PEB I –
______________________________________________________________
Leia com atenção a poesia de Carlos Drummond de Andrade, escritor
brasileiro, publicada em 1940 no livro Sentimento do Mundo, para responder às
questões abaixo:
Congresso Internacional do Medo
Provisoriamente não cantaremos o
amor,
que se refugiou mais abaixo dos
subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza
os abraços,
não cantaremos o ódio porque esse
não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e
nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos
mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das
mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o
medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o
medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão
flores amarelas e medrosas.
01) A ideia central do texto é:
a) Enaltecer a coragem que o ser
humano
pode
mostrar
nos
momentos mais difíceis.
b) Apoiar a supervalorização do
medo em detrimento do amor, o
mais nobre dos sentimentos.
c) Expressar o sentimento que
permeava o mundo à época da
publicação do texto.
d) Protestar contra os poetas
contemporâneos ao autor que,
segundo ele, apenas escreviam
sobre o medo.

02) Sobre o texto, não é correto
afirmar que:
a) O medo se sobressai como
sentimento dominante sobre os
demais.
b) O texto é totalmente pessimista,
não vislumbrando chance alguma
de melhora da situação; para o
autor, no horizonte há apenas a
morte.
c) O medo é retratado como
companheiro constante pelo autor.
d) O autor não se refere apenas à
situação nacional em seu poema;
faz
também
referências
a
acontecimentos
mundiais
contemporâneos ao texto.
03)Observe os versos: “Cantaremos
o medo da morte e o medo depois
da morte,/depois morreremos de
medo”. Assinale a alternativa que
indica corretamente a flexão verbal
para a segunda pessoa do singular,
mantendo o tempo verbal utilizado
pelo autor:
a) Cantarei o medo da morte e o
medo depois da morte,/depois
morrerei de medo.
b) Cantaríamos o medo da morte e
o medo depois da morte,/ depois
morreríamos de medo.
c) Cantaríeis o medo da morte e o
medo depois da morte,/ depois
morreríeis de medo.
d) Cantarás o medo da morte e o
medo depois da morte,/ depois
morrerás de medo.

04) Nos versos “o medo dos
soldados, o medo das mães, o
medo das igrejas,/ cantaremos o
medo dos ditadores, o medo dos
democratas”, há uma figura de
linguagem. Assinale a alternativa
que indica corretamente qual é esta
figura de linguagem:
a) Paradoxo.
b) Quiasmo.
c) Eufemismo
d) Metonímia.
05) Observe o verso: “que se
refugiou
mais
abaixo
dos
subterrâneos”.
Sobre
ele,
é
incorreto afirmar:
a) “abaixo” é um advérbio de lugar.
b) “que” é um pronome e refere-se a
“amor”.
c) O modo correto de escrever o
verso seria: “que refugiou-se mais
abaixo dos subterrâneos”.
d) “subterrâneos” é um substantivo.
06)Complete a lacuna, de acordo
com o artigo 55, da Lei Orgânica de
Queluz::
Compete privativamente
ao____________ a iniciativa das
leis que versem sobre:
I – Regime jurídico dos servidores;
II – Criação de cargos, empregos e
funções na administração direta e
autárquica do Município, ou
aumento de sua remuneração;
III – Orçamento anual, diretrizes
orçamentárias e plano plurianual;
a) Aos Vereadores
b) Ao Prefeito
c) Ao Presidente da Câmara.
d) Aos sindicatos de Classe.
07.)A Lei Orgânica Municipal de
Queluz poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.
II – do Prefeito Municipal;

III-de cidadãos, mediante iniciativa
popular assinada, no mínimo, por 10
(dez) por cento dos eleitores do
Município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
08) A vereadora Marielle Franco
que defendia os direitos humanos e
moradores das favelas foi morta a
tiros no centro do Rio de Janeiro,
em 14 de março de 2018. Ela
representava o:
a) PT
b) PSOL
c) PDT
d) PSDB

09) Diante da escalada da crise
na Venezuela que leva cada vez
mais venezuelanos a cruzarem
as fronteiras rumo ao Brasil em
busca de uma vida melhor, qual
o estado brasileiro é a principal
porta de entrada dos imigrantes
que
fogem
da
crise
de
abastecimento de alimentos, do
colapso dos serviços públicos e
de uma inflação de 700% no país
vizinho.?
a) Roraima
b) Rondônia
c) Amazonas
d) Amapá
10) O Município de Queluz finalizou

em 15 de marco de 2018 a
aquisição do imóvel onde funciona
atualmente o Centro Cultural Malba
Tahan,. Sobre o imóvel:
I-O referido imóvel foi penhorado
pela Justiça do Trabalho em
decorrência de débitos trabalhistas
da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Queluz, sendo
determinada a sua alienação por

iniciativa particular, quando então o
Município procedeu a sua aquisição.
II-A Prefeitura visou preservar a
cultura e promover a educação em
Queluz, pois o casarão abriga o
Centro Cultural Malba Tahan e a
única biblioteca do município; foi
construído, em 1824,
III-O prédio também abriga os
acervos históricos da revolução de
1932, história de Queluz, do
Judiciário, e também funciona como
ponto do programa Acessa São
Paulo.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II, III

