
PORTUGUÊS 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 01 a 
04. 
 
A árvore da vitalidade: o guaraná 

 
 Aguiri, menino da tribo Sateré-Maué da 
área cultural do Tapajós-Madeira, tinha os olhos 
mais lindos e espertos que jamais se vira naquela 
região. Os pais agradeciam frequentemente ao 
Grande Espírito por essa graça singular. Muitas 
mães pediam ao céu que fizesse nascer também 
para eles um filho com olhos tão bonitos. 
 Aguiri se alimentava de frutas que colhia da 
floresta em cestos que sua mãe lhe fazia e gostava 
de partilhá-las com outros coleguinhas de jogos. 
 Certa feita, o menino dos olhos lindos 
distraiu-se da colheita das frutas, indo de árvore em 
árvore até afastar-se muito da maloca. Aí 
percebeu, com tristeza, que o sol já transmontara e 
que se fazia escuro na floresta. 
 Não achando mais o caminho de volta, 
decidiu então dormir no oco de uma grande árvore, 
protegido dos animais noturnos e perigosos. Mas 
não estava a salvo do temido Jurupari, um espírito 
malfazejo que vaga pela floresta, ameaçando quem 
anda sozinho. Ele também se alimenta de frutas. 
Mas tem o corpo peludo de morcego e o bico de 
adunco de coruja. 
 Jurupari sentiu a presença de Aguiri e, sem 
maiores dificuldades, o localizou no oco da grande 
árvore. Atacou-o de pronto, sem permitir que 
pudesse esboçar qualquer defesa. 
 De noite, os pais e todas as mães que 
admiravam Aguiri  ficaram cheios de preocupação. 
Ninguém conseguiu pregar o olho. Mal o sol raiou, 
os homens saíram pela mata afora em busca do 
menino. Depois de muito vaguear daqui e ali, 
finalmente encontraram seu cesto, cheio de frutas 
que ficaram intocadas. E no oco da grande árvore 
deram com o corpo já frio de Aguiri. Havia sido 
morto pelo terrível Jurupari, o espírito malfazejo. 
 Foi um lamento só. Especialmente 
choravam os curumins, seus colegas de folguedos. 
Eis que se ouviu no céu um grande trovão e um 
raio iluminou o corpo de Aguiri. Todos gritaram:  
 - É Tupã que se apiedou de nós. Ele vai 
nos devolver o menino. 
 Nisso se ouviu uma voz do céu, que dizia 
suavemente: 
 - Tomem os olhos de Aguiri e os plantem 
ao pé de uma árvore seca. Reguem esses olhos 
com as lágrimas dos coleguinhas. Elas farão 
germinar uma planta que trará felicidade a todos. 
Quem provar o seu suco sentirá as energias 
renovadas e se encherá de entusiasmo para 
manter-se desperto e poder trabalhar 
incansavelmente. E assim foi feito. 
 Tempos depois, nasceu uma árvore, cujos 
frutos tinham a forma dos olhos bonitos e espertos 
de Aguiri. Fazendo do fruto um suco delicioso, 
todos da tribo sentiram grande energia e excitação. 
 Deram, então, àquela fruta, em 
homenagem ao curumim Aguiri, o nome de 

Guaraná, que em língua tupi significa “ a árvore da 
vida e da vitalidade”. 
[...] 

LEONARDO BOFF. O casamento 
entre o céu e a terra: contos dos povos 
indígenas do Brasil. Rio de Janeiro: 
Salamandra, 2001. p.39-40. ( 
Fragmento ). 

 
01 – O que nasceu dos olhos de Aguiri? 
 
(A) Jabuticaba 
(B) Goiaba 
(C) Guaraná 
(D) Laranja 
(E) Açaí 
 
02 – Jurupari era um espírito malfazejo. E quem 
era Tupã? 
 
(A) Dono da floresta 
(B) Deus maldoso 
(C) Deus da Floresta 
(D) Grande Sábio 
(E) Grande Espírito 
  
03 - A que tribo da área cultural do Tapajós-
madeira Aguiri pertencia? 
 
(A) Sateré-Maué 
(B) Sateré-Jurupari 
(C) Sateré-Jacaré 
(D) Aruaque e Tupi-arara 
(E) Araueté e Tupiniquins 
 
04 – Quem eram os curumins? 
 
(A) Amigos de Jurupari 
(B) Colegas de Tupã 
(C) Amigos da coruja 
(D) Colegas de folguedos de Aguiri 
(E) Colegas de folguedos de Jurupari 
 
05. Nas orações abaixo, podemos classificar o 
sujeito respectivamente como: 
 
I - Paulo e o amigo Bruno sairam para almoçar. 
II - Disseram que ele morreu. 
III - A pequena criança parecia feliz com seu novo 
brinquedo. 
 
