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PORTUGUÊS 
 

Com a charge a seguir responda as questões 01, 02 e 03. 

 
http://www.glimboo.com/imagens_charges.php 

 

01. A palavra ZECA que aparece no primeiro quadro é um 

substantivo: 

A) próprio 

B) composto 

C) derivado 

D) simples 

E) comum 

 

02. Quando Zeca diz: “Fala que eu tô em uma reunião com o 

chefe”. Ele diz isso porque: 

A) realmente está em reunião com o chefe; 

B) está muito ocupado fazendo uma série de relatórios 

para o chefe; 

C) está doente e não pode atender ao telefone; 

D) está trabalhando demais e precisa de umas férias; 

E) simplesmente finge que está trabalhando e não quer 

aborrecimentos. 

 

03. Ao saber que quem está ao telefone é seu chefe, Zeca 

fica: 

A) feliz 

B) atencioso 

C) surpreso 

D) ansioso 

E) triste 

 

Considere a charge a seguir e responda as questões 04, 05 e 

06. 

 
http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/category/cultura/charges/ 

04. A palavra GAMBIARRA que aparece na charge tem o 

significado de emenda, e também, pode significar o que co-

nhecemos popularmente como: 

A) cachorro 

B) gato 

C) pato 

D) galo 

E) mico 

 

05. Quando o presidente Lula fala “vai ficar xóóóia”, ele 

afirma que: 

A) vai ficar perfeito; 

B) vai ficar bonzinho; 

C) vai ficar jóia; 

D) vai quebrar um galho; 

E) vai ficar um tesouro. 

 

06. A palavra MEDIDA que aparece no segundo quadro é: 

A) um adjetivo; 

B) uma interjeição; 

C) um verbo; 

D) um substantivo; 

E) um artigo. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 07, 08 e 09. 

 

Refrigerante 

 

Um anão chega num bar e pede: 

- me de uma fanta... 

Pulando no balcão, depois de uma hora ele reclama: 

- eu vou embora ninguém me atende... 

Quando passa pelo lado do balcão vê outro anão pelo 

lado de dentro pulando: 

- uva ou laranja? 

 

 

07. A palavra DEPOIS, que aparece na terceira linha em 

destaque é: 

A) monossílaba; 

B) dissílaba; 

C) trissílaba; 

D) polissílaba; 

E) tônica. 

 

08. Assinale a única alternativa que não é sinônimo de pular. 

A) Saltar 

B) Lançar 

C) Pulsar 

D) Subir 

E) Paralisar 

 

09. As palavras UVA e LARANJA, que, contextualmente, 

aparecem no texto acima são, respectivamente: 

A) substantivos; 

B) adjetivos; 

C) adjetivo e advérbio; 

D) substantivo e adjetivo; 

E) advérbios. 
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10. Lendo a frase abaixo conclui-se que o significado da 

palavra pulcritude é: 

“A donzela é pura pulcritude”. 

A) pureza 

B) lealdade 

C) formosura 

D) bondade 

E) leveza 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Atualmente, o Presidente do Congresso Nacional é o 

deputado: 

A) Rodrigo Garcia (DEM-SP) 

B) Silvio Costa (PTB-PE) 

C) Ricardo Berzoini (PT-SP)  

D) Marco Maia (PT-RS)  

E) Nelson Pellegrino (PT-BA) 

 

12. O Brasil deve superar o Reino Unido e se tornar a sexta 

maior economia do mundo ao fim de 2011, segundo proje-

ções do Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios 

(CEBR, na sigla em inglês) publicadas na imprensa britânica 

em 26 de dezembro de 2011. Com base nestas informações, 

assinale a alternativa que apresenta um país que apresenta um 

PIB, atualmente, menor que o Brasil. 

A) Alemanha 

B) Estados Unidos 

C) França 

D) Rússia 

E) Japão 

 

13. Em 2011, houve um plebiscito no estado do Pará para 

saber da população sobre a divisão territorial em três estados. 