11-Tornou se o representante mais
importante da corrente
comportamental. Ele lançou o
conceito de "condicionamento
operante a partir das suas
experiências com ratos em
laboratório, (1953). Por esse
conceito explicou que, quando um
comportamento é seguido da
apresentação reforço positivo
(recompensa) ou negativo
(supressão de algo) a frequência
deste comportamento aumenta ou
diminui, a depender de como foi
programada a experiência. O texto
refere-se a:
a)
b)
c)
d)

Skinner
Piaget
Lev Vygotsky
Carl Rogers

12-Segundo o artigo 14 do Estatuto
da Criança e do adolescente:
I- É obrigatória a vacinação das
crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias.
II- É facultativo a vacinação das
crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias

III-Cabe aos pais decidir sobre a
vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades
sanitária
São corretas:
a) II e III
b) Apenas I
c) Apenas II
d) Apenas III
13- Assinale a alternativa
incorreta:
O direito à liberdade, segundo o
Estatuto da Criança e do
Adolescente compreende os
seguintes aspectos:
a) Ir, vir e estar nos logradouros
públicos e espaços
comunitários ressalvados as
restrições legais;
b) Opinião e expressão após
completar 16 anos.
c) Crença e culto religioso;
d) Participar da vida política, na
forma da lei
14- Segundo a Constituição do
Brasil em seu art. 39: A União, os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de
política
de
administração
e
remuneração
de
pessoal,
integrado
por
servidores
designados
pelos
respectivos
Poderes A fixação dos padrões de
vencimento
e
dos
demais
componentes
do
sistema
remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de
responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a
investidura;
III - as peculiaridades dos cargos
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

15- Complete:
A avaliação _____________ é
aquela realizada no início de um
curso, período letivo ou unidade de
ensino, com a intenção de constatar
se os alunos apresentam ou não o
domínio
dos
Pré–requisitos
necessários, isto é, se possuem os
conhecimentos
e
habilidades
imprescindíveis para as novas
aprendizagens. É também utilizada
para
caracterizar
eventuais
problemas de aprendizagem e
identificar suas possíveis causas,
numa tentativa de saná-los.
a) Tradicional
b) Diagnóstica
c) Somativa
d) Formativa
16- Qual a Pedagogia que tem
como método: exposição verbal
da matéria, demonstração. Ênfase
nos exercícios, repetição e
memorização, visando disciplinar a
mente e formar hábitos?
a) Pedagogia Nova
b) Pedagogia Tradicional
c) Pedagogia Tecnicista
d) Pedagogia Liberal
17- Qual a Pedagogia que:
abrange a filosofia Positivista e a
Funcionalista, privilegiando as
técnicas e métodos de ensino em
detrimento da subjetividade do
professor e do aluno Eixo Principal:
eficiência técnica, produtividade.
Preocupação Política: inclusão do
indivíduo na máquina produtiva do
sistema social global. Papel do
Professor: treinar eficientemente o
indivíduo para o trabalho produtivo.
Pela técnica garantir a eficácia da
transmissão do conhecimento,
modelar respostas apropriadas aos
objetivos instrucionais.. Método:
Instrução programada?
a) Pedagogia Nova

b) Pedagogia Tradicional
c) Pedagogia Tecnicista
d) Pedagogia Liberal
18- Sobre a indisciplina escolar
Celso de Vasconcelos define:
I-A indisciplina escolar começa no
núcleo familiar.
II- Os valores que precisamos
carregar para exercer a cidadania
são adquiridos no seio da família.
III-À família é resguardado o dever
de transmitir valores tais como:
respeito (em seu amplo sentido),
ética,
humildade,
dignidade,
deveres etc. A ausência desses
valores faz emergir o conflito na
escola, criando alunos rebeldes,
professores impotentes, educação
fracassada.
IV-falta de compromisso da família
para com a educação dos seus
membros causa o crescimento da
indisciplina, dentro e fora da escola.
V-Muitas das vezes, a família não
Educa, não dá referências básicas e
transfere para a escola esta tarefa.
São corretas:
a) Apenas uma alternativa
b) Apenas duas alternativas
c) Apenas três alternativas
d) Todas as alternativas estão
corretas.
19=Complete: A________________
______, segundo Piaget, consiste
na capacidade de modificação da
estrutura mental antiga para dar
conta de dominar um novo objeto do
conhecimento. Representa "o
momento da ação do objeto sobre o
sujeito" emergindo, portanto, como
o elemento complementar das
interações sujeito-objeto.
a) Assimilação
b) Acomodação
c) Equilibração
d)Equilibração Majorante

20- Qual o estágio piagetiano em
que a criança consegue raciocinar
sobre hipóteses na medida em que
ela é capaz de formar esquemas
conceituais abstratos e através
deles executar operações mentais
dentro de princípios da lógica
formal?
a) Sensório-motor
b) Pré-operatório
c) Operações concretas
d) Operações formais
-:

