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Leia o texto e responda a questão 01.
A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo
que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo
e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana
seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um
pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. Desta vez
Paulo não só ficou sem sobremesa como ficou proibido de jogar
futebol durante quinze dias. Quando ele voltou falando que todas
as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá Elpídia e
queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo
céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr.
Epaminondas abanou a cabeça: — Não há nada a fazer, Dona
Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.
(Carlos Drummond de Andrade, Contos Plausíveis)
01. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima.
a) O texto começa a narração em terceira pessoa.
b) “Um” é artigo indefinido, foi utilizado por que não se sabe a
data exata que ocorreu o fato.
c) “Mas na semana seguinte” é uma expressão que indica
passagem de tempo.
d) “Quando” indica o espaço em que o personagem estava.
Leia o texto e responda a questão 02.
OS PERSEGUIDOS
Ainda tirei o maço de cigarros do bolso para conferir
novamente o número do apartamento, que anotara: 910. Apertei
o botão da campainha. Atrás de mim, o Moreira, muito sujo,
arfava; subíramos os últimos andares pela escada, por
precaução; depois de um mês de cadeia ele não estava muito
forte. Soube que mais de uma vez fora surrado; ficara dias sem
comer e sem sair de seu cubículo escuro, e por isto tinha aquela
cara de retirante ou de cão batido. Não cão batido, pois seus
olhos estavam muito acesos, como se tivesse febre, e sua voz
me parecia ao mesmo tempo rouca e mais alta. Sua aparência
me impressionava; mas acima de qualquer sentimento eu tinha o
desgosto de vê-lo tão sujo; de suas roupas miseráveis
desprendia-se um cheiro azedo; e eu tinha a penosa impressão
de que ele não dava importância alguma a isso. É estranho que
ele me tratasse agora com certa superioridade; entretanto, eu
tinha pena dele; pena e desgosto.
Como ninguém viesse, apertei novamente o botão.
Moreira esboçou um gesto como se quisesse deter meu braço,
evitar que eu tocasse outra vez; sua mão estava trêmula, ele
parecia ter medo. Mas naquele mesmo instante a porta se abriu,
e uma empregada de meia idade, de uniforme, nos atendeu.
Disse o nome – e ela nos mandou entrar. Então me vi
marchando por um macio tapete claro, numa grande sala; junto
às paredes, amplos sofás; e havia espelhos venezianos,
enormes vasos de porcelana, quadros a óleo, flores. Um luxo de
coisas e de espaço. – Tenham a bondade de sentar e esperar
um momento. Logo que ela saiu, levantei-me e fui à janela. Era
uma janela imensa, rasgada sobre o mar, o grande mar azul que
arfava debaixo do sol. Nós tínhamos vivido aqueles tempos em
quartos apertados e quentes, de uma só e miserável janela,
dando para uma parede suja; nós vínhamos de casinhas de
subúrbio, cheias de gente, feias e tristes; ou de cubículos
imundos e frios, ou de uma enfermaria geral, com cheiro de
iodofórmio. Entretanto, aquele apartamento de luxo não me
espantara; apenas sentia que Moreira estava humilhado de estar
ali.
Mas essa vista do mar foi minha surpresa. Nos últimos
tempos eu passava raramente junto do mar e creio que nem o
olhava; vivíamos como se fosse em outra cidade, afundados no
interior marchando por ruas de paralelepípedos desnivelados e