O plebiscito teve maioria contrária a divisão. Caso fosse 

aprovado o projeto, os três estados passariam a ser: 

A) Carajás, Tapajós e Pará 

B) Pataxós, Caraxás e Pará; 

C) Pataxós, Pará e El Dourado dos Carajás; 

D) Carajás, Patajós e Pará; 

E) Tapajós, Pará e El Dourado dos Carajás. 

 

14. Dentro de um município os vereadores são responsáveis: 

I. pelas criações de leis; 

II. pela substituição do prefeito quando ausente do mu-

nicípio; 

III. pelas aprovações ou não de projetos que o prefeito 

envia para a assembleia. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 

 

15. O promotor de justiça ou público se caracteriza por: 

A) ser responsável pela criação das leis que estipulam 

os direitos e os deveres dos cidadãos; 

B) julgar as atitudes das pessoas e determina o cumpri-

mento ou não de punições que estão nas leis; 

C) exigir das pessoas o cumprimento das leis, fazendo 

com que sejam respeitadas e cumpridas; 

D) cuidar de nossa segurança; 

E) ser responsável pelo funcionamento de todas as 

áreas de uma cidade. 

 

16. A Câmara Municipal de Jaboticabal é formada, de forma 

eletiva por:  

A) 09 vereadores; 

B) 10 vereadores; 

C) 13 vereadores; 

D) 15 vereadores; 

E) 17 vereadores. 

 

17. A Câmara Municipal de Jaboticabal, a partir de 2013, 

com a nova mudança no quantitativo, terá em sua Câmara de 

vereadores:  

A) 09 vagas de vereadores; 

B) 10 vagas de vereadores; 

C) 13 vagas de vereadores; 

D) 15 vagas de vereadores; 

E) 17 vagas de vereadores. 

 

18. Um fato pitoresco que aconteceu, recentemente, nas redes 

sociais da Internet, foi o meme extraído de um filme de publi-

cidade. O meme “Menos a Luiza que está no Canadá”, fez 

tanto sucesso, que a autora do nome, a jovem Luiza, de ape-

nas 17 anos, acabou retornando para o Brasil, depois de inú-

meros convites para fazer comerciais. A garota, motivo de 

toda a reviravolta nas redes sociais, reside em qual estado 

brasileiro? 

A) São Paulo 

B) Rio de Janeiro 

C) Minas Gerais 

D) Bahia 

E) Paraíba 

 

19. Todos os municípios abaixo fazem divisa com Jabotica-

bal, EXCETO: 

A) Guariba 

B) Sertãozinho 

C) Pitangueiras 

D) Monte Alto 

E) Taquaritinga 

 

20. Considere as proposições abaixo sobre os epítetos de 

Jaboticabal e responda a alternativa correta. 

( 1 ) Conhecida pelas praças ornamentadas, pelos belos e 

exuberantes jardins e pela beleza de suas mulheres. 

( 2 ) Conhecida por sua história de glamour musical, pro-

tagonizada pelas suas bandas, Corporação Musical 

Gomes e Puccini e Sociedade Filarmônica Pietro 

Mascagni.  

( 3 ) Conhecida pelos seus tradicionais colégios e, atual-

mente, pela presença de cinco unidades de ensino 

superior (incluindo um campus da Unesp). 

 

(   ) Cidade das Rosas 

(   ) Atenas Paulista 

(   ) Cidade da Música 
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A sequência correta é: 

A) 1, 2, 3.  

B) 1, 3, 2.  

C) 2, 1, 3.  

D) 2, 3, 1.  

E) 3, 1, 2.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O Renascimento pedagógico na Europa teve como desta-

ques o espanhol Vives e o Francês Rabelais. Esse renasci-

mento surgiu com o objetivo de difundir o modelo educativo 

ligado ao studia humanitatis que se empenhava na luta con-

tra: 

A) a cultura medieval; 

B) a cultura islâmica; 

C) a cultura chinesa; 

D) a cultura tradicional; 

E) a cultura liberal de Lutero. 

 

22. O primeiro livro dedicado exclusivamente aos ensinamen-

tos para o professor foi elaborado por Comênio, onde ele 

utilizou formas totalmente tradicionais. Essa didática foi 

denominada: 

A) Didática Comênica; 

B) Didática Magna; 

C) Didática Superior; 

D) Didática Moderna; 

E) Didática Primeira. 

 

23. O Artigo sétimo do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei n° 8.069/90 afirma que “A criança e o adolescente tem 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 

de existência”. Sobre este Artigo é possível afirmar que: 

I. somente o adolescente tem direito a proteção a vida; 

II. a criança tem direito a saúde; 

III. as políticas sociais tem que atingir as crianças e os 

adolescentes; 

IV. as crianças e os adolescentes têm direito a um bom 

lar para se desenvolver integralmente. 

 

Estão corretos os itens: 

A) I e II, apenas; 

B) II e III, apenas; 

C) I, II e III, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV.  

 

24. O Artigo sétimo do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei n° 8.069/90 afirma que “A criança e o adolescente tem 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 

humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 

nas leis”. De acordo com este contexto, todas as alternativas 

abaixo estão corretas, EXCETO:  

A) as crianças e os adolescentes têm liberdade de ex-

pressão; 

B) as crianças e os adolescentes podem morar em casa 

de parentes, caso seja necessário; 

C) as crianças e os adolescentes têm direito as docu-

mentos fundamentais a sua cidadania; 

D) as crianças e os adolescentes podem fazer da sua vi-

da o que bem entenderem; 

E) as crianças e os adolescentes têm direito a uma boa 

alimentação. 

 

25. Complete a frase corretamente. 

“A educação entre os povos primitivos constitui a forma 

mais rudimentar do _____________ pedagógico. Entre os 

povos selvagens vamos encontrar as formas mais simples e 

elementares de educação e facilmente se pode determinar a 

natureza geral, o fim, o método, a organização e o resultado 

da educação” 

(Nelson Valente/ http://jornaldedebates.uol.com.br/debate/as-religioes-sao-nocivas-ao-

bemestar-humano/artigo/educacao-primitiva/9093). 

 

A) liberalismo 

B) tradicionalismo 

C) escolanovismo 

D) progressismo libertador 

E) progressismo libertário 

 

26. Todas as alternativas abaixo são características da educa-

ção na época primitiva, EXCETO: 

A) dinâmica; 

B) imitação; 

C) oralidade; 

D) cerimônias de iniciação; 

E) animismo. 

 

27. A educação realizada pela família se caracteriza por ser: 

 

A) informalística; 

B) informal; 

C) da informalidade; 

D) formal; 

E) não formal. 

 

28. Um dos papéis fundamentais da educação é: 

A) limitar os indivíduos; 

B) o desenvolvimentos dos cidadãos perante a socieda-

de atual; 

C) ofuscar as negligências dos nossos políticos; 

D) retroceder a sociedade vigente; 

E) declinar as más condutas dos bons indivíduos. 

 

29. Os Parâmetros Curriculares Nacionais da primeira fase do 

Ensino Fundamental foram criados a fim de: 

A) considerar a necessidade de construir referências na-

cionais comuns ao processo educativo em todas as 

regiões brasileiras; 

B) separar e aprofundar um debate educacional que en-

volva escolas; 

C) decrescer as diversidades regionais, culturais, políti-

cas existentes no país; 
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D) criar condições, nas escolas, que permitam aos nos-

sos jovens não ter acesso ao conjunto de conheci-

mentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania; 

E) orientar reduzir o trabalho cotidianamente realizado 

pelos professores e especialistas em educação do 

nosso país. 

 

30. Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, 

lei n° 8.069/90) adolescente é todo aquele: 

A) que está na fase da infância, que vai do nascimento à 

puberdade; 

B) indivíduo subordinado a um suserano; 

C) indivíduo que pratica atividades criminosas; 

D) que se julga infante; 

E) que tem idade entre 12 anos completos a 18 anos in-

completo. 

 

31. Assinale, entre as alternativas abaixo a que apresenta os 

passos para alterar o gráfico padrão do Excel 2007.  

