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Língua
Leia atentamente a canção O meu guri, de Chico
Buarque, compositor brasileiro, para responder às
questões de 1 a 3.

Portuguesa
Olha aí!
Ai, o meu guri, olha aí!
Olha aí!
É o meu guri

O meu guri
Quando, seu moço, nasceu meu rebento
Não era o momento dele rebentar
Já foi nascendo com cara de fome
E eu não tinha nem nome pra lhe dar
Como fui levando não sei lhe explicar
Fui assim levando, ele a me levar
E na sua meninice, ele um dia me disse
Que chegava lá
Olha aí! Olha aí!
Olha aí!
Ai, o meu guri, olha aí!
Olha aí!
É o meu guri e ele chega
Chega suado e veloz do batente
Traz sempre um presente pra me encabular
Tanta corrente de ouro, seu moço
Que haja pescoço pra enfiar
Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro
Chave, caderneta, terço e patuá
Um lenço e uma penca de documentos
Pra finalmente eu me identificar
Olha aí!
Olha aí!
Ai, o meu guri, olha aí!
Olha aí!
É o meu guri e ele chega
Chega no morro com carregamento
Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador
Rezo até ele chegar cá no alto
Essa onda de assaltos está um horror
Eu consolo ele, ele me consola
Boto ele no colo pra ele me ninar
De repente acordo, olho pro lado
E o danado já foi trabalhar
Olha aí!
Olha aí!
Ai, o meu guri, olha aí!
Olha aí!
É o meu guri e ele chega
Chega estampado, manchete, retrato
Com venda nos olhos, legenda e as iniciais
Eu não entendo essa gente, seu moço
Fazendo alvoroço demais
O guri no mato, acho que tá rindo
Acho que tá lindo de papo pro ar
Desde o começo eu não disse, seu moço!
Ele disse que chegava lá
Olha aí! Olha aí!
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01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível depreender que o eu lírico, mãe do guri,
teve uma gravidez inesperada e não tinha condições
financeiras para sustentar a criança.
II – O guri, inconformado com a situação em que se
encontra, não procura meios de alterar seu quadro
social.
III – Na terceira estrofe, é possível afirmar que o guri
transforma a vida dele e a da mãe, pois agora saíram
da miséria e do anonimato.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a. I e II.
b. I e III.
c. Apenas III.
d. Todas.

02. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Fica implícito na canção que os meios em que o
guri consegue a ascensão social são ilícitos.
II – A mãe do guri demonstra uma admiração em
relação ao filho, acreditando ser ele uma pessoa
honesta.
III – Não é possível afirmar nem que os dois moram em
uma favela.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a. I e II.
b. Todas.
c. Apenas I.
d. II e III.

03. Sobre a penúltima estrofe, é possível afirmar que:
a. O guri finalmente ganhou a fama positiva que
tanto almejava, pois saiu estampado nas manchetes
dos jornais.
b. A mãe entende a razão da comoção pública diante
da notícia de seu filho.
c. Com a manchete do jornal, a mãe deixa de
orgulhar-se de seu filho.
d. A venda nos olhos e as iniciais na legenda da foto
demonstram que o guri era menor de idade e
resgatam o status de anonimato do início da canção.
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Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a
seguir para responder às questões 4 e 5:

É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a. Apenas I e III.
b. I, II, III.
c. II e III.
d. apenas I.

08. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego
das formas verbais:

04. Leia as afirmações a seguir:
I – A mãe de Mafalda considera inapropriado para
crianças cenas de beijo na televisão.
II – Mafalda concorda com o juízo de valor de sua mãe,
aceitando a leitura do livro.
III – A tirinha leva o leitor a se questionar sobre quais
assuntos são adequados para uma criança.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a. I e III.
b. I, II e III.
c. Apenas III.
d. Apenas I.