carros barulhentos. E ali estava o mar muito mais amplo do que o
mar que poderia ser visto lá embaixo, da rua, pelos pobres; o
mar dos ricos era imenso, e mais puro e mais azul pompeando
sua beleza na curva rasgada de longínquos horizontes, enfeitado
de ilhas, eriçado de espumas. E o vento tinha um gosto livre e
virgem, um vento bom para se encher o pulmão.
Inspirei profundamente esse ar salgado e limpo; e tive a
impressão de que estava respirando um ar que não era meu e eu
nem sequer merecia. O ar de nós outros, os pobres, era mais
quente e parado; tinha poeira e fumaça, o ar dos pobres.
(Rubem Braga, 200 crônicas recolhidas)
02. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima.
a) Alguns pronomes e verbos indicam que a narração está na
primeira pessoa.
b) O texto apresenta passagem de tempo.
c) No último parágrafo não ocorre uma comparação.
d) O texto apresenta seis parágrafos.
Leia o texto e responda a questão 03.
APELO
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.
Nos primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom
chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi
ausência por uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na
mesa por engano, a imagem de relance no espelho.
Com os dias, Senhora, o leite pela primeira vez coalhou.
A notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no
chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era
um corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar
parte de fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos.
Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o
perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última
luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por
causa do tempero na salada o meu jeito de querer bem. Acaso é
saudade, Senhora? Às suas violetas, janelas não lhes pouparam
água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meio
furada. Que fim levou o saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a
Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando.
Venha para casa, Senhora, por favor.
(Dalton Trevisan)
03. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima.
a) Os três parágrafos começam com marca espacial.
b) Os três parágrafos começam com marca temporal.
c) Os três parágrafos começam com característica psicológica.
d) Os três parágrafos começam com característica física.
Leia o texto e responda a questão 04.
O Anônimo
Ignácio de Loyola Brandão
Presença da tragédia
Se alguém me matasse. Se eu fosse abatido a tiros por uma
amante, pelo marido de uma de minhas amantes, por um
neurótico pela fama, por um serial killer americano que tivesse
vindo ao Brasil, pelo engano de um traficante, por um assaltante
num cruzamento, por uma das milhares de balas perdidas que
cruzam a cidade, por uma dessas motos enraivecidas que
alucinam o transito, por um colega de profissão inconformado
com a minha fama. Se morresse em uma inundação, atingido por
um raio ou por um arvore derrubada por um vendaval. Por um
remédio com data vencida, por uma comida estragada. Uma
tragédia noticiada por toda a mídia, alimentada e realimentada,
provocando manchetes vorazes, devoradas com prazer pelo
publico e construindo a minha legenda. Melhor que fosse algo
misterioso. O noticiário duraria mais tempo, o caso seria revisto
por curiosos dispostos a desvendar enigmas. Provocar a
necessidade de uma autopsia, de exumação. Ser o enigma do
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século seria a minha gloria. Se eu tivesse essa certeza, não me
incomodaria de estar morto.
O Anônimo, Cadernos de Literatura Brasileira - Instituto Moreira
Salles - São Paulo, nº. 11, Junho de 2001, pág. 98.
04. Assinale a alternativa incorreta sobre o texto acima.
a) O parágrafo apresenta dez frases.
b) A narração está em terceira pessoa.
c) Alguns verbos estão no subjuntivo: matasse, fosse, tivesse.
d) Alguns pronomes são determinantes para distinguir a
narração: “me”, “minha”.
05. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de “a” e “há”:
a) Daqui há dois meses iremos à Europa.
b) Isto foi a muito tempo.
c) Há meses que não à vejo.
d) Há tempos atrás éramos muito felizes.
06. Assinale a alternativa correta quanto ao uso das palavras
destacadas.
a) Falávamos há cerca de uma solução melhor.
b) A cerca de dias resolveremos este caso.
c) Sua atitude vai ao encontro da verdade.
d) Minhas opiniões vão de encontro as suas.
07. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de cessão,
sessão, secção e seção.
a) Estou convocada para uma cessão no fórum.
b) Visitei hoje a sessão de esportes.
c) A seção do filme durou duas horas.
d) Foi confirmada a cessão do terreno.
Leia o texto e responda a questão 08.
Antônio Vieira quando jovem acreditava nas palavras,
especialmente nas que eram ditas com fé. No entanto, todas as
palavras que ele dissera, nos púlpitos, nas salas de aula, nas
reuniões, nas catequeses, nos corredores, nos ouvidos dos reis,
clérigos,
inquisidores,
duques,
marqueses,
ouvidores,
governadores, ministros, presidentes, rainhas, príncipes,
indígenas, dessas tantas palavras ditas com esforço de
pensamento, poucas – ou nenhuma delas – haviam surtido
efeito. O mundo continuava exatamente o de sempre. O homem,
igual a si mesmo.
(Ana Miranda, Boca do Inferno)
08. Assinale a alternativa incorreta quanto ao contexto do texto
acima.
a) O padre Antônio Vieira acreditava na força da palavra para
mudar o mundo.
b) O padre tinha fé que pudesse mudar o mundo com as
palavras.
c) O mundo mudara a partir das palavras do padre Antônio
Vieira.
d) Poucas palavras que o padre dissera em tantos lugares
haviam surtido efeito.
Leia o texto e responda a questão 09.
“A velhinha tinha uma pequena loja, numa rua de Florença.
Exteriormente, sua loja não era nem rica nem elegante nem
artística. Isso acontece em muitas lojas, na Europa. Mas a
velhinha vendia umas blusas tão lindas e originais que mulher
nenhuma poderia ficar insensível aos seus encantos. E eis que,
de repente, me torno possuidora de uma delas. Começava a
escurecer. A formosa Florença tornava-se uma cidade de prata.
Eu desejava mais uma blusa: quem viaja sempre está pensando
em alegrias que, na volta, pode dar aos amigos. Mas a loja ia
fechar, a velhinha não negociava com dólares (pensar que um
dia eu tive dólares): então separei a segunda blusa e prometi que
na manhã seguinte apareceria com minhas liras.”
(Cecília Meireles)