(A) Sujeito simples, sujeito indeterminado, sujeito 
composto. 
(B) Sujeito composto, sujeito simples, sujeito 
indeterminado. 
(C) Sujeito indeterminado, sujeito composto, sujeito 
simples. 
(D) Sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito 
simples. 
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
06. Complete as frases com os verbos 
indicados a seguir:  
 
I - abrir  
II - abrirá  
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III – abrirão 
IV – abrimos 
 
Vocês ________ o presente? 
Nós _______ a carta. 
Por favor, você pode _______ a janela? 
Ela nunca mais _______ a correspondência 
alheia. 
 
(A) III, I, II e IV.  
(B) II, III, IV e I. 
(C) I, II, III e IV. 
(D) III, IV, I e II. 
(E) IV, III, I, II. 
 
07. Assinale a pontuação correta. 
 
(A) É, agradável, estar deitado numa rede à noite, 
sozinho, a olhar, a marcha das estrelas. 
(B) É agradável, estar deitado numa rede à noite 
sozinho, a olhar a marcha, das estrelas. 
(C) É agradável estar deitado numa rede, à noite 
sozinho, a olhar a marcha das estrelas. 
(D) É agradável, estar deitado numa rede à noite 
sozinho, a olhar a marcha das estrelas. 
(E) É, agradável, estar deitado, numa rede à noite 
sozinho, a olhar, a marcha das estrelas. 
 
08. Os trechos a seguir constituem um texto. 
Assinale a opção que apresenta erro de 
regência. 
  
(A)  Os principais focos de incerteza em relação às 
perspectivas para a taxa de inflação nos próximos 
anos referem-se a evolução do preço internacional 
do petróleo, o comportamento dos preços 
administrados domésticos e o ambiente econômico 
externo. 
(B) A mais nova fonte de incerteza é o choque 
derivado da limitação de oferta de energia no País, 
pois há grande dificuldade em se avaliar seus 
efeitos com o grau de precisão desejável. 
(C) Apesar da queda da inflação, espera-se a 
aceleração no terceiro trimestre, fenômeno igual ao 
obsertvado nos dois últimos anos, em decorrência 
da concentração de aumentos dos preços 
administrados. 
(D) No Brasil, dadas suas dimensões continentais, 
deve-se dar preferência às ferrovias para a 
movimentação de cargas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
09. Assinale o item incorreto quanto à 
concordância verbal. 
 
(A) A invenção da roda é frequentemente descrita 
como um dos fatos fundamentais que permitiram 
ao homem construir sua civilização. Ela é também 
sinônimo de coisa evidente, ovo de Colombo. 
(B) A roda, ao lado de outras importantes 
invenções como a alavanca e o guindaste, 
inaugurou uma era tecnológica que hoje nos 
permitem construir todas as espécies de veículos, 
desde carroças até foguetes espaciais. 

(C) Um dos mais populares é, sem dúvida alguma, 
o carro que facilita a vida de milhões de pessoas 
em todo o planeta. 
(D) Há, porém, um grande inconveniente quando 
muitos carros procuram passar pelo mesmo local 
ao mesmo tempo. 
(E) Haviam muitos candidatos esperando a hora da 
prova.  
 
10. Aponte, entre as alternativas abaixo, aquela 
que relaciona os elementos que preenchem 
corretamente as lacunas do texto abaixo: 
 
"A ida dos meninos _____ casa da fazenda fez 
_____ que o velho, sempre intolerante _____ 
crianças e fiel ______ seu costume de assustá-las, 
persistisse ______ busca _____ um plano para 
colocá-las ____ fuga." 
 
(A) à – com – com – a – na – de – em; 
(B) para – a – às – em – na – a – na; 
(C) na – em – das – do – com – por – de; 
(D) à – com – nas – à – com – por – em. 
(E) da – em – as – do – na – a na. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
11. Num estabelecimento de ensino, estudam 
250 alunos.  25 deles vão a pé; 45 deles vão de 
moto; 30 deles vão de carro e os demais vão de 
bicicleta. Qual a porcentagem de alunos que se 
utilizam de meio de  transporte não poluentes? 
 
(A) 10% 
(B) 50% 
(C) 30% 
(D) 70% 
(E) 25% 
 
12. Lucimara e Gualberto, aproveitando o dia 
dos namorados, foram jantar num restaurante e 
a despesa ficou em R$ 130,00 acrescida de mais 
10% do garçom. Lucimara colaborou com R$ 
27,00, ficando o restante para o Gualberto 
pagar. Quanto foi o desembolso do Gualberto? 
 
