proibida a entrada de 
pessoas alheias ao setor”. 
 
d.   Dois dias eram suficientes para realizar todo o 
trabalho; tudo o que Paulo queria era o descanso 
merecido, pois estava bastante exausto.    
 
 
 
 

09.  Assinale a alternativa em que a oração 

subordinada  é da mesma natureza que a existente 
em “Não vou ao trabalho hoje porque estou 
doente”. 
a. O bebê devia estar com fome, porque chorava 
muito. 
 
b. Carlos está triste porque amanhã é segunda-feira. 
 
c.  Antônio tem muito dinheiro, porque comprou 
até um carro. 
 
d.  O pai já está dormindo, porque as luzes já estão 
apagadas. 
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10.  A frase escrita corretamente, segundo o padrão 
de norma culta da língua portuguesa, é: 
 
a. São dois os tipos de célula dos seres vivos: as 
procariontes, mais primitivas, que possuem uma 
estrutura mais simples e não possuem núcleo 
separado; e as eucariontes, cuja estrutura celular é 
mais complexa, que possuem núcleo.  
 
b. São dois os tipos de célula dos seres vivos, as 
procariontes, mais primitivas, que possuem uma 
estrutura mais simples e não possuem núcleo 
separado, as eucariontes cuja estrutura celular, é 
mais complexa, que possuem núcleo.  
 
c. São dois os tipos de célula dos seres vivos, as 
procariontes mais primitivas, que possuem uma 
estrutura mais simples e não possuem núcleo 
separado, as eucariontes, cuja estrutura celular é 
mais complexa que possuem, núcleo.  
 
d. São dois os tipos de célula dos seres vivos as 
procariontes, mais primitivas que possuem, uma 
estrutura mais simples e não possuem núcleo 
separado; as eucariontes, cuja estrutura celular é 
mais complexa, que possuem núcleo. 
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11.  A soma de dois números é 60 e sua diferença é 
20. Quais são esses números? 

a) 40 e 20. 
b) 30 e 30. 
c) 35 e 25. 
d) 50 e 20. 

 

 

12. A soma das idades de duas moças é 30 anos e a 
diferença é 8 anos. Qual é idade da mais nova? 

a) 6 anos. 
b) 8 anos. 
c) 11 anos. 
d) 22 anos. 

 
 

13. O cartaz de uma lanchonete anuncia: 

1 sanduíche + 2 sucos = R$9,00.  
2 sanduíches + 1 suco = R$12,00. 
Qual é o valor de um suco? 
a) R$2,00. 
b) R$3,00. 
c) R$5,00. 
d) R$ 6,00. 

 

 

14. Certa quantidade de laranjas foi embaladas em 
42 saquinhos contendo uma dúzia de laranjas em 
cada um e ainda sobraram 9 laranjas. Essa 
quantidade é: 

a) 63. 
b) 150. 
c) 504.  
d) 513. 

 

 

15. Lendo 27 páginas por dia, Gustavo gastou 11 
dias, para ler um livro. Para ler o mesmo livro em 9 
dias, ele deveria ter lido em média: 

a) 30 páginas por dia. 
b) 33 páginas por dia. 
c) 36 páginas por dia. 
d) 39 páginas por dia. 

 

 

16. Qual das comparações não está correta? 

a) 1,39 < 13,9. 
b) 4,5 > 4,269. 
c) 0,604 = 0,640. 
d) 0,8667 < 1. 

 

17. Os 44 meninos de uma classe corresponde a 
55% do total de alunos. Então, essa classe tem: 

a) 36 meninas 
b) 40 meninas. 
c) 60 meninas 
d) 80 meninas. 

 

 

18. Uma vendedora de chaveiros recebe R$5,00 de 
comissão para cada 12 chaveiros que vende. 
Quantos chaveiros ela deve vender para receber 
R$30,00 de comissão? 

a) 60. 
b) 17. 
c) 42. 
d) 72. 

 

 

Matemática 
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19. Um caminhão pode transportar uma carga no 
máximo 4,5 toneladas. Esse caminhão não pode 
transportar: 

a) 45 caixas pesando 98 kg cada uma. 
b) 50 caixas pesando 89 kg cada uma. 
c) 55 caixas pesando 86 kg cada uma. 
d) 60 caixas pesando 74 kg cada uma. 

