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Diretoria de Ensino de Santo Anastácio
Processo Seletivo – Agente de Serviços Escolares
Data: 19 de junho de 2016.
Nome do candidato:________________________________________________________________
Assinatura do candidato: ____________________________________________________________
Questões de 1 a 8: Língua Portuguesa
Questão 1
Leia o texto e responda à questão

– Que horas são, por favor? – perguntou o desconhecido.
– São onze horas. – respondeu a senhora.
– Obrigado!
Para marcar as falas das personagens, utiliza-se:
(A) travessão.
(B) reticências.
(C) interrogação.
(D) ponto final.

Questão 2
Emprega-se o “ss” para escrever os substantivos derivados de verbos terminados em (tir).
Por exemplo, a palavra (permissão) é derivada do verbo (permitir).
Assinale a alternativa em que a palavra derivada recebeu “ss” seguindo essa mesma
regra.
(A) Comissão.
(B) Sessão.
(C) Discussão.
(D) Profissão.
Questão 3
Dadas as palavras:
1) des – a – ten – to
2) sub – es – ti – mar
3) trans – tor – no
Constatamos que a separação silábica da palavra está correta:
(A) apenas em 1.
(B) apenas em 2.
(C) apenas em 3.
(D) em todas as palavras.
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Questão 4
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços:
A entrada para o cinema foi _____, mas o filme e o desenho _____ compensaram, pois
saímos todos _____.
(A) caro – apresentado – alegre
(B) cara – apresentados - alegres
(C) caro – apresentados – alegres
(D) cara – apresentado – alegre
Questão 5
“Talvez seja bem que o proprietário de imóvel desconfiar de que ele não é tão imóvel
assim”.
As palavras destacadas são, respectivamente:
(a) substantivos e substantivo
(b) substantivo e adjetivo
c) adjetivo e verbo
d) advérbio e adjetivo
Questão 6
Leia a manchete abaixo e responda à questão
Estados brasileiros cobrarão ICMS para programas obtidos via internet. Com
isso, 19 estados poderão cobrar o imposto sobre a venda de programas e serviços obtidos
pela internet a partir de 1 de janeiro de 2016.(...)
Fonte: Adaptado de: <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/baboo/estados-brasileiros-cobrarao-icms-para-software-obtido-viadownload-11012016> acesso em 11.abr.2016

A palavra destacada na manchete indica que o fato
(A) está acontecendo.
(B) já aconteceu.
(C) não acontecerá.
(D) vai acontecer.
Leia o texto e responda à questão
Questão 7
Leia o texto e responda à questão
A menina e o lobo
Certo dia, a mãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e de
leite para sua avó. Quando a menina ia caminhando pela floresta, um lobo aproximou-se e
perguntou-lhe para onde se dirigia.
— Para a casa de vovó — ela respondeu.
Fonte. DARNTON, R. O Grande Massacre dos Gatos e outros episódios da História Cultural francesa. Rio de Janeiro: Graal, s.d.
(fragmento)
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O lugar onde se passa este trecho da história é:
(A) a casa da menina e do lenhador.
(B) a casa da avó e a floresta.
(C) a casa da menina e a floresta.
(D) a casa do lobo e a floresta.
Questão 8
Leia o trecho do conto de fadas “Cinderela” e responda às questões
Era uma vez um homem cuja primeira esposa tinha morrido, e que tinha casado novamente
com uma mulher muito arrogante. Ela tinha duas filhas que se pareciam em tudo com ela.
O homem tinha uma filha de seu primeiro casamento. Era uma moça meiga e bondosa,
muito parecida com a mãe. A nova esposa mandava a jovem fazer os serviços mais sujos
da casa e dormir no sótão, enquanto as “irmãs” dormiam em quartos com chão encerado.
Quando o serviço da casa estava terminado, a pobre moça sentava-se junto à lareira, e sua
roupa ficava suja de cinzas. Por esse motivo, as malvadas irmãs zombavam dela. Embora
Cinderela tivesse que vestir roupas velhas, era ainda cem vezes mais bonita que as irmãs,
com seus vestidos esplêndidos. [...]
Disponível em:<http://www.educacional.com.br/projetos/ef1a4/contosdefadas/cinderela.html>. Acesso em: 11 de junho de 2015.

