PORTUGUÊS
Leia o texto I e responda as questões de 01 a 04.
Texto I : COMIDA
Bebida é água
Comida é pasto.
Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
A gente não quer só comida.
A gente quer comida, diversão e arte.
A gente não quer só comida,
A gente quer saída para qualquer parte
A gente não quer só comida,
A gente quer bebida, diversão, balé.
A gente não quer só comida,
A gente quer a vida como a vida quer.
Bebida é água.
Comida é pasto
Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?
A gente não quer só comer,
A gente quer comer e quer fazer amor.
A gente não quer só comer,
A gente quer prazer para aliviar a dor.
A gente não quer só dinheiro,
A gente quer dinheiro e felicidade.
A gente não quer só dinheiro
A gente quer inteiro e não pela metade.
( Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito)

01 – Considerando o texto COMIDA , assinale a alternativa
correta:
I. Faz referência a um país que não tem dificuldade econômica.
II. Retrata um povo satisfeito com o que tem.
III. Reflete angústia devido ao sofrimento do povo oprimido.
Está correto o que se diz em:
A) I
B) II
C) III
D) I e III
E) II e III
02 – Quantos fonemas as palavras dinheiro, felicidade e comida
têm respectivamente:
A) 7 - 7 - 8
B) 7 - 10 - 6
C) 6 - 9 - 5
D) 5 - 10 - 6
E) 8 - 10 - 6

03 – Os verbos destacados no texto são respectivamente de:
A) 1ª conjugação - 2ª conjugação - 3ª conjugação
B) 1ª conjugação - 1ª conjugaçaõ - 2ª conjugação
C) 2ª conjugação - 2ª conjugação - 2ª conjugação
D) 3ª conjugação - 2ª conjugaçaõ - 2ª conjugação
E) 2ª conjugação - 3ª conjugação - 3ª conjugação
04 – Quanto a posição da sílaba tônica as palavras bebida,
comida e metade são classificadas em:
A) monossílabas átonas
B) paroxítonas
C) proparoxítonas
D) oxítonas
E) polissílabas
05 – Na Nova Ortografia algumas palavras foram modificadas
na acentuação gráfica. Observe as palavras abaixo e assinale a
única que não sofreu mudança:
A) ideia
B) jiboia
C) cinquenta
D) saci
E) voo
06 – Complete as frases abaixo, em seguida marque a alternativa
correta:
I. Não consegui_____________os meus erros.
II. O reitor não pode_________o pedido solicitado pelos
alunos de direito.
III. Não consegui nenhum___________naquele ônibus.
A) retificar - deferir - assento
B) ratificar - diferir - acento
C) retificar - diferir - assento
D) ratificar - deferir - acento
E) ratificar - deferir - assento
07 – Assinale a opção em que a palavra sublinhada é um
advérbio:
A) Cheguei cedo do trabalho.
B) As crianças gostaram dos presentes.
C) O primeiro colocado da corrida foi João.
D) Comprei uma casa na praia.
E) O bebê está muito doente.
Leia o texto II e responda as questões de 08 a 10 :
TEXTO II: Um homem de consciência
Chamava-se João Teodoro, só. O mais pacato e modesto
dos homens. Honestíssimo e lealíssimo, com um defeito apenas:
não dá o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a
coisa de menos importância no mundo era João Teodoro.
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Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir
ser alguma coisa. E por muito tempo não quis nem se quer o
que todos ali queriam: mudar-se para terra melhor.
Mas João Teodoro acompanhava com aperto de coração
o desaparecimento visível de sua Itaoca.
Isto já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve três médicos
bem bons – agora só um e bem ruinzote. Já teve seis advogados
e hoje mal dá serviço para um rábula ordinário como o Tenório.
Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta
se muda. Fica o restolho. Decididamente a minha Itaoca está
se acabando...
João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudarse, mas para isso necessitava de um fato qualquer que o
convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha
mesmo conserto ou arranjo possível.
– É isto, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar
que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de nada,
então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui.
Um dia aconteceu a grande novidade: a nomeação de
João Teodoro para delegado. Nosso homem recebeu a notícia
como se fosse porretada no crânio. Delegado, ele! Ele que não
era nada, nunca fora nada, não queria ser nada, não se julgava
capaz de nada...
Ser delegado numa cidadezinha daquelas é coisa
seríssima. Não há cargo mais importante. É o homem que prende
os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital
falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado – e
estava ele, João Teodoro, de-le-ga-do de Itaoca!...
João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a
noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela
madrugada botou-as num burro, montou seu cavalinho magro
e partiu.
Antes de deixar a cidade foi visto por um amigo
madrugador.
– Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim de
armas e bagagens?
– Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que
Itaoca chegou mesmo ao fim.
– Mas, como? Agora que você está delegado?
– Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega
a delegado, eu não moro mais. Adeus.
E sumiu.
08 – No texto, qual a grande “novidade” que acabou assustando
o personagem principal?
A) A chegada de um novo médico na cidade.
B) A nomeação de João Teodoro como delegado.
C) A chegada de um circo na cidade.
D) Uma grande festa.
E) A notícia de uma doença grave.
09 – Por que protagonista do texto ficou decepcionado com a
notícia da nomeação?
A) Queria cargo melhor.
B) Esperava ser nomeado antes.
C) Não se achava capaz.

