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CCCAAARRRGGGOOO::: AAATTTEEENNNDDDEEENNNTTTEEE

TEXTO I: 
Pesquisa realizada em 501 escolas públicas de todo o país, baseada em entrevistas com mais de 18,5 mil alunos, pais 

e mães, diretores, professores e funcionários, revelou que 99,3% dessas pessoas demonstram algum tipo de preconceito 
etnorracial, socioeconômico, com relação a portadores de necessidades especiais, gênero, geração, orientação sexual ou 
territorial. O estudo, divulgado hoje (17), em São Paulo, e pioneiro no Brasil, foi realizado com o objetivo de dar 
subsídios para a criação de ações que transformem a escola em um ambiente de promoção da diversidade e do respeito às 
diferenças.

De acordo com a pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, realizada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe) a pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
96,5% dos entrevistados têm preconceito com relação a portadores de necessidades especiais, 94,2% têm preconceito 
etnorracial, 93,5% de gênero, 91% de geração, 87,5% socioeconômico, 87,3% com relação à orientação sexual e 75,95% 
têm preconceito territorial. 

Segundo o coordenador do trabalho, José Afonso Mazzon, professor da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), a pesquisa conclui que as escolas são ambientes onde o 
preconceito é bastante disseminado entre todos os atores. “Não existe alguém que tenha preconceito em relação a uma 
área e não tenha em relação a outra. A maior parte das pessoas tem de três a cinco áreas de preconceito (...)”, disse.  

Com relação à intensidade do preconceito, o estudo avaliou que 38,2% têm mais preconceito com relação ao gênero e 
que isso parte do homem com relação à mulher. Com relação à geração (idade), 37,9% têm preconceito principalmente 
com relação aos idosos. A intensidade da atitude preconceituosa chega a 32,4% quando se trata de portadores de 
necessidades especiais e fica em 26,1% com relação à orientação sexual, 25,1% quando se trata de diferença 
socioeconômica, 22,9% etnorracial e 20,65% territorial. 

O estudo indica ainda que 99,9% dos entrevistados desejam manter distância de algum grupo social. Os deficientes 
mentais são os que sofrem maior preconceito com 98,9% das pessoas com algum nível de distância social, seguido pelos 
homossexuais com 98,9%, ciganos (97,3%), deficientes físicos (96,2%), índios (95,3%), pobres (94,9%), moradores da 
periferia ou de favelas (94,6%), moradores da área rural (91,1%) e negros (90,9%). 

(Flávio Albuquerque. Fonte: http://e-educador.com/17/junho/2009/Fragmento) 

01) Está de acordo com as ideias do texto a alternativa: 
A) Todas as pessoas entrevistadas revelaram algum tipo de preconceito. 
B) Na escola, há menos preconceito do que na família. 
C) A escola é um ambiente de promoção da diversidade e do respeito às diferenças. 
D) A quase totalidade dos entrevistados pretende se indispor com algum grupo social. 
E) Nas escolas o preconceito é bastante difundido entre todos os segmentos. 

02) Haverá alteração de sentido se substituirmos: 
A) “onde o preconceito é bastante disseminado entre todos os atores” (3º§) por onde o preconceito é bastante 

combatido entre todos os atores.
B) “De acordo com a pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar” (2º§) por Conforme a pesquisa 

Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar.
C) “as escolas são ambientes onde o preconceito é bastante disseminado entre todos os atores” (3º§) por as escolas 

são ambientes nos quais o preconceito é bastante disseminado entre todos os atores.
D) “Segundo o coordenador do trabalho, José Afonso Mazzon” (3º§) por De acordo com o coordenador.
E) “e pioneiro no Brasil” (1º§) por e precursor no Brasil.

03) Marque a alternativa em que as palavras sublinhadas NÃO são antônimas: 
A) “Pesquisa realizada em 501 escolas públicas de todo o país” (1º§) – Pesquisa realizada em 501 escolas privadas

de todo o país. 
B) “com o objetivo de dar subsídios” (1º§) – com o intuito de dar subsídios. 
C) “principalmente com relação aos idosos.” (4º§) – principalmente com relação aos jovens.
D) “seguido pelos homossexuais” (5º§) – seguido pelos heterossexuais.
E) “desejam manter distância” (5º§) – desejam manter proximidade.

