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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
ATUALIDADES 
 
1.  Diego Maradona, técnico da seleção argentina de futebol, foi impedido de 
acompanhar in loco o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2010. Envolvido em 
mais uma polêmica após comemorar a classificação da seleção argentina para a copa 
na última rodada das eliminatórias com gestos obscenos e palavras de baixo calão, 
dirigidos aos seus críticos, Maradona foi proibido pela FIFA de participar de eventos 
oficiais como técnico de seu país. 

FONTE: http://esportes.terra.com.br/futebol/copa/2010/noticias/0,,OI4125115-EI14416,00-

Maradona+pode+ir+ao+sorteio+da+Copa+como+turista+ou+comentarista.html 

27/NOVEMBRO/2009 

Assinale a alternativa que NÃO é uma das capitais do país que realizará a Copa do 
Mundo 2010. 
(A) Cidade do Cabo. 
(B) Joanesburgo. 
(C) Bloemfontein. 
(D) Pretória. 
 
2. Leia os textos abaixo: 
 

O presidente Hugo Chávez defendeu em um discurso um homem conhecido como 
“Carlos, o Chacal”, acusado internacionalmente por atentados, assassinatos e 
seqüestros ocorridos nos anos 70. Segundo o presidente, Carlos não é terrorista, 
mas sim um “combatente revolucionário”. 
FONTE: http://ultimosegundo.ig.com.br/bbc/2009/11/21/hugo+chavez+defende+o+chacal+em+discurso+9147912.html 

21/NOVEMBRO/2009 

 

O presidente Evo Morales é o favorito para vencer a eleição presidencial em seu 
país, devendo obter aproximadamente 55% dos votos, de acordo com as 
pesquisas eleitorais. Primeiro líder indígena a se eleger em seu país, o presidente 
Evo Morales nacionalizou empresas de telecomunicações, energia e mineração 
em seu primeiro governo, e prometeu também aumentar o papel do Estado na 
economia caso consiga a reeleição. 

FONTE: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPE5AT0E620091130 

30/NOVEMBRO/2009 

 

O presidente Rafael Correa começou seu segundo mandato no dia 10/08/2009, em 
meio a acusações de corrupção e com popularidade em baixa. Correa promete 
agora aprofundar sua “revolução socialista”, que inclui uma maior participação 
do estado na economia, renegociação de contratos com empresas estrangeiras e 
aumento de programas assistencialistas voltados para as classes mais baixas. 

FONTE: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,rafael-correa-comeca-2o-mandato-com-popularidade-em-

baixa,416289,0.htm 

10/AGOSTO/2009 
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Qual alternativa contém RESPECTIVAMENTE os países presididos pelos chefes de 
estado dos textos acima. 
(A) Paraguai, Uruguai e Argentina. 
(B) Venezuela, Bolívia e Equador. 
(C) Peru, Bolívia e Chile. 
(D) Venezuela, Colômbia e Peru. 
 
3.  O presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, criticou as declarações do 
embaixador dos Estados Unidos na OEA, Lewis Amselem, que classificou a volta do 
líder hondurenho ao seu país como “irresponsável e insensata”. Como resposta, 
Zelaya qualificou as declarações como “infelizes” e solicitou novamente aos 
manifestantes que protestassem pela reabertura das emissoras de TV e rádio do país. 

FONTE: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/09/090929_honduras_zelaya_np.shtml 

29/SETEMBRO/2009 

Qual o significado da sigla OEA: 
(A) Organização dos Estados Americanos. 
(B) Organização dos países Emergentes Americanos. 
(C) Organização Estatal da América. 
(D) Observatório Estatal Americano. 
 
4. Sobre a entrada da Venezuela no Mercosul, assinale a alternativa correta. 

FONTE: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,entenda-o-que-muda-com-a-venezuela-no-mercosul,458383,0.htm 

29/OUTUBRO/2009 
(A) Setores contrários ao ingresso da Venezuela no Mercosul afirmam que o governo do 

presidente Hugo Chávez deixa a desejar em relação ao respeito aos princípios 
democráticos, principalmente pelo fato de mudar constantemente a constituição e 
intervir em mídias contrárias ao governo, o que poderia prejudicar o bloco. 