D) Era homem desonesto.
E) Queria ser prefeito.
10 – Na frase “Uma coisa colossal ser delegado”, a palavra
destacada tem o significado igual a:
A) pequena
B) fraca
C) grandiosa
D) inútil
E) insignificante

MATEMÁTICA
11 – Dona Cacildes foi a feira fazer compras e ao chegar em
casa notou algo de errado com o troco. Verificou que, comprou
R$ 1,50 de tomate, R$ 1,20 de cebola, R$ 1,30 de batatas, R$ 2,30
de cenoura e R$ 2,00 de ovos, pagando com uma nota de R$
10,00. Qual o troco correto?
A) R$ 2,00
B) R$ 1,70
C) R$ 2,70
D) R$ 1,30
E) R$ 2,30
12 – Há alguns dias o jamaicano Usain Bolt perdeu a prova dos
100 metros rasos, para o americano Tyson Gay. Essa distância
percorrida pelos atletas pode também ser expressa por :
A) 0,01 Km
B) 100 000 mm
C) 1000 mm
D) 0,001 Km
E) 10 000 mm
13 – A temperatura no Brasil é medida em graus centígrados,
porém, na maioria dos países de língua inglesa é medida em
graus Fahrenheit. A equação que relaciona as duas unidades
de medida é Tc =

5T f − 160

. Dessa forma, se na Inglaterra
9
estiver a 122º Fahrenheit, a que temperatura estaria no Brasil?
A) 46º C
B) 47º C
C) 48º C
D) 49º C
E) 50º C
14 – Com relação aos estudos dos triângulos, o nome do ponto
que está a uma mesma distância dos três vértices é:
A) Baricentro
B) Ortocentro
C) Circuncentro
D) Incentro
E) Não existe ponto com essa característica.
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15 – Foram necessárias 11horas e 5 minutos divididas em três
dias para que o norte-americano John Isner superasse o francês
Nicolas Mahut no jogo mais longo da história do tênis, que
terminou com o placar de 3 a 2, parciais de 4-6, 6-3, 7-6, 6-7 e 7068. Se transformássemos esse tempo para segundos teríamos:
A) 39 900 segundos
B) 39 990 segundos
C) 39 090 segundos
D) 39 690 segundos
E) 39 960 segundos
16 – Um quarto de uma sala que tem forma de um quadrado tem
perímetro igual a 18 metros. Se o dono da casa quiser trocar a
cerâmica desse quarto terá que comprar no mínimo:
A) 20 m² de cerâmica
B) 21 m² de cerâmica
C) 19 m² de cerâmica
D) 18 m² de cerâmica
E) 17 m² de cerâmica

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 – Quanto aos servidores públicos, analise as assertivas
abaixo:
I. O servidor tem o dever de cumprir as ordens emanadas de
seus superiores. Porém, se a ordem for manifestamente
ilegal, o servidor não apenas deverá desobedecê-la como
também deve representar contra o seu superior.
II. Somente os servidores titulares de cargos de provimento
efetivo, nomeados em virtude de concurso público, podem
adquirir estabilidade.
III. A demissão é o rompimento do vínculo entre o servidor e a
Administração Pública, sem caráter punitivo.
IV. A posse é ato jurídico bilateral em que o servidor é investido
das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo.
V. A reversão é uma das formas de provimento na qual o
servidor é disponibilizado a um cargo de atribuições e
vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado,
tendo em vista a extinção deste último.
É correto afirmar:

17 – Das sentenças abaixo a única incorreta é:
A) Todo triângulo eqüilátero é também isóceles.
B) Todo quadrado é também um retângulo.
C) Todo retângulo é um paralelogramo.
D) Todo quadrado é um paralelogramo.
E) Todo paralelogramo é um retângulo.
18 – A medida de um ângulo interno de um hexágono regular é:
A) 120º
B) 125º
C) 130º
D) 135º
E) 140º
19 – A soma dos ângulos externos de um heptágono é:
A) 1260º
B) 720º
C) 540º
D) 360º
E) 180º

A) Apenas I, II e III estão corretas.
B) Apenas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas I, IV e V estão corretas.
D) Apenas II, III e V estão corretas.
E) Apenas I, II e V estão corretas.
22 – Segundo nosso ordenamento jurídico, a Administração
Pública é integrada exclusivamente pelos órgãos da
Administração Direta e pelas entidades da Administração
Indireta. Qual das alternativas abaixo NÃO compõe a
Administração Indireta:
A) Empresas públicas
B) Fundações públicas
C) Sociedades de economia mista
D) Autarquias
E) Entidades paraestatais
23 – O artigo 37 da Constituição vigente elenca os cinco
princípios basilares da Administração Pública. Relacione cada
um dos princípios constantes na primeira coluna,
respectivamente, com o seu significado constante na segunda
coluna e marque a resposta correta.

20 – O número 155 em algarismos romanos é:
A) LCV
B) CLV
C) VCL
D) CVL
E) CCV

1.
2.
3.
4.
5.

Legalidade
Moralidade
Impessoalidade
Publicidade
Eficiência

( ) A Administração deve visar o interesse público, não
podendo haver favorecimentos, proporcionando igualdade
de tratamento àqueles que estão em idêntica situação.
( ) Os atos da Administração devem ter a mais ampla divulgação
possível, havendo assim uma transparência da atuação
administrativa.
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( ) O agente público deve desempenhar suas atribuições da
melhor forma possível, visando assegurar que os serviços
públicos sejam prestados com adequação às necessidades
da sociedade que os custeia.
( ) A Administração pública somente tem possibilidade de atuar
quando exista lei que assim o determine
( ) Exigência de atuação ética dos agentes da Administração
Pública.

C) Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão
em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente.
D) É dever apenas do Estado prevenir a ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
E) Tendo em vista o caráter cultural, é permitida a venda à
criança ou ao adolescente de revistas e publicações de todo
e qualquer conteúdo.

A sequência correta é:

27 – Com base no Estatuto do Desarmamento assinale a
alternativa INCORRETA:

A) 3, 4, 2, 1 e 5
B) 1, 4, 5, 3 e 2
C) 3, 4, 5, 2 e 1
D) 3, 2, 1, 4 e 5
E) 3, 4, 5, 1 e 2
24 – Sobre a prisão cautelar, analise as assertivas abaixo:
I. A apresentação espontânea do acusado à autoridade impede
a decretação de sua prisão preventiva
II. Qualquer pessoa do povo tem a obrigação de prender quem
quer que seja encontrado em flagrante delito.
III. Só é possível entrar em uma casa à noite para se efetuar uma
prisão em caso de flagrante delito.
IV. A prisão temporária nos crimes hediondos terá o prazo de
30(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de
extrema e comprovada necessidade.
É correto afirmar:
A) Estão corretas apenas III e IV.
B) Estão corretas apenas I, III e IV.
C) Estão corretas apenas I, II e III.
D) Estão corretas apenas II e III.
E) Todas estão corretas.

