
   
   
   
   

   
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e 
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas, no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-
se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos, após o início de sua realização, contudo não 
poderá levar consigo o Caderno de Provas.  
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala 
e pelo coordenador da unidade escolar. 

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, a partir de 09h00min do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público  
nº. 003/2010, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 09h00min do dia 10 de maio de 2010 
e encerrando-se às 09h00min do dia 12 de maio de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. A interposição de recursos no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal poderá ser feita nos dias 10 e 11 de maio de 2010, no horário de expediente. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita também via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas 
no prazo recursal à Consulplan, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, no link 
correspondente ao Concurso Público.  
 

44 – M 
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CCCAAARRRGGGOOO:::   PPPSSSIIICCCÓÓÓLLLOOOGGGOOO   
TEXTO:      Viajandões 

Violência urbana nunca foi novidade. Aumentou, mas sempre existiu. Porém, até ela já teve dias mais românticos. 
Podemos quase sentir saudade de uma época em que os crimes eram protagonizados por uma turma que queria apenas 
enriquecer sem trabalhar, e para isso invadiam sua casa, levavam seu carro ou afanavam sua bolsa, mas sempre tendo a 
delicadeza de avisar antes:  

– Mãos ao alto, isso é um assalto. 
Eles sabiam o que estavam fazendo. E uma vez com o objeto do desejo em mãos, iam embora apressados assim que 

ouviam as sirenes da polícia, não sem antes fazer uma mesura de despedida. 
Hoje os meliantes chegam agressivamente comunicando “Perdeu! Perdeu!”, a polícia não aparece e ninguém sabe 

direito o que está fazendo: se antes éramos surpreendidos por um pessoal que, a seu modo, tentava evitar confusões 
desnecessárias, hoje nos atacam completamente chapados, alucinados e sem a menor condição de distinguir um assalto de 
um assassinato. Não se pode mais escolher entre a vida ou a bolsa: eles levam ambas. 

A recomendação sempre foi a de não reagir. Eles têm uma arma, você não. Obedeça. Porém, até um tempo atrás, 
contávamos com um mínimo de discernimento a nosso favor. Quem te assaltava sabia que estava cometendo um crime, 
sabia que deveria agir rápido e fazer o menor estrago possível, sem chamar atenção. Havia esperança de eles serem 
minimamente lúcidos e fazerem o serviço limpo. 

Hoje, o cara que te ataca pensa que é Jesus Cristo. Tem delírio de todos os tipos. Se você ousar piscas os olhos, ele 
poderá interpretar como um sinal feito para o carro da frente. Se você estiver de camiseta verde, isso pode ser 
considerado uma provocação, já que a grama também é verde, você por acaso o está mandando pastar? Em sua infinita 
doideira, nós é que somos a ameaça. 

Não bastasse estarmos sem segurança nas ruas e à mercê de marginais que têm a maior facilidade para conseguir uma 
arma de fogo, ainda temos que lidar com essa outra arma invisível e ainda mais letal: o descontrole de seus atos. Se antes 
torcíamos para nunca sermos assaltados, atualmente torcemos para que, quando chegar a nossa vez, o criminoso esteja de 
cara, sóbrio, no seu juízo perfeito, totalmente capacitado para levar o que é nosso sem entrar em surto. 

É mais uma inversão de comportamento que a violência provoca. Antes, morrer de causa natural era morrer de 
velhice. Hoje, natural é morrer de latrocínio. Cidadãos que trabalham e pagam impostos vivem em prisão domiciliar, 
atrás de grades. Você atende o telefone e alguém tenta lhe extorquir dinheiro através de um trote. Você não tem 
segurança para ir ao supermercado. Não tem segurança ao sair de uma igreja. Não tem segurança dentro da escola. 

E agora essa: ainda temos que torcer para que o agressor, ao nos atacar, não tenha medo de nós. 
(E-mail: marta.medeiros@oglobo.com.br) 

01) Quanto ao tipo de texto, pode-se classificar “Viajandões” como: 
A) Descritivo. B) Narrativo.  C) Dissertativo.  D) Publicitário.  E) Científico. 

 

02) Segundo o texto, é correto afirmar que: 
A) A violência urbana é característica somente da sociedade contemporânea. 
B) A violência na sociedade atual é muito mais agressiva. 
C) Os assaltantes têm respeito pela vida das vítimas. 
D) Os assaltantes são lúcidos e fazem um serviço limpo sem agressão às vítimas. 
E) A polícia intimida os assaltantes que protagonizam os assaltos. 

