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CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO): 01 - AGENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS, 02 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO.  
 
QUESTÃO: 37 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “B”, conforme se apresenta no cálculo a 
seguir:  
7 dezenas = 70 + 2 unidades =  2. TOTAL = 72.  
5 dúzias = 60. Logo, 12 mangas não foram vendidas, o que corresponde a 1 dúzia. Ante o 
exposto, mantida a alternativa “B”. 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: 03 - AGENTE DE VIAS PÚBLICAS, 04 
- CARPINTEIRO, 05 - ELETRICISTA, 06 - ENCANADOR, 07 - MECÂNICO, 08 - MOTORISTA, 
09 - PEDREIRO, 10 - PINTOR.   
 
QUESTÃO: 04 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “D”. A afirmação é correta, pois ao olhar 
para trás (fixar-se no passado) só se encontra vermes (fatos passados ruins, mas impossíveis 
de reverter). A impossibilidade de reverter o passado leva, quando se olha pra trás, à troca do 
ouro por vermes. Demais disso, em “B”, o narrador não consegue o que quer porque fixa seu 
olhar no passado e não por que algo é fácil ou difícil. Note-se, ainda, que a afirmação contida 
em “B” não é a idéia central do texto e que explica, sob o olhar do narrador a partir dos fatos, o 
motivo pelo qual a vida é um sonho. Em “A”, “C” e “E”, afirma-se o oposto do explicado 
anteriormente. Ante o exposto, mantida a alternativa “D”. 
 
QUESTÃO: 08 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “B”. Proparoxítonas são palavras que têm 
acento na antepenúltima sílaba, então, “sofá” não o é, já que a acentuação é na última sílaba. 
Consoante bibliografia especializada no assunto, vide SACCONI, Luiz. Nossa Gramática 
Completa: teoria e prática. São Paulo: Nova Geração, 2008, as alternativas “A”, “C”, “D” e “E” 
são palavras com acento na antepenúltima sílaba. Ante o exposto, mantida a alternativa “B”. 
 
QUESTÃO: 11 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “B”, pois “rasgar” foi usado no sentido 
figurado, logo, significa “penetrar”. Ante o exposto, mantida a alternativa “B”. 
 
QUESTÃO: 12 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “C”, pois em  “voz” (palavra terminada em z) 
acrescenta-se “es”, então, vozes. Em “A”, “B”, “D” e “E”, plurais corretos do substantivo e do 
adjetivo, consoante bibliografia especializada no assinto, vide Aurélio Jr. Ante o exposto, 
mantida a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO: 13 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “C”. Em “E”, o correto é “xale”, consoante 
bibliografia especializada no assunto, vide Aurélio Jr. Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO: 15 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “D”. Ao olhar para trás, há fixação no 
passado e nos fatos ruins que aconteceram e não podem ser mudados, então, são os males. 
As barras de ouro são as novas possibilidades. Note-se, ainda, que não há ideia da morte na 
análise da questão. Ante o exposto, mantida a alternativa “D”. 
 
QUESTÃO: 19 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Ortografia: 
emprego das letras”. Ante o exposto, mantida a alternativa “D”. 
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QUESTÃO: 20 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Ortografia: 
emprego das letras”. Demais disso, ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na 
mesma sílaba; encontro consonantal é a sequência de sons consonantais na mesma sílaba ou 
em sílabas sequenciadas, logo: escurec(eu)/a(br)i. As alternativas “B”, “C”, “D” e “E” não 
apresentam esta sequência. Ante o exposto, mantida a alternativa “A”. 
 
QUESTÃO: 23 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. A resposta correta é a 
“C”, conforme se apresenta no cálculo a seguir:  
J = 2.000, * 1,8 * 6 = 216,00  
            100 
Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO: 24 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “E”. 
 
QUESTÃO: 25 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “A”, conforme se apresenta no cálculo a 
seguir:  
1.280, * 3  =  960,00 
             4  
1.280, * 1  =  320,00 
             4  
1.280, - 960, = 320,00. Ante o exposto, mantida a alternativa “A”. 
 
