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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. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente: “Deixar o médico,
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino
fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os
casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente, ocorrerá pena de:
a) reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos.
b) detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
c) detenção de seis meses a dois anos, e multa.
d) multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de
reincidência.
12-Complete:
A partir do Estatuto, as crianças e adolescentes, começaram a ser
reconhecidos como sujeitos _____________, considerados como pessoas
em______________ a quem se deve prioridade absoluta do Estado.
a) Conscientes – Fase de crescimento
b) De direito – Desenvolvimento
c) Com deveres – conscientes
d) Protegidos – Inconscientes

13-Segundo o ECA:
I-Não é qualquer profissão que se enquadra para oferecer um contrato de
aprendiz.
II-"Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada
segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor
III- O aprendiz deverá ter a garantia de acesso e frequência obrigatória ao
ensino regular; atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente; e
horário
especial
para
o
exercício
das
atividades.
IV- O trabalho como aprendiz deve ocorrer em interesse máximo da sociedade,
para que ele(a) tenha oportunidade de aprender um ofício, e que torne-se
produtivo.
Está correto:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, II, IV
d) Todas estão corretas.
14- Sobre a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96)
I- LDB é a lei orgânica e geral da educação brasileira. Como o próprio
nome diz, dita as diretrizes e as bases da organização do sistema
educacional.
II- " A LDB não é detalhista, ela dá muita liberdade para as escolas, para os
sistemas de ensino dos municípios e dos estados, fixando normas
gerais.
III- A primeira Lei de Diretrizes e Bases foi criada em 1961. Uma nova
versão foi aprovada em 1971 e a terceira, ainda vigente no Brasil, foi
sancionada em 1996.
IV- Alguns pontos da LDB vigente desde então são considerados ganhos
importantes para os cidadãos: "a União deve gastar no mínimo 25%
e os estados e municípios no mínimo 25% de seus orçamentos na
manutenção e desenvolvimento do ensino público.
a) Todas as afirmações acima são corretas.
b) Três afirmações acima são corretas
c) Duas afirmações acima são corretas
d) Apenas uma afirmação acima é correta
15-A LDB rege ainda que a formação docente, (art. 65) exceto para a educação
superior, inclua prática de ensino de, no mínimo:
a) 300 horas
b) 250 horas
c) 500 horas
d) 700 horas

16- Assinale a alternativa incorreta sobre a LDB
a) A denominação dada aos níveis escolares é: Educação Básica (compreende
a educação infantil, o ensino fundamental (anteriormente 1o. grau) e o ensino
médio, (anterior 2o. grau); e Educação Superior. ·
b) O Ensino Fundamental (8 anos) aparece sempre como prioridade. Sendo
dever do Estado, qualquer cidadão ou entidade de classe pode acionar o Poder
Público para exigi-lo.
c) A jornada escolar no ensino fundamental inclui pelo menos quatro horas de
trabalho efetivo em sala de aula, mas o artigo 34 prevê que o período de
permanência na escola seja progressivamente ampliado.
d) A educação profissionalizante passa a constituir um curso dependente do
Ensino Médio.
17-Piaget acreditava que
I- O que distingue o ser humano de outros animais é a sua capacidade de ter
um pensamento simbólico e abstrato,
II- A maturação biológica estabelece as pré-condições para o desenvolvimento
cognitivo.
III- O indivíduo só recebe um determinado conhecimento se estiver preparado
para recebê-lo, ou seja, não se recebe um novo conhecimento sem que o
organismo já tenha um conhecimento anterior.
IV_O desenvolvimento humano inicia-se no período pré-uterino e vai até os 11
ou 12 anos de idade, evoluindo e passando por estágios.
Está correto:
a) II e III
b) I, II e IV
c) I e III
d) I,II, III e IV
18-Desde muito cedo Jean Piaget demonstrou sua capacidade de observação.
Formado em Biologia se interessou a estudar o desenvolvimento cognitivo dos
seres humanos. As teorias de Jean Piaget tentam nos explicar como se
desenvolve a inteligência humana. Daí o nome dado a sua ciência
Epistemologia Genética que é entendida como o estudo do mecanismo da
inteligência.
Segundo Piaget, assinale a alternativa incorreta:
a) Cada estágio é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo
consegue fazer nessas faixas etárias.
b) Todos os indivíduos passam por todos estes estágios, porém o início e o
término de cada um dos estágios dependem da característica biológica
de cada criança, como também os fatores educacionais e sociais.
c) Estes estágios são uma norma para todas as crianças
d) A construção da inteligência dá-se, portanto em etapas sucessivas com
complexidades crescentes, ou seja, são sequências uma das outras. A
isto Piaget chamou de “Construtivismo sequencial”.

19- Sobre Vygotsky
I.
Elaborou uma teoria que tem por base o desenvolvimento do indivíduo
como resultado de um processo sócio histórico.
II. Para Vygotsky, as origens da vida consciente e do pensamento abstrato
deveriam ser procuradas na interação do organismo com as condições
de vida social e nas formas histórico-sociais de vida da espécie humana,
III. E necessário analisar o reflexo do mundo exterior no mundo interior dos
indivíduos a partir da interação destes com a realidade
IV. O referencial Histórico Cultural enfatiza a construção do conhecimento
como uma interação mediada por várias relações.
São corretas:
a) I, II e III
b) I, II e IV
c) III e IV
d) I, II, III e IV
20-Burrhus Frederic Skinner nasceu no estado norte-americano. Formou-se
em língua inglesa na Universidade de Nova York antes de redirecionar a
graduação em psicologia em 1930 e terminou seu doutorado em 1931, que
cursou em Harvard - onde tomou contato com o behaviorismo. Sobre este
psicólogo:
I-Baseou suas teorias na análise dos comportamentos observáveis.
II-Nenhum pensador ou cientista do século 20 levou tão longe a crença na
possibilidade de controlar e moldar o comportamento humano como Skinner.
III-Sua obra é a expressão mais célebre do behaviorismo, corrente que
dominou o pensamento e a prática da psicologia, em escolas e consultórios,
até os anos1950. Burrhus Frederic Skinner foi o pai do Behaviorismo radical.
IV-A teoria de Skinner baseia-se na ideia de que o aprendizado ocorre em
função de mudança no comportamento manifesto.
São corretas:
a) I, II e III
b) II e IV
c) III e IV
d) I, II, III e IV