09. Assinale a alternativa incorreta quanto ao contexto do texto
acima.
a) O texto não apresenta marcas espaciais “rua: Florença”.
b) O texto apresenta passagem de tempo “na manhã seguinte”.
c) A narração começa na terceira pessoa “a velhinha tinha”.
d) A narração está em primeira pessoa “eu desejava”.
10. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação das
conjunções.
a) Trabalho muito, mas ganho pouco. (Adversativa).
b) Ou serei arquiteto, ou serei engenheiro civil. (Alternativa).
c) Ficamos doentes porque nos molhamos. (Concessão).
d) Passei no concurso, portanto assumirei o cargo. (Conclusão).
11. Assinale a alternativa correta quanto à classificação das
palavras destacadas.
a) Finalmente, um telefonema sem pressa da Adriana.
(preposição).
b) A mãe mal pode esperar o telefonema que a Eliana lhe
prometera, no dia seguinte ao da feijoada. (adjetivo).
c) É preciso compreender, portanto, o que se passava no
coração da mãe quando a Selma telefonou. (pronome).
d) Luciana se veste a moda das passarelas. (advérbio).
12. Assinale a alternativa incorreta quanto às orações
SUBORDINADA ADVERBIAL.
a) A cidade foi alagada porque o rio transbordou. CAUSAL.
b) A casa custava tão cara que ela desistiu da compra.
CONFORMATIVA.
c) Deixe um recado se você não me encontrar em casa.
CONDICIONAIS.
d) Embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado,
ocorreram vários imprevistos. CONCESSIVAS.
Matemática
13. Um automóvel dá uma volta em uma pista circular em
22  , enquanto uma motocicleta da uma volta nessa
mesma pista em 36  . Em um dia de teste para calcular o
consumo de combustível do automóvel e da motocicleta, os dois
ficarão vinte e quatro horas dando voltas nessa pista. Supondo
que os dois partam juntos, do ponto de partida (chamado ponto
), às 08 ℎ , em que horário eles vão novamente se
encontrar lado a lado no ponto da pista?
a) 14 ℎ  06 
b) 14 ℎ  36 
c) 11 ℎ  18 
d) 15 ℎ
14. No alto de uma torre de telefonia, três luzes diferentes
piscam com frequência diferente. A luz vermelha pisca 15 vezes
por minuto, a luz azul pisca 20 vezes por minuto e a luz amarela
pisca 30 vezes por minuto. Supondo que em determinado
momento as três luzes pisquem juntas, depois de quanto tempo
isso voltará acontecer novamente?
a) 12 
b) 1   20 
c) 12 
d) 1 
15. Com os dígitos 1, 2, 3, 5, 7 e 9 são formados números com
quatro algarismos distintos. Se um deles for sorteado ao acaso,
qual a probabilidade dele ser impar?

