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Cargo : Professor PEB II- INGLES_
Jornada Reduzida
LINGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o poema Geometria dos
ventos de Rachel de Queiroz, escritora
brasileira, para responder às questões de 1 a
5.

Geometria dos Ventos
Eis que temos aqui a Poesia,
a grande Poesia
Que não oferece signos
nem linguagem específica, não respeita
sequer os limites do idioma. Ela flui, como um
rio.
como o sangue nas artérias,
tão espontânea que nem se sabe como foi
escrita.
E ao mesmo tempo tão elaborada feito uma flor na sua perfeição minuciosa,
um cristal que se arranca da terra
já dentro da geometria impecável
da sua lapidação.
Onde se conta uma história,
onde se vive um delírio; onde a condição
humana exacerba,
até à fronteira da loucura,
junto com Vincent e os seus girassóis de
fogo,
à sombra de Eva Braun, envolta no mistério
ao
mesmo tempo
fácil e insolúvel da sua tragédia,
Sim, é o encontro com a Poesia.
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O poema pode ser considerado
metalinguístico, pois discute a arte de fazer
poesia,
II - para Rachel de Queiroz, o trabalho poético
resulta apenas de muito empenho e
lapidação.
III – o poema em questão discute forma e
conteúdo da arte poética.
É (São) correta(s) a(s) afirmação (ões):
a) I e III.
b) Apenas I.
c) Todas.
d) II e III.
02. A figura de linguagem presente nos
versos “Ela flui, como um rio./ como o sangue
nas artérias,” é :
a) Zeugma
b) Paradoxo.

c) Metáfora
d) Comparação.
03. Assinale a alternativa correta:
a) Rachel de Queiroz destaca um paradoxo
na criação poética, pois afirma que a poesia,
ao mesmo tempo em que é espontânea, é
elaborada
b) O campo semântico negativo – “sangue”,
“delírio”, “loucura”, fogo”, “sombra”, “tragédia”
– escolhido pela poetiza contribui para a
visão pessimista sobre a elaboração de
poemas.
c) Em “que nem se sabe como foi escrita”, no
verso 7, Rachel de Queiroz faz uso da figura
de linguagem prosopopeia, pois atribui
características humanas à poesia.
d) Ao final do poema, Queiroz não exige do
leitor nenhum conhecimento de mundo.
04. O verbo “exacerba”, presente no verso 14,
pode ser substituído, sem prejuízo, por:
a) Oculta-se.
b) Ameniza-se.
c) Agrava-se.
d) Lenifica
05. No verso “até à fronteira da loucura,” a
ocorrência da crase está:
a) Correta e é obrigatória, tendo em vista que
fronteira é uma palavra feminina
b) Correta e é facultativa, tendo em vista que,
após a preposição “até”, não há necessidade
do emprego da preposição “a”.
c) Incorreta, pois após a preposição “até”, não
se deve empregar a preposição “a”.
d) Incorreta, pois não ocorre a elisão da
preposição “a” com o artigo feminino “a”,
nesse caso.
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6. A 10ª Cúpula do Brics, acontecerá entre os
dias 25 e 27 de julho próximo, no Centro de
Convenções de Johanesburgo, na África do
Sul, com a presença dos cinco chefes de
Estado do bloco. O Brics reúne:
a) África, Estados Unidos, Esquador, Japão e
China.
b) Chile, México, Brasil, Rússia e Argentina.
c) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
d) Itália, França, Turquia, Jamaica e
Indonésia.
7. "Pelo menos 27 pessoas morreram, entre
elas um policial e um jornalista, nos protestos
contra a reforma da previdência social
___________ que começaram quarta-feira,
informaram dia 22/04/2018 as organizações
de direitos humanos do país centroamericano. O jornalista Ángel Ganoa morreu
ao ser atingido por um disparo na cidade de
Bluefields, na Região Autônoma da Costa
Caribe Sul (Racs), enquanto transmitia ao
vivo os protestos contra o governo de Daniel
Ortega, confirmou o programa de notícia El
Meridiano, para o qual a vítima trabalhava."
Completa corretamente a lacuna:
a) na Nicarágua.
b) em Honduras.
c) na Costa Rica.
d) no Panamá.
8. Complete segundo o artigo 187° da Lei
Orgânica do Município:
Lavrinhas: comemorara, anualmente o
_________data da emancipação político
administrativo do Município.
a)dia 26 ( vinte e seis )de agosto
b) dia 25 ( vinte e cinco) de novembro
c) dia 15 ( quinze) de janeiro
d) dia 27( vinte e sete) de junho
9. A cidade de Lavrinhas conta com:
a) 7 vereadores
b) 8 vereadores
c) 9 vereadores
d) 11 vereadores

