
  

                PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP 

PAEB II – LÍNGUA PORTUGUESA 

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

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 

Total de questões  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 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:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Língua Portuguesa  

1) Em relação aos termos integrantes da oração 
(objeto direto, indireto, complemento nominal), 
podemos afirmar que um desses apresenta a 
característica de ser representado por um signo 
léxico de natureza substantiva não introduzido por 
preposição necessária. Ex. “Os vizinhos não viram 
o incêndio”. Temos aqui um exemplo de. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA. 
 
a) Objeto indireto 
b) Objeto direto 
c) Complemento nominal 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) No estudo dos termos acessórios da oração; 
Conjunções coordenativas (relação de sentido 
entre as conjunções e as orações do texto) são de 
três tipos, conforme o significado com que 
envolvem a relação das unidades que unem. 
Aponte abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta os três tipos de conjunções 
coordenativas. 
 
a) adversativas, aditivas e alternativas. 
b) aditivas, alternativas e sincrônica.  
c) adversativas, alternativas e comutativas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Na frase: “O velho teme o futuro e se abriga no 
passado.” Temos um exemplo de conjunção... 
Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta o tipo de conjunção coordenativa 
representada, no exemplo pela letra “e”. 
 
a) Conjunção interjeitiva 
b) Conjunção adversativa 
c) Conjunção aditiva 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) A língua possui unidades que têm por missão 
reunir orações num mesmo enunciado. Essas 
unidades são de dois tipos: coordenadas e 
subordinadas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta o tipo de classe de 
palavras a que se refere o enunciado acima. 
 
a) Interjeição 
b) Preposição 
c) Conjunção 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Em relação ao estudo da Concordância verbal, 
no caso específico do verbo “ser” o normal, 
segundo Evanildo Bechara, 2009 é que sujeito e 
verbo ser concordem em número. Indique abaixo 
a resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
correto do citado acima. 

a) Os dias de inverno estão menores que os de 
verão. 
b) Os dias de inverno é menor que os de verão. 
c) Os dias de inverno são menores que os de 
verão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) O princípio segundo o qual se estabelecem 
correlações de flexão entre termos subordinados e 
subordinantes e que podem apresentar as 
seguintes formas: entre substantivo e adjetivo ou 
pronome, e entre sujeito e verbo. Indique abaixo a 
resposta CORRETA que aponta o tipo de relação 
sintática que está definido acima. 
 
a) Sujeito e predicado 
b) Concordância verbal e nominal 
c) Regência 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) A palavra crase significa fusão da preposição a 
com o artigo feminino a e com o a do início dos 
pronomes. E indica a contração de duas vogais 
idênticas, sendo indicado pelo acento grave. 
Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta as regras para o uso da crase. 
 
a) A crase é empregada apenas diante de 
palavras masculinas.  
b) A crase é empregada em expressões que 
indiquem espanto. 
c) A crase é empregada depois de locuções 
adverbiais masculinas. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
8) No âmbito da Pontuação, em Língua 
Portuguesa, especificamente em se tratando do 
uso da vírgula, uma de suas regras de utilização é 
a seguinte: emprega-se a vírgula para separar 
vários sujeitos, vários predicados, vários objetos, 
vários adjuntos ou várias orações assindéticas. 
Desta forma indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta uma frase em que a vírgula está 
sendo empregada corretamente.  
 
a) O céu, a terra, e o mar, proclamam a glória de 
Deus. 
b) O céu, a terra e o mar proclamam a glória de 
Deus. 
c) O céu, a terra e, o mar proclamam a glória, de 
Deus. 
d) Nenhuma das alternativas 
 
9) Uma das principais regras de acentuação 
determina que todas as palavras proparoxítonas 
sejam acentuadas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a aplicação em 
conformidade com essa regra. 
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a) lâmpada, esplêndido, árvore, úmido 
b) lampada, esplêndido, árvore, umido 
c) lâmpada, esplêndido, arvore, úmido 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) No estudo das Figuras de linguagem, temos 
como exemplo os vícios de linguagem, tais como 
barbarismo, estrangeirismo e soleicismo. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta 
exemplos de estrangeirismos. 
 
a) maiô, tíquete, jabuticaba 
b) contricto, previlégio, rúbrica 
c) ballet, feedback, abajur 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Matemática 

11) Considere a inequação          
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) A solução da inequação é   
 

 
. 

 

b) A solução da inequação é   
 

 
. 

 
c) Esta inequação não possui solução nos 
números reais. 
 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Analise as afirmativas sobre a função 

              , definida por             
       e assinale a alternativa CORRETA: 

 
I- A função é decrescente. 
II- A imagem da função é dada pelo conjunto 
              . 
III- O valor de       . 
 
a) Somente a afirmativas I está correta; 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas; 
c) Todas as afirmativas estão corretas; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Sabendo que 

                   
o valor de   na equação é: 
 
a)     ; 

b)    ; 

c)    ; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 

14) Qual a lei de formação da função de 1º grau 
que passa pelos pontos       e (2,0)? 
 
a)     ; 

b)       ; 

c)      ; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Sobre o princípio da Indução Finita, analise os 
itens a seguir: 
 
I- O método da indução finita é um procedimento 
matemático para provar propriedades que são 
verdadeiras para uma sequência de objetos; 
II- É um método bastante utilizado em teoria dos 
números, geometria e análise combinatória; 
III- O método da indução finita permite efetuar a 
negação de proposições com quantificadores; 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II; 
b) Somente os itens II e III; 
c) Todos os itens; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Atualidades  

16) Segundo a matéria do g1 do dia 03/10/2015 
onde fala da repercussão no congresso , qual o 
objetivo das medidas administrativas: 
 
a) Reduzir em ate 20% dos gastos do governo 
onde cortou oito pasta. 
b) Reduzir em ate 20% os gastos telefônicos e 
reforma da política. 
c) Reduzir em ate 20% os gastos com custeio e 
serviços terceirizados. 
d) Reduzir em ate 20% as gestão pública, e em 
cada ministério diminuir frota. 
 
17) Assinale verdadeiro ou falso: 
 
I- A operação Lava jato investiga o esquema 
milionário de desvio de verbas na Petrobras e que 
resultou na acusação contra algumas das maiores 
empreitadas do país, atingiu em cheio a já 
combalida economia brasileira. 
II- Economistas calculam que a economia 
brasileira deve encolher 4,2% em 2015. Para o 
ano que vem a estima è de 4,8%. 
III- Um dos exemplos mais notórios è a reforma da 
Previdência considerado o principal sugadouro 
fiscal do Brasil. 
IV- Fatores externos também tiveram seu peso no 
mau desempenho da economia brasileira neste 
ano. 
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Assinale a opção CORRETA. 
 
a) Somente I e II são verdadeiras. 
b) Somente I e III são verdadeiras . 
c) Somente I, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente I e IV são verdadeiras. 
 
18) Assinale a opção INCORRETA. 
 
a) Só no quarto trimestre de 2014 a economia 
brasileira teve queda de 0,2% na comparação com 
o mesmo período de 2013, mas subiu 0,3% em 
relação ao terceiro trimestre. 
b) Reeleita, a presidenta tomou posse à frente de 
seu segundo mandato em 1 janeiro de 2015 , na 
ocasião Dilma lançou o lema de seu governo para 
este mandato Brasil Pátria Educadora . 
c) Para diminuir os gastos, foram cortados oito 
ministério. 
d) As ruas foram tomadas por protestos contra e a 
favor do governo Dilma em 2015, entre às 
manifestações em março, protestos contrários ao 
governo aconteceram em todas as regiões do 
país. Em Goiânia 50 mil pessoas caminharam por 
5 quilômetros , em Campinas 10 mil pessoas. 
 
19) Durante uma das entrevistas coletiva do 
deputado Eduardo Cunha houve algo inusitado o 
que seria ? 
 
a) Um homem soltou pelo menos cinco pequenos 
roedores no plenário da CPI. 
b) Dois manifestantes jogaram várias cédulas 
falsas de dólares com uma foto do deputado no 
centro. 
c) Manifestante invadiu o plenário gritando a saída 
de Cunha. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
20)  Com os financiamentos mais caros, menos 
brasileiros se sentem seguros para assumir uma 
dívida tão alta como è a compra de um veículo, 
além disso, diante do crescimento baixo da 
economia,os bancos se tornaram mais criteriosos 
na hora de conceder empréstimos, o que fez com 
que menos brasileiros tivessem acesso a crédito. 
Podemos dizer que:  
 
a) O setor automotivo, produção de veículos caiu 
24,3 no ano. 
b) O setor automotivo deve estimular ainda mais o 
comércio exterior e interior. 
c) O setor automotivo, que exclui também as 
fábricas de autopeças, è um dos maiores 
empregadores da indústria Brasileira. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

