PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
Nome: ________________________________________________ RG: _____________________
Data: _____/_____/_______ Assinatura: ____________________________________________
MONITOR EDUCACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.




Você recebeu do fiscal o seguinte material:
1 Caderno com o enunciado das 40 questões de múltipla escolha, sem repetição;
1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões da prova;
1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões da prova para o candidato;
Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃORESPOSTA, a caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente à sua prova.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o preenchimento completo do retângulo com caneta esferográfica
de tinta na cor preta ou azul.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não será substituído.
Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma corresponde adequadamente ao quesito proposto.
Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a
questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.
SERÁ ELIMINADO do Processo o candidato que: Utilizar durante a realização das
provas de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie;
Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO
LEVADOS EM CONTA.
Quando terminar, entregar ao fiscal OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levando consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO.
O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas.
Não se esqueça de assinar o Cartão Resposta.

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
1) Qual o significado da palavra que foi utilizada no poema: limbo

PORTUGUÊS

Utilize a poesia abaixo para responder as quesa) que não foi tocada, mexida
tões de nº 1 ao 5:
b) escuro, sombrio, difícil de compreender ou
explicar, confuso
PROCURA DA POESIA
c) fazer uso de, utilizar
d) desatar-se, desligar-se, afastar-se
Penetra surdamente no reino das palavras
e) estado de indecisão. Para os católicos, moLá estão os poemas que esperam ser escritos. rada das almas pagãs que morrem sem o batismo
Estão paralisados, mas não há desespero,
2) Em que pessoa do discurso foi escrito o poHá calma e frescura na superfície intata.
ema?
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.

a) Foi escrito na 2a. pessoa (tu)
b) Foi escrito na 1ª. Pessoa (eu)
c) Foi escrito na 3ª pessoa (ele)
d) Foi escrito na 3ª pessoa do plural (eles)
e) Nenhuma das alternativas

Convive com teus poemas, antes de escrevêlos.
Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam.

3) O que quer dizer o verso: “Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.”?

Espera que cada um se realize e se consuma

a) Os poemas são escritos com palavras, que
separadas não têm sentido, por isso estão “sós
e mudos, em estado de dicionário”. Os poemas
E seu poder de silêncio.
só são entendidos quando as palavras se relaNão forces o poema a desprender-se do limbo. cionam para transmitir uma mensagem.
b) Os poemas devem ser escritos a base de um
dicionário
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
c) Os poemas são sozinhos e únicos
Não adules o poema. Aceita-o
d) Os poemas são mudos
e) Nenhuma das alternativas
Como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço.
4) De acordo com o texto, o escritor diz que o
poeta é quem cria o poema ou o poema é quem
Chega mais perto e contempla as palavras.
se cria?
Com seu poder de palavra

Cada uma tem mil faces secretas sob a face
neutra

a) O poeta é quem cria o poema
b) Ambos podem se criar
c) O poema é quem se cria
d) A criação não parte de nenhum dos dois
e) Nenhuma das alternativas

E te pergunta, sem interesse pela resposta,
Pobre ou terrível, que lhe deres:

5) O que quer dizer o verso “cada uma tem mil
faces secretas…”?

– Trouxeste a chave?
(Carlos Drummond de Andrade – fragmento)

a) Os poetas tem mil faces
b) Os poemas tem mil faces
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c) As pessoas tem mil faces
d) Cada palavra pode ser usada das mais diversas formas, com os mais diversos significados, até desconhecidos ou inventados.
e) Nenhuma das alternativas

d) Pressuposto
e) Semântica

6) "Quando Deus fecha uma porta, abre uma
janela." A figura de linguagem apresentada
na frase em destaque é:

tricas mais comuns e utilizadas, pode ser des-

MATEMÁTICA
11) Conhecido como uma das figuras geomécrito como um quadrilátero (figura que contém
quatro lados), paralelogramo (quando há dois
lados paralelos entre si) e não retângulo (dife-

a) Figura de construção
b) Figura de pensamento
c) Figura de palavra
d) Figura de sintaxe
e) Nenhuma das alternativas

rentemente do quadrado, não possui quatro
ângulos de 90 graus, são apenas inferiores).
a) losango
b) triângulo