11. Leia as frases abaixo para responder a
questão:
( ) A palavra 'match' pode significar, em
inglês, partida ou fósforo.
( ) Em inglês, a palavra 'interest' possui um
único sentido, significando juros bancários.
( ) A palavra "plant" pode significar, em
inglês, planta ou fábrica
( ) Em inglês, a palavra 'rare' possui um
único sentido e significa mal passado.
( ) 'Letter' pode significar letra ou carta em
inglês.
A ordem de preenchimento correta dos
parênteses, de cima para baixo é:
a) V-F-V-F-V
b) F-V-V-F-F
c) V-V-F-F-V
d) V-V-F-V-F
12. Na frase: “every machine needs oil in
order to run easily”. A palavra "easily" é
considerada um:
a) Verbo
b) Advérbio
c) Preposição
d) Substantivo
13. Nas frases: "I’ve heard him patiently" e
"They carefully avoid each other", as
palavras "patiently" e "carefully" tem a
função de:
a) Substantivo
b) Adjetivo
c) Advérbio
d) Conjunção
14. São alguns exemplos de conjunções
usadas no inglês:
a) And, the e or.
b) And, but e or.
c) An, the e but.
d) But, the e an.

10,O atual Ministro da Educação empossado
em 2018, pelo presidente Temer é:
a) Mendonça Filho
b) Rossieli Soares da Silva,
c) Bruno Covas
d) Marcio França
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15. Leia o texto abaixo para responder a
questão:
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"You have probably heard about the most
famous sidewalk in the world: the Hollywood
Walk of Fame. Every year, around 10 million
tourists visit this street to take pictures with
their idol’s star.
Since 1960, the Hollywood Boulevard Avenue
attracts visitors to see plaques of celebrities.
Each pink star is made of a marble called
terrazzo, a bronze shield with the honoree’s
name and an icon of the celebrity job, like a
camera, television or a microphone, for
example."
De acordo com o texto acima, não podemos
afirmar que:
a) Anualmente mais de 10 milhões de turistas
visitam a calçada da fama.
b) A estrela rosa é feita de um material
chamado terrazo.
c) O nome da celebridade e o ícone do seu
trabalho são feitos de bronze.
d) Desde 1960, o Hollywood Boulevard
Avenue recebe celebridades.
16. Leia o texto abaixo:
"The first department store was created in
Paris, in 1850. It was conceived as a place
with a lot of options in products and brands.
They wouldn’t sell just a specific product:
there you could find clothes, shoes, jewels,
make up and many others things. That
concept remained until today.
Every year, on the day after Thanksgiving,
most of this stores have a big sale called
Black Friday. On this day, it is possible to buy
products with big discounts and you also have
the option to buy things online. In 2016, more
than 154 million people spent USD 3,3 billion
dollars shopping only on the internet."
É correto afirmar que:
a) O conceito de Black Friday foi criado em
1850.
b) Desde 2016, mais de 154 milhões de
pessoas compraram produtos da Black Friday
pela internet.
c) Anualmente, após o Dia de Ação de
Graças, acontece a Black Friday, onde é
possível comprar produtos com grandes
descontos.
d) 3,3 bilhões de dólares são gastos em
compras na internet.

were prepared and offers were made. Then,
the habits of wishing happy birthday, giving
gifts and lighting candles became popular as
a way to protect the birthday person from
devils and ensure good things to the next year
in the person’s life. The celebrations only
became popular like we know today after
fourteen centuries, in a collective festival
performed in Germany."
Considerando o texto acima, não podemos
afirmar que:
a) As celebrações de aniversário como
conhecemos hoje se tornaram populares na
Roma Antiga.
b) Se tornou popular o hábito de desejar feliz
aniversário, dar presentes e acender velas
como forma de proteger o aniversariante dos
diabos.
c) Acreditava-se que hábitos como desejar
feliz aniversário e acender velas, por
exemplo, garantiam que coisas boas para o
próximo ano na vida do aniversariante.
d) Na Roma Antiga havia o hábito de celebrar
o aniversário das pessoas
18, A meta 16 do Plano Nacional de
Educação consiste em: "formar, em nível de
pós-graduação, ____________ dos
professores da educação básica, até o último
ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos(as) os(as) profissionais da educação
básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas
de ensino." Completa corretamente a lacuna:
a) 25% (vinte e cinco por cento)
b) 50% (cinquenta por cento)
c) 75% (setenta e cinco por cento)
d) 100% (cem por cento)
19. De acordo com a Lei de diretrizes e bases
da educação nacional, a educação básica
é formada:
a) pela educação infantil.
b) pela educação infantil e ensino
fundamental.
c) pela educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio.
d) pela educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio e educação superior.

17. Leia o texto abaixo:
"In ancient Rome, there was the habit of
celebrating the birthday of a person. There
weren’t parties like we know today, but cakes
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20. Complete as lacunas. de acordo com a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional: "O ensino religioso, de matrícula
________, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos
horários _________ das escolas públicas de
ensino fundamental, assegurado o respeito à
diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo." :
a) facultativa, normais.
b) facultativa, extras.
c) obrigatória, normais.
d) obrigatória, extras.
.
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