Língua Portuguesa (Questões de 01 a 15)
Texto para as Questões de 01 a 08
De Areia
O homem estava caminhando na praia e passou por um
garoto que fazia uma construção de areia. Parou para olhar.
Lembrou-se do seu tempo de garoto, quando também gostava
de fazer aquilo.
- Bonito, o seu castelo de areia - disse o homem para o
garoto.
O garoto olhou para o homem. Depois falou:
- Não é castelo.
- O que é então?
- Condomínio fechado.
Mais tarde, no grupo que se reunia para um papo à beira-mar,
todos mais ou menos da mesma idade, o homem contou que
o que lhe parecera serem as torres do muro do castelo na
verdade eram guaritas para os guardas do condomínio,
segundo o garoto.
- Vejam vocês. Que fim levaram os castelos de areia da nossa
infância?
- A realidade do garoto é essa - disse alguém. - No outro dia
minha neta quis saber por que a Cinderela não deu o número
do celular dela pro príncipe.
- O curioso é o pulo, de castelo para condomínio fechado. Do
feudalismo para a paranoia contemporânea, sem etapas
intermediárias.
Quinhentos anos de arquitetura ignorados.
- Mas os castelos feudais não deixavam de ser condomínios
fechados.
E os condomínios fechados não deixam de ser fortalezas
medievais.
- Portanto o garoto, na verdade, é um gênio da síntese.
No dia seguinte o homem avistou o garoto no mesmo lugar da
praia. Viu com satisfação que ele dava os retoques finais na
sua obra, fazendo escorrer areia molhada da mão nos pontos
mais altos da sua construção. Talvez ele tivesse decidido a
fazer um castelo, afinal. Castelos eram irresistíveis, seu
fascínio atravessava o tempo e as gerações. O homem
perguntou se o que o garoto estava fazendo era ornamentos
para os torreões do castelo.
- Não - disse o garoto.
- O que é então?
- Antenas parabólicas.
O homem seguiu seu caminho, suspirando.
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Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes
instruções, elas são parte da prova e das normas que regem
este Concurso Público.
1) O Caderno de Provas contém 25 questões a serem
respondidas. Recebido da fiscalização de sala, você deve
conferi-lo, verificando se ele está completo. Caso contrário
deve solicitar a sua substituição.
2) O Caderno de Provas, pode ser usado livremente para
fazer rascunhos (cálculos, desenhos,etc), a fim de concluir às
questões formuladas.
3) O tempo de duração desta prova é de 03 (três) horas,
incluído o preenchimento do cartão de resposta, não lhe
sendo permitido a retirada da sala antes de transcorrida 01
(uma) hora do início da mesma.
4) Cada questão oferece 05 ( cinco ) alternativas de resposta,
representadas pelas letras (a, b, c, d, e) sendo apenas uma a
correta à formulação da proposta.
5) Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o
entendimento das questões é parte integrante da mesma.
6) Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou
socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravador, usar máquina calculadora ou similares.
Enfim, não lhe é permitido lançar mão de qualquer instrumento
receptor/transmissor de mensagens.
7) No cartão de resposta você deve preencher apenas uma
alternativa de cada questão, totalmente com caneta de ponta
grossa azul ou preta, suficientemente pressionada, conforme o
exemplo:
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Luis Fernando Veríssimo
01) A história narrada passa-se:
a)
b)
c)
d)
e)

8) No final da prova, você deve devolver à fiscalização da
sala:
a) o cartão de resposta devidamente preenchido e
assinado;

Na cidade de São Paulo;
Em uma cidade do Estado de Minas Gerais;
A beira de um rio;
Em uma cidade do estado de Goiás;
Em uma cidade do litoral;

02) O menino da história construía na areia:

b) o caderno de provas (questões).

a)
b)
c)
d)
e)

9) A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma
alternativa, bem como a emendada, rasurada, borrada, ou que
vier com outra assinalação que não prevista no item 7, é nula.
10) O gabarito oficial da Prova será divulgado, na Impressa
Oficial
e
pela
Internet,
no
endereço
www.santabarbara.sp.gov.br até 02 (dois) dias úteis após a
realização das provas e o gabarito extra-oficial divulgado duas
horas após o término dos trabalhos do dia.