a)

b) 80%
c) 83%

d)


16. Em um grupo de 390 leitores, 140 leem o livro , 160 leem o
livro e o número de leitores que não leem nenhum desses dois
livros é o dobro do número de leitores que leem os dois livros. Se
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um leitor for sorteado ao acaso, qual a probabilidade de que ele
não leia nenhum desses dois livros?
!
a)
"
b) 11,53%
c) 48,15%

d)
!

17. Considere a figura abaixo:
B

A





Após ter corrido de um percurso e, em seguida, caminhado
!!
!
do mesmo percurso, um atleta verificou que ainda faltavam
!0!.22
 para o final do percurso.
!/

22. Qual o comprimento total do percurso?
a) 3.000 
b) 4.000 
c) 3.500 
d) 4.500 
23. Quantos metros o atleta havia corrido?
!2.22
a)

b)
c)

D

C

d)

# = √100 ' e
O trapézio
#$ é reto em e $, %%%% = 5 ', %%%%
%%%%
$ = 8 '. Qual é a área desse trapézio?
a) √128 '
b) 128 '
c) 64 '
d) 32 '
18. Um triângulo
# tem os lados %%%% e %%%%
# medindo 25 ' e
35 ', respectivamente. Sobre o lado %%%% , a 14 ' do vértice ,
tomamos um ponto ). Qual a distância de um ponto * situado
%%%%% seja
sobre o lado %%%%
# , até o vértice #, de maneira que )*
paralelo a %%%%
#?
a) 19,6
b) 7,8
c) 13,2
d) 15,4
19. Se o ∆


# é eqüilátero e o lado %%%% = 14, o lado %%%%
#=++



e o lado %%%%
# = 3- − , qual o valor de + e - respectivamente
/
nessa ordem?
!
a) 25 e

b) 25 e 61

!
c) e

d)





e

!
!
/

20. Considere um retângulo com área igual 264 '. Se o lado
menor desse retângulo tiver sua medida acrescida em 50% e o
lado maior tiver sua medida reduzida em 25%, qual será a nova
área do retângulo obtido?
a) 330 '
b) 312 '
c) 297 '
d) 288 '
21. Um bar tem estocado 104 balas de morango, 112 balas de
chocolate e 96 balas de caramelo. Cada bala deve ser exposta
no balcão em potes separados por sabor. Cada pote deve conter
o maior número de balas possível e esse número deve ser igual
para todos os potes. Quantos potes estarão expostos no balcão
desse bar?
a) 78
b) 117
c) 156
d) 39
Considere o seguinte problema para responder as questões de
números 22 a 23

!!
!.22

!!
!.222
!!
".222
!!






24. Quantos metros o atleta havia caminhado?
.22

a)
b)
c)
d)

!
!.222

!
2.222
!
!0.22
!





