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Os moralistas 
Luis Fernando Verissimo 

— Você pensou bem no que vai fazer, Paulo? 
— Pensei. Já estou decidido. Agora não volto atrás. 
— Olhe lá, hein, rapaz... 
Paulo está ao mesmo tempo comovido e surpreso com 
os três amigos. Assim que souberam do seu divórcio 
iminente, correram para visitá-lo no hotel. A 
solidariedade lhe faz bem. Mas não entende aquela 
insistência deles em dissuadi-lo. Afinal, todos sabiam 
que ele não se acertava com a mulher. 
— Pense um pouco mais, Paulo. Reflita. Essas 
decisões súbitas...  
— Mas que súbitas? Estamos praticamente separados 
há um ano! 
— Dê outra chance ao seu casamento, Paulo. 
— A Margarida é uma ótima mulher. 
— Espera um pouquinho. Você mesmo deixou de 
frequentar nossa casa por causa da Margarida. Depois 
que ela chamou vocês de bêbados e expulsou todo 
mundo. 
— E fez muito bem. Nós estávamos bêbados e 
tínhamos que ser expulsos. 
— Outra coisa, Paulo. O divórcio. Sei lá. 
— Eu não entendo mais nada. Você sempre defendeu 
o divórcio! 
— É. Mas quando acontece com um amigo... 
— Olha, Paulo. Eu não sou moralista. Mas acho a 
família uma coisa importantíssima. Acho que a família 
merece qualquer sacrifício. 
— Pense nas crianças, Paulo. No trauma. 
— Mas nós não temos filhos! 
— Nos filhos dos outros, então. No mau exemplo. 
— Mas isto é um absurdo! Vocês estão falando como 
se fosse o fim do mundo. Hoje, o divórcio é uma coisa 
comum. Não vai mudar nada. 
— Como, não muda nada? 
— Muda tudo! 
— Você não sabe o que está dizendo, Paulo! Muda 
tudo. 
— Muda o quê? 
— Bom, pra começar, você não vai poder mais 
frequentar as nossas casas. 
— As mulheres não vão tolerar. 
— Você se transformará num pária social, Paulo. 
— O quê?! 
— Fora de brincadeira. Um reprobo. 
— Puxa. Eu nunca pensei que vocês... 
— Pense bem, Paulo. Dê tempo ao tempo. 
— Deixe pra decidir depois. Passado o verão. 
— Reflita, Paulo. É uma decisão seriíssima. Deixe para 
mais tarde. 
— Está bem. Se vocês insistem... 
Na saída, os três amigos conversam: 
— Será que ele se convenceu? 
— Acho que sim. Pelo menos vai adiar. 
— E nós solteiros contra casados da praia, este ano, 
ainda teremos ele no gol. 
— Também, a ideia dele. Largar o gol dos casados logo 
agora. Em cima da hora. Quando não dava mais para 
arranjar substituto. 
— Os casados nunca terão um goleiro como ele. 
— Se insistirmos bastante, ele desiste definitivamente 
do divórcio.  

— Vai aguentar a Margarida pelo resto da vida. 
— Pelo time dos casados, qualquer sacrifício serve. 
— Me diz uma coisa. Como divorciado, ele podia jogar 
no time dos solteiros? 
— Podia. 
— Impensável. 
— É. 
— Outra coisa. 
— O quê? 
— Não é reprobo. É réprobo. Acento no "e". 
— Mas funcionou, não funcionou? 
(Texto disponível em: 
http://www.releituras.com/lfverissimo_moralistas.asp) 
 
Leia o texto acima e responda as questões 1, 2 e 3. 
 
1- Paulo:  
a) Impressionado com os amigos. 
b) Ainda não havia se separado da mulher. 
c) Se dava bem com a mulher. 
d) Não estava decidido. 
e) Estava alegre com a separação. 
 
2- Os amigos de Paulo: 
a) Nunca defenderam o divórcio. 
b) Estavam preocupados com o futebol. 
c) Gostariam de ver Paulo longe da esposa. 
d) Não se preocuparam com a separação. 
e) Ficaram felizes com a ideia da separação. 
 
3- Segundo seus amigos, Paulo, sendo divorciado, 
seria: 
a) Querido por eles.  
b) O mesmo. 
c) Perderia o amor dos filhos. 
d) Perderia os amigos.  
e) Odiado pela sociedade.  
 
4- Deve ser escrito com “x”: 
a) Enxuto. 
b) Mexerico. 
c) Mexeriqueira. 
d) Enchumaçar. 
e) Mecher. 
 
5- A separação silábica está errada em: 
a) Com-pli-ca-do. 
b) Du-e-to. 
c) Sa-ú-de. 
d) Es-que-ci-do. 
e) Es-te-io. 
 
6- É proparoxítona: 
a) Fênix. 
b) Robô. 
c) Camelo. 
d) Barco. 
e) Romântico. 
 
7- A palavra que exprime uma quantidade definida, 
exata de seres (pessoas, coisas etc.), ou a posição que 
um ser ocupa em determinada sequência é: 
a) Conjunção.  
b) Adjetivo. 
c) Preposição. 
d) Artigo. 
e) Numeral. 
 



CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016 
Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP 

 
 
 
 
8- O adjetivo derivado é: 
a) Claro. 
b) Triste. 
c) Socioeconômico. 
d) Azulado. 
e) Feliz. 
 
9- Não deve haver crase em: 
a) Ele gostava de ficar à toa. 
b) Entregue os doces àquela pobre senhora. 
c) Partiremos às duas horas. 
d) Caminhavam às pressas sem olhar para os lados. 
e) Um dia ficaremos frente à frente. 
 
10- A oração: 
a) Nunca tem sujeito. 
b) Nunca tem predicado. 
c) Tem verbo. 
d) Não suporta pontuação. 
e) Geralmente não tem sentido. 
 
11- “Chegaremos em casa antes do anoitecer.” 
O sujeito é: 
a) Indeterminado. 
b) Inexistente. 
c) Oculto.  
d) Composto. 
e) Simples. 
 
12- “Carolina esperava por um amor sublime.” 
O sinônimo de sublime é: 
a) Diferente. 
b) Profundo.  
c) Irreal. 
d) Bonito. 
e) Nobre. 
 
Matemática 

 
13- O MDC(23, 18, 22) =é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
14- O MDC(59, 18, 34) é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
15- O MMC(12, 20, 28) é: 
a) 400 
b) 410 
c) 420 
d) 430 
e) 440 
 
16- O MMC(54, 39, 42) é: 
a) 4910 
b) 4912 
c) 4914 
d) 4916 

e) 4918 
 
17- O MDC(98, 86, 72) é: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
18- Para se construir um muro de 17m² são 
necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores 
serão necessários para construir um muro de 51m²? 
a) 9 
b) 10 
c) 11 
d) 12 
e) 13 
 
19- Três caminhões carregam 200m³ de areia. Para 
transportar 1600m³ de areia, quantos caminhões iguais 
a esse seriam necessários? 
a) 20 caminhões 
b) 22 caminhões 
c) 24 caminhões 
d) 26 caminhões 
e) 28 caminhões 
 
20- A comida que restou para 3 náufragos seria 
suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles 
resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Com 
um náufrago a menos, qual será a duração dos 
alimentos? 
a) 10 dias 
b) 14 dias 
c) 18 dias 
d) 22 dias 
e) 26 dias 
 
21- Para atender todas as ligações feitas a uma 
empresa são utilizadas 3 telefonistas, atendendo cada 
uma delas, em média, 125 ligações diárias. 
Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, 
quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas 
em média? 
a) 60 ligações 
b) 65 ligações 
c) 70 ligações 
d) 75 ligações 
e) 80 ligações 
 
22- Um pintor, trabalhando 8 horas por dia, durante 10 
dias, pinta 7.500 telhas. Quantas horas por dia deve 
trabalhar esse pintor para que ele possa pintar 6.000 
telhas em 4 dias? 
a) 12 horas 
b) 14 horas 
c) 16 horas 
d) 18 horas 
e) 20 horas 
 
23- Um automóvel com velocidade de 80 km/h gasta 15 
minutos em certo percurso. Se a velocidade for 
reduzida para 60 km/h, que tempo, em minutos, será 
gasto no mesmo percurso? 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
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e) 50 
 
24- Aplicando R$ 500,00 na poupança o valor dos juros 
em um mês seria de R$ 2,50. Caso seja aplicado R$ 2 
100,00 no mesmo mês, qual seria o valor dos juros? 
a) R$9,50 
b) R$10,50 
c) R$11,50 
d) R$12,50 
e) R$13,50 
 
Conhecimentos Gerais 

 
25- O transporte coletivo mais eficiente nas cidades 
nos dias de hoje, tendo em vista os constantes 
congestionamentos pelo crescente aumento do número 
de carros em circulação é o: 
a) Trem 
b) Automóvel particular 
c) Ônibus 
d) Teleférico 
e) Metrô 
 
26- Um dos maiores fluxos de emigração para o nosso 
país ocorreu entre meados do século XIX e início do 
século XX.  Emigrantes de vários países se dirigiram 
ao Sudeste. Destes, os italianos formaram o grupo 
mais numeroso. Eles dirigiram-se principalmente para o 
estado de São Paulo como o objetivo de dedicarem-se 
à: 
a) Mineração 
b) Comércio 
c) Cafeicultura 
d) Agricultura de subsistência 
e) Atividade canavieira  
 
27- A vida em sociedade exige o cumprimento de 
certas regras, que são os deveres. Afinal do mesmo 
modo que as pessoas têm direitos, todas as pessoas 
têm também obrigações. Respeitar as outras pessoas, 
suas escolhas e opiniões é uma delas. Discriminar 
alguém, seja qual for a razão, é considerado crime e 
pode até ser motivo de prisão, jogar lixo nos lugares 
apropriados, preservar a natureza e pagar impostos 
também são deveres de todos. 
São deveres dos cidadãos apontados no texto, exceto: 
a) Votar para escolher os governantes e representantes 
nos poderes executivo e legislativo 
b) Não jogar lixo em qualquer lugar 
c) Pagar impostos 
d) Respeitar as escolhas e opiniões das pessoas 
e) Preservar a natureza 
 