(A) R$ 106,00 
(B) R$ 206,00 
(C) R$ 126,00 
(D) R$ 106,00 
(E) R$ 116,00 
 
13. Sebastião comprou uma geladeira por R$ 
950,00. O lojista deu a ele, um desconto de 15%, 
porém, teve de pagar o frete de 8% sobre o 
valor da compra já com o desconto. Quanto 
Sebastião teve de desembolsar para ter sua 
geladeira em casa? 
 
(A) R$ 871,20 
(B) R$ 872,10 
(C) R$ 807,50 
(D) R$ 936,70 
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(E) R$ 850,00 
 
 
14. Percorrendo uma rodovia de uma cidade 
“A” para uma cidade “B”, distantes 350Km uma 
da outra, um carro, usando somente gasolina, 
percorre 10Km com cada litro desse 
combustível; usando somente álcool, percorre 
7Km com cada litro. Com o preço da gasolina a 
R$ 2,50 o litro, qual deve ser o preço do litro de 
álcool para que os gastos com esses 
combustíveis sejam iguais? 
 
(A) R$ 1,80 
(B) R$ 1,90 
(C) R$ 1,75 
(D) R$ 1,89 
(E) R$ 1,55 
 
15. Observando algumas balanças, pudemos 
verificar a massa de algumas caixas que se 
encontravam sobre elas: 
 
I – 7,531 Kg 
II – 6,314 Kg 
III – 5,899 Kg 
IV – 9,148 Kg 
 
Quais são as três caixas que devem ser 
colocadas sobre uma balança para que a massa 
indicada seja maior que 19,740 e menor que 
19,750? 
 
(A) I, III e IV 
(B) II, III e IV 
(C) I, III e IV 
(D) I, II e III 
(E) I, II e IV 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E GEOGRÁFICOS 
DE SÃO SEBASTIÃO 

 
16. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) São Sebastião faz limite ao norte com a cidade 
de Bertioga, ao sul com a cidade de 
Caraguatatuba, ao Oeste com a cidade de 
Salesópolis e ao leste com o Oceano Atlântico e 
Ilhabela. 
(B) São Sebastião faz limite ao norte com a cidade 
de Salesópolis, ao sul com a cidade de Bertioga, ao 
Oeste com o Oceano Atlântico e Ilhabela e ao leste 
com a cidade de Caraguatatuba. 
(C) São Sebastião faz limite ao norte com a cidade 
de Caraguatatuba, a oeste com a cidade de 
Bertioga, a noroeste com a cidade de Salesópolis e 
ao sul e leste com o Oceano Atlântico. 
(D) São Sebastião faz limite ao norte com Oceano 
Atlântico e Ilhabela, ao sul com a cidade de 
Bertioga, ao Oeste com a cidade de Salesópolis e 
ao leste com a cidade de Caraguatatuba. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
17. Assinale a alternativa correta, na qual 
consta o nome do poeta e escritor que escreveu 

a letra da música do Hino Oficial do Município 
de São Sebastião: 
 
(A) João Lemos da Silva 
(B) José Geraldo Lemos da Silva 
(C) Geraldo Lemos da Silva 
(D) José João Lemos da Silva 
(E) José Geraldo da Silva Lemos 
 
18. As ilhas de Alcatrazes, de Sapata, do 
Paredão, do Porto ou do Farol e do Sul, além de 
outras menores, formam o arquipélago: 
 
(A) da Singela 
(B) do Farol 
(C) do Paredão 
(D) dos Alcatrazes 
(E) do Sul 
 
19. Antes da colonização portuguesa, a região 
de São Sebastião era ocupada por índios 
______ e ______, sendo a serra de Boiçucanga, 
uma divisa natural das terras das tribos. 
 
(A) Aruaque e Tupi-arara 
(B) Araueté e Tupiniquins 
(C) Tupi-guarani e Tupinambás 
(D) Nambiquara e Aruaque 
(E) Tupinambás e Tupiniquins 
 
20. O centro do Município de São Sebastião 
possui ___ quarteirões e ____ edifícios 
tombados isoladamente pelo Condephaat em 
_________. Entre as construções mais 
significativas do centro estão a Casa de 
Câmara, a Cadeia e a Casa Esperança. 
 
Escolha uma das alternativas que preencha as 
lacunas acima. 
 