 
 

 

20. Considerando 8 pessoas por metro quadrado, 
em uma praça com área 108,5 m² cabem no 
máximo: 

a) 116 pessoas. 
b) 434 pessoas. 
c) 868 pessoas.  
d) 870 pessoas. 
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21. Cidade com a maior população negra do País, 
cerca de quatro milhões de pessoas, o mercado de 
trabalho mostra que os negros têm salários 
menores, os cargos de níveis hierárquicos são mais 
baixos e os trabalhadores negros são minoria 
principalmente nos postos de chefia. Estamos nos 
referindo a: 

a) Rio de Janeiro 
b) Brasília 
c) Cuiabá 
d) São Paulo 

22. Os Estados Unidos, a União Europeia e a ONU 

decidiram suspender as sanções aplicadas a este 

país logo após a Agência Internacional de Energia 

Atômica (AIEA) confirmar que o país cumpriu todas 

as exigências do acordo nuclear assinado em julho, 

em Viena. A notícia refere-se ao: 

a) Iraque 

b) Cuba 

c) Coréia do Sul.  

d) Irã 

 

23. Após recentes embates do Estado com alunos e 

professores, foi anunciado no dia 22 de janeiro, 

novo Secretário de Educação do Estado de São 

Paulo, como substituto de Herman Voorwald, 

que deixou a pasta em dezembro em meio ao 

desgaste com as ocupações de quase 200 colégios 

promovidas contra a reorganização da rede. Ex-

presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo promete aprofundar o diálogo: 

 

a) José Renato Nalini   

b) Maria Izabel Noronha 

c) Renato Janine Ribeiro 

d) Pedro Malan 

  

 

24. Conforme revelado pela imprensa,, diante da 

previsão de deficit no Orçamento de 2016 enviado 

ao Congresso, o Palácio do Planalto decidiu 

congelar a oferta, na área da educação  de: 

 

a) Novas bolsas no programa Ciência sem 

Fronteiras, uma das bandeiras do 

governo Dilma na área.  

b) Novas creches. 
c) Universalização da Educação Básica 

d) Todas as alternativas acima. 

25. O presidente venezuelano pediu nesta semana, 

na 4ª Cúpula da Celac (Comunidade de Estados 

Latino-Americanos e Caribenhos), no Equador, que 

o bloco estabeleça um "plano tático anticrise" para 

estimular o comércio na região. A Venezuela vive 

profunda recessão e grave crise de 

desabastecimento, e as finanças do país entraram 

em situação ainda mais crítica com a queda do 

preço do petróleo. O atual presidente da Venezuela 

é: 

a) Nicolas Maduro 

b) Mauricio Macri 

c) Tabaré Vasquez 

d) José Mujica 

26. Complete a lacuna: 

Matriz Basílica – Marco religioso da cidade, a igreja, 

construída em _______, em estilo barroco foi a 

primeira a abrigar a imagem de Nossa Senhora 

Aparecida. Passa por um minucioso processo de 

restauração que está lhe devolvendo suas 

características originais. É um dos monumentos 

mais visitados de Aparecida e considerado um 

Conhecimentos Gerais e Locais 
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símbolo de fé pelos devotos.( Site Oficial da 

Prefeitura  Municipal de Aparecida) 

 

a) 1.745 

b) 1.956 

c) 1.830 

d) 1.650 

27. Preencha a lacuna considerando o artigo 59 da 

Lei Orgânica da  Estância Turística- Religiosa de 

Aparecida: 

 
As contas  Municipais ficarão, pelo período de  
_________dias , à disposição de qualquer 
contribuinte para exame e apreciação, o qual 
poderá questionar-lhes , nos termos da lei. 

 
a) 30 dias 
b) 45 dias 
c) 60 dias   
d) 90 dias 

 

28. Segundo a Lei Orgânica de Aparecida: O 

Município aplicará, anualmente, nunca menos de 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 

resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino Não se inclui no 

percentual previsto neste artigo as despesas 

destinadas: 

 

a) às atividades culturais, 

b) às atividades, esportivas  

c) às atividades, recreativas 

d) todas as alternativas anteriores. 

 

29. Complete o artigo 163 – da Lei Orgânica do 

Munícipio de Aparecida 

 A  educação, enquanto direito de todos, é dever  

________________ e ________________, será 

promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, que deve ser baseado nos princípios da 

democracia, da liberdade de expressão, da 

solidariedade e do respeito aos direitos humanos.: 

a) Do Estado de São Paulo e da 

comunidade 

b) Da União e da Secretaria de Educação 

c) Do Poder Público e da família. 

d)  Da União e do Estado. 

30. A cidade de Aparecida conta atualmente com 9 
( nove vereadores), de acordo com a 
proporcionalidade com o número de habitantes, 
definido pelo artigo 11 da Lei Orgânica da  Estância 
Turístico- Religiosa de Aparecida, por este critério 
estabelecido, a cidade conta com: 
 

a) Até 50.000 habitantes 
b) De 50.0001 até 65.000 habitantes           
c) De 65.0001 até 80.000 habitantes 
d) De 80.0001 até 100.000 habitantes 
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               Questões de Administração 
 

31. O planejamento, importante função da 
administração, pode ser dividido em: 
 

a- Estratégico, Tático e Operacional; 
b- Operacional, Setorial e Específico; 
c- Estratégico, Específico e Global; 
d- Interno, Externo e Básico. 

 
32. O primeiro fator que se deve levar em conta 
para se iniciar o processo de administração 
estratégia é? 
 

a- Analise de Ambiente; 
b- Situação financeira do proprietário; 
c- Decisões relacionadas ao valor econômico; 
d- Política empresarial. 

