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CCCAAARRRGGGOOO::: AAAGGGEEENNNTTTEEE DDDEEE CCCOOONNNTTTRRROOOLLLEEE DDDEEE ZZZOOOOOONNNOOOSSSEEESSS

TEXTO I:           Hora de mudar
Apesar de algumas divergências, há consenso entre as nações: para reduzir as emissões de gases que provocam o 

efeito estufa, é preciso substituir os combustíveis fósseis (como petróleo e gás natural) por renováveis (álcool, biodiesel). 
E buscar fontes alternativas de energia como a solar (que gera luz e calor), a biomassa (produzida a partir de material 
orgânico) e a energia eólica, gerada pela ação dos ventos. A mudança nos hábitos de vida e de consumo pode fazer a 
diferença, alterando os processos produtivos e reduzindo a poluição. 

A ciência e a tecnologia também devem trabalhar para gerar produtos e equipamentos com o máximo de eficiência e 
o mínimo de desperdício. Como exemplos, lâmpadas, veículos e eletroeletrônicos que oferecem o mesmo resultado, 
gastando menos energia. Outra fonte significativa de liberação de metano é o tratamento e deposição de resíduos. Quando 
o lixo é depositado em aterros, o processo de decomposição anaeróbica libera esse gás, que vai direto para a atmosfera. 
No entanto esse gás pode ser usado como combustível, transformando um problema em solução. 

O desmatamento é outra prática que precisa mudar. A destruição das florestas – para fins extrativistas predatórios, 
para substituição do uso do solo (abertura de terras para agricultura), queimadas, ou ainda a própria decomposição das 
árvores – libera para a atmosfera a maior parte do carbono nelas armazenado. Assim, contribui para o aumento do efeito 
estufa. No Brasil, nada menos do que 75% de todo o carbono (CO2) emitido provêm da derrubada e queima de árvores. 
Por isso todos os olhos se voltam para a Amazônia, maior floresta tropical do planeta.    

(Revista Semeando. www.wwf.com.br)
01) Haverá alteração de sentido se substituirmos: 

A) “há consenso entre as nações” (1º§) por há concordância de ideias entre os países.
B) “para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa” (1º§) por para minorar as emissões de gases 

que aumentam o efeito estufa.
C) “algumas divergências” (1º§) por algumas discordâncias.
D) “provêm da derrubada e queima de árvores” (3º§) por têm origem na derrubada e queima de árvores.
E) “e o mínimo de desperdício” (2º§) por e o mínimo de perda.

02) O trecho “Apesar de algumas divergências” pode ser substituído sem alteração de sentido por: 
A) Embora haja algumas divergências.    D) Por isso há algumas divergências. 
B) Porque há algumas divergências.    E) Como há algumas divergências. 
C) Quando há algumas divergências. 

03) No trecho “No entanto esse gás pode ser usado como combustível, transformando um problema em solução”
(2º§), a expressão grifada, por provocar mudança no sentido original do texto, NÃO pode ser substituída por: 
A) Porém.  B) Mas.  C) Contudo.  D) Entretanto.  E) Portanto. 

04) NÃO está de acordo com as ideias do texto: 
A) O álcool e o biodiesel são combustíveis renováveis. 
B) A decomposição do lixo depositado em aterros produz o gás metano. 
C) A derrubada e a queima de árvores produz o CO2.
D) Deve-se lançar mão de fontes alternativas de energia que podem substituir os combustíveis renováveis, tendo-se 

em vista a diminuição da emissão de gases que provocam o efeito estufa. 
E) No Brasil, nada menos do que 75% de todo o CO2 emitido têm sua origem na derrubada e na queima de árvores. 

05) Está perfeitamente justificada a acentuação das palavras a seguir, EXCETO: 
A) divergências – paroxítona terminada em ditongo. 
B) álcool – paroxítona terminada em “l”. 
C) fósseis – paroxítona terminada em ditongo. 
D) gás – monossílaba tônica terminada em “a” seguido de “s”. 
E) desperdício – paroxítona terminada em ditongo. 

06) Em “Por isso todos os olhos se voltam para a Amazônia, maior floresta tropical do planeta”, a vírgula foi 
utilizada para: 
A) Separar os elementos de uma enumeração.   D) Separar uma expressão que indica lugar. 
B) Separar o aposto.      E) Separar uma expressão que indica modo. 
C) Isolar o vocativo. 

07) Tendo como base o texto “Hora de mudar”, analise: 
I. A necessidade de se substituir combustíveis fósseis por combustíveis renováveis ainda não foi reconhecida pelas 

nações.
II. O uso da energia solar e da energia eólica contribui para a redução da poluição. 

