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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COROADOS-SP   

SERVIÇOS GERAIS ( MASCULINO) 
 
 

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

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
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 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS SP- SERVIÇOS GERAIS ( MASCULINO).  

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

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

               

16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26   27   28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Gerais  

10 
10 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a frase que possui  um adjetivo: 
a) Quero comprar uma bolsa rosa. 
b) Ana não fechou a porta do carro. 
c) Gosto de ir ao cinema. 
d) Nenhuma das alternativas  
 
2) Assinale a alternativa que apresenta uma 
Interjeição: 
a) As meninas são tão corajosas quanto os meninos. 
b) Coragem! 
c) Falta a coragem… 
d) Nenhuma das alternativas  
 
3) Assinale a alternativa que não apresenta 
homonímia: 
a) Governo / Governo. 
b) Almoço /  Almoço. 
c) Molho / Molho. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Analise a frase a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta o antônimo da palavra grifada. 
O corredor está largo! 
a) O corredor está estreito! 
b) O corredor está extenso! 
c) O corredor está vasto! 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale a alternativa que a frase NÃO apresenta 
um verbo. 
a) Gosto de comer salada! 
b) Que chuva boa! 
c) É muito bonita sua sandália. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Analise a frase abaixo e assinale a alternativa 
correspondente a palavra grifada: 
Os trabalhos ficaram muito bem feitos. 
a) Adjetivo. 
b) Advérbio.  
c) Substantivo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Assinale a alternativa que apresenta a separação de 
silaba corretamente. 
a) Sa-la-da; Mo-rce-go. 
b) Can-eta; te-cla-do. 
c) Com-pu-ta-dor; Pas-ta. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa em que a conjugação do 
verbo está no presente 
a) Brinco; Brincas; Brinca. 
b) Brincarei; Brincarás; Brincará. 
c) Brincava; Brincavas; Brincava. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Analise as frases abaixo e assinale a alternativa em 
que o verbo esteja no futuro. 
I) Eu dava ração quatro vezes no dia para o coelho. 
II) Eu participo de um congresso na faculdade 
III) Eu avisarei a você.  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas III. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que 
apresenta sinonímia da palavra grifada. 
Todos prezam muito essa data. 
a) Todos detestam muito essa data. 
b) Todos apreciam muito essa data. 
c) Todos abominam muito essa data.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
MATEMÁTICA 

11)  Adair tem 52 anos e sua prima é 8 anos mais nova, 
quantos anos tem a prima de Adair? 
a) 44 anos.  
b) 60 anos.  
c) 46 anos.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) César tinha uma caixa de lápis de cor com 24 
cores, Ana tinha uma caixa com o triplo de lápis, 
quantos lápis de cor tem na caixa de Ana?  
a) 42 lápis.  
b) 72 lápis.  
c) 36 lápis.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
13) Laís gasta 195 minutos para chegar na cidade dos 
seus pais, quantas horas Laís demora para chegar até 
a cidade de seus pais?  
a)  3h 25m.  
b) 3h 15m. 
c) 3h 10m.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) Terezinha ganhou uma caixa de bombom com 
bombons e quer dividir igualmente entre mais 3 
amigos, com quantos bombons ficou cada um?  
a) 10 bombons.  
b) 8 bombons. 
c) 9 bombons.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Qual o antecessor do sucessor do número 4586.  
a) 4587. 
b) 4585. 
c) 4586. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
16) Uma ONG que luta conta o desmatamento planta 
304 árvores por ano, se essa ONG continuar a plantar 
a mesma quantidade de árvores, qual será a 
quantidade de árvores plantadas em 7 anos? 
a) 1758 árvores.  
b) 2128 árvores.  
c) 604 árvores.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
17) Luísa perdeu o trem e tivera que esperar por 2 
horas, contou 3822 pernas que passaram por ela 
nessas duas horas, qual foi o número de pessoas que 
passou por Luísa na estação de trem naquele dia?  
a) 1854 pessoas. 
b) 3822 pessoas. 
c) 1911 pessoas  
d) Nenhuma das alternativas.  
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18) Para construir uma casinha de bonecas o 
marceneiro gasta R$ 102,00, quanto ele gasta para 
construir 8 casas?  
a) R$ 816,00.  
b) R$ 806,00. 
c) R$ 96,00. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19)  Carlos comprou 5 revistas por R$ 12,00, 2 livros 
de R$ 30,00. Quantos Carlos gastou?  
a) R$ 72,00. 
b) R$42,00. 
c) R$120,00. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
20) Lucas tinha 930 figurinhas. Perdeu 210. Ficou com: 
a) 720 figurinhas. 
b) 810 figurinhas. 
c) 820 figurinhas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS     