A) Para os integrantes, de carreira, das Forças Armadas é
permitido o porte de arma de fogo em todo o território
nacional.
B) As armas de fogo de uso restrito serão registradas no
Comando do Exército.
C) É de competência do SINARM cadastrar as armas de fogo
produzidas, importadas e vendidas no país.
D) Caberá ao Comando do Exército autorizar, excepcionalmente,
a aquisição de armas de fogo de uso restrito, excetuando-se
as aquisições realizadas pelos Comandos Militares.
E) Só é permitido o cidadão comum adquirir arma de fogo a
partir dos 21(vinte e um) anos de idade completos.
28 – De acordo com o Estatuto do Desarmamento, quem deixa
de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de
18(dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se
apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou seja de
sua propriedade, comete:
A) O crime de omissão de cautela.
B) O crime de posse irregular de arma de fogo.
C) O crime de perigo para a vida ou saúde de outrem.
D) O crime de negligência, devidamente disposto no Código
Penal Brasileiro.
E) O crime de abandono de incapaz.

25 – Quanto à liberdade provisória, assinale a alternativa correta:
29 – Com base na Lei 8.072/90, não se trata de crime hediondo:
A) Não será concedida fiança quando estiverem presentes os
motivos que autorizem a decretação de prisão preventiva.
B) Pode ser concedida fiança nos casos de prisão cível,
administrativa, disciplinar ou militar.
C) A fiança só poderá ser prestada enquanto o processo estiver
na fase de investigação, ou seja, antes de ser apresentada a
denúncia.
D) Só o juiz poderá conceder fiança nos casos de infração punida
com detenção ou prisão simples.
E) A autoridade policial poderá conceder fiança em crime de
qualquer natureza, inclusive nos hediondos.
36 – De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente é
correto afirmar:
A) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade
completos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
B) Considera-se ato infracional apenas a conduta que for
descrita como crime.

A) Tortura
B) Latrocínio
C) Estupro
D) Epidemia com resultado morte
E) Homicídio qualificado
30 – Com base no Código de Trânsito Brasileiro, constitui
infração de natureza gravíssima.
A) Dirigir o veículo com incapacidade física ou mental temporária
que comprometa a segurança do trânsito.
B) Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro,
licenciamento ou habilitação.
C) Transitar com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão
do outro condutor.
D) Deixar de reduzir a velocidade do veículo quando houver má
visibilidade.
E) Deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier da
direito.
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31 – Com relação às infrações de trânsito e os pontos
computados, é correto afirmar:

35 – Quanto à natureza das infrações de trânsito, assinale a
alternativa correta.

A) Para a infração de natureza leve são computados 02 (dois)
pontos.
B) Para a infração de natureza média são computados 03 (três)
pontos.
C) Para a infração de natureza média são computados 04 (quatro)
pontos.
D) Para a infração de natureza grave são computados 06 (seis)
pontos.
E) Para a infração de natureza gravíssima são computados 08
(oito) pontos.

A) Transitar com o veículo danificando a via, sua instalações e
equipamentos constitui infração de natureza grave.
B) Usar no veículo equipamento com som em volume ou
frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN,
constitui infração de natureza média.
C) Conduzir o veículo sob chuva sem acionar o limpador de
pára-brisa constitui infração de natureza média.
D) Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em
declive, constitui infração de natureza média.
E) Dirigir o veículo com o braço do lado de fora constitui
infração de natureza leve.

32 – Jorge ao executar uma operação de retorno, por estar
apressado, passou por cima de uma calçada. A natureza da
infração cometida por Jorge e a pena aplicável ao caso é:
A) Infração de natureza leve sem penalidade.
B) Infração de natureza leve com penalidade de multa.
C) Infração de natureza média com penalidade de multa.
D) Infração de natureza grave com penalidade de multa.
E) Infração de natureza gravíssima com penalidade de multa.
33 – Quanto aos equipamentos obrigatórios dos veículos,
assinale a alternativa correta:
A) O cinto de segurança é equipamento obrigatório a todos os
veículos destinados ao transporte de passageiros.
B) Todas as bicicletas devem possuir os seguintes
equipamentos: a campainha, sinalização noturna dianteira,
traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado
esquerdo.
C) Nos automóveis e camionetas o encosto de cabeça é
obrigatório nos bancos dianteiros próximos às portas e nos
traseiros laterais, sendo facultativo nos assentos centrais.
D) Para os veículos de carga com peso bruto total superior a
cinco mil quilogramas é obrigatório o equipamento registrador
instantâneo inalterável de velocidade e tempo.
E) Para os veículos de transporte escolar não é obrigatório o
equipamento registrador instantâneo inalterável de
velocidade e tempo.
34 – Os sinas de trânsito classificam-se em:
A) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar,
luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do
condutor.
B) Verticais, horizontais, luminosos, sonoros e gestos do agente
de trânsito e do condutor.
C) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar,
luminosos e sonoros.
D) Verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar,
semáforos e gestos do agente de trânsito e do condutor.
E) Verticais, horizontais, luminosos, semáforos, sonoros e gestos
do agente de trânsito e do condutor.