 

03) Para a autora, a violência hoje: 
A) Está sendo combatida, erradicada. 
B) É romântica, porque os protagonistas dos crimes querem, apenas, enriquecer. 
C) Está sendo uma novidade. 
D) As vítimas são a ameaça para os assaltantes que parecem loucos. 
E) Todo assaltante pensa ser um deus. 

 

04) Assinale a passagem que NÃO pode ser comprovada pelo texto: 
A) As pessoas, hoje, não possuem segurança no supermercado, na igreja, na escola. 
B) A autora faz referência à violência de épocas passadas. 
C) A violência sempre existiu. 
D) Hoje, torcemos para que o assaltante tenha controle sobre seus atos, esteja lúcido. 
E) Hoje, o natural é morrer de velhice. 

 

05) No primeiro parágrafo temos: “Porém, até ela já teve dias mais românticos.” O termo grifado refere-se à: 
A) Autora.  B) Novidade.  C) Saudade.  D) Violência.  E) Época. 

 
 

06) NÃO manteve o sentido original a reescrita do texto em: 
A) “Quem te assaltava sabia que estava cometendo um crime, sabia que devia agir rápido e fazer o menor estrago 

possível, sem chamar atenção.” / Quem te assaltava sabia que estava cometendo um crime, sabia que devia, sem 
chamar atenção, agir rápido e fazer o menor estrago possível. 
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B) “E uma vez com o objeto do desejo em mãos, iam embora apressados assim que ouviam as sirenes da polícia, não 
sem antes fazer uma mesura de despedida.” / E uma vez com o objeto do desejo em mãos, assim que ouviam as 
sirenes da polícia, iam embora apressados, não sem antes fazer uma mesura de despedida. 

C) “Havia esperança de eles serem minimamente lúcidos e fazerem um serviço limpo.” / Existia esperança de eles, 
minimamente, serem lúcidos e fazerem um serviço limpo. 

D) “Podemos quase sentir saudades de uma época em que os crimes eram protagonizados por uma turma que queria 
apenas enriquecer sem trabalhar...” / Podemos sentir saudades de uma época em que os crimes eram quase 
protagonizados por uma turma que queria apenas enriquecer sem trabalhar... 

E) “Cidadãos que trabalham e pagam impostos vivem em prisão domiciliar, atrás de grades.” / Vivem em prisão 
domiciliar, atrás de grades cidadãos que trabalham e pagam impostos. 

 

07) Considerando o contexto em que as palavras grifadas aparecem, NÃO mantém o mesmo sentido se for 
substituída pela  que está  entre parênteses: 
A) “... não sem antes fazer uma mesura de despedida.” 3º§ (reverência) 
B) “Hoje os meliantes chegam agressivamente...” 4º§ (marginal) 
C) “Se você ousar piscar os olhos...” 6º§ (atrever-se) 
D) “... ainda temos que lidar com essa outra arma invisível e ainda mais letal” 7º§ (mortal) 
E) “... totalmente capacitado para levar o que é nosso sem entrar em surto.” 7º§ (tendência) 

 

08) Assinale a alternativa em que a autora usa a língua informal: 
A) “Se você ousar piscar os olhos, ele poderá interpretar como um sinal feito para o carro da frente.” 
B) “Hoje o cara que te ataca pensa que é Jesus Cristo.” 
C) “É mais uma inversão de comportamento que a violência provoca.” 
D) “Havia esperança de eles serem minimamente lúcidos e fazerem um serviço limpo.” 
E) “Hoje, natural é morrer de latrocínio.” 

 

09) Assinale a alternativa em que a autora se dirige ao leitor: 
A) Se você estiver de camiseta verde, isso pode ser considerado uma provocação... 
B) Antes, morrer de causa natural era morrer de velhice. 
C) Cidadãos que trabalham e pagam impostos vivem em prisão domiciliar, atrás das grades. 
D) Violência urbana nunca foi novidade. 
E) Eles sabiam o que estavam fazendo. E uma vez com o objeto do desejo em mãos, iam embora apressados... 

