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Língua Portuguesa
1) A crase deve ser empregada em apenas uma das alternativas
abaixo. Identifique- a:
a) Ele esteve a sua procura.
b) Direi aquela senhora para voltar mais tarde.
c) Passo a passo ele vai realizando seus projetos.
d) Hoje teremos peixe a moda da casa.
e) Ali vende-se livro a preço de banana.
2) Observe:
“Disse-lhe que ela se devia retirar da recepção, antes que a
agredissem.”
Ocorrem, sucessivamente, no período:
a) próclise – ênclise - mesóclise.
b) ênclise – próclise – mesóclise.
c) ênclise – próclise – próclise.
d) ênclise – próclise – ênclise.
e) mesóclise - próclise – ênclise.
3) Assinale a alternativa cuja palavra composta está escrita de forma
errada:
a) guarda- chuva
b) quero- quero
c) girassol
d) ponta- pé
e) abaixo- assinado
4) Faça a correlação do substantivo abaixo:
Sobrecomuns ( I ) , Comuns de dois gêneros ( II ) , Epicenos ( III ) ,
e assinale a alternativa correta:
aborígene ( )
criança ( )
mosca ( )
selvagem ( )
rouxinol ( )
a) ( II ) – ( I ) – ( III ) – ( II ) – ( III ).
b) ( I ) – ( III ) – ( II ) – ( I ) – ( II ).
c) ( III ) – ( I ) – ( II ) – ( III ) – ( I ).
d) ( II ) – ( III ) – ( I ) – ( II ) – ( I ).
e) ( II ) – ( I ) – ( II ) – ( II ) – ( III )
5) Temos um verbo defectivo expresso em:
a) Fomos todos ao enterro dos ossos, na segunda – feira.
b) A loja faliu no começo do ano.
c) O Governo construiu muitas casas populares.
d) Acenda o fogo, por favor.
e) Os jogadores indisciplinados foram logo expulsos da partida.
Matemática
6) Uma empresa pesquisou os hábitos alimentares de seus
Funcionários. Tabulada a pesquisa eis alguns resultados:
82% do total de entrevistados gostam de doce; 78% do total de
entrevistados gostam de sorvetes; e 75% do total de entrevistados
gostam de chocolate.
Desta forma, é correto afirmar que, no total de pesquisados, a
porcentagem dos que gostam, ao mesmo tempo, de doce, de
sorvetes e de chocolate é, pelo menos, de:
a) 5%.
b) 15%.
c) 25%.
d) 35%.
e) 45%.

7) Uma aplicação com taxa de 20% ao ano levara quanto tempo para
o investidor dobrar o valor aplicado através de capitalização
simples?
a) 24 meses
b) 36 meses
c) 48 meses
d) 60 meses
e) 72 meses
8) Num campo há avestruzes e ovelhas. Ao todo são 68 cabeças e
188 pés (patas). Equacione quantos avestruzes e quantas ovelhas
têm neste campo e assinale a alternativa correta.
a) 40 avestruzes e 28 ovelhas
b) 42 avestruzes e 26 ovelhas
c) 44 avestruzes e 24 ovelhas
d) 46 avestruzes e 22 ovelhas
e) 48 avestruzes e 20 ovelhas
9) A soma da idade do pai e do filho é 40 anos. A idade do pai está
para a idade do filho, assim como 8 está para 2. Determine a idade
do pai e do filho.
a) pai 28 – filho 12
b) pai 30 – filho 10
c) pai 32 – filho 8
d) pai 34 – filho 6
e) pai 36 – filho 4
10) Se o acesso a um museu possui cinco entradas, cada uma com
6 metros de comprimento. Um expectador em visita ao local passou
uma vez pela primeira entrada, duas vezes pela segunda e assim
sucessivamente, até passar cinco vezes pela quinta. Então ele
percorreu ____ metros.
a) 65
b) 70
c) 75
d) 80
e) 90
Conhecimentos Gerais
11) De acordo com o artigo 20 da Lei Orgânica do Município de
Magda o Processo Legislativo compreende:
I- emenda à Lei Orgânica do Município.