04) A correção gramatical e o sentido original do texto NÃO serão mantidos caso se substitua: 
A) “revelou que 99,3” (1º§) por mostrou que 99,3.
B) “demonstram algum tipo de preconceito” (1º§) por revelam algum tipo de preconceito.
C) “Pesquisa realizada em 501 escolas públicas de todo o país” (1º§) por Pesquisa feita em 501 escolas públicas de 

todo o país.
D) “as escolas são ambientes onde o preconceito é bastante disseminado entre todos os atores” (3º§) por as escolas 

são ambientes onde a descriminação é bastante disseminada entre todos os atores.
E) “Não existe alguém que tenha preconceito em relação a uma área e não tenha em relação a outra” (3º§) por Não

há alguém que tenha preconceito em relação a uma área e não tenha em relação a outra.
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05) No terceiro parágrafo, as vírgulas que aparecem antes e depois de palavra “José Afonso Mazzon” foram 
utilizadas para: 
A) Separar o vocativo.      D) Separar o objeto indireto. 
B) Separar o aposto.      E) Isolar o objeto direto. 
C) Separar o sujeito. 

06) Está perfeitamente justificada a acentuação das palavras a seguir, EXCETO: 
A) distância – paroxítona terminada em ditongo.   D) subsídios – paroxítona terminada em ditongo. 
B) nível – paroxítona terminada em “l”.   E) têm – oxítona terminada em “em”. 
C) área – paroxítona terminada em ditongo. 

TEXTO II:            Preto e Branco 
Perdera o emprego, chegara a passar fome, sem que ninguém soubesse: por constrangimento, afastara-se da roda 

boêmia que antes costumava frequentar – escritores, jornalistas, um sambista de cor que vinha a ser o seu mais velho 
companheiro de noitadas. 

De repente, a salvação lhe apareceu na forma de um americano, que lhe oferecia um emprego numa agência. 
Agarrou-se com unhas e dentes à oportunidade, vale dizer, ao americano, para garantir na sua nova função uma relativa 
estabilidade.

E um belo dia vai seguindo com o chefe pela rua México, já distraído de seus passados tropeços, mas tropeçando 
obstinadamente no inglês com que se entendiam – quando vê do outro lado da rua um preto agitar a mão para ele. 

Era o sambista seu amigo. 
Ocorreu-lhe desde logo que ao americano poderia parecer estranha tal amizade, e mais ainda incompatível com a 

ética ianque a ser mantida nas funções que passara a exercer. Lembrou-se num átimo que o americano em geral tem uma 
coisa muito séria chamada preconceito racial e seu critério de julgamento da capacidade funcional dos subordinados 
talvez se deixasse influir por essa odiosa deformação. Por via das dúvidas correspondeu ao cumprimento de seu amigo da 
maneira mais discreta que lhe foi possível, mas viu em pânico que ele atravessava a rua e vinha em sua direção, sorriso 
aberto e braços prontos para um abraço. 

Pensou rapidamente em se esquivar – não dava tempo: o americano também se detivera, vendo o preto aproximar-se. 
Era seu amigo, velho companheiro, um bom sujeito, dos melhores mesmo que já conhecera – acaso jamais chegara 

sequer a se lembrar que se tratava de um preto? Agora, com o gringo ali a seu lado, todo branco e sardento, é que 
percebia pela primeira vez: não podia ser mais preto. Sendo assim, tivesse paciência: mais tarde lhe explicava tudo, 
haveria de compreender. Passar fome era muito bonito nos romances de Knut Hamsun, lidos depois do jantar, e sem 
credores à porta. Não teve mais dúvidas: virou a cara quando o outro se aproximou e fingiu que não o via, que não era 
com ele. 

E não era mesmo com ele. 
Porque antes de cumprimentá-lo, talvez ainda sem tê-lo visto, o sambista abriu os braços para acolher o americano – 

também seu amigo.                     (Fernando Sabino. Preto e Branco.) 

07) Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a alternativa correta: 
A) A história conta com três personagens, sendo um deles o narrador. 
B) Por julgar que o americano era preconceituoso, o personagem que o acompanhava ficou com receio de 

cumprimentar o amigo negro e perder o emprego por isso. 
C) O personagem que acompanhava o americano, mesmo sabendo que o americano era preconceituoso, 

cumprimentou o amigo negro normalmente. 
D) O personagem que seguia pela rua México e o americano eram, respectivamente,  chefe e empregado. 
E) Infere-se do texto que o americano ficou muito constrangido por causa do ocorrido. 

08) Analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A expressão “odiosa deformação” se refere a preconceito racial. 
(     ) No 6º§, as expressões “se esquivar” e “se detivera” podem ser substituídas, respectivamente, sem alterar o 

sentido do texto, por escapar e parara.
(     ) Em “virou a cara quando o outro se aproximou e fingiu que não o via, que não era com ele”, o termo 

sublinhado pode ser substituído por lhe.
(     ) Porque o negro era um simples colega de farra, o personagem que acompanhava o americano pensou que não 

valeria a pena arriscar a perder o seu emprego cumprimentando-o. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F, F B) V, V, V, F  C) F, V, F, V  D) V, F, V, F  E) V, V, F, F 

09) Analise as afirmativas abaixo e marque F para Fato e O para Opinião: 
(     ) “Passar fome era muito bonito nos romances de Knut Hamsun, lidos depois do jantar, e sem credores à 

porta.”
(     ) “Perdera o emprego, chegara a passar fome.” 
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(     ) “o sambista abriu os braços para acolher o americano.” 
(     ) “virou a cara quando o outro se aproximou e fingiu que não o via.” 
A sequência está correta em: 
A) O, O, F, F B) F, F, F, O  C) O, F, F, F  D) O, O, F, F  E) O, F, F, O 

10) Em “talvez se deixasse influir por essa odiosa deformação” (5º§), o termo destacado pode ser substituído, sem 
que cause alteração de sentido, por: 
A) Influenciar.       D) Irritar. 
B) Fazer fluir ou correr.      E) Se aborrecer. 
C) Entusiasmar. 

LEGISLAÇÃO BÁSICA
11) A Assistência Social no município de Araçatuba tem como objetivo à proteção à(ao)s: 

A) Família, maternidade, infância, adolescência e velhice. 
B) Sociedade. 
C) Programas. 
D) Hospitais. 
E) Moradores de rua. 

12) A saúde como direito de todos os cidadãos é dever: 
A) da Câmara Municipal.      D) dos Médicos. 
B) das Escolas.       E) dos Centros de Saúde. 
C) do Poder Público. 

13) A fiscalização e acompanhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) a nível municipal é de responsabilidade 
do(a):
A) Conselho Municipal de Saúde.     D) Profissional motorista. 
B) Clube Social.       E) Consórcio estadual. 
C) Entidade de serviço. 

14) O comando do SUS no município é de responsabilidade do(a): 
A) Secretaria Municipal de Educação.    D) Secretaria Municipal de Saúde. 
B) Presidente da Câmara Municipal.    E) União. 
C) Profissional Coordenador. 

15) As ações de saúde bucal acontecem através de: 
A) Atendimento de enfermagem.     D) Atenção social. 
B) Atendimento odontológico.     E) Atenção global. 
C) Atendimento médico. 

16) Marque abaixo o quantitativo que deverá ser aplicado pelo município na educação: 
A) 10% de suas receitas.      D) 25% de suas receitas. 
B) 15% de suas receitas.      E) 30% de suas receitas. 
C) 20% de suas receitas. 

17) O município de Araçatuba comemora no dia 13 de maio, o dia do(a)s: 
A) Trabalho.       D) Folclore. 
B) Abolição da Escravatura.     E) Reis Magos. 
C) Inconfidência Mineira. 

18) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é: 
A) Direito de todos.      D) Dependente de notas. 
B) Efetivado para alguns.      E) Ligado à capacidade profissional. 
C) Com base na frequência. 

19) O município de Araçatuba deverá atuar de forma prioritária no(a): 
I. Ensino pré-escolar.       

II. Ensino fundamental.       
III. Qualificação profissional. 
IV. Setor de informática. 

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

20) Através de lei, o município deverá regular o funcionamento do(a): 
A) Escola Estadual.      D) Patrimônio Artístico Regional. 
B) Escola Federal.       E) Igreja. 
C) Conselho Municipal de Educação. 
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CONHECIMENTOS GERAIS
21) A doença causada pelo vírus H1N1, cujos sintomas são muito parecidos aos de uma gripe comum, denomina-

se:
A) Dengue.  B) Tuberculose. C) Gripe suína.  D) Difteria.  E) Meningite. 

22) São rios que banham o estado de São Paulo, EXCETO: 
A) Rio Paraíba do Sul.     D) Rio Mogi-Guaçu. 
B) Rio Tietê.      E) Pardo. 
C) Rio Preto. 

23) A Copa do Mundo, em 2010, será sediada pelo seguinte país: 
A) Austrália. B) Itália.  C) França.  D) África do Sul. E) Japão. 

24) “É a fonte de energia mais utilizada no Brasil em função da grande quantidade de rios em nosso país. A água 
possui um potencial energético e quando represada, ele aumenta.” A afirmativa anterior se refere à seguinte 
fonte de energia: 
A) Energia solar.       D) Energia fóssil. 
B) Energia eólica.       E) Energia hidráulica. 
C) Energia nuclear. 