 

10) “Porém, até um tempo atrás, contávamos com um mínimo de discernimento a nosso favor.” Nesta passagem, a 
autora usa a primeira pessoa do plural por que: 
 A) Refere-se aos companheiros de trabalho e a si mesma. 
 B) Refere-se aos leitores e a si mesma. 
 C) Inclui os assaltantes e a si mesma. 
 D) Refere-se à polícia, aos assaltantes e a si mesma. 
 E) Refere-se aos assaltantes do passado, do presente e a si mesma. 

 
  

SAÚDE   PÚBLICASSAAÚÚDDEE PPÚÚBBLLIICCAA   
 

11) Analise as definições abaixo: 
I. Epidemia Explosiva (ou por fonte comum): há um aumento expressivo no número de casos, em um curto período 

de tempo, sendo compatível com o período de incubação da doença. 
II. Epidemia Progressiva (ou de contato): ocorre um aumento gradativo de casos, mas a fonte de infecção não é única, 

sendo representada por exposições sucessivas e em cadeia.    
Com base na análise, assinale: 
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
B) Somente a afirmativa I está correta.      
C) Somente a afirmativa II está correta. 
D) Somente a afirmativa I está correta e a afirmativa II está incompleta. 
E) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

12) “As práticas de vigilância sanitária devem ser expressão de políticas públicas, visando a promoção e proteção à 
saúde das pessoas.” Com base nesta afirmativa, é correto afirmar que: 
A) A vigilância sanitária deve ser desvinculada do contexto relacionado ao desenvolvimento econômico. 
B) Cada instância de governo deve assumir suas especificidades locorregionais, estaduais e nacionais, visando à 

equidade. 
C) Os interesses sanitários devem se contrapor aos interesses econômicos. 
D) A qualidade de vida de uma população não faz parte dos objetivos da vigilância sanitária. 
E) O risco sanitário e o ciclo de produção não persistem em relação aos interesses das políticas públicas. 
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13) A vigilância ambiental em saúde trata da epidemiologia ambiental e procura compreender as relações entre o 
meio ambiente e a saúde. Utiliza para tanto, informações sobre: 
A) Fatores de riscos existentes (físicos, químicos, biológicos etc.). 
B) Características especiais do ambiente que interferem no padrão de saúde da população. 
C) Efeitos adversos à saúde relacionados à exposição a fatores de risco ambientais. 
D) O conhecimento da relação existente entre a exposição a um determinado fator e algum efeito adverso à saúde. 
E) Todas as afirmativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

 

14) A Política Nacional de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde possui algumas características, tais como, 
EXCETO:   
A) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas. 
B) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 
C) Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e coordenação do cuidado, do vínculo e da 

continuidade das ações de saúde. 
D) Considera a prevenção de agravos e o diagnóstico somente nos casos destinados a reabilitação. 
E) Considera o sujeito em sua singularidade e na inserção sócio-cultural, buscando a prevenção e o tratamento de 

doenças. 
 

15) O Programa de Saúde da Família (PSF) não é uma peça isolada do sistema de saúde, por isso permite: 
A) Ordenar os encaminhamentos com referência e menor desperdício, pois conhece a clientela e acompanha cada 

caso. 
B) O tratamento das doenças sem consolidar a prevenção. 
C) Ampliar o atendimento nos hospitais em trabalhos clínicos. 
D) Reorientação do modelo assistencial social em confronto com a saúde das pessoas. 
E) Redução de custos, o objetivo primeiro da assistência à saúde.   

 

16) Considerando as esferas do governo no Sistema Único de Saúde – SUS, sabe-se que são compreendidas como: 
A) Área Federal, Estadual e Municipal.   D) Ministérios do Governo Federal. 
B) Setor Público e Setor Privado.    E) Executivo, Legislativo e Judiciário. 
C) Sociedade Civil Organizada e Município. 

 

17) A Constituição Federal de 1988 estabelece que o acesso aos serviços de saúde no Brasil tem caráter: 
A) Público e organizado pela classe social.   D) Filantrópico pela inclusão social. 
B) Civil com restrições às responsabilidades.  E) Disponível para minoria. 
C) Universal, ao qual todos têm direito. 

 

18) “Os conceitos de descentralização, regionalização e hierarquização são inegáveis nas organizações dos serviços de 
saúde.” Hierarquização no setor de saúde significa: 
A) Ações hegemônicas. 
B) Gerência com ações político-administrativas. 
C) Interdisciplinaridade nas funções individuais. 
D) Articulação entre serviços de nível de complexidade crescente. 
E) Gestão colegiada. 