II- leis complementares.
III- leis ordinárias.
IV- leis delegadas
V- decretos legislativos.
VI- resoluções.
a) somente os itens I, III estão corretos
b) somente os itens I, II e III estão corretos
c) somente os itens III, V e VI estão corretos
d) nenhum dos itens estão corretos
e) todos os itens estão corretos
12) Qual o nome do Primeiro Prefeito de Magda?
a) Manoel Martinez Alegria
b) Alberto Grangeiro Xavier
c) José Miguel Caselli
d) Júlio dos Santos
e) nenhuma das alternativas
13) Era 1925, e quatro anos mais tarde, com a colonização já
adiantada, um vilarejo começou a se organizar, naturalmente. Por
causa da localização de suas terras, e de seu poder político (grande
na época), resolveu-se que o povoado a ser fundado seria estendido
à propriedade contígua do coronel João Braga e, de fato, a 5 de
março de 1929, uma vez efetuada a doação de um terreno próximo
ao povoado, foi realizada uma primeira missa, num palanque
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improvisado em altar, pelo padre Agostinho Santos Pereira, então
radicado em Monte Aprazível. A cerimônia é considerada,
simbolicamente, o marco da fundação de Vila Magda, nome que
______________________________.
a) homenageava uma filha de João Braga que doou as terras onde
hoje está situada à cidade de Magda.
b) homenagem a uma santa que padre Agostinho tinha grande
devoção.
c) homenagem a mãe dos pioneiros Francisco e Miguel que foram
os primeiros agricultores que se estabeleceram, com lavoura e gado,
no território do atual município de Magda.
d) homenagem a primeira filha que faleceu de Claudemundo Costa
o fundador da cidade.
e) homenagem a primeira mulher que nasceu nas terras do atual
município de Magda.
14) Segundo a Lei Orgânica do município de Magda, são de iniciativa
privativa do Prefeito Municipal, as leis que dispõem sobre:
I- criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional,
somente fica vetado ao prefeito a fixação e aumento da respectiva
remuneração;
II- regime jurídico dos servidores municipais;
III- criação, estrutura e atribuições dos órgãos da administração
direta, indireta e fundacional;
IV- plano plurianual;
V- diretrizes orçamentárias;
VI- lei orçamentária;
a) somente os itens II, III estão incorretos
b) somente o item IV está incorreto
c) somente os itens V, VI estão incorretos
d) somente o item I está incorreto
e) todos os itens estão corretos
15) Quantos vereadores foram eleitos no município de Magda?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11
Conhecimentos Específicos
16) Assinale a alternativa correta que apresenta a forma plural da
palavra goose:
a) goose
b) goosee
c) geese
d) geesee
e) gouse
17) Escolha a alternativa em que o pronome reflexivo encontra-se
flexionado de forma correta:
a) He decided to go to the hospital by herself.
b) My mother and my sister are treveling to Europe by themselves.
c) They went to the game by themselfes.
d) She cleaned all the house by sheself.
e) I don’ like to study by Iself. I prefer to study with my friends.
18) “I saw a strange guy hidden behind the school”.
The preposition of the phrase above is:
a) strange
b) guy
c) hidden
d) behind
e) the
19) Escolha a alternativa que se encontra correta conforme o uso do
grau do adjetivo comparativo:

a) My brother is taller than your brother.
b) My brother is tallest than your brother.
c) My brother is the most taller of our siblings.
d) My brother is the most tall of our siblings.
e) My brother is more tall than your brother.
20) Ao se passar a frase abaixo para o passado simples, obteremos:
“They are waiting for us at Richard’s house.”
a) They were waiting for us at Richard’s house.
b) They aren’t waiting for us at Richard’s house.
c) They must be waiting for us at Richard’s house.
d) Are they waiting for us at Richard’s house?
e) They can be waiting for us at Richard’s house.