Conhecimentos Gerais
25. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um dado
utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para
analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Em
2009, o Brasil apresentou IDH de 0,813, valor considerado alto.
Para definição desse índice são utilizadas três variáveis básicas
que fazem parte do nosso dia-a-dia. Para responder considere
os itens:
I – Expectativa de vida
II – Taxa de Exportação
III – Educação
IV – Violência urbana.
V – Renda per capta.
Assinale a alternativa que indica as três variáveis básicas que
compõe o IDH.
a) I, II e IV
b) I, III e V.
c) II, III e IV.
d) I, II e III.
26. A União Européia entrou em vigor em novembro de 1992, em
substituição à Comunidade Econômica Européia, de acordo com
o tratado assinado em dezembro de 1.991, na cidade de
Maastricht. A efetivação deste tratado, além de redefinir os
requisitos fundamentais para a aceitação de um país no interior
da União, estabeleceu também como objetivos, a criação de uma
moeda única, o euro, e a carga tributária comum a todos os
integrantes.
No atual momento, a União Européia encontra-se na seguinte
etapa de integração:
a) Zona de livre comércio.
b) Mercado comum.
c) União aduaneira.
d) União econômica e monetária.
27. A sociedade capitalista foi gestada em meio à dissolução da
ordem feudal, particularmente na Inglaterra e o noroeste europeu
mais desenvolvido (nos demais países a dissolução do
feudalismo deu lugar a estados absolutistas, onde as revoluções
burguesas adviriam quase dois séculos depois da inglesa, de
1640-60). O Capitalismo é um sistema político e econômico que
ainda predomina no mundo atual. Ele apresenta uma série de
características, como as que são mencionadas a seguir, exceto:
a) A globalização do capital financeiro.
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b) A redução considerável do direito à propriedade privada dos
meios de produção.
c) A intensificação dos monopólios
d) A competição de oligopólios no mercado internacional.
28. Não tem capital social pertencente a qualquer país em
particular e não domina necessariamente o processo de
produção na sua totalidade. Um certo produto pode, dentro deste
sistema, ter os seus componentes produzidos em diversas
regiões do mundo e montados numa localidade específica. Isto
acontece principalmente sob uma economia "globalizada", em
que elas procuram redução dos custos de mão-de-obra, de
impostos, de acesso a financiamentos mesmo em países mais
pobrese com o objetivo de se tornarem mais competitivas e de
dominarem o mercado a que se destinam os seus produtos ou
serviços.
O texto refere-se:
a) À indústria pesada.
b) À indústria de processamento e beneficiamento.
c) Às empresas transnacionais.
d) Às empresas nacionais.
29. Sobre a urbanização no Brasil, é incorreto afirmar:
a) O processo de urbanização no Brasil inicia-se, de fato, no
período do pós-guerra com a instalação, no País, de
indústrias multinacionais. Esse processo dá-se pela repulsão
do campo e pela atração da cidade.
b) As principais redes urbanas do Brasil estão situadas nas
regiões Centro-Oeste e Sul, devido a fatores econômicos,
históricos e geográficos.
c) O crescimento desenfreado dos centros urbanos no Brasil tem
trazido consequências, como o trabalho informal e o
desemprego decorrente de sucessivas crises econômicas.
d) No Brasil, o processo de urbanização foi essencialmente
concentrador, gerando grandes cidades e metrópoles.
30. “O Estado sou eu”. Essa frase de Luís XIV, rei da França,
expressa de fato:
a) O conceito de Nação nos tempos modernos.
b) O nacionalismo exacerbado da transição feudal-capitalista.
c) O poder ilimitado dos reis no Estado Absolutista.
d) A indefinição dos monarcas com suas nações.

b) A implementação de demandas das populações urbanas por
maior participação política e independência das organizações
sindicais.
c) O estabelecimento de forte intervenção do Estado na
economia e ampla mobilização das classes populares.
d) O nacionalismo e a criação de condições para a legalização
de inúmeros partidos políticos de esquerda, democratizando
a disputa pelo poder.
34. Quanto ao período militar brasileiro (1964-1985) é correto
afirmar:
a) Destacou-se pelo forte crescimento econômico nacional,
associado à aplicação de vários projetos voltados para a
diminuição das diferenças sociais e a superação das
barreiras entre as classes sociais.
b) Ocorreu simultaneamente à presença de ditaduras militares
em outros países latino-americanos, como a Argentina e o
Chile, o que caracteriza uma fase militarista na história latinoamericana.
c) Caracterizou-se pela preservação da democracia, a despeito
da disposição autoritária de alguns grupos militares, que
desejavam suprimir direitos políticos de membros da
oposição.
d) Iniciou-se com o golpe militar que dispõe o presidente João
Goulart e encerrou-se com as eleições presidenciais diretas e
a convocação da Assembléia Constituinte ao final do governo
Médici.
35. Não pode ser um fator de que propiciou a eclosão da
Segunda Guerra Mundial:
a) A vitória dos republicanos na Guerra civil Espanhola, barrando
o avanço do fascismo na Espanha.
b) Os efeitos da crise de 1929 na economia européia.
c) As cláusulas punitivas do Tratado de Versalhes, imposto a
Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial.
d) A ascensão dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha
nos anos 1920 e 1930.
36. Observe as pirâmides etárias brasileiras organizadas de
acordo com os dados divulgados nos censos de 1980 e 2000
realizados pelo IBGE.