No conto de fadas:
(A) Cinderela era uma moça meiga e bondosa como o pai.
(B) as malvadas irmãs de Cinderela eram tão bonitas quanto ela.
(C) a madrasta de Cinderela era uma mulher simples e bondosa.
(D) as irmãs de Cinderela vestiam roupas muito luxuosas.
Questões de 9 a 15 : Matemática
Questão 9
Para a festa de aniversário de Débora, Dona Dalva fez 356 brigadeiros. Ela irá distribuí-los
igualmente em quatro bandejas. O número de brigadeiros que serão colocados em cada
bandeja é:
(A) 80
(B) 89
(C) 360
(D) 352
Questão 10
Minas Gerais e São Paulo são os estados brasileiros com o maior número de municípios,
1498 ao todo. Sabendo que o estado de São Paulo tem 645 municípios, quantos
municípios têm Minas Gerais?
(A) 2143
(B) 1145
(C) 853
(D) 1053
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Questão 11
De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), cada pessoa necessita
diariamente de cerca de 110 litros de água para atender às necessidades de consumo e
higiene. Porém, o consumo de água no Brasil, por pessoa, pode superar 200 litros por dia.
Vários fatores contribuem para o desperdício de água, como por exemplo, os vazamentos
nos encanamentos públicos, uma torneira mal fechada e maus hábitos dos consumidores.
Quantos litros de água serão desperdiçados em uma semana, por uma torneira mal
fechada pingando 46 litros de água por dia?
(A) 322
(B) 230
(C) 90
(D) 46
Questão 12
As despesas mensais de Cláudio, cujo salário é R$ 1974,00, estão indicadas na tabela
abaixo:
Alimentação Transporte
R$ 338,00
R$ 300,00

Moradia
R$ 580,00

Educação
R$ 66,00

Lazer
R$ 84,00

Outras
R$ 320,00

Após pagar essas despesas, quantos reais sobram para Cláudio?
(A) R$ 286,00
(B)R$ 1500,00
(C)R$ 835,00
(D) R$ 1688,00
Questão 13
Um eletricista instalou três fios ligando dois postes de energia, distantes 12 metros um do
outro. No mínimo, quantos metros de fio o eletricista gastou?
(A)12
(B)24
(C)36
(D)48

5
Questão 14
Observe o quadro e responda qual animal é o campeão no salto em distância:

(A) Leopardo.
(B) Aranha.
(C) Cavalo.
(D) Rã.

Questão 15
A fração que representa 4 partes de um bolo que foi dividido em 5 partes iguais é:

(A)

(B)

(C)

(D)

Questões de 16 a 20: Conhecimentos Gerais
Questão 16
Sabendo que paisagem natural é aquela que ainda não foi submetida a ação do homem,
assinale a alternativa que contenha apenas elemento da paisagem natural.
A) casas, muitas árvores, cachoeira, fazendas;
B) muitas pessoas, prédios, rodovias, praças.
C) montanhas, mar, rios, animais, muitas árvores, indústrias.
D) montanhas, mar, rios, animais, florestas.
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Questão 17
O mapa abaixo, representa a América do Sul, com ao auxílio da Rosa dos ventos abaixo,
analise e indique corretamente os sentidos das fronteiras brasileiras

com os países

vizinhos .

(A) O território brasileiro limita-se ao norte com o Paraguai.
(B) O Brasil faz fronteira com o Peru a oeste.
(C) A Fronteira entre o Brasil e a Colômbia está ao Norte.
(D) A porção sudoeste do território brasileiro faz fronteira com o Uruguai.

Questão 18

Uma explicação correta para os efeitos das chuvas nas situações retratadas é:
(A) Desconhecimento dos efeitos das chuvas entre os grupos de renda mais alta.
(B) Precariedade das construções resultante das desigualdades de renda.
(C) Desinteresse pelo resultado do trabalho entre os grupos de baixa renda.
(D) Descaso com as condições de moradia entre os grupos de renda alta.

Questão 19
A dengue não dá trégua! Conheça três municípios da região de Campinas que juntos
somam quase 15% da doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti no estado:
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Para evitar a criação do mosquito Aedes Aegypti é preciso:
(A) Colocar areia nos vasos de plantas e de vez em quando limpar as vasilhas de água dos
animais.
(B) Manter bem tampados, baldes, tonéis, piscinas e caixas d'água, guardar as garrafas
sempre viradas para baixo, jogar no lixo qualquer objeto que possa armazenar água.
(C) Manter tampadas as caixas d'água.
(D) Apenas guardar pneus ao abrigo da chuva e da água.
Questão 20
De acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho, define-se os primeiros socorros como a prestação e assistência
médica imediata a uma pessoa ou ferida até à chegada de ajuda profissional.Todo
procedimento de primeiros socorros deve começar com a avaliação das condições da
vítima. Sua avaliação é particularmente vital para fornecer a ajuda correta à vítima.
Segundo o médico oncologista brasileiro Drauzio Varella, "diante de um acidente, qualquer
pessoa com pouco conhecimento e técnica pode prestar os primeiros socorros e evitar o
agravamento do problema, até que a vitima receba atendimento especializado. Nas
escolas, local de grande fluxo de pessoas pode ocorrer acidentes. Como prestar os
primeiros socorros em caso de desmaio?
A) Abandonar o local imediatamente..
B) Sair correndo para chamar alguém.
C) Tentar acordar a pessoa, dar um copo com água e sair de perto.
D) Deve-se observar se a vítima está respirando e se apresenta pulso, pedir ajuda a

alguém próximo e ligar para o 192.