(B) Enquanto Lula teria uma forma de negociação baseada em um “nacionalismo 
exacerbado”, Chávez cultivaria uma relação mais “agregadora”, buscando o 
alinhamento com potências como os Estados Unidos e tentando manter um 
isolamento estratégico de países como Irã e Cuba. 

(C) A Venezuela já integra alguns blocos como: a Alba (Aliança Bolivariana para as 
Américas), a Unasul (União de Nações Sul-Americanas) e a ALCA (Área de Livre 
Comércio para as Américas).  

(D) A Venezuela importa menos de 30% do que consome, assim sendo, trata-se de um 
país praticamente independente economicamente. Por isso mesmo, o país 
tranqüilamente adotará a TEC (Tarifa Externa Comum), obrigatória para todos os 
signatários do Mercosul, uma vez que sua independência econômica obtida através 
dos investimentos industriais oriundos dos ganhos com petróleo lhe favorece 
economicamente. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
5. Assinale qual das alternativas possui a seqüência de sinais pausais e/ou 
melódicos que pontua corretamente o texto abaixo. 
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“A casa materna é o espelho de outras em pequenas coisas que o olhar filial admirava 
ao tempo em que tudo era belo o licoreiro magro a bandeja triste o absurdo bibelô E 
tem um corredor à escuta de cujo teto à noite pende uma luz morta com negras 
aberturas para quartos cheios de sombra” (Vinícius de Moraes) 
 
(A) , / : / , / , / . / , / , / . / 
(B) , / ; / . / , / . / ; / , / . / 
(C) ; / : / , / . / , / , / , / . / 
(D) , / ; / , / , / . / ; / . / . / 
 
6. O texto da questão 5, de Vinícius de Moraes, é: 
(A) Narrativo. 
(B) Dissertativo. 
(C) Descritivo. 
(D) Explicativo. 
 
7. As palavras OLHAR – ABSURDO – PENDE – NEGRAS, na questão 5, são 
respectivamente: 
(A) verbo, adjetivo, verbo, adjetivo. 
(B) verbo, substantivo, substantivo, substantivo. 
(C) substantivo, substantivo, verbo, adjetivo. 
(D) substantivo, adjetivo, verbo, adjetivo. 
 
8. “Afirmo __ você que cabe __ direção, pelo menos __ meu ver, tomar __ medidas 
necessárias para resolver o caso, pois __ qualquer momento estará __ frente do 
colégio __ fanfarra.” 
(A) A – A – À – AS – A – À – A. 
(B) À – À – À – AS – A – A – À. 
(C) À – A – A – AS – A – À – A. 
(D) A – À – A – AS – A – À – A. 
 
9. Assinale a alternativa em que todas as palavras tem prefixo indicativo de 
negação. 
(A) Imprudente – Inteligente. 
(B) Imoral – Intelectual. 
(C) Inteligente – imortal. 
(D) Imoral – Imprudente. 
 
10. Assinale a alternativa CORRETA em relação à regência verbal. 
(A) Informaram-nos todos os possíveis inconvenientes. 
(B) Informaram-na sobre todos os detalhes. 
(C) Informaram-lhes de tudo. 
(D) Avisaram-me tudo. 
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11. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam corretamente 
acentuadas. 
(A) saída, idéia, bárbaro, velóz. 
(B) jurití, automóvel, jibóia, jiló. 
(C) pernalta, Tatuí, lençol, fácil. 
(D) algoz, tatu, chapéuzinho, Tietê. 
 
Leia o texto abaixo para responder as questões 12 e 13: 
 
“Os sapatos ficam entre os pés e o chão, no que são como as palavras. As meias entre 
os pés e os sapatos, como os adjetivos. Os verbos, os passos. Cadarços, laços. Os 
pés caminham lado a lado, calçados. Sapatos são calçados. Porque são e porque são 
usados. Palavras são pedaços. Os pés descalços caminham calados.” (Arnaldo 
Antunes) 
 
12. Em “Os verbos, os passos”, do texto acima, a vírgula está no lugar de: 
(A) um verbo (elípse). 
(B) um verbo (ênclise). 
(C) um pronome (oculto). 
(D) um pronome (inexistente). 
 
13. Os adjetivos, de acordo com o texto, são como: 
(A) Os pés. 
(B) O chão. 
(C) Os sapatos. 
(D) As meias. 
 
14. Qual das alternativas abaixo está corretamente grafada. 
(A) Inoscência. 
(B) Abscesso. 
(C) Facinação. 
(D) Suscinta. 
 
15. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase: 
___ muitos anos que não ____ vejo.  Estou feliz, pois daqui ___ dois meses irei 
Visitá___ nos Estados Unidos. 
(A) Faz, lhe, a, lhe. 
(B) Fazem, a, a, a. 
(C) Faz, a, a, la. 
(D) Fazem, lhe, há, la. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. "Usamos a riqueza mais como uma oportunidade para agir que como um motivo 
de vanglória; entre nós não há vergonha na pobreza, mas a maior vergonha é não fazer 
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o possível para evitá-la... olhamos o homem alheio às atividades públicas não como 
alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil... 
decidimos as questões públicas por nós mesmos, ou pelo menos nos esforçamos por 
compreendê-las claramente, na crença de que não é o debate que é o empecilho à 
ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da 
ação". 
Esta passagem de um discurso de Péricles, reproduzido por Tucídides, expressa: 
(A) os valores éticos e políticos que caracterizam a democracia ateniense no período 

clássico. 
(B) os valores éticos, políticos e militares que caracterizaram a vida pública espartana em 

toda a sua história. 
(C) a admiração pela vida simples e pela pobreza que caracterizou Atenas durante a fase 

democrática. 
(D) os valores éticos,políticos e militares  de todas as cidades gregas, independentemente 

de sua forma de governo. 
 
17. Sobre as invasões dos "bárbaros" na Europa Ocidental, ocorridas entre os 
séculos III e IX, é correto afirmar que: 
(A) foi uma ocupação militar violenta que, causando destruição e barbárie, levou a ruína 

das instituições romanas. 
(B) se, por um lado, causaram destruição e morte, por outro contribuíram, decisivamente, 

para o nascimento da nova civilização, a da Europa Cristã e a da Europa Islâmica. 
(C) apesar dos estragos causados, a Europa conseguiu conter os bárbaros, derrotando-os 

militarmente e, sem solução de continuidade, absorveu e integrou os seus 
remanescentes. 

(D) se não fossem elas, o Império Romano não teria desaparecido, pois, superada a crise 
do século III, passou a dispor de uma estrutura sócio-econômica dinâmica e de uma 
constituição política centralizada. 

 
18. "A própria vocação do nobre lhe proibia qualquer atividade econômica direta. 
Ele pertencia de corpo e alma à sua função própria: a do guerreiro. (...) um corpo ágil e 
musculoso não é o bastante para fazer o cavaleiro ideal. É preciso ainda acrescentar a 
coragem. E é também porque proporciona a esta virtude a ocasião de se manifestar 
que a guerra põe tanta alegria no coração do homens, para os quais a audácia e o 
desprezo da morte são, de algum modo, valores profissionais." 

Bloch, Marc. A SOCIEDADE FEUDAL.  
  Lisboa, Edições 70, 1987. 

 
O autor nos fala da condição social dos nobres medievais e dos valores ligados às 
suas ações guerreiras. É possível dizer que a atuação guerreira desses cavaleiros 
representa, respectivamente, para a sociedade e para eles próprios: 
(A) a garantia de segurança, em um momento histórico  em que as classes e os estados 

nacionais se encontram em permanente conflito, e a perspectiva de conquistas de 
terras e riquezas. 

(B) a permissão real para realização de atividades comerciais, e a eliminação do tédio de 
um cotidiano de cultura rudimentar e alheio a assuntos administrativos. 
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(C) o respeito às relações de vassalagem travadas entre senhores e servos, e a diversão 
sob a forma de torneios e jogos em épocas de paz. 

(D) a participação nas guerras santas e na defesa do catolicismo, e a possibilidade de 
pilhagem de homens e coisas, de massacres e mutilações de inimigos. 

 
19. Assinale a opção que caracteriza a economia colonial estruturada como 
desdobramento da expansão mercantil européia da época moderna. 
(A) A descoberta de ouro no final do século XVI aumentou a renda colonial, favorecendo o 

rompimento dos monopólios que regulavam a relação com a metrópole. 
(B) O caráter exportador da economia colonial foi lentamente alterado pelo crescimento 

dos setores de subsistência, que disputavam as terras e os escravos disponíveis para 
a produção de produtos  de consumo interno. 

