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CONCURSO PUBLICO 01/2019
Cargo: Professor de Inglês
Português
Leia a seguir “O último poema” de Manuel Bandeira para responder as
questões de1 a 3.
Assim eu quereria meu último poema
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.
1 - O verbo em destaque no poema está conjugado em que tempo verbal?
a) Futuro do pretérito
b) Futuro do presente
c) Presente
d) Pretérito mais-que-perfeito
2 - A única oração do poema que não está enquadrada ao “eu” poético é:
a) A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos.
b) A paixão dos suicidas que se matam sem explicação.
c) Assim eu quereria meu último poema.
d) Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas.
3-O Último Poema” demonstra:
I-Versos curtos, pensamento objetivo, liberdade no uso das palavras.
II-Simplicidade na escrita, ironia e crítica
III-A melancolia e a sensação de sempre estar à espera do pior, ironia e crítica.
IV-O paradoxo que é nosso caminho pela vida. Sobre ilusão e desilusão.
Está correto em:
a) I e II
b) I, II e III
c) III e IV
d) I, II, III e IV
4- "Já estou cheio de me sentir vazio." (Renato Russo)
Na frase acima a figura de linguagem é:
a) Eufemismo
b) Metonímia
c) Paradoxo
d) Prosopopéia

5-Assinale a alternativa em que o pronome relativo “que” exerce a função de
objeto indireto:
a) Eu encontrei o menino que dizia ser artista.
b) Nós assistimos ao espetáculo que vocês mencionaram.
c) O apuro a que estamos expostos é real.
d) Estes são os tecidos de que necessitamos.
06 - Quanto ao processo de formação de palavras, assinale a única cuja
correspondência de informação é incorreta:
a) repatriar (derivação parassintética)
b) fidalgo (composição por aglutinação)
c) aguardente (composição por aglutinação)
d) malvado (derivação sufixal)
07- – Leia os enunciados abaixo e responda à questão.
I - Marcelo servidor de quem falávamos há pouco, comunicou, à chefia, assim
que os trabalhos foram concluídos que, depois de devidamente assinadas as
notas seriam encaminhadas à diretoria da empresa.
II -Marcelo, servidor de quem falávamos há pouco, comunicou à chefia, assim
que os trabalhos foram concluídos, que, depois de devidamente assinadas, as
notas seriam encaminhadas à diretoria da empresa.
III - Marcelo, servidor de quem falávamos há pouco, comunicou à chefia assim
que, os trabalhos foram concluídos, que depois de devidamente assinadas, as
notas seriam encaminhadas à diretoria da empresa.
Quanto ao emprego da vírgula, estão corretos:
a) I e III
b) II e III
c) Somente II
d) Todas as alternativas
08- Complete:
Não acreditamos que todos os atletas, no dia e hora ________ pelo treinador,
__________ ter feito ___________ exercícios.
a) Marcados/ pudessem/bastantes
b) Marcado/ pudesse/ bastante
c) Marcada/ pudessem/ bastante
d) Marcados/ pudessem/ bastante
9- Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam um dígrafo;
a) Arroz, passo, carro, banho
b) Choque, sintaxe, unha, coxa
c) Enxergar, luxo, bucho, olho
d) Fixo, auxílio, tóxico, exame
10- Assinale a frase que não contenha complemento nominal.
a) O gosto às boas leituras tornou-o sábio.
b) Anteriormente ao presidente, falou o ministro.
c) Gosto de boas leituras.
d) A lembrança dela fê-lo chorar.

