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CCCAAARRRGGGOOO::: RRREEECCCEEEPPPCCCIIIOOONNNIIISSSTTTAAA

TEXTO:          A boca, no papel
O garoto da vizinha me pediu que o ajudasse a fazer (a fazer, não, a completar) um trabalho escolar sobre a boca. 

Estava preocupado porque só conseguira escrever isto: “Pra que serve a boca? A boca serve pra falar, gritar e contar. 
Serve também pra comer, beber, beijar e morder. Eu acho que a boca é um barato”. Queria que eu acrescentasse alguma 
coisa.

– Que coisa? 
– Qualquer coisa, ué. Escrevi só quatro linhas, a professora vai bronquear. 
– Mas em quatro linhas você disse o essencial. Para mim, só faltou dizer que a boca serve também para calar. Em 

boca fechada não entra mosquito.  
– Isso não dá nem uma linha – e os olhos do garoto ficaram tristes. – Por favor, me ajude... 
Então resolvi fazer a minha redação, como aluno ausente do Colégio Esperança, e passá-la ao coleguinha, a título de 

assessor de emergência. 
***

A boca de que estou falando, aliás, escrevendo, pode ser alegre, amarga, ameaçadora, sensual, deprimida, fria, sei lá o 
quê. Uma boca pode variar muito de expressão e mesmo não ter nenhuma. Uma das bocas mais gozadas que eu já vi foi a 
boca-de-chupar-ovo, uma boquinha de nada, da minha tia Zuleica. Se fosse um pouquinho mais apertada, eu queria ver 
ela se alimentando – por onde? Mas esta boca está fora da moda, só aparece no jornal nos retratos das melindrosas de 
1928, que faziam a boca ainda menor desenhando o contorno com o batom. Os lábios ficavam de fora, de longe. 

Estou lendo escondido as poesias de Gregório de Matos. Dizem que ele tinha o apelido de Boca do Inferno por causa 
dos negócios que escrevia e que eram infernais. Infernais no tempo dele, pois na rua e em toda parte já escutei coisas 
muito mais cabeludas, xii!... 

Toquinho canta uma letra que fala em boca da noite, acho que ele queria falar no anoitecer. É bonito, mas não 
consigo imaginar essa boca na cara da noite. Sou mais a boca do dia, que não sei se alguém já teve ideia de falar nela, 
mas o amanhecer engolindo a escuridão da noite é mais legal que o anoitecer papando os restos do dia.  
Boca por boca, não ando atrás da boca-livre, que aliás nunca passou perto de mim, e só um grupo consegue, os 
privilegiados. Se a boca fosse livre para todos, então a vida seria melhor. É a tal história: quanta gente fazendo boquinha 
pra conseguir o quê? Nada. E com quatro ou cinco bocas em casa pra sustentar.  

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Moça deitada na grama. Rio de Janeiro: Record, 1987. / fragmento) 

01) No primeiro parágrafo do texto, é feita uma retificação através de parênteses do uso do termo “fazer”. A 
expressão “(a fazer, não, a completar)” indica, no texto:  
A) A palavra “completar” mostra que o trabalho do menino ficaria perfeito, já o “fazer” seria um trabalho sem 

finalização.
B) A preocupação do narrador em deixar claro que o trabalho já estava iniciado pelo menino, sua função seria 

“apenas” finalizá-lo. 
C) A necessidade que havia de fazer o trabalho e não apenas completá-lo. 
D) A dificuldade que o menino tinha de fazer o trabalho escolar proposto pela professora. 
E) O processo pelo qual passa qualquer trabalho escolar: primeiro o fazer, depois o completar.  

02) “boca. 1. Cavidade na parte inferior da face (ou da cabeça), pela qual o homem e outros animais ingerem os 
alimentos. 2. A parte exterior dessa cavidade, formada pelos lábios. 3. Qualquer abertura ou corte que dê ideia 
de boca. 4. Extremidade inferior da calça, por onde passam as pernas. 5. Foz, embocadura. 6. Pessoa que 
come. 7. Abertura do tubo ou do cano da arma de fogo, por onde sai a bala. 8. Bocal. 9. Abertura de saco.” 