(A) seis – sete - 1968 
(B) sete – oito – 1969 
(C) quatro – cinco – 1950 
(D) oito – sete – 1969 
(E) sete – sete - 1969 
 

CÓDIGO DE TRÂNSITO E LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL 

 
21. Quando entrou em vigor o Código de 
Trânsito Brasileiro? 
 
(A)  23 de setembro de 1997; 
(B)  22 de janeiro de 1998; 
(C)  21 de abril de 1998; 
(D)  23 de outubro de 1997; 
(E)  25 de dezembro de 1998. 
 
22. O Código de Trânsito Brasileiro atinge quem 
diretamente?  
 
(A) Atinge toda a população brasileira;  
(B) Atinge todos os motoristas;  
(C) Atinge todos os condutores e pedestres; 
(D) Nenhuma das alternativas está correta. 
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(E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 
23. Qual a validade dos exames de aptidão 
física e mental para a renovação da CNH dos 
condutores de veículos? 
 
(A) Até 65 anos, de 5 em 5 anos; acima de 65 anos 
de idade, de 2 em 2 anos. 
(B) Até 65 anos, de 5 em 5 anos; acima de 65 anos 
de idade, de 3 em 3 anos. 
(C) Até 65 anos, de 5 em 5 anos; acima de 65 anos 
de idade, de 3 em 3 anos. 
(D) Até 60 anos, de 10 em 10 anos; acima de 65 
anos de idade, de 5 em 5 anos. 
(E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
24. As vias, de acordo com a sua utilização, 
classificam-se como: 
 
(A) Rodovias; Estradas 
(B) Ruas; Praças e Avenidas 
(C) Vias urbanas; Vias rurais 
(D) Via de trânsito rápido; Via Coletora 
(E) Via arterial; Via local 
 
25. Marque a penalidade que deve ser aplicada 
ao motorista que se utilizar de veículo para em 
via pública, exibir manobra perigosa. 
 
(A) Multa e suspensão do direito de dirigir e 
apreensão do veículo. 
(B) Apreensão do veículo. 
(C) Recolhimento do documento de habilitação. 
(D) Apreensão do veículo  e multa. 
(E) Multa e suspensão do direito de dirigir. 
 
26. Pratica infração, o motorista que parar o 
veículo: 
 
I - Em jardins públicos; 
II - Em área de cruzamento de vias; 
III - Com mais de 50 cm afastado do meio-fio; 
IV - Em passeios e gramados. 
 
(A) Apenas I e II  
(B) Apenas III e IV 
(C) Apenas II e III  
(D) Apenas IV 
(E) I, II, III e IV. 
 
27. A faixa dupla contígua indica que: 
 
(A) A pista é de mão dupla 
(B) É permitido ultrapassar 
(C) É proibido ultrapassar 
(D) É proibido ultrapassar somente o primeiro 
veículo que vai à frente 
(E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
28. Estará sujeito à multa e suspensão do 
direito de dirigir, além de retenção do veículo e 
recolhimento do documento de habilitação o 
condutor que: 
  

(A) usar o veículo para arremessar sobre os 
pedestres ou veículos, água ou detritos.  
(B) parar o veículo afastado da guia da calçada 
(meio-fio) a mais de um metro. 
(C) dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública, ou os demais veículos. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
(E) deixar de dar passagem pela esquerda, quando 
solicitado. 
 
29. Num acidente, a penalidade para o condutor 
envolvido que não preservar o local, de forma a 
facilitar os trabalhos da polícia e da perícia é: 
  
(A) multa, recolhimento da CNH e suspensão do 
direito de dirigir.  
(B) advertência. 
(C) Nenhuma das alternativas está correta.  
(D) não há penalidade.  
(E) apreensão do veículo.  
 
30. Quais são as penalidades previstas para o 
condutor de veículo que estiver sob efeito de 
álcool (de 0,1 a 0,29 mg de álcool por litro de ar 
expelido dos pulmões)? 
 
(A) Infração - gravíssima;  
Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir 
por 10 (dez) meses 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação.  
(B) Infração - gravíssima;  
Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir 
por 05 (cinco) meses; 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação.  
(C) Infração - gravíssima;  
Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir 
por 24 (vinte e quatro) meses 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação.  
(D) Infração - gravíssima;  
Penalidade – multa e suspensão do direito de dirigir 
por 12 (doze) meses; 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação.  
(E) Infração - gravíssima;  
Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir 
por 12 (doze) meses; 
Medida Administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento 
do documento de habilitação.  
 