A) Menu Exibição -> Gráficos -> "Escolher o modelo" -

> Definir Como Padrão. 

B) Menu Exibição -> Padrões -> Gráficos -> "Escolher 

o modelo" -> Definir Como Padrão. 

C) Menu Inserir -> Padrões -> Gráficos -> "Escolher o 

modelo" -> Definir Como Padrão.  

D) Menu Inserir -> Criar Gráfico -> "Escolher o mode-

lo" -> Definir Como Padrão.  

E) Menu Início -> Padrões -> Gráficos -> "Escolher o 

modelo" -> Definir Como Padrão.  

 

32. Se um conjunto de células for usada constantemente em 

funções como SOMA, MAIOR, MED, etc, no Excel 2007 

versão português, um recurso útil que pode ser usado para 

evitar a constante discriminação deste conjunto é: 

A) Validação de Dados.  

B) a Formatação Condicional. 

C) Hiperlink.  

D) Mesclar Células.  

E) Nomear o Intervalo.  

 

33. A maioria dos periféricos, atualmente, é instalada através 

de  

A) portas seriais.  

B) portas USB.  

C) wireless.  

D) cabo RJ–45.  

E) infravermelho. 

 

34. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

apenas navegadores para Internet.  

A) Internet Explorer, Okular, Mozila FireFox, Opera, 

Safari.  

B) Internet Explorer, Netscape, Nero, Opera, Safari.  

C) Internet Explorer, Netscape, Mozila FireFox, Opera, 

Outlook.  

D) Internet Explorer, Netscape, Mozila FireFox, Win-

rar, Safari.  

E) Internet Explorer, Netscape, Mozila FireFox, Opera, 

Safari.  

 

35. Considere as afirmações abaixo, quanto à segurança da 

informação, para proteger um diretório que contém dados 

confidenciais e assinale a alternativa correta. 

I. a melhor solução é criptografar os dados.  

II. basta configurar o Windows com senha pessoal para 

garantir a segurança da informação.  

III. deletando o diretório e excluindo-o da lixeira, é im-

possível recuperar os dados.  
  

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas; 

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

36. Considere as afirmações seguintes com relação às ações 

que podem ser realizadas através de uma intranet: 

I. Troca de Mensagens.  

II. Troca de arquivos.  

III. Vídeo conferência.  
  

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) I e II, apenas; 

C) II e III, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

37. Além do backup manual, existem softwares que automa-

tizam este procedimento. Assinale a alternativa que contém 

somente softwares de backup para o sistema operacional 

Windows.  

A) Microsoft SyncToy, Mozy, DeltaCopy, Cucku 

Backup, Nautilus.  

B) Comodo Backup, Nero, Cucku Backup, Ace 

Backup, Avast.  

C) Cucku Backup, Ace Backup,Mozy, Nero, Avast. 

D) Cobian Backup, DeltaCopy, Cucku Backup, Ace 

Backup, Microsoft SyncToy.  

E) DeltaCopy, Cucku Backup, Comodo Backup, Ace 

Backup, Avast.  
 

38. Assinale a alternativa que mostra o protocolo utilizado 

pela World Wide Web para transferência de Hipertexto.  

A) SMTP.  

B) TCP.  

C) FTP.  

D) WWW.  

E) HTTP.  

 

39. Em um documento Excel com mais de uma planilha, para 

fazer referência a uma célula pertencente à outra célula, usa-

se um símbolo entre o nome da planilha e a célula a que se 

quer fazer referência. O símbolo corresponde a: 

A) !.  

B) &.  

C) $.  

D) #.  

E) @.  

 

40. Ao selecionar um texto de um documento word 2007 e 

clicar no Menu Revisão -> Contar Palavras, são mostradas 

informações a respeito do texto selecionado, entre essas in-

formações estão o  

A) número de palavras e número médio de palavras por 

linha.  

B) número de palavras e número médio de palavras por 

página.  

C) número de palavras e palavra mais repetida.  

D) número de páginas, número de palavras e número de 

linhas.  

E) número de palavras e número máximo de palavras 

por linha.  