                          (Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.) 
A partir do vocábulo acima com os significados básicos registrados no dicionário e da leitura do texto de 
Drummond, é correto afirmar que:  
A) O contexto é fundamental para o estabelecimento do significado ou sentido que uma palavra ganha no texto. 
B) As palavras têm sentidos que podem variar, independente do contexto em que são empregadas. 
C) Quanto à palavra “boca”, no texto de Drummond, usou-se apenas um dos seus significados possíveis. 
D) Em “Boca do Inferno”, apelido atribuído a Gregório de Matos, usou-se letra maiúscula para mostrar a importância 

desta parte da face do escritor.  
E) Em “Se a boca fosse livre para todos, então a vida seria melhor.”, “boca” tem o sentido de “parte exterior 

formada pelos lábios”. 

03) Trecho I: “A boca serve pra falar, gritar e contar. Serve também pra comer, beber, beijar e morder. Eu acho que a 
boca é um barato.”

Trecho II: “A boca de que estou falando, aliás, escrevendo, pode ser alegre, amarga, ameaçadora, sensual, 
deprimida, fria, sei lá o quê.” 
Os trechos destacados anteriormente retratam a boca de modos diferentes. Assinale a relação correta: 
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A) I – Atribuições da boca na infância, já que se trata do trecho escrito pelo garoto da vizinha. II – Atribuições da 
boca na idade adulta, já que se trata do trecho escrito pelo narrador.     

B) I – Funções mais importantes da boca. II – Funções menos importantes da boca.  
C) I – Utilidades da boca enquanto parte do corpo humano. II – Utilidades da boca tratando-se de privilégios de 

poucos.
D) I – Utilidades da boca enquanto parte do corpo humano. II – Características da boca indicando atributos 

específicos.
E) I – Funções mais importantes da boca. II – Utilidades da boca tratando-se de privilégios de poucos. 

04) “Uma boca pode variar muito de expressão e mesmo não ter nenhuma.” Na frase anterior, é possível notar a 
ocorrência de:  
A) Ambiguidade.      D) Uma comparação. 
B) Ideias contrárias.     E) Uma indagação. 
C) Ideias semelhantes. 

05) O narrador afirma que prefere a boca do dia à boca da noite pelo motivo descrito no seguinte trecho: 
A) “É bonito, mas não consigo imaginar essa boca na cara da noite.” 
B) “Sou mais a boca do dia,...”
C) “Toquinho canta uma letra que fala em boca da noite, acho que ele queria falar no anoitecer.”  
D) “...não sei se alguém já teve ideia de falar nela...
E) “...o amanhecer engolindo a escuridão da noite é mais legal que o anoitecer papando os restos do dia.”

06) Das orações a seguir, indique aquela em que a palavra “se” NÃO possui o mesmo sentido que em “Se você for 
a São Paulo, avise-me.”: 
A) “Se fosse um pouquinho mais apertada,...”  
B) Posso verificar, se você quiser. 
C) “Se a boca fosse livre para todos, então a vida seria melhor.” 
D) “...eu queria ver ela se alimentando – por onde?”
E) Acho que farei boa prova se estudar muito.

07) De acordo com a norma culta da língua, assinale a frase INCORRETA quanto à concordância: 
A) Tinha o apelido de Boca do Inferno por escrever contos e cartas estranhos. 
B) Tinha o apelido de Boca do Inferno por escrever estranhos contos e cartas. 
C) Tinha o apelido de Boca do Inferno por escrever contos e cartas estranhas.  
D) Tinha o apelido de Boca do Inferno por escrever cartas e contos estranhos. 
E) Tinha o apelido de Boca do Inferno por escrever estranhos cartas e contos.