25) “O estado de São Paulo possui a maior população do Brasil, distribuída em 645 municípios e uma das unidades 
administrativas mais ______________ da América do Sul.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior: 
A) perigosas B) populosas  C) econômicas  D) carentes  E) tranquilas 

26) Assinale abaixo, o presidente do senado brasileiro que passa por denúncias e investigações, sendo acusado de 
irregularidades nesta gestão: 
A) Aloízio Mercadante.      D) Sérgio Guerra. 
B) José Sarney.       E) José Nery. 
C) Heráclito Fortes. 

27) Em janeiro deste ano, entrou em vigor o novo acordo ortográfico com mudanças no idioma, visando 
universalizar a língua portuguesa. NÃO faz parte desse acordo o seguinte país: 
A) Portugal.      D) Angola.  
B) Cabo Verde.      E) Brasil. 
C) Andorra.   

28) No início do mês de julho deste ano, aconteceu o julgamento dos quatro jovens acusados do assassinato de uma 
estudante com rituais satânicos. O crime aconteceu em 2001, na cidade de: 
A) Ouro Preto/MG.      D) Divinópolis/MG. 
B) Vera Cruz do Oeste/PR.     E) Angra dos Reis/RJ. 
C) Ourinhos/SP. 

29) Assinale abaixo, o nome do atual ministro do meio ambiente do Brasil: 
A) José Gomes Temporão.      D) Juca Ferreira. 
B) Fernando Haddad.      E) Manuel Pinho. 
C) Carlos Minc. 

30) A bossa nova é um movimento da música popular brasileira surgido no final da década de 50, do século 
passado. Fez parte desse gênero musical brasileiro: 
A) Martinho da Vila.      D) Os Mutantes. 
B) João Gilberto.       E) Caetano Veloso. 
C) Tom Zé. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
31) O município de Araçatuba comemora sua fundação em: 

A) 02 de dezembro.      D) 22 de novembro. 
B) 08 de dezembro.      E) 18 de dezembro. 
C) 12 de novembro. 

32) Em relação à história do nome do município de Araçatuba, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) É um vocábulo indígena que significa abundância de araçás. 
B) Do tupi, araçá é uma espécie de fruta silvestre e tyba – em grande quantidade. 
C) Na linguagem caigangue, araçá é fruto com saliência no formato de olhos, tu – saliência e ba – lugar. 
D) É o nome de uma tradicional família fundadora da cidade. 
E) É o nome de uma fruta com saliência na casca. 
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33) Araçatuba possui como santo(a) padroeiro(a): 
A) Santo Antônio.       D) Santo Onofre. 
B) Santo Expedito.       E) Nossa Senhora das Graças. 
C) Nossa Senhora Aparecida.     

34) Atualmente, cerca de 70% do abastecimento da água do município de Araçatuba é fornecido pelo: 
A) Rio Tietê.       D) Rio São José dos Dourados. 
B) Ribeirão Baguaçu.      E) Rio Bela Vista. 
C) Rio Aguapeí. 

35) O início da formação do município de Araçatuba foi marcado pela: 
A) Inauguração da Rodovia Marechal Rondon.   D) Descoberta de árvores de araçá. 
B) Criação da Hidrovia Tietê-Paraná.    E) Chegada da energia elétrica. 
C) Chegada da estrada de ferro. 

36) As cores da bandeira do município de Araçatuba são: 
A) Branco e azul.       D) Branco e amarelo. 
B) Verde e vermelho.      E) Preto e amarelo. 
C) Azul e vermelho. 

37) Uma das mais importantes avenidas do município de Araçatuba, Joaquim Pompeu Toledo, recebeu este nome 
em homenagem a(ao): 
A) Desbravador da cidade. 
B) Primeiro prefeito da cidade. 
C) Um importante sanitarista de São Paulo. 
D) Importante médico veterinário que residiu na cidade. 
E) N.R.A. 

38) Assinale abaixo, o nome do(a) presidente da Câmara Municipal do município de Araçatuba: 
A) Durvalina Gomes Garcia.     D) Cido Saraiva. 
B) Edna Flor.       E) N.R.A. 
C) Cláudio Henrique da Silva. 

39) Assinale abaixo, um importante museu do município de Araçatuba: 
A) Presidente Getúlio Vargas.     D) José Teodoro de Lima. 
B) Marechal Rondon.      E) N.R.A. 
C) Dos Bandeirantes. 

40) O atual prefeito eleito do município de Araçatuba pertence ao partido: 
A) PMDB  B) PTB   C) PFL   D) PT   E) PV 

 