7) "Quando um muro separa, uma ponte une." c) quadrado retângulo
Na frase temos qual figura de pensamento:
d) trapézio
e) nenhuma das alternativas
a) Antítese
b) Paradoxo
12) É o único polígono que não possui
c) Eufemismo
diagonais e cada um de seus ângulos externos
d) Ironia
é suplementar do ângulo interno adjacente. O
e) Hipérbole
perímetro de um __________________ é a soma
8) “Depois de muito sofrimento, entregou a
das medidas dos seus lados. Denomina-se a
alma ao Senhor”. Na frase temos qual figura de região interna de região convexa (curvado na
pensamento:
face externa) e a região externa de região
côncava (curvado na face interna).
a) Antítese
b) Paradoxo
a) losango
c) Eufemismo
b) triângulo
d) Ironia
e) Hipérbole
c) quadrado retângulo
d) trapézio

9) Temos como derivação da palavra papel:

e) nenhuma das alternativas

a) Papelaria
b) Folha
c) Caderno
d) Rascunho
e) Nenhuma das alternativas

13) Qual o antecessor de 690:
a) 599
b) 688
c) 689

10) Aquele homem é um cachorro. Aqui a palavra em destaque representa uma:

d) 691
e) 692

a) Antítese
b) Conotação
c) Denotação

14) Qual o sucessor de 555:
a) 554
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b) 555
c) 556
d) 557
e) 553

c) triângulo escaleno
d) triângulo reto
e) nenhuma das alternativas

15) O resultado da expressão numérica: 2 + 8 20) A oferta abaixo estava em uma loja. Qual é
a diferença entre os preços do plano à vista e
– 3 – 5 + 15 =______ é:
do plano a prazo?
a) 15
GRANDE OFERTA
b) 16
R$ 646,00 à vista ou 3 prestações de R$
c) 17
257,00
d) 18
e) 19
a) R$ 120,00
16) O resultado da expressão numérica: 37 + b) R$ 123,00
[-25 – (-11 + 19 – 4)] = ___ é:
c) R$ 125,00
d) R$ 128,00

a) 8
b) 14
c) 28
d) 10
e) 5

e) R$ 130,00
CONHECIMENTO GERAIS

17) Em geometria, ______________________é um 21) Municípios limítrofes com Cedral:
polígono com sete lados e sete vértices.
a) São José do Rio Preto, Guapiaçu, Uchoa,

a) triângulo
b) heptágono
c) paralelogramo
d) trapézio
e) pentágono

Ibirá, Potirendaba, Olímpia e Bady Bassit
b) São José do Rio Preto, Guapiaçu, Uchoa,
Ibirá, e Bady Bassit
c) São José do Rio Preto, Guapiaçu, Uchoa,
Ibirá, Potirendaba e Bady Bassit

18) Possui todos os lados congruentes, ou seja,
iguais. É também equiângulo: todos os seus
ângulos internos são congruentes (medem
60°),[3] sendo, portanto, classificado como um
polígono regular

d) São José do Rio Preto, Uchoa, Ibirá, Potirendaba e Bady Bassit
e) São José do Rio Preto, Guapiaçu, Ibirá, Potirendaba e Bady Bassit

a) triângulo equilátero
b) triângulo isósceles
c) triângulo escaleno
d) triângulo reto
e) nenhuma das alternativas

22) Distância aproximada de Cedral a capital:
a) 410KM
b) 415Km
c) 420Km
d) 425Km
e) 430Km

19) As medidas dos três lados são diferentes.
Os ângulos internos também possuem
medidas diferentes.

23) Um dos motivos que fez Cedral progredir
rapidamente foi:

a) triângulo equilátero
b) triângulo isósceles
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a) à inauguração da Estrada de Ferro
Araraquara, em 1912;
b) a derrubada das imponentes árvores de
cedro
c) Grupo Escolar em 1927
d) Agência do Banco de São Paulo em 1928
e) Nenhuma das alternativas

29) A população aproximada de Cedral de
acordo com o censo de 2015 é de:
a) 7.317 habitantes
b) 7.898 habitantes
c) 8.767 habitantes
d) 8.997 habitantes
e) 9.143 habitantes

24) Cedral foi fundada no ano de:

30) A organização dos Jogos Olímpicos Rio
2016 se pronunciou na terça-feira (21/06) sobre a morte de um animal selvagem após participar do revezamento da Tocha Olímpica no
Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs),
em Manaus. Que animal era este?

a) 1912
b) 1921
c) 1927
d) 1928
e) 1929

a) Tigre
b) Onça
c) Elefante
d) Girafa
e) Cobra

25) Gentílico de Cedral é:
a) Cedralenso
b) Cedralense
c) Cedraleno
d) Cedraliense
e) Nenhuma das alternativas