III. Fins extrativistas predatórios são aqueles em que a extração é prejudicial ao meio ambiente. 
IV. A maior parte do carbono armazenado na atmosfera vem do processo de decomposição anaeróbica.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) I, III   C) II, III  D) I, IV   E) II, IV 
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TEXTO II: 

(Bill Waterson) 
08) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(     ) Calvin lamenta a derrubada das árvores do bosque. 
(     ) O que foi derrubado, se houver boa vontade, pode ser reconstruído em um mesmo espaço de tempo. 
(     ) Haroldo, o amigo de Kalvin, acha que o fato de se ter nascido é suficiente para que se torne herdeiro do mundo. 
(     ) Provavelmente ali não haverá espaço aprazível em nenhum canto. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, V B) V, F, F, V  C) F, F, F, V  D) V, F, V, V  E) F, F, V, V 

09) Marque a alternativa que traz um diminutivo, um aumentativo e um diminutivo, respectivamente: 
A) casinha, casarão, mundão    D) casebre, casarão, mundinho 
B) casebre, casinha, mundinho    E) casinha, casinha, mundinho 
C) casinha, casebre, mundão 

10) A sílaba tônica está devidamente assinalada nas palavras da seguinte sequência: 
A) levou; eventualmente; ruas    D) levou, eventualmente, ruas
B) levou, eventualmente, ruas    E) levou, eventualmente, ruas
C) levou, eventualmente, ruas

LEGISLAÇÃO BÁSICA
11) Através de um fundo social especial, o município poderá proteger e atender à(ao)s: 

A) Criança e adolescente.      D) Hospitais. 
B) Família rural.       E) Centros de Saúde. 
C) Entidades culturais. 

12) Para atendimento ao idoso, o poder público poderá: 
A) Fazer convênios com entidades especializadas.   D) Usar recursos de educação. 
B) Prestar somente atendimento hospitalar.    E) Tratar individualmente. 
C) Pagar qualquer benefício. 

13) A Conferência Municipal de Saúde poderá ser convocada: 
A) A cada dois meses.      D) Semestralmente. 
B) A cada dois anos.      E) Mensalmente. 
C) Anualmente. 

14) O município de Araçatuba promoverá atenção especial à família, adotando medidas de: 
A) Planejamento familiar.      D) Assistência alimentar. 
B) Ações educativas de proteção.     E) As alternativas A e B estão corretas. 
C) Doação de verbas.   

15) O município deverá oferecer vaga para os alunos de pré-escolar e ensino fundamental, e aos pais cabe a 
responsabilidade de: 
A) Assistir às aulas.      D) Dar presentes aos professores. 
B) Visitar a escola.       E) Pagar a mensalidade escolar. 
C) Garantir a frequência escolar. 

16) O município de Araçatuba, em 20 de novembro comemorará o(a): 
A) Dia de Finados.       D) Proclamação da República. 
B) Dia Nacional da Consciência Negra.    E) Dia do Soldado. 
C) Festa dos Reis Magos. 
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17) Na área de esportes, o município de Araçatuba dará prioridade ao esporte: 
I. Educacional.        

II. Comunitário.        
III. De alto rendimento. 
IV. De duplas. 

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II  B) II, III, IV  C) I, IV   D) I, II, III  E) I, II, III, IV 

18) O ensino religioso nas escolas municipais de Araçatuba deverá ser ministrado: 
A) De acordo com a confissão religiosa do aluno.  D) Somente aos domingos. 
B) Aos sábados.      E) Somente para alguns alunos. 
C) Pelo menos uma vez por mês. 

19) “O Município implantará a prática de Educação Física, a partir da pré-escola, inclusive aos portadores de 
_______________.” Marque abaixo alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) carteiras       D) deficiência 
B) bolsa de estudos      E) cartão de identidade 
C) cultura 

20) Conforme a Lei Orgânica do município de Araçatuba, a educação será promovida com a colaboração da 
sociedade, visando à(ao): 
I. Pleno desenvolvimento da pessoa.     

II. Preparo para o exercício da cidadania.     
III. Qualificação para o trabalho. 
IV. Estabilidade.

Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, III  B) I, II, III, IV  C) II, III, IV  D) III, IV  E) I, II, III 

CONHECIMENTOS GERAIS
21) O programa habitacional brasileiro lançado pelo Governo Federal neste ano, tem como objetivo reduzir o 

deficit habitacional e denomina-se: 
A) Um milhão de casas.      D) Escolhas. 
B) Minha Casa Minha Vida.     E) Ação Social. 
C) Habite-se. 

22) As operadoras de telefonia celular, no Brasil, estão se adaptando para oferecer melhores serviços, a partir da 
regulamentação que permite às pessoas, mudarem de operadora sem mudar o número de seu telefone, o que é 
chamado de: 
A) Pressão.  B) Liderança.  C) Portabilidade. D) Debandada.  E) Clientela. 