05. Assinale a alternativa correta:
a. Há, no primeiro e no segundo quadrinhos,
exemplos de interjeição.
b. A fala da mãe de Mafalda, no segundo quadrinho,
apresenta desvios da norma culta. Corrigindo-a, a
sentença ficaria assim: “Toma, Mafalda, lê o Pequeno
Polegar, que é muito melhor para tua idade”.
c. A partícula “que”, presente no segundo quadrinho,
exerce a função de pronome relativo.
d. A fala de Mafalda “Sempre pensei que para
qualquer idade um beijo é muito melhor que um
crime”, presente no último quadrinho, é um exemplo
de período simples.

06. Assinale a alternativa em que a ocorrência de
crase é obrigatória:
a. Cedi meu lugar à minha avó.
b. A palestra vai até às cinco horas da tarde.
c. Cristiano Ronaldo fez um gol à Pele.
d. Lembro quando Juliana começou à falar.

07. Leia as afirmações a seguir, acerca das orações
coordenadas:
I – Em um período composto por coordenação, as
orações são independentes e sintaticamente
equivalentes.
II – As orações coordenadas podem ser classificadas
como sindéticas ou assindéticas, a depender da
presença ou não de uma preposição que ligue as
orações.
III – Um exemplo de oração coordenada sindética é a
sentença: “Não discutimos os problemas, nem
arrumamos soluções”.
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a. Quando ele ver o projeto final, ficará orgulhoso de
nosso trabalho.
b. Quando ele interviu, o casal já resolvera a questão.
c. Se reaverem o dinheiro, pagarão a dívida.
d. Se virem essa bagunça, tomarão providências.

09. Assinale a alternativa que preenche
adequadamente as lacunas da sentença abaixo:
Pedro agradeceu pelo trabalho que Mônica ___
ofecereu. Pedro ___ da melhor forma possível. Ele
informou que Andre não ____ ajudou, nem ___ pediu
nada.
a. o – fê-lo – o – lhe.
b. lhe – fi-lo – lhe – lhe.
c. lhe – fê-lo – o – lhe.
d. lhe – fê-lo – o – o.

10. Assinale a alternativa cujas palavras devem
obrigatoriamente ser grafadas com “x”, segundo a
norma culta da língua:
a. frou_o; me_a; me_ilhão; en_ada.
b. pei_e; fei_e; ve_xame; _aveco.
c. fanto_e; _erife; en_aqueca; me_icano.
d. bru_a; fa_ina; li_o; fa_ada.
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Conhecimentos
11. De acordo com a Lei Orgânica de Ipaussu, ao
Município é vedado:
I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou
manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei,
a colaboração de interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos;
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si;
IV - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços
públicos.
São corretas:
a. Apenas afirmativas I, II e III.
b. Apenas afirmativas II, III e IV.
c. Apenas afirmativas I, III e IV.
d. todas afirmativas.

12. De acordo com a Lei Orgânica de Ipaussu: "A
fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
operacional e patrimonial do Município e das
entidades da administração direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
________________, mediante controle externo e
pelos sistemas de controle interno de cada poder,
instituídos em lei." Completa corretamente a lacuna:
a. Pelo Ministério do Trabalho.
b. Pelo Tribunal de Justiça do Estado.
c. Pela Câmara Municipal.
d. Pela Secretaria de Finanças.

13. As autoridades desse país anunciaram dia
27/03/2018, que já alcançaram o objetivo de reduzir
as emissões de carbono previsto para 2020.
Atribuíram o sucesso em grande parte ao pioneiro
sistema de comércio de emissões iniciado em 2011. O
representante especial desse país para mudança
climática, Xie Zenhua, citado pela agência estatal
Xinhua, afirmou que no final de 2017 o país asiático
tinha reduzido em 46% as emissões de carbono por
unidade do Produto Interno Bruto (PIB) com relação a
2005, alcançando antes do previsto o objetivo fixado
entre 40% e 45% para 2020. Trata-se:
a. da Coréia do Sul.
b. da Coréia do Norte.
c. do Japão.
d. da China.
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Gerais
14. A 10ª Cúpula do Brics, acontecerá entre os dias 25
e 27 de julho próximo, no Centro de Convenções de
Johanesburgo, na África do Sul, com a presença dos
cinco chefes de Estado do bloco. O Brics reúne:
a. África, Estados Unidos, Esquador, Japão e China.
b. Chile, México, Brasil, Rússia e Argentina.
c. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
d. Itália, França, Turquia, Jamaica e Indonésia.