 

19) A Lei Federal nº 8080/1990 estabelece que o município pode celebrar convênios e contratos com os serviços 
privados de saúde e assim terá assegurado o direito de: 
A) Controlar e avaliar sua execução. 
B) Fiscalizar obras civis. 
C) Mencionar e redimensionar o controle de qualidade. 
D) Estabelecer normas para avaliar as ações sociais e de saúde. 
E) Estabelecer normas de regionalização.  

 

20) “A Política Nacional de Humanização – Humaniza SUS tem como eixo norteador, as práticas de atenção e gestão, 
em todas as esferas do SUS.” Considerando esta afirmativa, analise:  
I. Na política de qualificação, a humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais, que opera 

transversalmente toda a rede do SUS. 
II. A humanização como uma política transversal supõe necessariamente ultrapassar as fronteiras dos diferentes 

saberes/poderes, existentes na produção dos serviços da saúde. 
III. Tomar a saúde como valor de uso é ter como padrão na atenção, o vínculo com os usuários, garantindo-lhes 

direitos, extensivos a seus familiares. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I, II, III  B) II, III  C) I, II   D) I, III   E) II  
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CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
 

21) São princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo, EXCETO: 
A) O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade do ser humano. 
B) O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da dignidade do ser humano. 
C) O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da improbidade do ser humano. 
D) O Psicólogo baseará o seu trabalho apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 
E) O Psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade.  

 

22) De acordo com o Código de Ética Profissional, ao Psicólogo é vedado, EXCETO: 
A) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão. 
B) Utilizar ou favorecer o uso do conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de tortura. 
C) Induzir convicções de orientação sexual quando do exercício de suas funções profissionais. 
D) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência. 
E) Ser conivente com erros praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. 

 

23) Considerando os estudos e a obra escrita de Sigmund Freud, dentre outros fatores, o que justifica afirmar a 
existência do inconsciente, é: 
A) O estado de latência como fenômeno físico. 
B) A ocorrência dos atos falhos e dos sonhos nas pessoas sadias. 
C) A lembrança como resíduos de processos somáticos. 
D) A existência em nós mesmos, de uma segunda consciência, a qual conseguimos perceber. 
E) Possuirmos um subconsciente definido por Freud. 

 

24) Ao falar que “a representação é rechaçada do consciente e mantida obstinadamente afastada, pois com esse 
afastamento se logra o travamento motor do impulso, o impedimento da ação” Freud, em seus escritos sobre a 
Psicologia do Inconsciente, está se referindo: 
A) Ao recalque.      D) Ao deslocamento pulsional. 
B) Aos mecanismos de defesa do Id.   E) A histeria. 
C) A pulsão. 

 

25) “Complemento libidinal do egoísmo próprio da pulsão de autoconservação, egoísmo que, em certa medida, 
corretamente pressupomos estar presente em todos os seres vivos.” A definição dada por Freud, refere-se ao 
conceito de: 
A) Anomalia.      D) Narcisismo. 
B) Perversão.      E) Necessidades primárias. 
C) Esquizofrenia.   

 

26) Ao discutir os “pressupostos psicossociais da exclusão,” Pedrinho Guareschi, aponta alguns imperativos da 
sociedade contemporânea, que sustentam a exclusão de significativas parcelas da população, como a 
culpabilização, que poderá ser definida como: 
A) Atribuição do sucesso e do fracasso exclusivamente a pessoas particulares, com suas causalidades históricas e 

sociais. 
B) Atribuição do sucesso e do fracasso exclusivamente a pessoas particulares, esquecendo-se de causalidades 

históricas e sociais. 
C) Atribuição de valores e competências sociais ao coletivo de pessoas para bem responderem aos ditames 

inquestionáveis da sociedade contemporânea. 
D) Atribuição da causa do sucesso e do fracasso de milhões de pessoas ao uso indevido de técnicas de vida social, 

sem o devido aval da ciência. 
E) Atribuição do sucesso e do fracasso individual, como modos de vidas inquestionáveis e presentes nas sociedades 

capitalistas.           
 

