Professor III- Ensino Fundamental
Artes
A vida de viajante
Luiz Gonzaga e Gonzaguinha.
Minha vida é andar
Por esse país
Pra ver se um dia
Descanso feliz
Guardando as recordações
Das terras onde passei
Andando pelos sertões
E dos amigos que lá deixei.
Chuva e sol
Poeira e carvão
Longe de casa
Sigo o roteiro
Mais uma estação
E a alegria no coração.
(...)
Mar e terra
Inverno e verão
Mostra o sorriso
Mostra a alegria
Mas eu mesmo não
E a saudade no coração.
1-O autor revela nesse texto seu modo de
vida. Esse modo é melhor representado na
alternativa:
a) Que é um modo de vida
costumeiro;
b) Que viaja para descansar;
c) Que viaja a negócios;
d) Que viaja a passeio;
2- Na segunda e terceira estrofes há a
presença de uma figura de linguagem.
Assinale a alternativa correta.
a)
Metonímia;
b)
Comparação;
c)
Antítese;
d)
Pleonasmo;
3-Assinale a alternativa em que a letra X
tem o mesmo fonema:
a)
Exame, exequível, enxame.
b)
Tóxico, taxa, enxada.
c)
Excesso, táxi ,enxurrada.
d)
Excitação, fluxo, excesso.

4-Complete a frase:
Após longo período de chuva na região
serrana _____________mais de trezentas
pessoas desabrigadas e muitas mais
______________ se a chuva continuar.
a)
Existiam-haverá
b)
Existia- haverão
c)
Existia- haverá
d)
Existiam- haverão
5) Observe:
1) V. Revmª., Papa Francisco celebrou a
missa de Natal.
2) V.A., o príncipe de Gales casou-se
recentemente.
3) V .Sª, o Presidente Temer, enviou o
Projeto da Reforma da Previdência para o
Congresso.
4) Meu pai, o Sr. é um homem bom.
Estão corretas:
a)
Somente 2
b)
Somente 1
c)
Somente 1 e 4
d)
Somente 2 e 4
6- Escola de Samba que escolheu Nossa
Senhora Aparecida para homenagear no
desfile do carnaval paulistano em 2017. Com
seis alegorias e aproximadamente 3,5 mil
componentes na avenida, o tema escolhido
pela agremiação foi ‘Aparecida - A Rainha do
Brasil’, que vai homenagear os 300 anos da
aparição da imagem Santa no Rio Paraíba do
Sul, mostrando toda sua história e os milagres
realizados durante os séculos.
a)
Unidos da Vila Maria
b)
Acadêmicos do Tatuapé
c)
Vai- Vai
d)
Império da Casa Verde
7-Primeiro país do mundo a legalizar e
regulamentar o plantio, a produção, a
distribuição, a venda e o consumo da
maconha:
a)
b)
c)
d)

Uruguai
Paraguai
Chile
México

8- Segundo a Lei Orgânica do Município de
Aparecida, em seu artigo 103, a lei fixará o
limite máximo e a relação de valores entre a
maior e menor remuneração dos Servidores
Públicos, observando como limite máximo,
os valores a que tem direito de percepção
como remuneração em espécie, pelo:
a)
b)
c)
d)

Vereador eleito
Presidente da Câmara
Vice – Prefeito
Prefeito Municipal

9 - A febre amarela é uma doença infecciosa
febril aguda, causada por um vírus. A região
mais afetada recentemente por focos de
febre amarela é a :
a)
b)
c)
d)

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul

10-Casos de HIV/AIDS cresceram 85% nos
últimos 10 anos, no Brasil junto à população:
a)
b)
c)
d)

De adultos acima de 30 anos
De adultos acima de 40 anos
De jovens de 15 a 24 anos
De imigrantes

11- De acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases, o regime de progressão continuada
nas escolas é:
a) obrigatório em todas as redes de ensino.
b) obrigatório na educação mantida pelos
estados.
c) optativo, desde que os sistemas assim
o definam.
d)obrigatório nos sistemas oficiais e optativo
no sistema particular de ensino.
12-Os estabelecimentos de ensino tem a
incumbência, exceto, de:
a) Elaborar e executar sua proposta
pedagógica.
b) Administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros
c) Assegurar o cumprimento dos dias letivos
e horas-aula estabelecidas.
d) Velar pelo cumprimento de cada etapa
do plano de trabalho de cada docente em
conjunto com unidades educacionais
circunvizinhas.