Leia o seguinte trecho de Solo de Clarineta para 
responder as questões seguintes: 
 
 
Lembro-me de que certa noite, eu teria uns 
quatorze anos, quando muito, encarregaram-me 
de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da 
mesa de operações, enquanto um médico fazia os 
primeiros curativos num pobre-diabo que soldados 
da Polícia Municipal haviam carneado. (...) Apesar 
do horror e da náusea, continuei firme onde 
estava, talvez pensando assim “se esse caboclo 
pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não 
hei de poder ficar segurando esta lâmpada para 
ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar 
essa vida? ”. (...)  
Desde que, adulto, comecei a escrever romances, 
tem-me animado até hoje a ideia de que o menos 
que o escritor pode fazer, numa época de 
atrocidades e injustiças como a nossa, é acender 
a sua lâmpada, fazer luz sobre a realidade de seu 
mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, 
propícia aos ladrões, aos assassinos e aos 
tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da 
náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada 
elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em 
último caso, risquemos fósforos repetidamente, 
como um sinal de que não desertamos nosso 
posto.  
 
VERÍSSIMO, Érico. Solo de Clarineta. Tomo I. 
Porto Alegre: Editora Globo, 1978. Adaptado. 
 
 
21) De acordo com a leitura do texto, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ao recordar um episódio da adolescência que 
teve influência significativa em sua carreira, 
Veríssimo mostra como as coisas em sua vida 
continuam exatamente iguais.  
b) Ao dizer que o escritor deve acender a sua 
lâmpada e iluminar, Veríssimo mostra que esse 
sujeito precisa compreender as injustiças do 
mundo real e denunciá-las por meio da literatura.     
c) Em seu relato, Veríssimo mostra que a literatura 
é um modo de fugir da náusea, do horror e do 
sofrimento do mundo real.   
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) A ideia da lâmpada que ilumina a realidade e 
seu efeito de sentido são materializados no texto 
por meio da figura de linguagem denominada: 
 
a) Metáfora. 
b) Metonímia. 
c) Comparação. 
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d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) De acordo com as ideias expressas por Érico 
Veríssimo em seu texto, o verbo “desertar” 
assume o significado contextual de: 
 
a) Escurecer.  
b) Omitir.    
c) Abandonar.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
Considere o seguinte excerto do texto para 
responder as questões 24, 25, 26 e 27:  
 
“Lembro-me de que certa noite, eu teria uns 
quatorze anos, quando muito, encarregaram-me 
de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da 
mesa de operações, enquanto um médico fazia os 
primeiros curativos num pobre-diabo que soldados 
da Polícia Municipal haviam carneado”.  
 
24) De acordo com as funções do “que”, assinale 
a alternativa correta sobre a função assumida pelo 
termo destacado no excerto: 
 
a) Preposição. 
b) Pronome relativo. 
c) Conjunção subordinativa. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Em “uma lâmpada elétrica”, os termos 
negritados são classificados sintaticamente como: 
 
a) Complementos nominais. 
b) Complementos verbais. 
c) Adjuntos adnominais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) A tipologia textual predominante no excerto é 
a: 
 
a) Narração  
b) Descrição. 
c) Dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Assinale a alternativa na qual ocorre crase 
pelo mesmo motivo que em: “encarregaram-me de 
segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da 
mesa de operações”: 
 
a) Entreguei o presente à Paula. 
b) Fumar é prejudicial à saúde. 
c) O elevador fica à esquerda da porta.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 

Considere o seguinte período do texto para 
responder as questões 28 e 29: 
 
“Apesar do horror e da náusea, continuei firme 
onde estava, talvez pensando assim se esse 
caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por 
que não hei de poder ficar segurando esta 
lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses 
talhos e salvar essa vida?’ ”.  
 
28) Nesse período, a conjunção “se” introduz uma 
oração: 
 
a) Subordinada adverbial conformativa. 
b) Subordinada adverbial concessiva. 
c) Subordinada adverbial condicional. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Os vocábulos “apesar”, “firme”, “sem” e 
“talhos” recebem as respectivas classificações 
morfológicas: 
 
a) Advérbio, adjetivo, preposição e substantivo.  
b) Verbo, adjetivo, conjunção e pronome.  
c) Conjunção, adjetivo, preposição e pronome.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) De acordo com a regras de acentuação 
gráfica, o vocábulo “até” é acentuado por ser: 
 
a) Um monossílabo terminado em –E. 
b) Uma oxítona terminada em –E. 
c) Uma paroxítona terminada em –E 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


