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Português
Epigrama 11
A ventania misteriosa
Passou na árvore cor-de-rosa,
E sacudiu-a como um véu,
Um largo véu, na sua mão.
Foram-se os pássaros para o céu
Mas as flores ficaram no chão
(Cecília Meireles)
1- Sobre o poema acima podemos observar:
I. A ventania misteriosa é usada simbolicamente no poema.
II. Árvore cor-de-rosa, outro símbolo, na verdade representa “uma vida feliz”
III. É uma metáfora, uma reflexão sobre algumas experiências difíceis da vida
humana
IV. O tempo verbal predominante no poema é o pretérito perfeito.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) I. III e IV
d) I,II,III e IV
2-Assinale a afirmativa onde a grafia de palavras compostas com advérbios
bem e mal está correta:
a) mal-cheiroso; bem-feitor; bem-educado.
b) mal-visto; bem-quisto; bendito.
c) malencarado; malhumorado; bem-estar.
d) malcriado; bem-vindo; mal-humorado.
3-Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Sem mim não teriam resolvido o problema.
b) Não vá sem eu.
c) Saíram de casa sem eu perceber.
d) Sem eu saber, todos tinham ido ao cinema.

4-Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas,
respectivamente:
Ele veio ___ serviço.
Chegamos __ uma boa conclusão.
Comparecerem perante __ justiça.
Trouxe uma mensagem __ V.Sa.
a) a; a; a; a.
b) a; à; a; à.
c) à; à; a; a.
d) à; à; à; à.
5-Todas as orações abaixo são sem sujeito; EXCETO:
a) Há dois alunos em sala.
b) Choveu muito ontem.
c) Falaram de você.
d) Basta de reclamações.
Conhecimentos Gerais:
6- A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal,
II - do Prefeito Municipal,
III - de iniciativa popular;
Está correto em:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II, III
7- 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;
IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do
Município
É competência:
a) Da Vereança
b) Da Câmara Municipal
c) Do Prefeito
d) Secretários Municipais

8- A Assembleia Legislativa aprovou em fevereiro de 2019, o projeto de Lei que
torna Lavrinhas MIT, junto a outros 42 municípios que aguardavam desde
2018, completando os 140 municípios que receberão mais de R$ 600 mil por
ano, para serem investidos em:
a) Saúde
b) Turismo
c) Educação
d) Habitação
9-A Prefeitura de Lavrinhas, irá realizar a I Revisão do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico da cidade, que irá ocorrer no dia 27 de maio
de 2019.Este projeto contempla. Prioritariamente os Serviços de :
a)
b)
c)
d)

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Saúde
Educação Infantil
Educação Superior

10-Lavrinhas pertence a:
a) Microrregião de Cruzeiro
b) Microrregião de Guaratinguetá
c) Microrregião de Cachoeira Paulista
d) Microrregião de Queluz

Conhecimentos Específicos:
11. A distância longitudinal de cada fuso horário, teoricamente, é:
a) 25°
b) 20°
c) 15°
d) 10°
12. Em um mapa de escala 1:2 000 000 a distância gráfica de 3 cm entre dois
pontos, em linha reta, corresponde a uma distância real de:
a) 6 metros
b) 60 metros
c) 6 km
d) 60 km.
13. A formação das grandes bacias sedimentares brasileiras se deu em qual
era geológica?
a) Paleozoico.
b) Mesozoico.
c) Arqueozoico.
d) Cenozoico.

14. De acordo com A Teoria da Deriva dos Continentes, a Terra teria sido
inicialmente formada por um único e enorme supercontinente batizado de:
a) Pangéia.
b) Gaia.
c) Rífitis.
d) Placas tectônicas.
15. Superfícies com 20 a 50 metros de altitude, em contato com o oceano,
geralmente com topo plano e limite abrupto em direção ao mar, típicos da
região costeira do Nordeste brasileiro. Trata-se:
a) das depressões.
b) dos tabuleiros.
c) dos planaltos.
d) das chapadas.
16. Assinale a alternativa correta sobre as grandes bacias hidrográficas
brasileiras:
a) A bacia do Atlântico Sul, trecho Norte-Nordeste apresenta escassez hídrica.
b) A bacia do São Francisco apresenta o maior índice de poluição.
c) A bacia do Tocantins possui o maior número de usinas hidrelétricas.
d) todas afirmativas estão corretas.
17. Quais fatores explicam a mudança radical na direção dos ventos nas áreas
costeiras no decorrer do dia?
a) diferenças barométricas e de temperatura entre o continente e o mar.
b) as diferenças de salinidade entre os oceanos e a interferência do calor.
c) a interferência do relevo costeiros e a homegeneidade das isóbaras.
d) as influências das ondas de calor e das correntes marítimas.
18- A soja é a prática agrícola que mais cresceu no Brasil, nas ultimas
décadas, este fato é decorrente de:
a) a adaptação da soja ao relevo brasileiro proporcionando elevada produção.
b) ao ingresso de grandes empresas, no setor das indústrias de óleos, rações e
farelos obtidos a partir da soja.
c) a grande oferta de financiamento de outros países.
d) a grande elevação dos preços internacionais da soja.
19. As mais potentes usinas hidroelétricas brasileiras localizam-se na bacia do
rio
a) Paraíba.
b) Amazonas.
c) São Francisco.
d)Paraná.

20. Quais jazidas estão localizadas respectivamente no Pará, Amapá e
Rondônia:
a) Ouro, manganês e petróleo.
b) Minério de ferro, manganês e cassiterita.
c) Manganês, ouro e minério de ferro.
d) Bauxita, petróleo e cassiterita.