21) Pertencendo ao Município de Birigui- SP, o Distrito 
de Paz de Coroados foi criado em: 
a) Dezembro de 1928. 
b) Dezembro de 1925. 
c) Dezembro de 1933. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) O município de Coroados –SP pertence a 
microrregião de: 
a) Araçatuba. 
b) Birigui. 
c) Braúna. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) O clima do município de Coroados – SP é: 
a) Topical de altitude. 
b) Subtropical. 
c) Equatorial de altitude. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) O prédio da sede da   Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo recebe o nome de: 
a) Palácio dos Bandeirantes. 
b) Palácio Alvorada 
c) Palácio 9 de julho. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25) Assinale a alternativa que apresenta um estado 
que NÂO faz limite com o estado de São Paulo: 
a) Minas Gerais. 
b) Goiás. 
c) Rio de Janeiro. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Complete a lacuna a seguir: No transporte 
hidroviário existe a hidrovia _______________que 
possui 2.400 quilômetros de extensão, no qual 800 km 
estão situados no Estado de São Paulo. 
a) Tietê-Paraná 
b) Tietê- Paranapanema 
c) Tietê -Paraíba do Sul  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Leia as afirmativas abaixo e assinale a 
INCORRETA: 

a) O poder executivo é formado pelas esferas federal, 
estaduais e municipais. O poder executivo da União é 
exercido pelo presidente da República, com o auxílio de 
ministros e secretários por ele nomeados. 
b) O poder legislativo é responsável pela elaboração das 
leis que regulamentam a vida do país e as ações do 
executivo, servindo ainda de parâmetro para o judiciário.  
c) O poder judiciário é o árbitro institucional dos conflitos 
que se manifestam na sociedade de acordo com os 
princípios constitucionais, garantindo o estado de direito. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Sobre o desenvolvimento urbano em relação a 
inclusão social e redução das desigualdades.  assinale 
alternativa CORRETA: 
a) A política urbana deve atender a população de baixa 
renda, a fim de reduzir as desigualdades sócio espaciais e 
étnico-raciais, promovendo inclusão social e melhoria de 
qualidade de vida. 
b) Devem ser definidas e instituídas fontes e mecanismos 
estáveis e permanentes de recursos para o financiamento 
dos investimentos, sem aumento ou criação de impostos, 
integrando recursos dos três níveis de governo. 
c) A mobilidade está vinculada à qualidade dos locais 
onde as pessoas moram e para onde se deslocam, 
devendo estar articulada com o plano de desenvolvimento 
da cidade e com a democratização dos espaços públicos, 
conferindo prioridade às pessoas e não aos veículos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
29) Assinale a alternativa CORRETA relacionada a 
manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro 
Municipal em São Paulo durante os dias 11 a 18 de 
fevereiro de 1922: 
a) Semana de Arte Moderna. 
b) Movimento Verde Amarelo. 
c) Manifesto Regionalista. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
30) Na década de 1960 o cinema brasileiro passou por 
uma transformação radical, surgiu o: 
a) Cinema Moderno. 
b) Cinema Novo. 
c) Cinema Marginal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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