Um castelo;
Uma cabana;
Um condomínio fechado;
Uma casa de praia;
Uma casa de madeira.

03) Na frase “...Mais tarde, no grupo que se reunia para um
papo à beira-mar...”, a palavra “papo” também pode significar:
a)

11) Confira a sua Prova. Em caso de dúvida, dirija-se ao
Fiscal.

b)
c)
d)
e)

BOA PROVA!
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Aumento de volume do pescoço, provocado por
várias causas (papada);
Conversar, cavaquear;
Doença que atinge os pés;
Peça de madeira vertical;
Órgão do vôo das aves, dos morcegos e dos insetos.

09) A alternativa que melhor preenche a lacuna em “Gostaria
muito de passear com vocês, _______ tenho que estudar.”, é:

04) O personagem principal da história mostrava-se indignado
pois:
a)
b)

c)
d)

e)

Os castelos desde a idade medieval não são
suficientes para conter a violência;
Os condomínios fechados atuais possuem as
mesmas características dos castelos, inclusive
contando com antenas parabólicas;
O menino sequer sabia o que era um castelo
medieval;
A paranoia contemporânea fez com que o menino
não tenha o encanto que se esperaria de uma
criança pelos castelos de areia;
A paranoia contemporânea é muito boa para o
desenvolvimento das crianças.

a)
b)
c)
d)
e)

ainda que;
por isso;
logo;
não;
mas;

10) “Gostaria de ir ao cinema amanhã, mas não será
possível.”. Sem alterar o sentido da frase, podemos trocar a
palavra “mas” por:
a)
b)
c)
d)
e)

05) O amigo do personagem principal ao dizer: “- Mas os
castelos feudais não deixavam de ser condomínios fechados.
E os condomínios fechados não deixam de ser fortalezas
medievais.” Quis dizer que:

apesar de;
por isso;
porém;
então;
portanto;

11) Assinale a palavra escrita corretamente:
a)
b)

c)

d)

e)

Ambos possuem a mesma função, apesar de serem
construídos em épocas diferentes;
Os castelos e os condomínios fechados são
completamente diferentes e não servem de padrão
para o menino;
Os castelos não deixavam de ser condomínios
fechados, mas os condomínios fechados deixam de
ser castelos;
Os castelos deixavam de ser condomínio fechados
enquanto os condomínios fechados não deixam de
ser castelos;
Uma fortaleza medieval de maneira alguma pode ser
comparada a um castelo.

a)
b)
c)
d)
e)

12) Assinale a alternativa em que a frase apresenta palavra(s)
empregada(s) no sentido figurado:
a)
b)
c)
d)
e)

06) Segundo o personagem principal os castelos eram:
a)
b)
c)
d)
e)

resistíveis, seu fascínio atravessava o tempo e as
gerações.
impossíveis de se resistir, seu encanto atravessava o
tempo e as gerações.
entediantes e deviam permanecer no passado que é
o seu lugar;
como os condomínios fechados atuais;
mais seguros que as fortalezas medievais;

a)
b)
c)
d)
e)

b)
c)
d)
e)

raiva, feroz e veloz;
amor, covarde e lento;
fúria, fugaz e relapso;
rebelde; coragem e questão;
contínuo, mortal e ligeiro.

14) Assinale a alternativa que apresenta o plural correto das
palavras quintal, ação e cidadão, respectivamente:

portões do castelo;
janelas do castelo;
catapultas do castelo;
enfeites, adornos;
masmorra do castelo.

a)
b)
c)
d)
e)

08) Na frase “O homem seguiu seu caminho, suspirando.” o
suspiro do personagem foi de:
a)

Você terá que quebrar essas pedras.
Ele tropeçou em uma pedra.
Nós vamos construir esta casa.
Eu tenho que estudar.
O ser humano procura lugares seguros para fixar
suas raízes;

13) Assinale a alternativa que respectivamente representa os
antônimos das palavras ódio, valente e rápido:

07) Na frase “O homem perguntou se o que o garoto estava
fazendo era ornamentos para os torreões do castelo.” O termo
ornamentos pode significar:
a)
b)
c)
d)
e)

crianssa;
preçioso;
caçula;
infânçia
crenssa.