08) Indique a alternativa em que o significado entre parênteses está corretamente relacionado aos verbos em 
destaque:
A) Queria que eu acrescentasse alguma coisa. (desejar) 
B) O garoto da vizinha chegou a sentir-se amado naquele momento. (atingir certo lugar) 
C) A redação agradará à professora, certamente. (acariciar) 
D) Ele aspirava ao título de assessor de emergência. (inspirar) 
E) Ele o assistiu, completando o trabalho escolar. (estar presente) 

09) “Em boca fechada não entra mosquito.” A frase destacada e sugerida para completar o trabalho escolar é um 
conhecido dito popular. Seu sentido está expresso de outra forma na oração a seguir:  
A) “Quem semeia ventos colhe tempestades.”
B) “Águas passadas não movem moinhos.” 
C) “Quando um burro fala o outro abaixa a orelha.”
D) “Quem tem boca vai a Roma.” 
E) “Quem muito fala dá bom-dia a cavalo.” 

10) “Dizem que ele tinha o apelido de Boca do Inferno por causa dos negócios que escrevia e que eram infernais.” O
trecho destacado poderia ser reescrito, sem prejuízo do sentido, de acordo com a norma culta, da seguinte 
forma:
A) Dizem que ele tinha o apelido de Boca do Inferno porque escrevia negócios que eram infernais. 
B) Dizem que ele tinha o apelido de Boca do Inferno de maneira que escrevia negócios que eram infernais. 
C) Dizem que ele tinha o apelido de Boca do Inferno por quê escrevia negócios que eram infernais. 
D) Dizem que ele tinha o apelido de Boca do Inferno porquê escrevia negócios que eram infernais. 
E) Dizem que ele tinha o apelido de Boca do Inferno apesar de que escrevia negócios que eram infernais. 
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LEGISLAÇÃO BÁSICA
11) De acordo com a Lei Orgânica do município de Araçatuba, a contratação de profissionais na área da saúde 

como: psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, entre outros é propiciada pelo(a): 
A) Estado.        D) Secretaria Estadual de Saúde. 
B) Município.       E) N.R.A. 
C) Governo Federal. 

12) De acordo com a Lei Orgânica do município de Araçatuba, título VI – Da Ordem Social, a Assistência Social 
tem por objetivo(s): 
I. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 

II. A proteção à família, a maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 
III. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II, III  B) I   C) II, III  D) III   E) I, III 

13) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O município implantará a prática de Educação Física, somente no ensino médio, inclusive aos portadores de 

deficiências.
(     ) Compete ao município de Araçatuba garantir e proteger a estrutura física dos equipamentos turísticos 

municipais. 
(     ) O poder público municipal garantirá enterro gratuito aos doadores de órgãos, nos termos da Lei. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V  B) V, F, V  C) F, V, V  D) F, F, V  E) F, V, F 

14) Em relação ao turismo, compete ao município de Araçatuba, EXCETO: 
A) Garantir e proteger a estrutura física dos equipamentos turísticos municipais. 
B) Promover, estimular e difundir ações culturais e cursos turísticos anualmente. 
C) Conveniar com a iniciativa privada a realização anual de concursos, incentivando o progresso da cultura. 
D) Estimular e apoiar associações, grupos e iniciativas privadas que se dediquem ao turismo. 
E) Assegurar e subsidiar e realização dos concursos culturais em âmbito nacional. 

15) Analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
A) Todo e qualquer tipo de programa de atendimento odontológico deverá obrigatoriamente priorizar a infância, 

adolescência, gestantes e deficientes. 
B) O município dispensará proteção especial à família, assegurando condições indispensáveis à sua estabilidade, 

evitando a instalação de fatores desagregadores. 
C) O ensino religioso, de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários das escolas oficiais do município e 

será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, automaticamente quando capaz, ou por 
manifestação de seus pais ou responsáveis. 