(C) A lavoura de produtos tropicais e as atividades extrativas foram organizadas para 
atender aos interesses da política mercantilista européia. 

(D) A implantação da empresa agrícola representou o aproveitamento, na América, da 
experiência anterior dos portugueses nas suas colônias orientais. 

 
20. "O fato relevante do período entre 1790 e 1830 é a formação da classe operária".  
 
"Os vinte e cinco anos após 1795 podem ser considerados como os anos da contra-
revolução".  
 
[Durante esse período] "o povo foi submetido, simultaneamente, à intensificação de 
duas formas intoleráveis de relação: a exploração econômica e a opressão política." 
 
Essas frases, extraídas de A FORMAÇÃO DA CLASSE OPERÁRIA INGLESA do 
historiador E. P. Thompson, relacionam-se ao quadro histórico decisivo na formação 
do mundo contemporâneo, no qual se situam: 
(A) a revolução comercial e a contra reforma . 
(B) o feudalismo e o liberalismo. 
(C) a revolução industrial e a revolução francesa. 
(D) o capitalismo e a reforma protestante. 
 
21. A Europa Ocidental, nos séculos XV e XVI, sofreu diversas transformações 
políticas, econômicas e sociais. Sobre essas transformações podemos afirmar que: 
 

1. o Humanismo e o Renascimento foram movimentos intelectuais e artísticos 
que privilegiaram a observação da natureza método científico. 

2. a Reforma Religiosa liderada por Lutero, identificiando-se com os segmentos 
camponeses alemães, difundiu-se em virtude da centralização do Estado 
alemão. 

3. a Reforma Calvinista aproximava-se da moral burguesa, pois encorajava o 
trabalho e o lucro. 

4. a reação da Igreja Católica, denominada Contra-Reforma, através do Concílio 
de Trento (1545), tentou barrar o avanço protestante, alterando os dogmas 
fundamentais da fé católica. 
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As afirmativas corretas são: 
(A) apenas 1e 3. 
(B) apenas 1e 4. 
(C) apenas 2 e 3. 
(D) apenas 2 e 4. 
 
22. A República Brasileira, na última década do Século XIX, caminhava para a 
consolidação da oligarquia dos coronéis-fazendeiros. A crise econômico-financeira 
agravava as condições de vida na cidade e no campo. A rebelião de Canudos pode ser 
entendida como movimento de: 
(A) hesitação dos mandatários políticos em desfechar medidas repressivas contra a gente 

oprimida que exigia seus direitos políticos , sendo liderados por Antônio Conselheiro. 
(B) resistência da população sertaneja contra a estrutura agrário-latifundiária e as 

medidas repressivas oficiais. 
(C) descontentamento dos fanáticos que buscavam efetivar práticas liberais burguesas 

entre  elas a liberdade religiosa. 
(D) rebeldia dos jagunços que se opunham à rede de açudes e às campanhas de 

combate às secas que afastariam as medidas governamentais de amparo aos 
flagelados. 

 
23. Quais os fatos, entre os a seguir relacionados, que ocorreram durante o Estado 
Novo (1937-1945), no governo de Getúlio Vargas? 
 

1. Os partidos políticos foram extintos e a imprensa escrita e falada foi 
controlada pelo DIP. 

2. O plano Cohen, forjado pelo governo Vargas, justificou uma intervenção 
armada no próprio governo. 

3. A Semana de Arte Moderna revolucionou o mundo das Letras e das Artes 
Plásticas, apesar de ter  sofrido uma reação contrária das classes 
dominantes. 

4. O Governo do Brasil assinou contrato com indústrias alemãs para a 
construção de usinas nucleares em Angra dos Reis. 

5. A queima de café para controlar preços e regular a produção foi denominada 
de "cotas de sacrifício". 

 
Estão corretos apenas os itens: 
(A) 1, 2, 3 e 4. 
(B) 1, 3, 4 e 5. 
(C) 1, 2 e 5. 
(D) 1, 3 e 4. 
 
24. No período em que o Brasil foi dirigido por governos militares a decretação do 
AI 5 (Ato Institucional número 5) representou um "endurecimento" do regime instalado 
em 1964, que pode ser explicado: 
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(A) pela ação dos grupos de oposição, que trocaram a luta armada pela oposição 
parlamentar ao regime. 

(B) pela crise decorrente do impedimento do Presidente Costa e Silva (por motivo de  
doença) em que o vice Pedro Aleixo deveria ser empossado presidente. 