15. A história de Ipaussu começou na última década
do século XIX. Na cidade de Avaré chegam dois
mineiros que embrenham-se na mata e aventuram-se
na conquista de novas terras. Pegaram o ribeirão,
desceram e encontraram uma ilha, a qual
denominaram de:
a. Ilha Grande.
b. Ipauçu.
c. Coroados.
d. Paranapanema.

16. Na história de Ipaussu, consta que em 1906,
elevou-se à vila, a sede de Ilha Grande do
Paranapanema, em fase de crescimento pelo
progresso:
a. Da cultura do milho.
b. Cultura cerealífera.
c. Da cafeicultura.
d. Da cultura de soja.

17. "Em 13/04/2018, os Estados Unidos (EUA), com a
ajuda do Reino Unido e da França, bombardearam
alvos estratégicos na Síria. O ataque foi uma
retaliação ao uso de armas químicas contra civis
ocorrido nas imediações da capital ___________, na
semana anterior. Os EUA responsabilizou o regime de
Bashar al-Assad pelo ataque, fato que é negado pelo
governo sírio. A ofensiva norte-americana foi
duramente criticada pelo(a) _____ e principalmente
pela Rússia, principais aliados da Síria." Completa
corretamente as lacunas:
a. Damasco, Irã.
b. Turquia, Iraque.
c. Arábia Saudita, Iêmen.
d. Curdistão, Armênia.
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18. Jovem que voltou ao Paquistão quase seis anos
depois de sair de seu país após ataque talibã. Na
época, ela foi baleada por defender a educação de
meninas. Em 2014, se tornou a mais jovem vencedora
do Prêmio Nobel da Paz. Trata-se de:
a. Xie Zenhua.
b. Malala Yousafzai.
c. Catherine Samba-Panza.
d. Sajida Saman.

19. Em março de 2018, foi eleita como chanceler da
Alemanha pela quarta vez. Decisão foi tomada por
364 votos a 315. Após o resultado da apuração, a
chanceler recebeu cumprimentos dos parlamentares e
dos convidados. Ela recorreu novamente aos socialdemocratas para sua quarta legislatura e a reeleição
conseguiu acabar com os quase seis meses de
bloqueio político no país. Trata-se de:
a. Margaret Thatcher.
b. Michelle Bachelet.
c. Angela Merkel.
d. Cristina Fernandez de Kirchner.

20. Qual o atual governador de São Paulo?
a. Geraldo Alckmin
b. Marcio França
c. Bruno Covas
d. Rossieli Soares da Silva
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Conhecimentos
Para responder as questões você deverá considerar o
disposto na Lei n° 119/95, de 28 de agosto de 1995.
Dispõe sobre Higiene, segurança, ordem e bem-estar
coletivo, horário de funcionamento de
estabelecimentos e das outras providências. E suas
alterações.

21. Julgue as afirmativas abaixo, assinalando V
(verdadeira) ou F (falsa)
( ) Cabe a administração Pública prestar diretamente
os serviços de limpezas dos logradouros públicos e de
coleta de lixo domiciliar, escolar, comercial e
industrial.
( ) Para que o lixo seja coletado pelo serviço público,
deverá estar acondicionados em recipientes de
volume não superior a 100 (cem) litros.
( ) A limpeza do passeio fronteiriço a edificações é
de responsabilidade de seus ocupantes, a qualquer
título.
( ) O estacionamento em via de veículo de qualquer
natureza, por mais de 60 (sessenta) dias ininterruptos,
configura o abandono do mesmo, podendo ser
recolhido à Prefeitura Municipal
a. F, F, F, F
b. F, V, V, F
c. V, F, F, V
d. V, V, V, V