31. “A independência do Brasil é fruto mais de uma classe do
que da nação tomada em seu conjunto.” (Caio Prado Junior).
Identifique a alternativa que justifica e complementa o texto:
a) A independência foi liderada pelas camadas populares e
acompanhada de profundas mudanças sociais.
b) O movimento da independência foi uma ação da elite,
preservando seus interesses e privilégios.
c) Os vários segmentos sociais uniram-se em função da longa
guerra de independência.
d) Os setores médios urbanos comandaram a luta, fazendo
prevalecer o modelo político dos radicais liberais.
32. O município de meridiano limita-se geograficamente com
alguns municípios. Assinale a alternativa que contém todos os
municípios limítrofes a ele.
a) Cosmorama, Votuporanga, General Salgado e Fernandópolis.
b) Cosmorama, Votuporanga, General Salgado, Valentim Gentil
e Magda.
c) Pedranópolis, Magda, General Salgado e Cosmorama.
d) Pedranópolis, Magda, General Salgado, Valentim Gentil e
Fernandópolis.
33. De forma geral denominam-se populistas os governos de
Juan Domingo Perón (1946-1955), na Argentina, e de Getulio
Vargas (1930-1945 e 1951-1954), no Brasil. São características
comuns aos governos citados:
a) O atendimento as reivindicações das organizações
camponesas, promovendo a reforma agrária e a
sindicalização.

A evolução da pirâmide etária brasileira permite afirmar que
houve um estreitamento da base e um alargamento do topo.
Sobre isso considere as afirmações e identifique àquelas
condizentes com as alterações na pirâmide etária brasileira no
período representado.
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I. Ocorreu a diminuição das taxas de natalidade.
II. Ocorreu o aumento das taxas de mortalidade infantil.
III. Ocorreu o aumento da expectativa de vida.
IV. Ocorreu o aumento das taxas de fecundidade.
Estão corretos os itens
a) I e II.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
37. O nome Meridiano está associado a uma rixa histórica que se
desenrolou no referido município, entre 1940 e 1948, em virtude:
a) Da divisão do município em dois bairros antagônicos: São
João e São José.
b) Da briga entre dois fazendeiros pela demarcação de suas
propriedades.
c) Da disputa entre Meridiano e a cidade de Magda pela comarca
eleitoral em 1959.
d) Da disputa entre dois moradores pelo pleito eleitoral.
38. De acordo com o disposto no artigo 7º da Constituição
Federal que versa sobre os direitos dos trabalhadores urbanos,
considere as afirmativas:
I - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou
acordo coletivo.
II - Duração do trabalho normal não inferior a oito horas diárias e
quarenta e oito semanais.
III - Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos.
IV - Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa.
Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas:
a) I e IV.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II e III.
39. Nos termos do artigo 84 da Lei Orgânica do Município de
Meridiano são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os
servidores nomeados em virtude de concurso público, cabendo a
eles alguns direitos, exceto:
a) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
b) Jornada de seis horas e trabalho realizado em turnos
ininterruptos.
c) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estável ficará em disponibilidade remunerada proporcional ao
tempo de serviço, até o seu adequado reaproveitamento em
outro cargo.
d) Na Invalidade da sentença judicial à demissão do servidor
público estável, será ele reintegrado.
40. Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Meridiano,
o servidor público titular de cargo efetivo será aposentado ou
poderá se aposentar nas seguintes condições, exceto:
a) Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
b) Voluntariamente aos trinta e cinco anos de serviço, se homem,
e aos trinta, se mulher, com proventos integrais.
c) Aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos
sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço.
d) Compulsoriamente, aos trinta e cinco anos de serviço, se
homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais.
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