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Cargo : Professor PEB II- INGLES_
Jornada Basica
LINGUA PORTUGUESA
CONHECIMENTOS GERAIS

Português
Leia atentamente o poema Poemas aos
homens do nosso tempo - XVI, de Hilda Hilst,
escritora brasileira, para responder às
questões de 1 a 5.
Poemas aos homens de nosso tempo - XVI
Enquanto faço o verso, tu decerto vives.
Trabalhas tua riqueza, e eu trabalho o sangue.
Dirás que sangue é o não teres teu ouro
E o poeta te diz: compra o teu tempo
Contempla o teu viver que corre, escuta
O teu ouro de dentro. É outro o amarelo que te
falo.
Enquanto faço o verso, tu que não me lês
Sorris, se do meu verso ardente alguém te fala.
O ser poeta te sabe a ornamento, desconversas:
“Meu precioso tempo não pode ser perdido com os
poetas”.
Irmão do meu momento: quando eu morrer
Uma coisa infinita também morre. É difícil dizê-lo:
MORRE O AMOR DE UM POETA.
E isso é tanto, que o teu ouro não compra,
E tão raro, que o mínimo pedaço, de tão vasto
Não cabe no meu canto.

02. Nos versos: “Trabalhas tua riqueza, e eu
trabalho o sangue. / Dirás que sangue é o
não teres teu ouro”, a palavra “sangue” é
utilizada para expressar a ideia de:
a)Perdão.
b)Sacrifício.
c)Troca.
d)Riqueza.
03. O poema inteiro trata do eu lírico em
primeira pessoa, exceto no verso: “E o poeta
te diz: compra o teu tempo”. A autora utilizouse desse artifício para:
a)Distanciar-se do conflito.
b) Deixar clara que a contraposição existe
entre o indivíduo materialista e o poeta,
enquanto categoria, e não entre o materialista
e o eu lírico, simplesmente.
c)Eximir-se da culpa de não sensibilizar as
pessoas materialistas.
d) Inserir-se
materialistas.

no

grupo

dos

indivíduos

04. No verso: “E isso é tanto, que o teu
ouro não compra”, “isso” refere-se a:

01. Este excerto tem como tema central:

a) O ouro.
a)A crítica ao materialismo exacerbado, que
não permite que os indivíduos percebam a
riqueza que existe na arte, nos sentimentos,
na poesia.

b)A poesia.
c)O amor de um poeta.

b)O apoio à busca do ouro, metal precioso
muito importante para o desenvolvimento da
humanidade.
c)O amor não correspondido de um homem
que deseja cobrir de joias a sua amada.
d) A crítica ao sentimentalismo exagerado,
que tenta se sobrepor às necessidades
materiais, que são muito mais importantes.

d)O poeta.
05. Observe o verso: “Contempla o teu
viver que corre, escuta”. Se trocarmos os
verbos “contemplar” e “escutar” por “ver” e
“ouvir”, temos:
a)Veja o teu viver que corre, ouça.
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b)Veja o teu viver que corre, ouve.
c)Vê o teu viver que corre, ouça.
d)Vê o teu viver que corre, ouve.
CONHECIMENTOS GERAIS

06. O presidente e fundador do Facebook
classificou a incapacidade da empresa de
prevenir episódios como a atuação da
empresa
Cambridge
Analytica
e
a
interferência russa nas eleições dos EUA de
2016 como “um grande erro” e pediu
desculpas. O nome do presidente é:
a) John Tune.
b) Mark Zuckerberg.
c) Bill Gates.
d) Steve Jobs.

07. Até agora exercia o cargo de primeiro
vice-presidente do governo de Cuba,
quando foi eleito quintafeira, 19/04/2018, como presidente do
país pela Assembleia Nacional em
substituição do general Raúl Castro, que
se retira do poder após 12 anos. Trata-se
de:
a) Miguel Díaz-Canel.
b) Salvador Valdés Mesa.
c) Gladys Bejerano.
d) Homero Acosta.

08."A partir do pôr do sol do dia 18/04/2018,
os judeus dão início às comemorações dos
70 anos ____________. Apesar de a data
histórica ter sido em 14 de maio, os judeus
comemoram
neste dia pois seguem o
calendário judaico, que é diferente do
calendário gregoriano e baseado nos ciclos
da Lua." Completa corretamente a lacuna:
a) Da criação da Organização das Nações
Unidas (ONU).
b) Da queda do nazismo.
c) Da criação do Estado de Israel.
d) Do fim do Holocausto.

09. Moon Jae-In, disse dia 19/04/2018 que a
Coreia do Norte expressou compromisso com
a
“desnuclearização
completa”.
Ele
acrescentou que Pyongyang não está
impondo condições para que este processo
seja iniciado. As declarações foram dadas
depois de o presidente Donald Trump ter dito

que o encontro entre Estados Unidos (EUA) e
Coreia do Norte só acontecerá "se for
frutífero”. Moon Jae-In é presidente da:
a) Coreia do Norte.
b) Coreia do Sul.
c) China.
d) Japão.
10. A Lei Orgânica Municipal de Lavrinha
poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara Municipal.
II - do Prefeito Municipal.
III - de iniciativa popular.
Assinale a alternativa correta:
a)Apenas I
b)Apenas II
c) Apenas III
d) I, II e III
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
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.
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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.

15. Leia o texto abaixo para responder a
questão:
"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.

possível comprar produtos com grandes
descontos.
d) 3,3 bilhões de dólares são gastos em
compras na internet.
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
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

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

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.
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d) pela educação infantil, ensino fundamental,
ensino médio e educação superior.

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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