(C) pela crise econômica resultante do esgotamento do ‘Milagre Brasileiro’decorrente da 
crise internacional do petróleo. 

(D) pelas crescentes manifestações oposicionistas de líderes políticos, estudantes e 
intelectuais contra o regime. 

 
25. Ao assumir a presidência da República, estabeleceu  um plano econômico com a 
finalidade de acabar com a inflação, confiscando as cadernetas de poupança, as 
aplicações financeiras e as contas correntes, gerando uma grave crise na indústria, 
desemprego e a falência de várias empresas. 
O texto acima, refere-se a: 
(A) José Sarney e o Plano Cruzado. 
(B) Itamar Franco e o Plano Real. 
(C) Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real. 
(D) Fernando Collor de Melo e o Plano Collor. 
 
26. Sobre o Estatuto dos Funcionários públicos do município de Tapiratiba é 
incorreto afirmar que: 
(A) O  Cargo Público é criado por Lei, com denominação própria e em número certo e 

pago pelos cofres do município, cometendo-se ao seu titular um conjunto de deveres, 
atribuições e responsabilidades. 

(B) Os cargos  de carreiras são de provimento efetivo (os isolados são de provimento) ou 
em comissão, segundo o que for determinado por lei. 

(C) As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada classe serão descritas em 
regulamento, incluindo entre outras as seguintes indicações: denominação, código, 
descrição sintética, regulamento, exemplos típicos de tarefas, qualificação mínima 
para o exercício do cargo, requisito legal ou especial. 

(D) Os cargos públicos municipais serão acessíveis a todos os brasileiros sem exceção. 
 
27. Compete ao Prefeito prover os cargos públicos municipais ressalvada a 
competência da Câmara Municipal, quanto aos cargos existentes em seus serviços. Os 
cargos públicos  municipais serão providos por: 
 

I - Nomeação 
II - Promoção 
III - Transferência  
IV - Reintegração 
V - Reversão 
VI - Aproveitamento 
 

Os  itens corretos correspondentes ao provimento dos cargos públicos municipais 
são: 
(A) I, II, III VI. 
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(B) I, II, V, VI. 
(C) !, II, III, IV,  V,  VI. 
(D) !, II, VI. 
 
28. Sobre o Estágio Probatório do funcionário nomeado em caráter efetivo assinale 
a alternativa incorreta: 
(A) O funcionário ficará sujeito ao Estágio Probatório de 2 (dois) anos de exercício 

ininterrupto, durante o qual apurar-se-á a conveniência ou não de ser confirmada a 
sua nomeação. 

(B) Os chefes de repartição ou serviço, em que sirvam funcionários sujeitos ao estágio 
probatório, 6 (seis) meses antes do término deste, informarão reservadamente, ao 
órgão do pessoal competente sobre os requisitos: indoneidade moral, eficiência, 
aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço. 

(C) Julgando o parecer e a defesa o Prefeito decretará a exoneração do funcionário se 
achar aconselhável, ou confirmará, se sua decisão for favorável a permanência do 
mesmo. 

(D) A apuração dos requisitos para a  exoneração do funcionário deverão processar-se de 
modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes de findo o período de 
estágio. 

 
29. Da Reversão é correto afirmar: 
(A) É o reingresso do aposentado do serviço público municipal, após verificação, em 

processo, de que não subestimem os motivos determinantes da aposentadoria. 
(B) É a volta do funcionário em disponibilidade ao serviço de cargo público. 
(C) É o reingresso do funcionário no serviço público, com ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes do afastamento.  
(D) É o reingresso do funcionário do serviço público municipal, após verificação, em 

processo de que não subestimem os motivos determinantes de licença prêmio.  
 
30. A Vacância  de cargo decorrerá de: 
(A) Reversão, Exoneração, Demissão, Promoção, Transferência, Aposentadoria e 

Falecimento. 
(B) Exoneração, Demissão, Promoção, Transferência, Aposentadoria, Posse em outro 

cargo e Reintegração. 
(C) Reversão, Reintegração, Exoneração, Demissão, Promoção, Transferência, 

Falecimento e Aposentadoria. 
(D) Exoneração, Demissão, Promoção, Transferência, Aposentadoria, Posse em outro 

Cargo e Falecimento.  
 