31) Uma medida provisória publicada em
edição extra do Diário Oficial da União de
26) O hino do município de Cedral tem sua terça-feira (21/06) estabelece um "apoio financeiro" de R$ 2,9 bilhões ao Rio de Janeiro, que
letra e melodia de:
na semana passada decretou estado de
calamidade pública em razão da crise finana) Dr. Waghi Halim Adas
ceira no estado. De acordo com o texto, os reb) Felicio Bottino
cursos deverão ser utilizados para auxiliar nas
c) Severiano Vicente Ferreira
despesas com:
d) Cel. Silverio da Cunha Lacerda
e) Sr. Vicente Ferreira da Silva
a) Saúde pública
b) Educação
27) O aniversário de Cedral é em:
c) Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro decorrentes da realização dos Jogos
a) 19 de junho
Olímpicos e Paralímpicos - Rio 2016
b) 20 de junho
d) Moradia para os desabrigados
c) 21 de junho
e) Investimento em diversas áreas de infraesd) 20 de julho
trutura da cidade
e) 21 de julho
28) A cor que predomina na bandeira de Ce- 32) Nascido no Rio de Janeiro, foi pintor, ilustrador, caricaturista, desenhista de jóias,
dral é:
tapetes e painéis. Foi quem teve a ideia de criar a Semana de Arte Moderna de 1922. Temáta) Azul
icas favoritas: favelas, operários, soldados,
b) Verde
marinheiros, belas negras e festas populares.
c) Amarelo
d) Vermelho
e) Violeta

a) Alfredo Volpi
b) Anitta Malfatti
c) Di Cavalcanti
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d) Tarsila do Amaral
e) Cândido Portinari

37) É uma rede social na qual é possível postar
mensagens com até 140 caracteres, incluindo
letras e emoticons (emoji), que podem ser visu33) As principais obras foram: "Abaporu", "A alizadas por pessoas de todo o mundo.
Negra", "Operários" e "Antropofagia. Estamos
a) Facebook
nos referindo a:
b) Telegram
c) Twitter
a) Alfredo Volpi
d) Whatsapp
b) Anitta Malfatti
e) Nenhuma das alternativas
c) Di Cavalcanti
d) Tarsila do Amaral
38) É um aplicativo de mensagens focado em
e) Cândido Portinari
velocidade e segurança. É super rápido, sim34) Algumas de suas principais obras são: Pi- ples, seguro e gratuito.
errot; Samba; Mangue; Ciganos; Aldeia de pesa) Facebook
cadores; Tempos Modernos, Baile Popular.
b) Telegram
c) Twitter
a) Alfredo Volpi
d) Whatsapp
b) Anitta Malfatti
e) Nenhuma das alternativas
c) Di Cavalcanti
d) Tarsila do Amaral
39) Soneto da Fidelidade, é um poema escrito
e) Cândido Portinari
por qual poeta brasileiro:
35) Memórias Póstumas de Brás Cubas –
1881; Quincas Borba - 1891; Dom Casmurro –
De tudo, ao meu amor serei atento
1899; são algumas das obras de:
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
a) Machado de Assis
Dele se encante mais meu pensamento.
b) Castro Alves
c) Cecília Meireles
Quero vivê-lo em cada vão momento
d) Osvald de Andrade
E em louvor hei de espalhar meu canto
e) José de Alencar
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
36) Suas personagens mais conhecidas são:
Emília, uma boneca de pano com sentimento e
E assim, quando mais tarde me procure
idéias independentes; Pedrinho, personagem
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
que o autor se identifica quando criança;
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
Visconde de Sabugosa, a sabia espiga de milho
que tem atitudes de adulto, Cuca, vilã que
Eu possa me dizer do amor (que tive):
aterroriza a todos do sítio, Saci Pererê e outras
Que não seja imortal, posto que é chama
personagens que fazem parte da inesquecível
Mas que seja infinito enquanto dure.
obra: O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos.
a) Olavo Bilac
b) Vinícius de Moraes
c) Manuel Bandeira
d) Carlos Drummond de Andrade
e) Augusto dos Anjos

a) Aluísio de Azevedo
b) Monteiro Lobato
c) Carlos Drummond de Andrade
d) Mário Quintana
e) Mário de Andrade
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40) A imagem representa:

a) A bandeira do Município de Cedral
b) O Brasão do Município de Cedral
c) A bandeira da Câmara de Cedral
d) A bandeira do Fórum de Cedra
e) Nenhuma das alternativas
RASCUNHO
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REALIZAÇÃO:

MUNICÍPIO DE CEDRAL

www.consultoriaegp.com.br
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