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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Processo seletivo 01/2019
Função: Professor de Português.
Português
Assim eu vejo a vida
A vida tem duas faces:
Positiva e negativa
O passado foi duro
mas deixou o seu legado
Saber viver é a grande sabedoria
Que eu possa dignificar
Minha condição de mulher,
Aceitar suas limitações
E me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
Aceitei contradições
lutas e pedras
como lições de vida
e delas me sirvo
Aprendi a viver.
Cora Coralina
1-O poema acima demonstra:
I.
A amargura de uma senhora que nasceu em tempos rudes.
II. Revolta com a condição de ter nascido mulher
III. A opção de enxergar todos os tombos da vida como aprendizado
IV. Que tudo é aprendizado e vem para nos deixar mais fortes e preparados
Está correto em:
a) I e II
b) I, II e III
c) III e IV
d) I, II, III e IV
2-Tendo em vista a flexão nominal de número, assinale a alternativa em que a
palavra tem a mesma forma, no singular e no plural
a) Galo -de-briga.
b) Cotovelo
c) Arco-íris.
d) Envergadura.

3-Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais:
a) Quando ele ver o resultado final, ficará orgulhoso de nosso trabalho.
b) Ele interviu, o juiz já resolvera a questão.
c) Reaverem o sitio, pagarão a dívida.
d) Se virem essa bagunça, tomarão providências.
4- Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da sentença
abaixo:
Mario agradeceu pelo lanche que Mônica ___ ofereceu. Pedro ___ da melhor
forma possível. Ele informou que André não ____ ajudou, nem ___ pediu nada.
a) o – fê-lo – o – lhe.
b) lhe – fi-lo – lhe – lhe.
c) lhe – fê-lo – o – lhe.
d) lhe – fê-lo – o – o.
5- Assinale a alternativa cujas palavras devem obrigatoriamente ser grafadas
com “x”, segundo a norma culta da língua:
a) frou_o; me_a; me_ilhão; en_ada.
b) pei_e; fei_e; ve_ame; _aveco.
c) fanto_e; _erife; en_aqueca; me_icano.
d) bru_a; fa_ina; li_o; fa_ada.
Conhecimentos Gerais:
6- Complete o Artigo 157 da Lei Orgânica de Lavrinhas
O Município aplicara, anualmente, nunca menos de _________________ da
receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da
União na manutenção e no desenvolvimento do ensino
a) 55%- cinquenta e cinco por cento
b) 50 % cinquenta por cento
c) 70 % setenta por cento
d) 25% vinte e cinco por cento
7-Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei Orgânica de Lavrinhas:
a) O Município promovera, mensalmente, o recenseamento de população
escolar e fará a chamada dos educandos.
b) O Município zelara por todos os meios ao seu alcance, pela
permanência do educando na escola.
c) O calendário escolar municipal será flexível e adequado as
peculiaridades climáticas e as condições sociais e econômicas dos
alunos.
d) Os currículos escolares serão adequados as peculiaridades do
Município e valorização de sua cultura e seu patrimônio histórico,
artístico, cultural e ambiental.

8-O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por Honório
Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno da
Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros. Este
povoado levou inicialmente o nome de:
a) Pinherinho
b) São Francisco de Paula dos Pinheiros
c) Lavrinhas
d) Queluz
9-A prefeitura de Lavrinhas informa que intensificou as ações contra a Dengue
na cidade e que trabalha incansavelmente para que município fique livre da
Dengue. O município recebeu 28 notificações de possíveis casos de Dengue
das quais 10 casos foram positivas, 5 negativas e as demais ainda estão em
análise no Instituto Adolfo Lutz.
Assinale a alternativa correta :Os casos estão concentrados no bairro:
a) Masivou
b) Capela do Jacu
c) Village Campestre
d) Pinheiros
10- Fundada em 1874, a estação ferroviária é um dos principais pontos da
cidade. Ela foi inaugurada
a) por Dom Pedro II
b) por Dom Pedro I
c) Pelos cafeeiros
d) Pelo Prefeito de Queluz
Conhecimentos Específicos

11-Sobre o gerundismo, julgue as afirmativas:
I. Constitui um uso inadequado do gerúndio.
II. Um verbo conjugado é transformado, sem necessidade, em gerúndio.
III. Causa o alongamento da frase e acentua a idéia de ação futura.
IV. Seu emprego é antigo no português, principalmente brasileiro.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e III.
c) afirmativas I e IV.
d) todas afirmativas.

12-“Aqui na Cidade Maravilhosa” –, há uma figura de linguagem. Qual seria
ela?
a) Perífrase.
b) Paradoxo.
c) Eufemismo.
d) Metáfora.
13-Indique a alternativa cuja partícula “que” exerce a mesma função que a
partícula presente na frase: “Ela comprou o tempero que a cozinheira
indicou?”:
a) Que horas são?
b) Essa música tem um quê misterioso.
c) O irmão que acabou de chegar é o seu Edmundo.
d) Correu tanto que cansou.
14-. Quanto à flexão nominal, todas as frases estão corretas, segundo a norma
culta da língua, exceto:
a) Nas monografias de conclusão de curso, é necessário listar pelo menos
cinco palavras-chave.
b) Os cidadãos brasileiros têm participado mais ativamente das discussões
políticas.
c) As caixas vermelho-sangue eram as mais caras da loja.
d) As verduras verde-escuro são ricas em nutrientes e fibras
15. Assinale a alternativa em que a oração subordinada é da mesma
classificação que a existente em “Todos esperavam que o diretor anunciasse o
nome do novo professor”.
a)Eu queria saber por que ela fez isso.
b)Ana Paula desconfia de que estamos planejando algo.
c)Não se esqueça de que a reunião começa às oito horas.
d)Camila é tão inteligente que foi classificada para as olimpíadas de
matemática.
16. A frase escrita corretamente, segundo o padrão de norma culta da língua
portuguesa, é:
a. Francisco é obcessivo por perfume.
b. Paula tem alergia a cheiros fortes, como o cheiro de insenso.
c. Depois de um voo com muita turbulência, o avião aterrissou de forma
segura.
d. Após uma forte enxurrada, Amanda ficou toda enxarcada.
17-. Quanto à flexão verbal, todas as frases estão corretas, segundo a norma
culta da língua, exceto:
a. Quando você trouxer a encomenda, devolverei seu dinheiro.
b. Se não contermos nossos desejos, seremos negativamente surpreendidos.
c. Quando você vir a Paula, diga que estou com saudades.
d. Os garotos se entretiveram ouvindo música, até que os pais se dispuseram a
levá-los à festa.

18- Assinale a alternativa em que a oração subordinada é da mesma
Classificação que a existente em “Nossa intenção era que todos vencessem a
Prova de resistência”.
a) André achava que não iria chegar a tempo.
b) O povo tem certeza de que a situação está crítica.
c) Sentimos orgulho de que você cresceu.
d) A impressão é de que não estudei o suficiente
19-A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a
legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do
Brasil. Segundo a LDB, em relação à educação:
Analise as afirmações abaixo.
I – Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os
que não os concluíram na idade própria;
II – Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar três
anos de idade;
III- Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de
acesso e permanência na escola;
IV – Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
São afirmativas corretas apenas:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) II, III e IV
d) I, III e IV
20-. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na
primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção
de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o
acompanhamento que se fizer necessário.
b) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel
ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade,
sem prejuízo de outras providências legais.
c) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos
para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à
Justiça da Infância e da Juventude.
d) É facultativa a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas
autoridades sanitárias