28- Instalações destinadas ao preparo do açúcar 
(moenda), onde a cana era moída para a extração do 
caldo; as fornalhas, onde o caldo era fervido e 
purificado em tachos de cobre; a casa de purgar, onde 
o açúcar era branqueado; os galpões, onde os blocos 
de açúcar eram quebrados em várias partes e 
reduzidos a pó. Essas instalações eram denominadas 
de: 
a) Industria de açúcar 
b) Casa de açúcar 
c) Engenhos de açúcar 
d) Casa da rapadura 
e) Fabrica de açúcar  
 
29- A energia elétrica pode ser obtida pela queda da 

água, por exemplo, a de uma cachoeira, desta forma a 
água que vem do alto com força bate nas pás de uma 
turbina, que faz girar o eixo do gerador, transformando 
a força da água em energia elétrica. Esse sistema é 
utilizado nas usinas: 
a) Hidrelétricas 
b) Termelétricas 
c) Solar 
d) Eólicas 
e) Nucleares  
 
30- Religião ou culto de origem africana que envolve 
um conjunto complexo de crenças e rituais herdados 
de várias nações africanas, estamos falando do(a)? 
a) Candomblé 
b) Congada 
c) Vatapá 
d) Espiritismo 
e) Racionalismo 
 
31- Trata se de um chá de mate que é colocado numa 
cuia junto com água fervente e sugado por um canudo 
chamado bomba. A origem dessa bebida é indígena, 
mas hoje constitui uma bebida típica dos gaúchos. 
Essa bebida é popularmente conhecida como: 
a) Chimarrão 
b) Chá-mate 
c) Ervateira 
d) Chicha 
e) Tererê 
 
32- Em 1789 a cidade histórica de Ouro Preto em 
Minas Gerais foi cenário da: 
a) Guerra de Canudos, liderada por Antonio 
Conselheiro  
b) Inconfidência Mineira, liderada por Tiradentes 
c) Guerra do Contestado, liderada por Padre Anchieta 
d) Proclamação da república, liderado por Deodoro da 
Fonseca 
e) nenhuma das alternativas 
 
33- Lugar onde se encontram enterrados restos de 
cidades, tumbas, povoações, etc., pertencentes a 
povos muito antigos, que fornecem dados sobre o 
modo como viviam estes povos, estamos falando de 
a) Tumba 
b) Sitio arqueológico 
c) Ruínas 
d) Sítio urbano 
e) Tumbeiro 
 
34- A habitação rústica e pobre, onde os negros 
escravos eram amontoados como animais sem 
conforto algum eram conhecidas como: 
a) Senzalas 
b) Casa Grande 
c) Ocas 
d) Engenhos 
e) nenhuma das alternativas 
 
35- É aquele nascido da união de branco com índio: 
a) Cafuzo 
b) Mulato 
c) Sansei 
d) Nissei 
e) Mameluco 
 
36- Os oceanos são continuamente poluídos pelo 
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homem. Pelo menos 83% da poluição marinha provém 
de atividades humanas realizadas em terra, são 
atividades que contribuem para a poluição dos oceanos 
e mares, exceto: 
a) Lançamento de esgotos domésticos 
b) Aterros sanitários com controle de efluentes 
c) Vazamento de plataformas de exploração de 
petróleo 
d) Os agrotóxicos usados pelos agricultores que são 
carreados pelas águas das chuvas 
e) lançamento de lixo radioativo 
 
37- Trata-se de uma expressão da cultura brasileira 
que mistura artes-marciais, esportes, cultura 
popular e música. Desenvolvida 
no Brasil principalmente por descendentes 
de escravos africanos com alguma influência indígena 
e é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e 
complexos, utilizando primariamente chutes e rasteiras, 
além de cabeçadas, joelhadas, 
cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Estamos 
falando da: 
a) Congadas 
b) Maracatus 
c) Frevo 
d) Candomblé 
e) Capoeira  
  
38- Para reduzir a quantidade total de lixo produzida 
diariamente seria necessário, exceto: 
a) consumir produtos de embalagens não-retornáveis 
b) não desperdiçar alimentos 
c) procurar comprar mercadorias cujas embalagens 
possam ser reutilizadas 
d) consumir menos 
e) utilizar produtos que possam ser reciclados 
 
39- Eram os padres da Ordem da Companhia de Jesus 
que tinham missão de converter os índios ao 
cristianismo no período da colonização brasileira, 
estamos falando dos: 
a) Missionários 
b) Capuchinos 
c) Coroinhas 
d) Seminaristas 
e) Jesuítas 
 
40- A grande maioria dos povos caçadores do período 
conhecido como pré-história deixou desenhos e 
pinturas nas paredes das cavernas, chamados de: 
a) Pinturas rupestres 
b) Grafitagem 
c) Grafitos 
d) Rascunhos rupestres 
e) Gráficos 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte-marcial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acrobacia