D) É de competência do município, em consonância com o Estado e a União conclamar organismos municipais aos 
festejos das datas culturais, como o dia do Folclore, dia do Livro, dia do Artesão, dia do Teatro, dia da 
Consciência Negra e outras. 

E) A Assistência Social não se responsabiliza por benefícios eventuais destinados ao pagamento de auxílios por 
natalidade ou morte às famílias de renda mensal per capta baixa e salário mínimo mensal às pessoas portadoras 
de deficiências e aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção. 

16) De acordo com a Lei nº. 8742/93, compete aos Estados: 
I. Atender, em conjunto com os municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência. 

II. Apoiar técnica e financeiramente os serviços, os programas e os projetos de enfrentamento da pobreza em âmbito 
regional ou local. 

III. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I  B) I, II   C) II, III  D) I, II, III  E) III 

17) Em relação ao Benefício de Prestação Continuada, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas:
(     ) O benefício será cancelado quando ser constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. 
(     ) A situação de internado prejudica o direito do idoso ou do portador de deficiência ao benefício. 
(     ) Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida 

independente e para o trabalho. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) F, F, V  D) F, V, V  E) V, V, V 
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18) Analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA: 
A) Compete à União atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, às ações assistenciais 

de caráter de emergência. 
B) Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social 

é competência do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 
Assistência Social. 

C) Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda 
mensal per capta seja inferior a meio salário mínimo. 

D) O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada dois anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem. 

E) Compete aos municípios atender às ações assistenciais de caráter de emergência. 

19) É da competência do Conselho Nacional de Assistência Social, EXCETO: 
A) Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e 

projetos aprovados. 
B) Elaborar e aprovar seu regimento interno. 
C) Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social. 
D) Aprovar a Política Nacional de Assistência Social. 
E) Coordenar e articular as ações no campo da assistência e inserção profissional. 

20) “O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de ____________ e de 
____________ de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, 
não governamentais e da sociedade civil.” Assinale a alternativa que completa corretamente o Art. 26 – Dos 
Projetos de Enfrentamento da Pobreza, Lei nº. 8742/93: 
A) recurso / contribuição      D) atualização / participação 
B) articulação / participação    E) continuidade / solução  
C) repasse / recurso 

CONHECIMENTOS GERAIS
21) “Pela primeira vez na história, os EUA tem um presidente negro no governo. Isso num país com muitos afro-

descendentes e onde a segregação e a violência marcaram a trajetória das relações entre brancos e negros e outros 
grupos de imigrantes até a década de 1960, quando foi instituído no país o Ato pelos direitos Civis, que proibia a 
discriminação segundo raça, cor e religião.”      (http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u466507.shtml)
São ações governamentais de Barack Obama no cenário político mundial atual, EXCETO: 
A) Inicia uma campanha de combate, baseada em valores compartilhados por todo o mundo, tendo como essência 

efetiva a luta contra o terrorismo. 
B) Inicia negociações com Rússia com o desafio de renovar um programa de desarmamento nuclear assinado no fim 

da Guerra Fria, que limita os arsenais de cada país. 
C) Na reunião do G20 apresenta a proposta de ajuda financeira na crise econômica mundial, mas exige das empresas 

socorridas o uso de matéria-prima americana como aço, ferro e manufaturados. 
D) Estabelece um discurso conciliador, que busca o apoio dos muçulmanos ressaltando as convergências que há entre 

o islã e a visão norte-americana. 
E) Organiza votação sobre o fechamento da prisão americana na base naval de Guantánamo, em Cuba, onde estão 

mais de 200 presos suspeitos de envolvimento com terrorismo. 

22) “O mais recente balanço da OMS, divulgado nesta quarta-feira, informa que 77.201 pessoas já contraíram a gripe 
suína – como é chamada a gripe A (H1N1) – em 120 países e territórios. Desse total, 332 pacientes morreram. No 
mês passado, a organização anunciou que a doença atingiu o nível de pandemia (epidemia generalizada). O termo 
tem relação apenas com a ampla distribuição geográfica do vírus, e não com a sua periculosidade.”    

