PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRATINHA (MG)
04. Considere os enunciados abaixo sobre concordância nominal e assinale a alternativa correta.

PORTUGUÊS
Texto para as questões 01 e 02
Andorinha
“Andorinha lá fora está dizendo:
- Passei o dia à toa, à toa!
Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!
Passei a vida à toa, à toa ... “
Manuel Bandeira

01. No fragmento poético de Manuel Bandeira transcrito
acima podemos afirmar que o autor se revela:
A)
B)
C)
D)
E)

irresoluto e cruel
frustrado e desanimado
errante e sonhador
irônico e oportunista
desanimado e sádico

02. Dentre os versos de Manuel Bandeira citados abaixo,
assinale aquele que mais se aproxima do seu pensamento
expresso no fragmento poético acima:
A) “Estavam todos deitados / Dormindo / Profundamente”.
B) “Vida noves fora zero”.
C) “Vou-me embora pra Pasárgada”.
D) “O que eu vejo é o beco”.
E) “Quero é a delícia de poder sentir as coisas mais
simples”.

I. É proibido a entrada de crianças neste recinto.
II. Bastantes pessoas estiveram no Rodeio de Jaguariúna.
III. Maria disse que aspirina é bom para dor de cabeça.
IV. A documentação foi anexo.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I e II, apenas;
II e III, apenas;
II, III e IV, apenas;
I, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

05. Entre as alternativas abaixo, assinale a que o enunciado
não deve receber o sinal indicativo de crase:
A)
B)
C)
D)
E)

Refiro-me àquele jovem que foi o seu namorado.
Dirigi-me apressado àquela loja de conveniência.
Àquela hora todos já se tinham recolhido.
Fui para àquela praça, mas não encontrei Mariana.
Quero agradecer àquela moça as atenções que me
dispensou.

06. Considere a charge abaixo e assinale a alternativa correta.

Considere a imagem abaixo e responda a questão 03.

QUINO. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 95.

No terceiro quadrinho o verbo caminhar, registrado duas
vezes encontra-se:

03. Pela imagem acima, o enunciado “empresário olha aqui.”,
é possível concluir que:
I.

Há uma inadequação sintática presente no verbo
olhar;
II. A oração iniciada com letra minúscula caracteriza
um artifício da mídia;
III. Se o enunciado estivesse em adequação sintática, seria uma função conativa da linguagem.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

A)
B)
C)
D)
E)

no infinitivo
no particípio
no gerúndio
pretérito imperfeito
presente do indicativo

07. Preencha as lacunas e identifique a alternativa correta.
Se Maria realmente se ................. a estudar mais e não se
.................... diante dos obstáculos, ela acabaria vencendo.
A)
B)
C)
D)
E)

disposso – detivesse
dispuzesse - detesse
dispusesse – detivesse
disposse – detesse
dispusesse – detesse

08. Assinale a alternativa em que não haja linguagem conotativa.
A)
B)
C)
D)
E)
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...Que se finavam de puro ciúme.
...Para o fim de alumiar um pouco o conhecimento...
Neste ponto, afiamos os ouvidos...
A lua nova é o sorriso do céu.
...O argumento pode apresentar vários sentidos.
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09. Assinale a alternativa abaixo que apresenta um exemplo
de voz reflexiva.
A)
B)
C)
D)
E)

Levaram a bola do guri.
João acertou o tigre.
O tigre foi abatido por João.
Violentina penteou-se diante do noivo.
O repórter leu a própria notícia.

10. Analise as afirmações sobre ao processo de formação das
palavras e assinale a alternativa correta.
I.

A palavra segunda-feira é classificada como um processo de hibridismo;
II. A palavra vinagre é identificada pela aglutinação;
III. A palavra inútil é formada pela derivação prefixal.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
11. Na época Medieval a educação tinha um eixo central que
se destacou como fundamental e era estruturado em torno do
valor religioso resumido na forma cristã. Aponte a alternativa
em que aparece esse eixo central.
A)
B)
C)
D)
E)

Imagens;
Pinturas;
Orações;
Imaginário;
Dança.

12. Na época feudal para uma melhor uniformidade, a organização da educação era dividida entre:
A)
B)
C)
D)
E)

15. Sobre a imagem abaixo pode-se concluir que:

A) a educação pode caminhar sozinha;
B) a família é um grupo primário e a educação tem que
partir dela;
C) a família é um grupo secundário e a educação não
precisa partir dela;
D) a escola não precisa da família para educar as crianças;
E) a escola é o ponto fundamental para unir a família.
16. Nas escolas da Idade Média prevaleceu um modelo de
cultura e, consequentemente, um modelo didático baseado:
A)
B)
C)
D)
E)

no conservadorismo;
no construtivismo;
no criticismo do conteúdo;
no tecnicismo;
no modelo libertário.