13- A criança e o adolescente tem direito a
educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando lhes:
I – direito de organização e participação em
entidades estudantis
II – direito ao ensino religioso na escola
III – direito de ser respeitado por seus
educadores
IV – direito de contestar o uniforme escolar
V- direito de escolher materiais que mais se
interessar
Assinale as alternativas onde todas as
afirmações estão corretas:
a)
I e III
b)
II e IV
c)
IV e V
d)
V e II
14- A Constituição Brasileira vigente afirma
no seu artigo 23 que cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência; é:
a)Competência comum da Família, da
Comunidade, e dos Municípios.
b)Competência comum dos Conselhos dos
Deficientes e Municípios.
c) Competência comum da União, das
Secretarias Municipais e Estados.
d) Competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
15- Complete segundo o Art. 29 da
Constituição:
O Município reger-se-á por _____________,
votada( s) em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição,
na
Constituição do respectivo Estado:
a)Leis Municipais e Leis Estaduais.
b)Leis Municipais e Leis Regionais.
c)Lei Orgânica.
d)Leis Federais.

16-Em 1968, durante a ditadura, uma peça é
encenada, onde conta a história de um
cantor que é tragado pela nascente
industrial cultural da época, a forma
agressiva de expor, chocou o público com
severas reações da corporação militar. Em
todas as apresentações o elenco sofria
ameaças de invasão por parte do Comando
de Caça aos Comunistas (CCC), pois a
julgavam
na extremamente ofensiva. A
peça estreia no Rio de Janeiro, e cumpre
uma agenda de sucesso até o teatro ser
invadido e os atores serem espancados pelo
CCC. Tensão em grau máximo ocorre
quando houve a temporada da peça em
Porto Alegre, no RS, em que os atores
principais da peça foram sequestrados e
ameaçados de morte, depois desse episódio
decidiram encerram a peça. O texto referese a peça:
a) Roda- Viva .
b) O Rei da Vela.
c) Arena Conta Zumbi.
d) Papa Highirte.
17-Considerada a pioneira da dança
moderna, causou polêmica ao ignorar todas
as técnicas do balé clássico. Sua dança foi
inspirada pelas figuras das dançarinas nos
vasos gregos encontrados, segundo
algumas fontes, no Museu do Louvre; já
outras fontes informam que tais vasos foram
vistos pela bailarina no museu britânico:
a) Isadora Ducan.
b) Émile Jaques-Dalcroze.
c) François Delsarte.
d) Martha Graham .
18-A primeira música reconhecida, no Brasil,
como marcha de carnaval foi:
a)“Abre Alas”, composta pela pianista e
regente Chiquinha Gonzaga, para o
cordão carnavalesco Rosa de Ouro.
b) Cabelereira do Zezé de Roberto Faissal
e João Roberto Kelly.
c) Maria Sapatão de João Roberto Kelly e
Chacrinha.
d) Pastorinha de Roberto Faissal.
19- É considerado, por muitos estudiosos
das artes plásticas, como um dos artistas
que iniciaram o expressionismo na
Alemanha. No final da década de 1930 e
início da década de 1940 passou por uma

forte decepção. O governo nazista ordenou
a retirada de todas as suas obras de arte
dos museus da Alemanha por considerá-las
esteticamente imperfeitas e por não valorizar
a cultura alemã. Em 1893, pintou sua obra
de arte de maior importância: O Grito.
a) Courbet.
b) Manet.
c) Munch.
d)Toulouse-Lautrec.
20-Escritora, poeta, diretora de teatro,
tradutora, desenhista, cartunista, jornalista
e militante política brasileira. Teve grande
destaque no movimento modernista iniciado
em 1922, embora não tivesse participado
da Semana de Arte Moderna, tendo na
época apenas doze anos de idade.
Militante comunista, foi a primeira mulher
presa no Brasil por motivações políticas.
a)
b)
c)
d)

Anita Malfatti.
Pagu.
Tarsila do Amaral.
Tomie Ohtake.