QUESTÃO: 27 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “D”. 
 
QUESTÃO: 28 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “A”. 
 
QUESTÃO: 29 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “B”. 
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QUESTÃO: 35 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. A média foi obtida da 
seguinte forma: 
 
27,7       4    
24        6,925. 
37 
10 
20  
Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO: 36 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “D”. 
 
QUESTÃO: 37 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “A”. 
 
QUESTÃO: 38 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “B”. 
 
QUESTÃO: 39 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “D”. 
 
QUESTÃO: 40 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre a “Operações 
Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, fracionários e 
decimais.” Ressalta-se, ainda, que foi apresentada a fórmula para cálculo, o que exigiu do 
candidato apenas conhecimentos sobre as operações fundamentais. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “A”. 
 
QUESTÃO: 41 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando da questão, bem como suas alternativas, são claros e 
expostos de forma que possibilite ao candidato sua compreensão, interpretação e resolução de 
forma correta. Ante o exposto, mantida a alternativa “D”. 
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QUESTÃO: 43 
RESPOSTA: INDEFERIDO. Consoante informações obtidas no Anuário Estatístico, emitido 
pelo Ministério da Previdência Social, em São Paulo, foram 252.962 acidentes em São Paulo. 
Logo, gabarito alterado, alternativa correta é a “A”.  
 
QUESTÃO: 49 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “C”, nos termos do Art. 4º, que assim dipõe:  
“Os Cargos Efetivos, quanto à natureza, são: I - Operacional e de Apoio; II - de Nível Médio; III 
- de Nível Superior. § 1º. Cargo de Natureza Operacional e de Apoio é aquele para cujo 
provimento é exigida escolaridade de até primeiro grau. § 2º. Cargo de Nível Médio é 
aquele para cujo provimento é exigida habilitação profissional em curso legalmente classificado 
como de segundo grau. § 3º. Cargo de Nível Superior é aquele para cujo provimento é exigida 
habilitação profissional em curso legalmente classificado como de terceiro grau de ensino.” 
Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
CARGO 12 - AGENTE DE POSTURA E ORDEM ECONÔMICA 
 
QUESTÃO: 01 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “C”. O humor do texto resulta do jogo entre 
o uso coloquial: Meia-gordinha e norma padrão meio-gordinha. Mario Prata, o narrador, diz 
achar mais afetuoso, adequado usar “meia”, apesar de saber que é “errado”, vide parágrafo 2. 
Durante todo o texto, o narrador brinca, metalinguisticamente, com palavras: meio/meia, 
sua/soa; virgulas, reticências, exclamações. Em “A”, alternativa errada, pois o narrador interage 
com a “meia-gordinha” do mundo virtual:  “Trata-se de você mesma, navegante da internet.”. 
Ele cita alguém do mundo real, ou seja, referencia o amigo, mas não interage com ele. Em “B”, 
ele não afirma isso, ao contrário, “Meia-gordinha de roupão  é o que há”/“Mas não vamos 
confundir meia-gordinha com a gordinha.”/“Há celulíticas e celulares diferenças”. Em “D”, 
afirmativa errada, pois ele diz: “Eu mesmo sou meio, mesmo gordinho.”. Em “E”, alternativa 
errada, pois não há essa afirmação no texto. Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO: 09 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “E”. Trata-se (colocação em ênclise correta) 
de você (mesma/pessoa do sexo feminino), (vírgula separando vocativo) navegante da 
internet.”. O narrado dirige-se para as mulheres. Em “A”, uso de gíria “topam/parada”. Em “B”, 
concordância nominal errada  e gíria (“é o que há”). Em “C”, uso de pronomes misturados: 
“Você/teu”. Em “D”, inicia período com partícula aditiva, uso incorreto da colocação pronominal 
(lendo-me) no início de oração. Ante o exposto, mantida a alternativa “E”. 
 