17. O Islã, complexa civilização que iluminou a cultura medieval ocidental, concentrava sua educação em comunhão:
A)
B)
C)
D)
E)

com a leitura;
com a instrução;
com a dedicação;
com a obediência;
com a penitência.

18. A imagem abaixo mostra uma cena que, infelizmente,
está se tornando rotina nas escolas de todo o mundo. Para
combater esse tipo de violência na escola é preciso que:

a Igreja e o Estado;
a Igreja e o Senhor Feudal;
a Igreja e a família;
a família e o Estado;
a família e o Senhor Feudal.

13. A palavra CÁTEDRA, termo muito utilizado no meio
educacional se caracteriza por todos os significados abaixo,
EXCETO:
A) cadeira pontifícia;
B) cadeira de quem ensina;
C) cargo de professor catedrático do ensino superior,
obtido por concurso;
D) ementa de uma cadeira lecionada em uma Universidade;
E) disciplina ensinada por professor dessa categoria.
14. Para Paulo Freire, grande educador brasileiro, a educação
serve para:
A)
B)
C)
D)
E)

a conscientização;
a libertação;
a leitura;
o racismo;
o silencia.

I. a escola exercite do bom relacionamento;
II. a escola cultive da paz no ambiente;
III. a escola faça um projeto de conscientização junto,
somente, aos alunos para combater a violência escolar;
IV. a escola faça um projeto de conscientização junto a
comunidade escolar para combater essa violência;
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)
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I e II, apenas;
I e III, apenas;
I e IV, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, II, III e IV.

2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRATINHA (MG)
19. Se um grupo de alunos passa a ser controlados, na sala de
aula, onde se tem um sistema rígido de recompensas e punições, consequentemente, há:
A) uma originalidade nos trabalhos dos alunos;
B) uma quimera de afeições em sala de aula por parte
dos alunos;
C) uma falta de espontaneidade natural advinda por parte dos alunos;
D) uma imensa colaboração/participação por parte dos
alunos nas atividades escolares;
E) uma recusa intencional por parte dos alunos nas atividades escolares.

22. Numa garagem há 36 meios de transportes entre carros e
triciclos. Sabe-se que há, ao todo, 112 pneus. Neste caso
existem:
A)
B)
C)
D)
E)

9 carros
12 carros
22 carros
31 triciclos
32 triciclos

23. A imagem abaixo representa, matematicamente:

20. Sobre a charge abaixo conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

heptágono
hexágono
losango
trapézio
retângulo

24. Assinale a única alternativa correta sobre operações com
números naturais.
A)
B)
C)
D)
E)
I.

a nossa educação, em alguns lugares, está na mão de
amadores;
II. a indicação é um fato na maioria das localidades,
principalmente, no interior;
III. o questionamento do aluno não é válido, pois, os secretários da educação são pessoas que tem amplo
conhecimento técnico sobre a educação;
IV. a indicação dos secretários da educação visa tão somente a conveniência dos políticos que estão no poder.

4 + 10 ÷ 2 = 7
16 – 10 ÷ (8 – 6) = 3
48 – 12 x 3 + 6 + 27 ÷ 3 = 333
108 – 12 x 9 + 9 = 9
12 + 48 ÷ 4 – 5 = 10

25. Uma aplicação financeira, com capitalização simples,
feita durante 8 meses a uma taxa de 2,50% ao mês, rendeu R$
720,00 de juros. Qual foi a quantia aplicada?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 3.780,00
R$ 3.420,00
R$ 3.600,00
R$ 4.500,00
R$ 4.680,00

26. O sucessor do antecessor do sucessor de 37 equivale a:
Estão corretos os itens:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II, apenas;
I e III, apenas;
II e III, apenas;
II e IV, apenas;
I, II, IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Certa avaliação escolar apresentou questões de Português
e Matemática. As questões de cunho Matemático tinham
pontuação 50% superior às questões de Português que valiam
1 ponto cada. Um aluno que acertasse 100% da prova atingiria 44 pontos. Se cada questão valesse um ponto, o aluno teria
obtido 36 pontos. Quantos pontos atingiria se as questões de
Matemática e Português valessem, respectivamente, 2 e 3
pontos?
A)
B)
C)
D)
E)

88 pontos
90 pontos
92 pontos
94 pontos
96 pontos

A)
B)
C)
D)
E)

36
37
38
39
40

27. João comprou uma TV de 42 polegadas à vista e obteve
um desconto de 12% sobre o preço marcado na etiqueta.
Sabendo-se que ele pagou R$ 2.112,00, pode-se afirmar que o
preço marcado na etiqueta do produto era de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 2.312,00;
R$ 2.350,00;
R$ 2.380,00;
R$ 2.400,00;
R$ 2.460,00.