(http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u589365.shtml)
Sobre a “gripe suína” é INCORRETO afirmar que: 
A) É uma doença respiratória causada pelo vírus influenza A, chamado de H1N1. 
B) É transmitida de pessoa para pessoa e tem sintomas semelhantes aos da gripe comum.  
C) Para diagnosticar a infecção, basta se dirigir a uma farmácia ou aos postos de saúde especializados na doença. 
D) Uma amostra respiratória precisa ser coletada nos quatro ou cinco primeiros dias da doença, quando a pessoa 

infectada espalha vírus. A amostra é examinada em laboratório.  
E) Alguns anti-gripais específicos como o Tamiflu e Relenza, já utilizados contra a gripe aviária, são eficazes contra 

o vírus.

23) No aniversário dos 15 anos do Plano Real, já é possível cravar que seu maior mérito foi ter acabado com a 
bagunça na economia brasileira. Após vários planos econômicos, tablitas, confiscos e outras fórmulas 
mirabolantes, o governo brasileiro finalmente conseguiu colocar em prática, medidas capazes de debelar a 
hiperinflação. E, mais do que isso, o país mostrou-se maduro o suficiente para respeitar os contratos firmados, 
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vencer a já histórica instabilidade política e seguir num rumo estável – mesmo governado por partidos 
diferentes.  Sobre o Plano Real é INCORRETO afirmar que: 
A) Os governos Itamar Franco e FHC conseguiram avanços macroeconômicos enormes no controle da inflação. 
B) O governo Lula não promoveu rupturas e manteve a prioridade no combate aos preços, e ao mesmo tempo, livrou 

o país dos choques cambiais trazendo as taxas de juros para patamares mais civilizados. 
C) O continuísmo na política econômica contribuiu para que o Brasil construísse uma imagem no exterior bem 

diferente da imagem de grande parte de seus vizinhos latino-americanos. 
D) O risco-país despencou, a Bolsa disparou e os investidores estrangeiros atualmente, parecem estar bem com o 

Brasil.
E) O Brasil aparece neste momento em situação confortável, como um dos poucos países a não ser atingido pela crise 

econômica. 
24) A comissão de Constituição e Justiça do Senado Brasileiro estuda votar um projeto que propõe expandir o 

programa de cotas universitárias e criar vagas com critérios raciais e socioeconômicos nas universidades 
federais do país, uma vez que em algumas  universidades estaduais, o sistema já foi implantado. Surgiu numa 
tentativa de corrigir uma injustiça histórica – o desfavorecimento de negros e índios – em meio a um sistema 
de educação pública que deixa a desejar em termos de qualidade. Analisando o polêmico Sistema de Cotas 
“Raciais” no atual debate social, pode-se aferir que: 
A) Se for aprovado oficialmente, teremos a primeira lei racial do país em 120 anos de República. 
B) A distribuição de cotas por etnia já foi prática anteriormente adotada no sistema educacional, através da Lei nº. 

5.692/71. 
C) Às escolas públicas serão delegadas 60% das vagas, e 20% às escolas privadas.  
D) Segundo os defensores do programa de cotas, a herança da escravidão será completamente resgatada através de 

sua implantação. 
E) Segundo consta, ainda existem vítimas de racismo no Brasil e o Sistema de Cotas minimizará, ou até mesmo, 

exterminará com esse problema. 
25) A Geron Corp. , empresa de biotecnologia sediada na Califórnia, EUA, pretende iniciar um teste clínico na 

tentativa de usar as células-tronco, a fim de cultivar tecidos de nervos em pacientes com danos agudos à 
medula óssea.  Sobre células-tronco é correto afirmar que, EXCETO: 
A) A igreja católica, desde o início das discussões éticas sobre o tema, mostrou-se a maior defensora da utilização 