31. A via coletora é aquela destinada: 
 
(A) Aos veículos que não tenham prioridade. 
(B) Aos veículos que tenham preferência de 
trânsito. 
(C) Aos veículos que tenham prioridade livre, sem 
bloqueio na circulação. 
(D) Ao acesso às áreas restritas. 
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(E) A interceptar, coletar e distribuir o trânsito para 
as vias arteriais e de trânsito rápido. 
 
 
32. Dirigindo-se para o trabalho em avenida 
bastante movimentada seu veículo começa a 
falhar, você:  
  
(A) Sinaliza com setas e sinais de braço para 
avisar sua intenção de parar em local seguro.   
(B) Para, no meio da pista e aciona as luzes de 
emergência.  
(C) Todas as alternativas estão corretas.  
(D) Acende os faróis altos do seu veículo para 
solicitar ajuda.  
(E) Para, mesmo em local sinalizado com placa 
proibindo o estacionamento, e faz o reparo 
necessário. 
 
33. De quantos Vereadores é composta a 
Câmara Municipal de São Sebastião? 
 
(A) 20 Vereadores; 
(B) 10 Vereadores; 
(C) 15 Vereadores; 
(D) 8 Vereadores; 
(E) 12 Vereadores.  
 
34. Constituem Bens Municipais: 
 
(A) Todas as coisas móveis e imóveis, direito e 
ações que, por qualquer título, pertençam ao 
Município. 
(B) Apenas as coisas móveis que pertençam ao 
Município; 
(C) Todas as coisas imóveis, direito e ações que, 
por qualquer título, pertençam ao Município. 
(D) Apenas as coisas imóveis que pertençam ao 
Município. 
(E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
35. A saúde é direito de todos e dever do Poder 
Público. O Município garantirá este direito 
mediante: 
 
I – políticas sociais, econômicas e ambientais, que 
visem o bem-estar físico, mental e social do 
indivíduo e da coletividade e a redução do risco de 
doenças e de outros agravos; 
II – acesso universal e igualitário às ações e ao 
serviço de saúde, em todos os níveis; 
III – direito à obtenção de informações e 
esclarecimentos de interesse da saúde individual e 
coletiva, assim como às atividades desenvolvidas 
pelo sistema; 
IV – atendimento integral do indivíduo, abrangendo 
a promoção, a preservação e a recuperação de sua 
saúde; 
V – condições dignas de trabalho, saneamento, 
moradia, alimentação, educação, transporte e 
lazer. 
 
(A) Apenas I e II; 
(B) Apenas IV e V; 
(C) Apenas III e IV; 

(D) I, II, III, IV e V; 
(E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
Referente ao Microsoft Excel 2003, responda a 
questão abaixo: 
 
36.  Na planilha, representada pela imagem 
abaixo, digitando a fórmula =(B2+B3+B4)/4 na 
célula B6, qual valor será retornado pela 
fórmula? 
 

 
 
(A)  60,5 
(B)  41,5 
(C)  41 
(D)  54,75 
(E)  58 
 
37.   Os dois itens abaixo são respectivamente: 
 
I – www.nome.com.br 
II – nome@dominio.com.br 
 
(A) Endereço de um de site; Endereço de outro 
site. 
(B)  Endereço de um E-mail; Endereço de um site; 
(C)  Endereço de um site; Endereço de um E-mail; 
(D)  Endereço de E-mail; Endereço de um Blog. 
(E)  Endereço de Blog; Endereço de um Twitter. 
 
38 – Uma forma de chegar até a opção “Mostrar 
pastas e arquivos ocultos” é seguindo uma das 
sequências abaixo. Responda a alternativa 
correta. 
 
(A)  Meu Computador -> Exibir -> Opções de Pasta 
-> Tipos de arquivo. 
(B)  Meu Computador -> Ferramentas -> Opções 
de Pasta -> Tipos de arquivo. 
(C)  Meu Computador -> Exibir -> Opções de Pasta 
-> Modo de Exibição. 
(D)  Meu Computador -> Ferramentas -> Opções 
de Pasta -> Modo de Exibição. 
(E)  Nenhuma das alternativas está correta. 
 
39.   Sobre o Windows, é correto afirmar que: 
 
(A) – É um Programa Editor de Texto. 
(B) – É um Sistema Operacional. 
(C) - É um Programa de Slides. 
(D) – É um Sistema de Planilhas. 
(E) – Nenhuma das alternativas. 
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40. Retrato e Paisagem são termos referentes a: 
 
(A) – Formatos de imagens que podem ser 
inseridas aos documentos. 
(B) – Orientação de tabelas. 
(C) – Orientação da página. 
(D) – Orientação do cabeçalho. 
(E) -  Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 

BOA SORTE! 
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