28. A operação 999999 x 999999 tem-se como resultado:
A)
B)
C)
D)
E)
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999998000001
999989000001
999899000001
998999000001
998999000001
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29. Um motorista, rodando 4h por dia percorre em média 200
Km em 2 dias. Esse mesmo motorista, rodando 5 h por dia,
durante 4 dias, irá percorrer:
A) 420 km
B) 450 km
C) 480 km

D) 500 km
E) 520 km

30. Observando que a razão entre a largura (L) e o comprimento (C) de um terreno de formato retangular é de 2 para 3 e
que a diferença entre elas é de 6 m, então a área desse retângulo mede:
2

A) 216 m
B) 224 m2
C) 230 m2

2

D) 236 m
E) 240 m2

31. Considere os níveis de organização dos seres vivos e
assinale a alternativa correta.
( 1 ) Primeiro nível
( 2 ) Segundo nível
( 3 ) Terceiro nível

35. No ano passado 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)
B)
C)
D)
E)

Pataxós, Caraxás e Pará;
El Dourado dos Carajás, Pataxós e Pará;
Carajás, Patajós e Pará
Carajás, Tapajós e Pará
El Dourado dos Carajás, Tapajós e Pará

36. Todos os estados abaixo citados fazem parte da região
Norte, Exceto:
A) Tocantins
B) Rondônia
C) Amazonas

D) Mato Grosso
E) Acre

37. A imagem abaixo corresponde a qual região do Brasil?

( ) as comunidades
( ) os indivíduos
( ) as populações

A sequência correta é:
A) 2, 1, 3;
B) 3, 2, 1;
C) 1, 2, 3;

D) 2, 3, 1;
E) 3, 1, 2.

32. O conjunto de todos ecossistemas do planeta é denominado:
A) biossistema
B) biosfera
C) estratosfera

D) crosta
E) habitat

33. Sobre os elementos que compõem o ar, considere os itens
abaixo e assinale a alternativa correta.
I.

Oxigênio: gás indispensável para a sobrevivência
dos seres vivos. Ele reage com certas substancias
presentes no corpo dos seres vivos e produz água,
energia e gás carbônico. A energia produzida nessa
reação é responsável pela manutenção da vida de todo os seres;
II. Nitrogênio: é vital para as plantas, as mesmas absorvem o gás carbônico e eliminam oxigênio, tal processo é conhecido como fotossíntese;
III. Gases raros: não são aproveitados pelo nosso organismo, mas são utilizados em outras tarefas que são
de grande proveito para o ser humano, por exemplo,
o argônio – utilizado em lâmpadas incandescentes.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I e III, apenas;
I, II e III.

D) Sudeste
E) Centro Oeste

38. Pelo relevo brasileiro, podemos identificar alguns picos
considerados importantes para a Geografia do Brasil. Entre os
picos citados abaixo, assinale o que apresenta a maior ponto
culminante do país.
A) Pico 31 de Março
B) Pico da Bandeira
C) Pico da Neblina

D) Pico Roraima
E) Pico Cruzeiro

39. Dentre os rios importantes que apresentamos abaixo,
assinale o que irá abastecer a Hidrelétrica de Belo Monte.
A) Rio São Francisco
B) Rio Xingu
C) Rio Amazonas

D) Rio Tocantins
E) Rio Tapajós

40. Sabemos que as três raças básicas formadoras da população brasileira são o negro, o europeu e o índio, em graus
muito variáveis de mestiçagem e pureza. A miscigenação no
Brasil deu origem a três tipos fundamentais de mestiço: Caboclo, Mulato e o Cafuzo. Conforme esta miscigenação, considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Caboclo, diz da raça mestiça entre branco e índio;
II. Mulato, corresponde ao mestiço de negro com branco;
III. Cafuzo, compreende a mestiçagem de índio com índio.

34. Todas as empresas citadas abaixo são privadas, EXCETO:
A) Votorantin
B) C & A
C) Correios

A) Norte
B) Sul
C) Nordeste

D) Santander
E) Companhia Vale

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A) I, apenas;
B) I e II, apenas;
C) II e III, apenas;
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D) I e III, apenas;
E) I, II e III.
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