CONHECIMENTOS GERAIS
36 – No ano de 2011 será sediado no Brasil um evento grandioso
que já existe em outros locais do mundo, a exemplo de Portugal.
Será na cidade do Rio de janeiro, e alguns nomes são cotados
como Shakira e Rolling Stones. Esse evento tem o nome de:
A) Rock in Rio;
B) Carnaval;
C) Parada Gay;
D) Olimpíadas;
E) Campeonato de vôlei de praia.
37 – Ultimamente o mundo vem travando uma “guerra”, que
até podemos classificá-la grosso modo de fria, devido à:
A) religião;
B) disputa de terras;
C) energia nuclear;
D) desmatamento;
E) etnia.
38 – Nesse ano de 2010 haverá mais declaração de cidadania,
entre muitas outras, onde algumas pessoas estarão
concorrendo a presidente do Brasil. Assinale a única alternativa
em que não aparece um candidato a presidência.
A) Américo de Souza;
B) Ivan pinheiro;
C) José Serra;
D) Abdias do nascimento;
E) Levy Fidélix.
39 – Há pouco tempo aconteceu uma tragédia em um dos
maiores institutos de pesquisa do Brasil, um incêndio colocou
fogo em várias espécies de anfíbios, lagartos répteis entre
outros. Esse incêndio aconteceu:
A) no Butantã;
B) na Fiocruz;
C) no INPE;
D) no IBOPE;
E) no Datafolha.
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40 – O fundador da cidade de Jaguariúna foi:

47 – No Brasil quem exerce o cargo de presidente da República
trabalha no poder:

A) Tarcísio Cleto Chiavegato;
B) Coronel Amâncio Bueno;
C) José de Anchieta;
D) Padre Manoel de Nóbrega;
E) Amador Bueno da Veiga.
41 – A padroeira da cidade de Jaguariúna é:
A) Santa Ana;
B) Santa Cecília;
C) Santa Bárbara;
D) Santa Maria;
E) Santa Adelaide de Itália.
42 – Aponte a alternativa em que a cidade que aparece não faz
divisa com Jaguariúna.
A) Santo Antônio da Posse;
B) Pedreira;
C) Campinas;
D) Amparo;
E) Holambra.
43 – O aniversário do município de Jaguariúna se dá em:
A) 12 de julho;
B) 12 de agosto;
C) 12 de setembro;
D) 12 de outubro;
E) 12 de novembro.
44 – O primeiro prefeito da cidade de Jaguariúna foi:
A) Joaquim Pires Sobrinho;
B) Luis Fernandes Custódio;
C) Francisco Xavier Santiago;
D) Adone Bonetti;
E) Manoel Rodrigues Seixas.

http://www.google.com.br

A) judicial;
B) executivo;
C) terciário;
D) legislativo;
E) secundário.
48 – A emancipação política da cidade de Jaguariúna se deu
em:
A) 1952
B) 1953
C) 1954
D) 1955
E) 1956
49 – A cor amarela no brasão do município de Jaguariúna
representa toda a riqueza do município, onde sua expressão
máxima era:
A) o açúcar;
B) o gado;
C) o caprino;
D) o milho;
E) o café.
50 – A imagem abaixo representa fielmente que nas grandes
cidades há falta de espaço físico. A cidade representa a:

45 – Uma das atrações turísticas de Jaguariúna é o trem onde as
pessoas podem desfrutar da história de Jaguariúna como as
histórias do café. Popularmente esse trem é conhecido como:
A) Maria Joaquina;
B) Maria Gasolina;
C) Maria óleo;
D) Maria Fumaça;
E) Maria Espuma.
46 – Geograficamente a cidade de Jaguariúna está localizada no
planalto:
http://www.google.com.br

A) atlântico;
B) periférico;
C) paulista;
D) sudeste;
E) amazônico.

A) zona de asfalto;
B) zona urbana;
C) zona rural;
D) zonas rural e urbana;
E) zona barulhenta.
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