QUESTÃO: 12 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “E”. Corpolatria é apego exagerado à forma 
física padrão, “perfeita”; o autor elogia as mulheres um pouco acima do peso, “meia-gordinha”, 
logo, “A” coerente com o texto. Em “B” e “C”, quando ele diz há celulíticas (gordas) e celulares 
(meio de comunicação para paquera), ele mostra nas entrelinhas: meio-gordinhas, no ponto, 
gosto; celulíticas, não ligo. Em “D”, ele sabe do erro, então é afetivo, coloquial, sem o uso 
protocolar da norma culta.  Ante o exposto, mantida a alternativa “E”. 
 
QUESTÃO: 20 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando da questão, bem como suas alternativas, são claros e 
expostos de forma que possibilite ao candidato sua compreensão, interpretação e resolução de 
forma correta. Os dados foram apresentados em quadro específico. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “D”. 
 
QUESTÃO: 21 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando da questão, bem como suas alternativas, são claros e 
expostos de forma que possibilite ao candidato sua compreensão, interpretação e resolução de 
forma correta. Os dados foram apresentados em quadro específico. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “B”. 
 
QUESTÃO: 24 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “C”, conforme se apresenta no cálculo a 
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seguir:  

 
Logo,  
450 - x + x + 580 - x + 200 = 1.000 
1.230 - 1.000 = x 
x = 230.  
450 - 230 = 220.  Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO: 39 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “B”, consoante bibliografia especializada no 
assunto, vide DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 24. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. p. 248. Ante o exposto, mantida a alternativa “B”. 
 
QUESTÃO: 46 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “B” nos termos do Art. 17, da Lei n.° 
7.055/77, que assim dispõe: “Art. 17. A licença de localização e funcionamento para utilização 
de terrenos destinados a pátio de estacionamento de veículos, além de outras exigências, 
obriga o interessado a: I – fechar o terreno por muro;  II – construir passeio fronteiriço ao 
terreno; III - impermeabilizar, adequadamente, o piso do terreno;  IV – construir cabine para 
abrigar o vigia;  V – instalar, na entrada do estabelecimento, sinalização indicadora de tráfego 
de veículos.”. Note que a alternativa “B” afirma que os itens I e II estão corretos, logo, ela é 
correta, pois os itens estão em consonância com o artigo anteriormente citado. A alternativa “A” 
está errada, pois o item IV está correto. A alternativa “C” está errada, pois os itens III e V estão 
corretos. A alternativa “D” está errada, pois os itens III e IV também estão corretos. A 
alternativa “E” está errada, pois os itens I, II e IV também estão corretos. Ante o exposto, 
mantida a alternativa “B”. 
 
QUESTÃO: 48 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “D” nos termos Lei Ordinária n.° 
8.106/2001. A alternativa “A” está errada, pois o art. 16 da referida lei prevê exceção: “Art. 16. 
Nenhum equipamento publicitário poderá ser instalado, exposto ao público ou mudado de local sem 
prévia autorização da Secretaria Municipal de Economia. Parágrafo único. Estão excluídos do 
disposto no caput deste artigo os equipamentos do tipo banner e faixa, quando utilizados 
apenas para divulgação de venda  e aluguel de imóveis.”. A alternativa “B” está errada, pois 
nos termos do § 4º: “O licenciamento do equipamento publicitário não apenas se constitui em uma 
obrigatoriedade, como torna a empresa proprietária do equipamento ou o proprietário do imóvel 
responsável por quaisquer danos materiais e pessoais que porventura venha a causar em 
decorrência de sua instalação e manutenção nos termos da lei.”. A alternativa “C” está errada, pois  
nos termos do § 5º: “Todas as licenças vigorarão pelo prazo de doze meses a contar da data 
expressa no termo de permissão, salvo quando, ainda que licenciado o local, seja este 
requerido pelo Poder Público em benefício da comunidade, ficando facultado ao proprietário do 
imóvel ou à empresa detentora do equipamento a indicação de outro local para transferência, 
satisfeitas as exigências legais, de acordo com a legislação que rege a matéria.”.  A alternativa 
“E” está errada, pois nos termos do “§ 8º. Obrigatoriamente todas as placas de outdoor 
instaladas no Município conterão mensagem de cunho educacional, devidamente orientadas 
pelo Poder Executivo, na moldura, com letras de altura mínima de 10 (dez) centímetros e nos 
termos apresentados pela regulamenta desta Lei.”. Ante o exposto, mantida a alternativa “D”. 
 