27) No processo de desqualificação social vivido por milhões de pessoas no mundo e no Brasil, o sujeito vive como 
possível consequência a ruptura dos vínculos sociais. Essa ruptura pode gerar: 
A) Manutenção da esperança em conseguir sua reinserção produtiva na sociedade. 
B) Perda do contato com a realidade e instauração de surto psicótico. 
C) Afastamento do mercado de trabalho e perda de contatos com a família. 
D) Fortalecimento de sua capacidade criativa que conta com suportes satisfatórios presentes no apoio assistencial 

governamental. 
E) Distanciamento de seu fazer profissional com novas capacitações técnicas. 
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28) A psicologia social vem atuando e procurando contribuir, no Brasil,  para a melhoria da qualidade de vida de 
milhões de brasileiros ao integrar algumas políticas públicas na área da saúde, assistência social, sistema 
prisional e outras. José de Souza Martins, afirma sobre o sujeito objeto das políticas públicas na sociedade 
contemporânea “ser aquele que não é reconhecido como sujeito, que é estigmatizado, considerado nefasto ou 
perigoso à sociedade”. O autor refere-se: 
A) Ao excluído, em geral.     D) Aos moradores da zona rural. 
B) Ao criminoso, em particular.    E) Aos alunos repetentes. 
C) A todos os brasileiros. 

 

29) De acordo com a Lei Orgânica do município de Itapira, ao servidor público com exercício de mandato eletivo 
aplicam-se as seguintes disposições: 
I. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no 

exercício estivesse. 
II. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será 
computado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

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

 

30) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do município de Itapira obedecerá aos 
princípios de: 
A) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. 
B) Legalidade, nomeação. 
C) Assossiação sindical, moralidade, admissão. 
D) Funções públicas, nomeação, exoneração. 
E) N.R.A.    

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   
31) “A união da Ricardo Eletro com a Insinuante, duas grandes empresas, cria a segunda maior rede de lojas do 

Brasil. A nova empresa, cujo nome é ‘Máquina de Vendas’, nasce com um faturamento de 4,2 bilhões de reais e 
cerca de 500 lojas em 16 estados brasileiros. Esse tipo de fusão entre empresas é prática antiga em se tratando de 
estratégias mercadológicas e, atualmente, nesses tempos de economia globalizada, tem-se assistido, uma forte 
tendência mundial, no sentido da concentração das atividades produtivas em torno de um número cada vez mais 
reduzido de grupos econômicos.”             (Revista Veja, 07/04/2010) 

 Dentre estas estratégias econômicas, e especificamente ligadas ao caso citado, estão: 
A) Trustes, holdings e monopólios. 
B) Cisão, fusão e incorporação. 
C) Cartéis, conglomerados e companhia limitada. 
D) Cartelismo, “Joint Ventures” e colaboração entre as partes. 
E) Cooperativa, sociedade anônima e holdings. 

32) Para além da violência física cometida pelos governos repressivos, o machismo, o racismo, a homofobia e a 
discriminação de maneira geral, são expressões da violência psicológica e física contra as ditas minorias 
sociais. Os principais alvos da segregação social no Brasil são: 
A) Moradores de periferias, políticos corruptos, portadores de necessidades especiais e portadores de sobrepeso. 
B) Analfabetos, apolíticos, ateus e afrodescendentes. 
C) Mulheres, negros, indígenas, homossexuais e classes menos favorecidas. 
D) Adolescentes, crianças em idade escolar, portadores de doenças contagiosas e de Síndrome de Dowm. 
E) Estrangeiros, imigrantes, descendentes de índios e jovens e adolescentes. 

33) Vive-se um momento peculiar no cenário político brasileiro. A eleição geral de 2010 será a sexta eleição direta 
consecutiva para Presidente da República. Isso representa um avanço na história política do Brasil, 
essencialmente marcada por governos autoritários, populistas e oligárquicos. Pode-se afirmar que o Brasil 
conquistou até o momento uma “democracia formal poliárquica”, ou seja: 
A) Eleições livres, mas com controle partidário, proibição de coligações e certa liberdade de imprensa. 
B) Liberdade e associação partidária e de expressão, eleições semidiretas em cidadania limitada apenas ao controle 

censitário. 
C) Oficialização das instituições político-partidárias, pluripartidarismo e cerceamento da imprensa e dos meios de 

comunicação. 
D) Eleições livres e frequentes, liberdade de expressão, fontes de informações diversificadas, autonomia para 

associações e cidadania inclusiva. 
E) Ampla, geral e irrestrita participação popular nos meios políticos, proibição de coligações e associações partidárias 

e reformas sociais de base. 
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34) “Estamos hoje, em torno dos sete bilhões na face da Terra, 3 bilhões a mais do que no dia em que o homem pisou 
na lua. Em 2050, poderemos ser 10 bilhões, 3 bilhões a mais do que hoje. Diante do empobrecimento das reservas 
de água doce, das repetidas crises alimentares e das mudanças climáticas, muitos ousam brandir hoje a bandeira - 
tabu: o controle global dos nascimentos.”           (Revista Planeta, 02/2010) 
 