Conhecimentos Gerais
11 – A origem do nome Canas se deu em função da desapropriação por parte
do governo de uma fazenda denominada “Fazenda Canas”. O dono dessa
fazenda na ocasião da desapropriação era:
a) Coronel Antônio Andrada do Livramento.
b) Alferes Francisco Ferreira dos Reis.
c) Alferes Joaquim Inácio da Silva.
d) Coronel Francisco Antônio dos Santos.
12 – A “Fazenda Canas” foi desapropriada pelo governo em 1887 em razão de:
a) Cobrar impostos devidos, por causa da pouca produção canavieira.
b) Doá-las aos escravos negros que estavam na eminência da alforria.
c) Entregá-la a imigrantes italianos para o plantio da cana.
d) Construir armazéns para estocar a produção da cana.
13 – As primeiras propriedades territoriais de Canas ficavam em uma área a 8
km de distância dos centros urbanos. Essas propriedades receberam o nome
de Caninhas devido à:
a) Uma garapa muito apreciada pelos habitantes da época.
b) Um tipo de cana mais fina do que usualmente era plantada na colônia.
c) Uma cachaça artesanal que levava o nome de Caninhas.
d) Devia-se ao território ser pequeno com número reduzido de habitantes.
14 – Conforme dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Canas, o município
tem como competência comum com a União e o Estado, entre outras, a
seguinte atribuição:
a) Dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens.
b) Estabelecer as servidões necessárias a seus serviços.
c) Realizar programas de educação pré-escolar, ensino fundamental, e
atendimento à saúde da população.
d) Promover e incentivar o turismo local, como fator de desenvolvimento social
e econômico.
15 – De acordo com a Lei Orgânica de Canas, compete privativamente a
Câmara Municipal:
a) Criar comissão parlamentar de inquérito sobre o fato determinado por seu
prazo certo mediante requerimento de um terço de seus membros.
b) Vetar projetos de lei, total ou parcial.
c) Encaminhar os planos de aplicação e prestação de contas a órgãos
competentes exigidas em lei.
d) Promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para execução.

16- Assinale a alternativa incorreta sobre o Foro Privilegiado
a) O foro privilegiado encontra fundamento principalmente nos artigos 53
e 102 da Constituição Federal e é um mecanismo pelo qual se altera a
competência penal sobre ações contra certas autoridades públicas.
b) Uma ação penal contra uma autoridade pública é julgada por Tribunais
Superiores, diferentemente de um cidadão comum, julgado pela
Justiça comum
c) O objetivo original do foro privilegiado é proteger cargos específicos, e
não determinadas pessoas. A justificativa é a necessidade de se
proteger o exercício da função ou do mandato público.
d) O objetivo original do foro privilegiado é proteger determinadas
pessoas. O presidente da República, seu vice, ministros de Estado,
deputados Federais, senadores, comandantes das Forças Armadas e
ministros do próprio Supremo são julgados pelo STF.
17-Pesquisas divulgadas recentemente apontam evidências de que o vírus
da febre de Mayaro já está circulando no Rio de Janeiro e no interior de São
Paulo. Sobre a febre do Mayaro é correto afirmar que:
a) A febre Mayaro é uma doença recente. É caracterizada por febre branda
ou moderada, de início abrupto e curta duração, acompanhada
principalmente de calafrios e dores musculares, nas articulações e de
cabeça. Possui grande importância médica no Brasil e atinge principalmente
a região Nordeste.
b) A maioria dos casos é grave e os pacientes apresentam artralgia (dor nas
articulações) acompanhada de edema (inchaço) articular que evolui com
incapacidade e/ou limitação. Também apresentam encefalite (inflamação no
cérebro).
c) O principal vetor do vírus Mayaro é o mosquito da espécie
Haemagogusjanthinomys, um animal silvestre de hábitos predominantemente
noturnos encontrado principalmente nas copas de árvores de matas úmidas.
d) Outro inseto que poderia surgir como potencial vetor do vírus em áreas
urbanas é o Aedes aegypti, pois estudos anteriores, realizados em
laboratório, já demonstraram a capacidade de o mosquito da dengue também
transmitir o vírus Mayaro.
18- Assinale o principal parceiro comercial do Brasil:
a) China que importa soja, carne de aves, petróleo, ouro, minério de ferro,
carros e muito mais.
b) Estados Unidos um dos principais produtos importados é nosso tradicional
café, além de borracha e madeira.
c) Argentina a que é uma grande exportadora de milho, soja e derivados
d) Alemanha, o Brasil fornece café, soja, minérios de ferro e cobre, peças de
motores e muito mais. A Alemanha, nos envia medicamentos, sangue,
fertilizantes, pesticidas e alguns outros produtos fundamentais.
19- Qual o nome do atual ministro da Educação:
a) Ricardo Vélez
b) Olavo de Carvalho
c) Abraham Weintraub.
d) Ernesto Araújo