Quintals, açãos e cidadões;
Quintalis, açãos e cidadeiros;
Quintais, açãos e cidadãos;
Quintais, ações e cidadãos;
Quintais, ações e cidadões.

15) Identifique e assinale o sujeito da oração:
“Nós caminharemos de manhã porque não queremos pegar o
sol da tarde.”

desapontamento, pois acreditava que o menino
poderia ter mudado de ideia e feito um castelo;
alívio, pois o menino estava seguido os instintos da
era em que vive;
desprezo, afinal não estava preocupado com a
brincadeira do menino e seguiu seu caminho;
alegria, uma vez que o menino resolveu fazer um
castelo;
náusea, afinal era tão nojento construir um
condomínio fechado ao invés de um castelo.

a)
b)
c)
d)
e)
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nós;
manhã;
tarde;
indeterminado;
sol.

Matemática (Questões de 16 a 25)

22) Assinale a alternativa
matemática a seguir:
40-{30-2+[15-(8+2.2)]} = __

16) A cozinheira da escola X ao final de cada dia prepara um
total de 369 refeições, servidas a todos os alunos, dividas
igualmente entre café da manhã, almoço e café da tarde.
Quantos alunos possui a escola X?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

369
132
123
119
100

a)
b)
c)
d)
e)

3 horas e 2 minutos;
170 minutos;
2 horas e 45 minutos;
2 horas e 55 minutos;
180 minutos.

a)
b)
c)
d)
e)

15.
21;
42;
54;
84;

que

a)
b)
c)
d)
e)

satisfaz

a

expressão

20
21
23
30
31

21) Sr Chico é um pedreiro experiente e constrói um certo
muro em 20 dias trabalhando 8 horas por dia. Supondo que as
horas de trabalhos sejam reduzidas para 5 horas por dia. Em
quanto tempo o Sr. Chico terminará o trabalho?
a)
b)
c)
d)
e)

8
12
14
15
16

4.
5;
6;
7;
8;

R$ 400,00
R$ 450,00
R$ 500,00
R$ 550,00
R$ 600,00

RASCUNHO

3 + 8 . 4 - 14 = __
a)
b)
c)
d)
e)

9
30
34
35
195

25) Tereza negociava a compra de uma TV LED 60 polegadas
cujo preço era R$ 5.000,00. Após pechinchar bastante o
vendedor ofertou um desconto de 10% no valor e o
parcelamento do saldo restante em 10 prestações iguais e
sem juros. Qual o valor de cada prestação?

6 unidades;
4200 gramas de farinha;
42 xícaras;
4,2 kg;
4 unidades.

20) Assinale a alternativa
matemática a seguir:

expressão

24) Marcelo tem 23 balas das quais deu 3 para João, 3 para
Pedro e 12 para Patrícia, porém ela não gostava do sabor
maçã verde e devolveu 2. Com quantas balas ficou Marcelo?

19) A cozinheira Maria preparará vários bolos para servir aos
alunos da Escola X. Cada receita de bolo leva 3 ½ xícaras de
farinha de trigo que corresponde a 100g cada xícara.
Considerando que serão necessários 12 bolos e que cada
pacote fechado de farinha possui 700 gramas, quantos
pacotes de farinha de trigo Maria irá utilizar?
a)
b)
c)
d)
e)

a

O resultado que completa a sequencia lógica é:

18) Na Chácara Felicidade há 21 bichos, entre galinhas e
vacas. Sendo 15 galinhas e 6 vacas. Qual o total de patas
desses bichos?
a)
b)
c)
d)
e)

satisfaz

23) Observe a sequencia de cálculos:
1.1=1
2.2=4
3.3=9
__ . __ = ___

17) A corrida anual de caramujos ocorre no circuito do jardim
da Dona Maria. A prova consiste em atravessar o jardim de 5
metros e vence quem chegar primeiro. Nos treinos de sábado
o segundo melhor fez a incrível marca de 3 horas e 05
minutos. O melhor competidor dos treinos fez uma marca ¼
de hora melhor que o segundo. Qual foi o tempo do primeiro
colocado nos treinos?
a)
b)
c)
d)
e)

que

4 semanas
1 mês
32 dias
31 dias
30 dias
3
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