22. Considere as afirmativas abaixo, de acordo com a
Seção II, das condições de trânsito. Assinalando V
(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa
correta.
( ) É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer
meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas
ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos,
exceto para efeito de obras públicas ou quando
exigências policiais o determinarem.
( ) É expressamente proibido danificar ou retirar
sinais de trânsito colocado nas vias públicas, praças,
passeios, estradas e caminhos públicos.
( ) A Prefeitura poderá impedir o trânsito de
qualquer veiculo ou meio de transporte que possa
ocasionar danos à via pública.
( ) Nos casos de carga e descarga de materiais que
não possa ser feita diretamente do interior dos lotes,
será tolerada a descarga e permanência em via
pública, com o mínimo prejuízo ao trânsito de
pedestres ou veículos, por tempo não superior a 02
(duas) horas e no horário estabelecido pela prefeitura.
a. V,V,V,V
b. V,F,V,V
c. V,V,F,V
d. F,F,V,F
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Específicos
23. Determine a assertiva correta, considerando o
disposto na Seção III, das estradas municipais rurais,
no Artigo 17. “É proibido ao proprietário dos terrenos
marginais ou a quaisquer outras pessoas, sob qualquer
pretexto”:
I - Destruir, modificar ou dificultar, de qualquer modo
o livre trânsito nas estradas, sem autorização da
prefeitura
II - Obstruir ou danificar o leito das vias, pontes,
bueiros, canaletes de escoamento das águas pluviais,
inclusive seu prolongamento fora da estrada.
III - Abrir valetas, buracos ou escavações nos leitos
das estradas.
IV - Impedir ou dificultar o escoamento de águas
pluviais das estradas para o interior das propriedades
lindeiras.
a. As afirmações II e III estão corretas.
b. As afirmações I, II e III estão corretas.
c. As afirmações III e IV estão corretas.
d. Todas as afirmações estão corretas.

24. Lei complementar n° 148/2010, de 11 de março
de 2.010. dispõe sobre alteração nos artigos 55 e 56
da lei n° 119/95, de 28 de agosto de 1995. De acordo
com a alteração do artigo 55. Identifique a
alternativa correta
I - Não é permitida a existência de terrenos cobertos
de mato, pantanosos, servindo de deposito de lixo ou
entulhos, dentro dos limites do perímetro urbano do
município;
II - Para cumprimento das obrigações constante neste
código, os proprietários serão notificados por escrito,
por edital afixado na prefeitura e publicado no jornal
encarregado da divulgação dos atos oficiais da
Prefeitura.
III - É vedado o uso de fogo para limpeza de terrenos,
podendo apenas ser feito através de equipamentos
adequados.
a. Apenas a alternativa I está correta.
b. Apenas a alternativa II está correta.
c. Apenas a alternativa III está correta.
d. As alternativas I, II e III estão corretas.

25. De acordo com a Seção IV das medidas referentes
a animais. Determine a assertiva incorreta
a. Os animais vadios encontrados em logradouros
públicos serão recolhidos ao depósito da
municipalidade.
b. O animal recolhido em virtude do disposto nesta
seção deverá ser retirado dentro do prazo máximo de
05 (cinco) dias, mediante pagamento da taxa de
manutenção respectiva.
c. Os animais só poderão transitar por logradouros
públicos se acompanhados por pessoa responsável,
cabendo o dono compensar perdas e danos que o
animal causar a terceiros.
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d. A venda dos animais será feita por leilão
administrativo divulgado por um prazo de 05 (cinco)
dias, a fim de diminuir o custo de manutenção dos
animais.