23) O sol e os ventos abundantes no Brasil podem oferecer solução para os problemas com energia elétrica. A 
produção de energia através dos ventos denomina-se: 
A) Solar.   B) Eólica.   C) Ventosa.   D) Ecológica.   E) Legal. 

24) O Estado de São Paulo tem, em sua bandeira oficial, a representação do(a)s: 
A) Movimento revolucionário.    D) Três raças que compõem a origem do povo brasileiro. 
B) Inconfidência.      E) Estado Novo. 
C) Estrela cadente. 

25) A capital do Brasil, Brasília, foi construída para abrigar os poderes constituídos com maior segurança. A 
região geográfica brasileira que passou abrigar a capital é: 
A) Norte.  B) Sul.   C) Centro-oeste. D) Sudeste.  E) Nordeste. 

26) O estado de maior dimensão populacional da região Sudeste é: 
A) Rio de Janeiro.       D) Espírito Santo. 
B) São Paulo.       E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
C) Minas Gerais. 

27) Acender cigarro, charuto e cachimbo em qualquer ambiente coletivo fechado, em todo o estado de São Paulo, 
está proibido. A lei referente a essa proibição foi aprovada pelo: 
A) Prefeito Municipal de São Paulo.    D) Governador do Estado de São Paulo. 
B) Presidente da Assembleia Legislativa.    E) Presidente da Câmara Municipal. 
C) Secretário Estadual de Saúde. 

28) A Copa do Mundo de Futebol, que será realizada em 2014, será sediada por um país da América do Sul. 
Assinale-o:
A) Argentina. B) Brasil.  C) Paraguai.  D) Chile.  E) Equador. 
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29) O MASP é um museu inovador, dinâmico, com perfil de centro-cultural. A sigla MASP significa: 
A) Museu Artístico São Paulino.     D) Museu Artístico e Cultural de São Paulo. 
B) Museu de Arte e Serviço Público.    E) Museu de Arte Contemporânea. 
C) Museu de Arte de São Paulo. 

30) O Presidente da República do Brasil é nordestino e o vice-presidente é: 
A) Baiano.  B) Gaúcho.  C) Paraense.  D) Mineiro.  E) Paulista. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
31) A emancipação política do município de Araçatuba ocorreu em: 

A) 12 de novembro de 1921.    D) 25 de outubro de 1912. 
B) 02 de dezembro de 1908 .    E) 10 de dezembro de 1911. 
C) 08 de dezembro de 1921. 

32) De acordo com a posição geográfica no estado de São Paulo, o município de Araçatuba encontra-se localizado 
na região: 
A) Noroeste. B) Leste.  C) Sul.    D) Sudoeste.   E) N.R.A. 

33) A população aproximada do município de Araçatuba, de acordo com o último censo do IBGE é: 
A) 100 mil habitantes.      D) 350 mil habitantes. 
B) 280 mil habitantes.      E) 80 mil habitantes. 
C) 180 mil habitantes. 

34) O município de Araçatuba encontra-se distante da capital de seu estado, aproximadamente: 
A) 1500 km B) 530 km  C) 920 km  D) 150 km  E) 1200 km  

35) O atual prefeito do município de Araçatuba é: 
A) Carlos Hernandes.     D) Cido Sério. 
B) Aparecido Novais.     E) Jorge Maluf. 
C) Sebastião Maia. 

36) São municípios limítrofes ao município de Araçatuba: 
A) Pereira Barreto, Bilac e Birigui.    D) Getulina, Mirassol e Lins. 
B) Valparaíso, Cruzália e Porto Marcondes.   E) Guararapes, Adamantina e Penápolis. 
C) Rancharia, Mirandapólis e Piraju. 

37) Antes da construção da ferrovia no início do século passado, em Araçatuba, a região era habitada pelos índios: 
A) Araweté. B) Ydjá.  C) Yanomani.  D) Caingangues. E) N.R.A. 

38) Assinale abaixo, o clima predominante no município de Araçatuba: 
A) Tropical, com seca no inverno.    D) Frio, chuvoso, árido. 
B) Frio e úmido.      E) Chuvoso e úmido. 
C) Geada durante o inverno. 

39) Araçatuba é conhecida nacionalmente como a: 
A) Cidade dos araçás.      D) Cidade do gasoduto. 
B) Capital do boi gordo.      E) Cidade do café. 
C) Cidade educação. 

40) Uma das personalidades do município de Araçatuba e um dos maiores violeiros brasileiros, Tião Carreiro, foi 
batizado com nome de: 
A) Sebastião Dias.      D) José Cândido dos Santos. 
B) Sebastião Carreiro.     E) Antônio José Lima. 
C) José Dias Nunes. 

 