 
33.  Segundo Chiavenato, estrutura organizacional 
é a fase na qual administrar significa basicamente 
planejar e organizar a estrutura de órgãos e cargos 
que compõem a empresa, dirigir e controlar suas 
atividades. Determine qual alternativa NÃO 
corresponde as abordagens relacionadas a 
estrutura organizacional. 
 

a- Teoria Clássica de Fayol; 
b- Teoria da Burocracia de Weber; 
c- Teoria Operacional; 
d- Teoria Estruturalista. 

 
34. O Planejamento Estratégico é um conjunto de 
tomada deliberada e sistemática de decisões acerca 
de empreendimentos que afetam ou deveriam 
afetar toda empresa. É um processo contínuo e não 
mais um plano feito e refeito a cada ano que passa 
e possui características fundamentais. Dentro desse 
contexto, está incorreto o que se afirma em: 
 

a- É projetado no longo prazo, pelo menos em 
termos de seus efeitos e consequências; 

b- Está voltado para as relações ente empresa e 
seu ambiente de tarefas, portanto, sujeito à  

 
 
 
incertezas e imprevisibilidade dos eventos 
ambientais; 

c- Se preocupa em antecipar decisões a serem 
tomadas no futuro, mas não considera as  
implicações futuras das decisões que devem 
ser tomadas no presente; 

d- Envolve a empresa como um todo 
abarcando todos os seus recursos, no 
sentido de obter efeito sinergístico de todas 
as capacidades, competências e 
potencialidades da empresa. 

 
 35. O Departamento de RH ou de Gestão de 
Pessoas, tem como objetivos encontrar, atrair e 
manter as pessoas de que a organização necessita. 
Tem como componentes outras funções, tais como: 
 

I- Planejamento de mão de obra; 
II- Avaliação de desempenho; 
III- Treinamento e desenvolvimento; 
IV- Recrutamento e seleção. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
a- I e II; 
b- I, II, III; 
c- II, III, IV; 
d- I, II, III, IV. 

 
36.  A função que tem por finalidade a 
compatibilização de todas as atividades da 
organização e a promoção da cooperação na busca 
de um objetivo chamamos de: 
 

a- Controle; 
b- Feedback; 
c- Coordenação; 
d- Planejamento. 

 
37. Dentre os estudiosos abaixo relacionados, o 
precursor da escola clássica que pela enunciou as 
funções de administração (Planejar, Coordenar, 
Organizar, Dirigir e Controlar) foi: 

Conhecimentos Específicos  
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a- Max Weber; 
b- Elton Mayo; 
c- Henri Fayol; 
d- Oliver Sheldon. 

 
38.  Para Max Weber, o termo burocracia não tem o 
significado pejorativo de uso popular, mas um 
significado técnico que identifica certas 
características da organização formal voltadas 
exclusivamente para a racionalidade e para a 
eficiência. Sobre o modelo burocrático de Weber é 
correto afirmar que: 
 

a- Enfatizou a necessidade de transmissão oral 
da organização burocrática; 

b- O fator individual deve ser o principal 
elemento no critério de seleção, promoção e 
transferência de pessoas de um cargo para 
outro; 

c- Não é necessária a profissionalização dos 
membros, o que vale é a experiência do 
indivíduo; 

d- Exalta as vantagens da união entre 
propriedade e corpo administrativo. 
 

39.  A Escola das Relações Humanas negou ou 
omitiu todos os conceitos desenvolvidos e 
afirmados pela Teoria Clássica, como os de 
organização formal, autoridade e responsabilidade, 
hierarquia ente outros para substituí-los por outros 
conceitos. Para tanto, trouxe para o campo da 
administração: 
 

a- As ciências sociais, especialmente a 
Sociologia e a Psicologia; 

b- As ciências sociais, especialmente a 
sociologia e a pedagogia; 

c- As ciências exatas, especialmente a 
engenharia e matemática; 

d- As ciências sociais, especialmente a 
sociologia e economia. 

 
40.  Tomando por base o enfoque sistêmico pode-
se afirmar que as organizações buscam a eficiência 
e a eficácia organizacional. Estes dois conceitos 
expressam, respectivamente: 

 
a- A relação entre os resultados alcançados e 

os recursos empregados para tanto; a 
capacidade da organização de realizar um 
objetivo ou resolver um problema;  

b- A capacidade da organização de produzir 
determinada quantidade de bens ou 
serviços; a comparação entre os objetivos 
realizados pela organização e os indicadores 
de sucesso naquele setor de atividades; 

c- A comparação entre os custos da 
organização e os indicadores financeiros dos 
mercados para aquele setor; a capacidade 
da organização de manter elevados seus 
índices financeiros e econômicos; 

d- A capacidade da organização de atender a 
seus clientes ou usuários com o menor 
dispêndio de recursos, a medida da 
utilização dos recursos organizacionais 
básicos, isto é, recursos físicos, financeiros e 
humanos. 

 
 
 