Esse tipo de controle já existe oficialmente e com resultados efetivos, tais como: 
A) Na Índia, onde a própria estrutura de párias foi desmantelada após a diminuição de quase 50% da sua taxa de 

natalidade. 
B) No Canadá, onde o problema de superpopulação já havia provocado uma imigração maciça em direção aos EUA. 
C) Na China, onde a “política do filho único” evitou o nascimento de mais de 400 milhões de crianças, desde 1973. 
D) Na Argentina, onde o problema da superpopulação sem distribuição de renda data do início do século passado. 
E) Na Itália e outros países europeus, onde a população jovem e infantil supera em mais de 70% a população adulta 

ou idosa. 
35) O resultado do Brasil no ranking de desenvolvimento da educação evidencia que é preciso investir mais para 

melhorar. Em janeiro de 2010, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura (UNESCO), 
divulgou o índice de desenvolvimento da educação de 128 países. O Brasil aparece na 88ª posição, perto de 
Honduras (87ª), Equador (81ª), Bolívia (79ª) e longe dos vizinhos Argentina (38ª), Uruguai (39ª) e Chile (51ª). 
Alcançar a qualidade não é tarefa fácil e requer: 
A) Apenas um posicionamento efetivo dos pais, responsáveis em primeira instância pela educação dos filhos. 
B) Uma mudança de postura dos professores e agentes educacionais, únicos responsáveis pelos sucessos (ou não) do 

empreendimento educacional. 
C) Uma nova gestão governamental em relação à educação, uma vez que não há verbas destinadas especificamente a 

esse setor. 
D) A conscientização dos alunos, que não se empenham devidamente nos estudos e, portanto são os principais 

responsáveis por esse resultado. 
E) Tempo e ações integradas da formação de professores até à infraestrutura geral da educação. 

 
 

C
 

CCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   LLLOOOCCCAAAIIISSS   
  

 

36) São municípios limítrofes ao município de Itapira, EXCETO: 
A) Águas de Lindoia.     D) Serra Negra. 
B) Valparaíso.       E) Espírito Santo do Pinhal. 
C) Mogi-Guaçu. 

 

37) Sobre o município de Itapira, analise: 
I. O município pertence a Diocese de Amparo e tem como padroeira, Nossa Senhora da Penha. 

II. O coreto e a Igreja da Vila de Eleutério são algumas das construções históricas do bairro. 
III. A Casa da Cultura abriga a Biblioteca Municipal, sala de pesquisas, um auditório e área para exposições.  

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

 

38) Sobre o município de Itapira, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Juca de Oliveira, ator e dramaturgo, é um itapirense famoso.     
(     ) Numa homenagem ao poema de Menotti Del Picchia, o Parque Juca Mulato é uma das principais atrações 

turísticas da cidade e uma das maiores áreas verdes urbanas da região. 
(     ) O município de Itapira pertence à mesorregião de Campinas. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, F  C) V, F, V  D) F, F, V  E) V, V, V 

 

39) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) O município de Itapira é apelidado de “cidade dos loucos” devido aos três grandes hospitais psiquiátricos que nele 

se encontram. 
B) O significado da palavra Itapira, é: Ita (pedra, morro) pira (ponta, penhasco, isto é, ponta de pedra ou pedra 

pontiaguda). 
C) O time “Unidos por Itapira” é o melhor do município de Itapira. 
D) Em 1950, deu-se a inauguração da primeira igrejinha que o povo de Itapira fora agraciado para iniciar a Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, no Barão Ataliba Nogueira. 
E) O município de Itapira já foi denominado de Penha do Rio do Peixe. 

 

40) “ ______________________ são próprias para a prática da canoagem, têm acesso pela rodovia Itapira – Lindoia.” 
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior: 
A) Cachoeiras da Prata     D) Corredeiras de Lindoia 
B) Corredeiras do Rio do Peixe    E) N.R.A.   
C) Cachoeiras do Bom Retiro 