dessas células, principalmente embrionárias. 
B) São células encontradas em embriões, no cordão umbilical e em tecidos adultos como por exemplo: sangue, 

medula óssea e trato intestinal. 
C) São as células mestres do organismo, a origem de todos os tecidos, órgãos e sangue.  
D) Possuem grande capacidade de transformação celular e, por isso, podem dar origem a diferentes tecidos no 

organismo. 
E) As células-tronco embrionárias são vistas como as mais poderosas, já que têm o potencial de dar origem a 

qualquer tipo de tecido. 
26) Faltam menos de seis meses para um momento decisivo em nosso planeta. Em Copenhague (Dinamarca), em 

dezembro desse ano, o mundo vai tentar fechar um acordo sobre mudanças climáticas. Será preciso que 
governos e populações se unam para concretizar o que for acordado. Dentre as prioridades na discussão de 
medidas eficazes, na tentativa de “controlar” tais mudanças, aparece, principalmente: 
A) Alteração das medidas tomadas no Protocolo de Kyoto, que previam total liberdade aos países em relação à 

emissão de gases poluentes. 
B) Inversão da trajetória do crescimento das emissões de gases-estufa, nessa próxima década. 
C) Proibição do uso de qualquer produto químico que possa gerar gás carbônico. 
D) Obtenção, por parte dos países não desenvolvidos, de um pacto de desenvolvimento sustentável, através dos 

financiamentos industriais. 
E) Vinculação entre os mercados de carbono e petróleo, eximindo-os, a curto prazo, das responsabilidades sobre o 

meio ambiente. 
27) Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, também emitimos CO2, um dos 

principais gases do efeito estufa. Algumas atitudes simples, não só em relação à energia, podem ajudar a 
diminuir o impacto ambiental. Das atitudes abaixo, assinale a que NÃO contribui para salvaguardar a 
integridade do planeta: 
A) Buscar o uso racional dos elementos naturais dos ambientes terrestres. 
B) Tirar da tomada os aparelhos que não estão em uso. 
C) Criar novas tecnologias que assegurem a preservação da natureza. 
D) Trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. 
E) Controlar absolutamente o crescimento populacional e romper o ritmo da expansão econômica, principais fatores  

do desequilíbrio mundial. 
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28) “Os processos de integração regional têm assumido diferentes formas nas duas últimas décadas, segundo as 
características dos países envolvidos e os objetivos fixados, a partir dos interesses nacionais respectivos. Os êxitos 
da União Europeia, do Nafta e do Mercosul, além de experiências integracionais menos formais na Ásia-Pacífico, 
decorrem principalmente da capacidade de moldar esses esquemas de integração de condições particulares de 
cada região.” (Sebastião do Rego Barros, Mercosul: Quo Vadis? – O Estado de São Paulo, 13/12/1999)  
A formação de tais “alianças”, por assim dizer, criou um novo tipo de mercado, conhecido até hoje como: 
A) Mercado Comum Europeu.      
B) Mercado Comum dos Países do Sul.     
C) Mercado Supranacional. 
D) Mercado Internacional Capitalista. 
E) Mercado Internacional Globalizado. 

29) A imprensa e a mídia, de uma maneira geral, é a principal responsável pela formação da opinião pública em 
torno de manchetes sensacionalistas, que buscam causar impacto nos leitores. Nos últimos anos, a ocorrência 
de crimes bárbaros – também chamados de “hediondos” – ocupa várias páginas dos jornais impressos, 
internet e outros meios midiáticos. Em relação à violência na sociedade atual, pode-se aferir que: 
A) É um problema conjuntural, ou seja, provocado por fatores temporários e atuais e, portanto, mais fácil de ser 

detectado.
B) É um problema estrutural, que vem dos primórdios de uma organização social, diversificada e desigual. 
C) Considerando a pobreza como principal fator de desencadeamento da violência, é um problema apenas de cunho 

social.
D) É basicamente um problema político, já que consiste prioritariamente no não cumprimento das leis pré-

estabelecidas. 
E) É um problema econômico, por excelência, pois todos os casos de violência estão diretamente ligados a questões 

monetárias. 