20- Na política do Brasil, Centrão refere-se:
I-A um conjunto de partidos políticos que não possuem uma orientação
ideológica específica
II-O Centrão
tem como objetivo assegurar uma proximidade ao poder
executivo de modo que este lhes garanta vantagens e lhes permita distribuir
privilégios por meio de redes clientelistas
III-Apesar do nome, o centrão não se trata necessariamente de um grupo de
espectro político-ideológico centrista, mas de um agrupamento de siglas de
orientação conservadora.
IV- O C II e IV
entrão teve papel fundamental no impeachment de Dilma Rousseff, destituída
do cargo em maio de 2016, e na tomada de decisões importantes para o
governo Michel Temer.
V- Em maio de 2019, a Câmara dos Deputados proibiu o uso do nome
"Centrão" na rádio e TV da Câmara, por considerar o termo pejorativo.
São corretas:
a) I, III e IV
b) II, III e IV
c) II, IV e V
d) I, II, III, IV e V
Conhecimentos Específicos
Read the text and choose the option according to it:
To live the longest and healthiest life possible, get smarter. Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME) data show that past a certain threshold, health
and wealth are just weakly correlated. However, overall health is closely tied to
how many years people spend in school. Mexico, for instance, has a fifth the
per capita gross domestic product (GDP) of the United States, but, for women,
more than 50 percent of the latter’s schooling.
In line with the trend, Mexico’s female adult mortality rate is only narrowly
higher. Vietnam and Yemen have roughly equivalent per capita GDP. Yet
Vietnamese women average 6.3 more years in school and are half as likely to
die between the ages of 15 and 60. “Economic growth is also significantly
associated with child mortality reductions, but the magnitude of the association
is much smaller than that of increased education,” comments
EmmanuelaGakidou, IHME’s director of education and training. “One year of
schooling gives you about 10 percent lower mortality rates, whereas with a 10
percent increase in GDP, your mortality rate would go down only by 1 to 2
percent.”
Discover, May 31, 2013. Adaptado.
21 -According to the text “about 10 percent lower mortality rates”
a)” child mortality reductions”.
b)” equivalent per capita GDP”.
c)” economic growth”.
d)” one year of schooling”.

For the question 2 to 10, fill in the blanks with the correct alternative.
22- I have lost my wallet. I can´t find it _______.
a) anywhere
b) nowhere
c) everywhere
d) somewhere
23-My father is on the way. He ____________ home yet.
a) haven't arrived
b) hasn't arrived
c) didn't arrived
d) arrived
24- If you are in Spain, you can come visit me ________ you like.
a) soon
b) whenever
c) always
d) whatever
25- Mozart ___________ more than 600 pieces of music.
a)writes
b)wrote
c)writed
d)was wrote
26- I thought you______________.
a) were going to have lunch with us.
b) go to have lunch with us.
c) will to have lunch with us.
d) have gone to have lunch with us.
27-If I ______ you, I’d take the risk.
a) were
b) am
c) have been
d) would be
28- I __________ a teacher since 2002.
a)was
b)have be
c)have been
d)had be
29- My grandparents have been married_____ forty-nine years.
a) since
b) for
c) until
d) on

30- Maria _________ fly to London tomorrow.
a) to going
b) goes to
c) is going to
d) go

