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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.  
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CCCAAARRRGGGOOO:::  TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   DDDEEE   EEENNNFFFEEERRRMMMAAAGGGEEEMMM   
TEXTO:     E a família? Vai bem?  

Família não é um conceito fixo e limitado. Ao mesmo tempo em que há um significado universal há também um 
significado individual, para cada um de nós. É, ao mesmo tempo, um espaço mutável e permanente. Toda família lida 
com dificuldades, alegrias, frustrações e realizações. No entanto, existem famílias que, do ponto de vista de sua dinâmica 
relacional, apresentam-se como famílias disfuncionais. Famílias cuja convivência é essencialmente fonte de conflitos e 
sofrimentos emocionais. São famílias que funcionam basicamente de duas maneiras: em um modelo cindido ou em um 
modelo fusionista. 

Evitar a aproximação é a principal característica das famílias cindidas. São relações em que predominam um padrão 
rígido de convivência, baseado em críticas, acusações, isolamentos, silêncios, desqualificações. Nessas famílias a 
convivência é sentida como algo que machuca e é, portanto, evitada. 

Nas famílias fusionistas ou simbióticas, ocorre o extremo oposto: as pessoas vivem em estado de fusão, de não-
diferenciação e de superproteção. Os papéis são misturados e confusos. Existe uma dependência mútua entre seus 
membros. 

Nesse tipo de família, mesmo as pessoas que se casam ou que saem da casa dos pais tendem a continuar mantendo 
esse padrão. Há uma dependência emocional, uma dificuldade em alcançar a autonomia. Quando um membro da família 
consegue se desvencilhar, é comum a família reagir. A negação ou a invalidação podem entrar em cena. 

Se nas famílias cindidas a proximidade é geradora de conflitos, na fusionista separar é o que faz sofrer. 
    (Fátima Rabelo) 

01) De acordo com o texto “E a família? Vai bem?”, analise: 
I. Toda família lida com dificuldades, alegrias, frustrações e realizações. 

II. Família não é um conceito fixo e limitado. 
III. Família é um espaço mutável e permanente. 

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

 

02) Sobre famílias disfuncionais, de acordo com o texto, é correto afirmar: 
A) São limitadas e complexas. 
B) Predomina o padrão rígido de convivência. 
C) A convivência é fonte de conflitos e sofrimentos emocionais. 
D) As pessoas vivem num estado de fusão. 
E) A convivência é evitada. 

 

03) No trecho “É, ao mesmo tempo, um espaço mutável e permanente.” a palavra destacada apresenta como 
significado correto: 
A) Admissível.      D) Que transmite conhecimento, ensina.  
B) Mudável.      E) Exorbitante.   
C) Limitante. 

 

04) Em “São famílias que funcionam basicamente de duas maneiras: em um modelo cindido ou em um modelo 
fusionista.” os dois pontos (:) foram utilizados para: 
A) Indicar uma curta duração, sem marcar o fim do enunciado. 
B) Marcar termos deslocados. 
C) Dar início a fala ou citação textual. 
D) Dar início a uma sequência que explica, esclarece, identifica, desenvolve ou discrimina uma ideia anterior. 
E) Finalizar oração interrogativa direta. 

 

05) Assinale a alternativa que apresenta a concordância adequada e correta: 
A) É proibida entrada de estranhos.    D) Escolheu péssimos hora e momento para falar. 
B) Havia menas pessoas na reunião.   E) Elas mesmo não quiseram colaborar. 
C) São famílias bastante agradáveis. 

 

06) Assinale a afirmativa que se encontra grafada INCORRETAMENTE: 
A) Seu argumento está mal estruturado. 
B) Ela voltará daqui há um ano. 
C) Ninguém realmente conhece o porquê de sua ausência. 
D) O juiz absolveu o réu. 
E) Ele sempre agia com muita discrição. 

 

07) Assinale a alternativa em que o uso da crase encontra-se correto: 
A) À medida que caminhava ficava mais longe de casa. D) Ficamos frente à frente. 
B) Vou à Roma.      E) Isto não interessa à ninguém. 
C) Estou disposto à dormir. 
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08) Em “No entanto, existem famílias que, do ponto de vista de sua dinâmica relacional, apresentam-se como famílias 
disfuncionais.” a expressão destacada no trecho tem claro valor de: 
A) Escolha.  B) Adversidade. C) Finalidade.  D) Conclusão.  E) Tempo. 

 

09) No trecho “Quando um membro da família consegue se desvencilhar, é comum a família reagir.”, sem que se 
altere o sentido da frase, a palavra destacada pode ser adequadamente substituída por: 
A) Oscilar.  B) Reunir em grupos. C) Soltar, desprender. D) Destruir, dissipar. E) Dedicar, consagrar.  

 

10) “Se nas famílias cindidas a proximidade é geradora de conflitos, na fusionista separar é o que faz sofrer.” as 
palavras destacadas apresentam como respectivos sinônimos: 
A) separadas / relativo a fusão, partidário dela  D) divididas / introduzida 
B) cruzadas / arrebatada, apressada    E) cortadas / caída 
C) marcadas / rotineira 

MATEMÁTICAMMAATTEEMMÁÁTTIICCAA   
   

11) Sejam os conjuntos: F = {x ∈  N*/ x < 4}, G = {x ∈  Z / x2 + 3x − 4 = 0} e H = {x ∈  Z* / x2 − 5x = 0}. Quantos 
elementos possui o produto cartesiano (F U G) x (G U H)? 
A) 3  B) 9   C) 12   D) 15   E) 16 

 

12) Seja a função f(x) = x² + kx + 4, cujo gráfico corta o eixo y num ponto de ordenada K. Sendo assim, é correto 
afirmar que a função: 
A) Não apresenta raízes reais. 
B) Apresenta duas raízes reais: uma positiva e outra negativa. 
C) Tem uma raiz nula. 
D) Apresenta duas raízes reais: ambas positivas. 
E) Apresenta raízes reais iguais. 

 

13) Qual é a ordenada do vértice da função quadrática, cujo gráfico está representado a seguir? 

 
 

A) – 0,5  B) – 0,25  C) – 0,125  D) – 0,2  E) – 0,75 
 

14) O gráfico da função f(x) = ax − 3b corta o eixo y no ponto de ordenada 15 e o eixo x, no ponto de abscissa 5. 
Qual é o valor da soma a + b? 
A) – 8  B) 6   C) 10   D) –7   E) – 4 

15) Dada a função f(x) = x2 – 4x + 3. Qual das alternativas a seguir indica a função g(x) tal que g(x) = f(2x – 4)? 
A) g(x) = 4x2 +12x – 23     D) g(x) = 3x2 + 28x – 31 
B) g(x) = 2x2 –19x – 13     E) g(x) = 4x2 – 24x + 35 
C) g(x) = x2  – 24x + 32 

16) Seja f(x) = –x – a e g(x) = 2x + 4. Qual é o valor de a, para que f(g(x)) = g(f(x))?  
A) 8  B) 6   C) 7   D) 5   E) 6 

17) Seja f(2x − 3) = 12x − 16. Qual das alternativas abaixo representa a função inversa de f(x)? 

A) 
6

2x)x(f 1 +
=−                 D)

4
3x2)x(f 1 +

=−              

B)
3

5x2)x(f 1 +
=−                    E) 

5
2x)x(f 1 −

=−  

C) 
5

3x)x(f 1 +
=−           
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18) Seja a equação exponencial Em qual dos intervalos abaixo, se encontra a solução desta 
equação? 

 
 

A) –12 < x < – 6 B) – 6 < x < – 2  C) –2 < x < 3  D) 3 < x < 8  E) 8 < x < 12       
 

19) Dado o sistema de inequações exponenciais a seguir: 
 
Qual das alternativas abaixo é verdadeira? 
 

A) y = 2x  B) y = x + 3  C) y = x + 2  D) y = 3x – 2  E) y = x 
20) Se a razão entre os logaritmos de dois números x e y na base 5 é 2, qual é o produto destes números, 

considerando que a soma deles é 30?  
A) 60  B) 75   C) 90   D) 125   E) 150 

 
  

   

CONHECIMENTOS   ESPECÍFICOSCCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOS ES ESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS   
 

21) A nutrição parenteral consiste na administração dos nutrientes necessários para cobrir a demanda metabólica 
de determinado paciente por via venosa em situações em que a via oral, enteral ou ambas, não suprem as 
necessidades ou não são possíveis de serem administradas devido às condições do paciente. Em relação a esta 
terapêutica, é INCORRETO afirmar que: 

  

A) A nutrição parenteral, em determinadas situações, pode ser feita em veias periféricas. 
B) A velocidade de infusão da nutrição parenteral deve ser rápida para que as necessidades energéticas sejam 

supridas. 
C) Os equipos de infusão de lipídios devem ser trocados a cada 24 horas. 
D) A nutrição parenteral não deve ser interrompida abruptamente devido ao risco de hipoglicemia. 
E) O gotejamento deve ser preciso, por isso nutrição parenteral deverá ser administrada sempre em bomba de infusão 

com equipo adequado. 
22) Analise a situação apresentada referente ao balanço hídrico de dois pacientes em 24 horas: 

Paciente 01: Ganhos hídricos  2500 ml. 
    Perdas hídricas 1620 ml. 

 
Paciente 02: Ganhos hídricos  1380 ml. 

    Perdas hídricas  1740 ml. 
Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) O balanço hídrico fornece uma avaliação contínua do estado de hidratação do paciente e, quando associado aos 

controles da pressão arterial e da pressão venosa central, evitará erros na reposição e na restrição hídrica. 
B) Nas perdas hídricas do paciente 02, podem estar incluídos líquidos eliminados pela urina, vômitos, aspirado 

gástrico e drenos em geral. 
C) O balanço hídrico positivo do paciente 01 pode provocar hipervolemia, com consequente sobrecarga cardíaca. 
D) Pacientes graves, pós-cirúrgicos, cardiopatias, renais crônicos e em uso de medicamentos diuréticos têm indicação 

para a realização de balanço hídrico. 
E) Nos ganhos hídricos estão incluídos exclusivamente os líquidos administrados por via parenteral, enteral e oral. 

23) Em relação aos princípios que norteiam as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o SUS, marque com V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     ) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
(     ) Integralidade de assistência. 
(     ) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. 
(     ) Participação da comunidade. 
(     ) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, F, F B) V, F, F, V, V C) V, V, F, V, V D) F, F, V, F, V  E) F, V, F, V, F 

24) O controle e a correta verificação dos sinais vitais são procedimentos básicos, que devem fazer parte da rotina 
das unidades de internação. Analise as afirmativas abaixo e marque a correta: 
A) Os estetoscópios e os termômetros são fontes de infecção, devendo ser esterilizados diariamente. 
B) A exposição do indivíduo a ambientes muito quentes ou muito frios, durante o sono e após exercícios físicos, são 

situações de momento que podem contribuir para alterar os valores de temperatura axilar, contudo, sem afetar os 
valores da pressão arterial. 

C) Para uma mensuração fidedigna da pressão arterial, o braço do paciente deve ser posicionado abaixo do nível do 
coração. 

D) Os valores normais da frequência respiratória e cardíaca na criança diminuem com o aumento da idade. 
E) Bradipneia é a frequência da respiração regular, porém anormalmente e rápida. 

.
  32
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25) Um paciente internado com suspeita de pneumonia tem prescrição médica de infusão de 1000 ml (mililitros) de 
soro glicosado a 5% (SG 5%) de 6 em 6 horas. Assim, o controle de gotejamento deve ser de (aproxime o valor 
das casas decimais de acordo com as regras matemáticas): 
A) 12 gotas/minuto.      D) 28 gotas/minuto. 
B) 30 gotas/minuto.      E) 56 gotas/minuto. 
C) 24 gotas/minuto. 

26) Considerando as precauções padrão preconizadas para a proteção ao trabalhador da saúde, é correto afirmar 
que: 
A) Deve-se adotar precauções com sangue e líquidos corpóreos somente dos pacientes com diagnóstico de AIDS e 

hepatites. 
B) O gorro e a máscara são usados em procedimentos invasivos, só no atendimento de pacientes com diagnóstico de 

AIDS. 
C) O sangue e líquidos corpóreos de todos os pacientes devem ser considerados como potencialmente contaminados 

e exigem precauções padrão. 
D) As agulhas devem ser reencapadas para evitar acidentes. 
E) As luvas são utilizadas pelos profissionais apenas para lidar com sangue. 

27) Com relação aos cuidados da enfermagem requeridos pela criança com diarreia, assinale a alternativa correta: 
A) Controlar os sinais vitais a cada duas horas e não dar à criança nenhum alimento ou líquido. 
B) Verificar as características das fezes e dar alimentos secos para evitar que o quadro se agrave. 
C) Observar queixas de dor abdominal seguidas de flatulências, náuseas ou vômitos, bem como fazê-la ingerir grande 

quantidade de líquido de uma só vez no dia. 
D) Higiene adequada após cada episódio de eliminação intestinal e estímulo à ingesta de líquidos ou aumento da 

frequência das mamadas, no caso de estar em aleitamento materno exclusivo. 
E) N.R.A. 

28) A notificação compulsória de doenças possibilita a detecção precoce de surtos e/ou epidemias, visando à 
adoção imediata de medidas de controle. São exemplos de doenças de notificação compulsória:  
A) Eventos adversos pós vacinação e dengue.   D) Febre amarela e bronquite. 
B) Tuberculose e leucemia.      E) Acidente por animal peçonhento e asma. 
C) AIDS e pneumonia.  

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. 
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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. 
 

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. 

   

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   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  
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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 
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