30) O advogado e escritor Graça Aranha, abriu a “Semana de 1922” dizendo: “o que hoje fixamos não é a 
renascença de uma arte que não existe. É o próprio comovente nascimento da arte no Brasil”. A expressão 
“Semana de 1922” refere-se a um momento peculiar de suma importância para os rumos da cultura brasileira 
denominado:
A) Conferência de Haia.     D) Semana Brasileira de Arte. 
B) Bossa Nova.      E) Manifesto dos Mineiros. 
C) Semana de Arte Moderna. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
31) De acordo com a história de Araçatuba foram prefeitos do município, deste a sua emancipação, EXCETO: 

A) Telmo Jardim Coelho.     D) Pedro Ribeiro. 
B) Germínia Dolce Venturolli.    E) Domingos Martin Andorfato. 
C) Sidney Cinti. 

32) Uma das principais atribuições da Secretaria Municipal de Cultura é promover o desenvolvimento cultural do 
município. São projetos desenvolvidos por esta Secretaria, EXCETO: 
A) Tá no Bairro.       D) Centro Cultural Ferroviário. 
B) Carnaval de Rua.     E) Projeto Guri. 
C) Projeto Sentinela. 

33) Uma das importantes personalidades do município de Araçatuba era o famoso Bolinha, que permaneceu na 
TV, com seu programa “Clube do Bolinha”, por aproximadamente 20 anos. Assinale abaixo, o seu nome: 
A) Abelardo Barbosa.      D) Floriano Camargo Brasil. 
B) Elízio Gomes.       E) Florisval da Silva. 
C) Edson Cabariti. 

34) Cido Sério, o atual prefeito municipal de Araçatuba, foi às urnas por quatro vezes e, em duas delas, saiu 
vitorioso. Antes de ser eleito prefeito, na eleição anterior, seu cargo era: 
A) Vereador.       D) Senador. 
B) Deputado Estadual.      E) Prefeito. 
C) Deputado Federal.    

35) São praças em Araçatuba, EXCETO: 
A) Praça Florisval de Oliveira.    D) Praça Baguaçu. 
B) Praça Rui Barbosa.     E) Praça Independência. 
C) Praça Getúlio Vargas. 
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36) Com o desenvolvimento do município, Araçatuba, passou por vários ciclos econômicos. Acerca disso, analise: 
I. O primeiro grande desenvolvimento do município de Araçatuba ocorreu pelo ciclo do café, seguindo o ciclo do 

algodão.
II. A pecuária predominou a partir dos anos 50, e até hoje, tem sua importância. 

III. Atualmente, o setor sucroalcooleiro, está em expansão contínua. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I  B) II   C) I, II, III  D) III   E) I, II 

37) O primeiro cinema, inaugurado em 25 de setembro de 1918, recebeu o nome de: 
A) Cine Fênix.       D) Cine São Paulo. 
B) Cine Águia.       E) N.R.A. 
C) Cine Ideal.    

38) É(são) rios que banha(m) a região do município de Araçatuba: 
I. Tietê.

II. São José dos Dourados. 
III. Aguapeí.
IV. Pardo.

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

39) É(são) importante(s) rodovia(s) que liga(m) o município de Araçatuba a várias outras cidades: 
A) SP-463 e SP-300      D) SP-342 
B) SP-330 e SP-255     E) SP-348  
C) SP-326 e SP-310  

40) “A partir da década de 50, do século passado, Araçatuba começou a diferenciar-se no aspecto educacional com a 
fundação de uma faculdade, que trouxe ao município estudantes de várias regiões.” Esta afirmativa se refere à: 
A) Faculdade de Medicina.     D) Faculdade de Pedagogia. 
B) Faculdade de Odontologia.    E) Faculdade de Administração e Economia.  
C) Faculdade de Direito. 

 