26. De acordo com a Seção V da publicidade e das
atividades ruidosas. No seu artigo 29 – “Não será
permitida a colocação de anúncios ou cartazes
quando”:
Determine a assertiva que se encontra em desacordo
com o referido artigo.
a. Pela sua natureza não provoquem aglomeração
prejudicial ao trânsito público.
b. Diminuam a visibilidade de veículos em trânsito ou
da sinalização de tráfego.
c. Danifiquem de alguma forma, os aspectos
paisagísticos da cidade, seus panoramas naturais, ou
seu patrimônio artístico e culturais.
d. Desfigurem bens de propriedade pública.

27. Considere as afirmativas abaixo assinalando
V(verdadeira) ou F (Falsa), em seguida indique a
alternativa correta de cima para baixo.
De acordo com o Capítulo II das atividades comerciais,
industriais e de serviços, seção I do funcionamento de
estabelecimentos. Parágrafo primeiro - “A pedido do
interessado, a prefeitura municipal permitirá o
funcionamento e a abertura em horários especiais,
inclusive aos domingos, feriados nacionais ou locais,
nos estabelecimentos que”:
( ) Manipulem gêneros perecíveis e de consumo
diário;
( ) Manipulem bens cujo horário de distribuição seja
vespertino e matutino, tais como jornais;
( ) Prestem serviços essenciais, tais como transportes
e comunicações, pronto-socorro médico ou dentário e
segurança;
( ) Tenham processo de produção que exija trabalho
em vários turnos;
( ) Visem atender turismo de fim de semana e
feriados.
a. F, V, F, V, V
b. F, V, V, F, F
c. V, F, F, V, V
d. V, F, V, V, F

28. Capítulo II das atividades comerciais, industriais e
de serviços, seção II dos locais de reunião. A respeito
dessas asserções, assinale a opção correta.
I - Artigo 39º - Os bilhetes de entrada poderão ser
vendidos ou cedidos excedente à lotação da sala de
espetáculos ou de reunião, estádio ou congênere.
II - Parágrafo Único - Não poderá ser permitida a
permanência de espectadores nos corredores
destinados à circulação, dentro das salas de
espetáculos ou congêneres.
a)As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma
complementação da I.
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b)As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é
uma complementação da I.
c)A asserção I é verdadeira, e a II é uma
complementação falsa.
d)A asserção I é falsa, e a II é uma complementação
verdadeira.

29. Capítulo II das atividades comerciais, industriais e
de serviços, seção III. Em seu artigo 46 “é proibido o
comércio ambulante de”:
A respeito dessas alternativas, assinale a opção
incorreta.
a. medicamentos e quaisquer produtos farmacêuticos;
b. armas ou munição de qualquer espécie;
c. animais domésticos e silvestres;
d.gasolina, querosene, fogos de artificio e qualquer
outra substância inflamável ou combustível.

30. Lei complementar n° 114/2018, de 16 de
fevereiro de 2.018. dispõe sobre alteração no artigo
56 e no parágrafo 8º da lei n° 119/95, de 28 de
agosto de 1995, dada pela lei n° 148/2010, de 11 de
março de 2010.
Identifique a alternativa correta
a. § 8° - Todo proprietário que estiver com sua
edificação em estado de abandono e não habitada,
será notificado pela Fiscalização de Posturas do
Departamento de Serviços Urbanos do Município, para
que no prazo de 10 (dez) dias sanar a irregularidade
apontada.
b. § 8° - Todo proprietário que estiver com sua
edificação em estado de abandono e não habitada,
será notificado pela Fiscalização de Posturas do
Departamento de Serviços Urbanos do Município, para
que no prazo de 15 (quinze) dias sanar a
irregularidade apontada.
c. § 8° - Todo proprietário que estiver com sua
edificação em estado de abandono e não habitada,
será notificado pela Fiscalização de Posturas do
Departamento de Serviços Urbanos do Município, para
que no prazo de 30 (trinta) dias sanar a irregularidade
apontada.
d. § 8° - Todo proprietário que estiver com sua
edificação em estado de abandono e não habitada,
será notificado pela Fiscalização de Posturas do
Departamento de Serviços Urbanos do Município, para
que no prazo de 35 (trinta e cinco) dias sanar a
irregularidade apontada.