CARGO 17 - ENGENHEIRO CIVIL 
 
QUESTÃO: 48 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A resposta correta é a “A”, consoante bibliografia especializada no 
assunto vide TISAKA, M. Orçamento na Construção Civil: consultoria, projeto e execução. 
São Paulo: PINI, 2006. Apresenta-se a resolução a seguir:  
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Preço = custo x (1 + BDI/100). Para o cálculo do custo unitário da mão-de-obra já estão 
incluídas as taxas de encargos sociais, portanto, a taxa de 124% não será utilizada nos 
cálculos, pois já está embutida nos custos de R$ 9,50 do pedreiro e R$ 6,50 do servente. 
Precisa-se, então, calcular o custo total para executar 1 m² de ² de lastro de concreto magro 
com seixo, e = 8 cm, incluindo preparo e lançamento, o que é feito multiplicando as colunas 
consumo e custo unitário. 

Componente Unidade Consumo Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 
Pedreiro h 0,16 9,50 1,52 
Servente h 1,28 6,50 8,32 
Seixo m³ 0,072 110,00 7,92 
Areia m³ 0,056 40,00 2,24 
Cimento Portland kg 16,00 0,56 8,96 
Custo total 28,96 

Ou seja, para fazer 1 m² de lastro de concreto magro, tem-se um custo de R$ 28,96. Para 
saber o custo de 600 m², basta multiplicar o custo para executar 1 m² por 600. 
Portanto, o custo total será de 600 x 28,96 = R$ 17.376,00 
Para transformar custo em preço, tem-se: 
Preço = custo x ( 1 + BDI/100) 
Preço = 17.376,00 x ( 1 + 30/100) = 17.376,00 x 1,3 = R$ 22.588,80.  Ante o exposto, mantida 
a alternativa “A”. 
 
CARGO 18 - JORNALISTA 
 
QUESTÃO: 29 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando está exposto de forma clara e diz respeito ao item do 
Anexo 01- Conteúdo Programático que exige do candidato conhecimentos sobre 
“Administração Direta e Indireta”. Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
QUESTÃO: 35 
RESPOSTA: INDEFERIDO. O comando da questão faz menção expressa as técnicas 
jornalísticas para a produção de texto em diversas formas de jornalismo. Logo, a alternativa “E” 
está correta, pois como alega o próprio candidato em seu recurso, o ciberjornalismo refere-se 
ao jornalismo na internet. Ressalta-se, ainda que a alternativa refere-se ao exercício e a prática 
do ciberjornalismo, que pode ser realizada por meio da criação de um blog, sua manutenção, 
mediação de comunidades virtuais, participação em fóruns virtuais, logo, todas as tarefas que 
envolvem a criação de textos para os produtos do meio, qual seja, o jornalismo, que foi 
referendado anteriormente pelo comando. Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 
CARGO 19 - PSICÓLOGO 
 
QUESTÃO: 03 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A alternativa correta é a “B”, pois, consoante bibliografia 
especializada no assunto, vide SACCONI, Luiz. Nossa Gramática Completa: teoria e prática. 
São Paulo: Nova Geração, 2008, p. 465, o verbo “agradar” no sentido de “satisfazer” é 
transitivo direto “quando o sujeito é pessoa ou ser animado”. Ante o exposto, mantida a 
alternativa “B”. 
 
QUESTÃO: 10 
RESPOSTA: INDEFERIDO. A alternativa correta é a “C”, pois o pronome “se” é reflexivo 
quando remete à ação que o sujeito pratica sobre si mesmo, ou seja, entupir (a si mesmo) de 
remédio. Em “A”, não existe voz passiva sem verbo transitivo direto. Em “B”,  o verbo não está 
na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, estrutura de sujeito 
indeterminado. Em “D”, não pode ser conjunção, pois não há ideia de condição. Em “E”, não dá 
ideia repetida. Ante o exposto, mantida a alternativa “C”. 
 


