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Função: Professor de Reforço (Língua Portuguesa) 6º ao 9º ano
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- ANULADA
.

12- Um crítico de livros baseado na biologia, considera que uma das
razões por trás do interesse em torno do livro é o fato de que, até então,
muito poucas pessoas tiveram acesso ao material.” Assinale a opção
que melhor represente a função sintática dessa oração, de acordo com a
norma culta:
a) Oração subordinada substantiva objetiva direta;
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta;
c) Oração subordinada substantiva completiva nominal;
d) Oração subordinada substantiva subjetiva.
13-Assinale o vocábulo que pode ser considerado antônimo de emérito.
a) Perito;
b) Neófito;
c) Sábio;
d) Prestigiado.

14-Assinale os pronomes de tratamento que são utilizados para se dirigir,
respectivamente, a um cardeal e a um reitor de universidade.
a) Vossa Santidade e Vossa Excelência;
b) Vossa Magnificência e Vossa Eminência;
c) Vossa Eminência e Vossa Magnificência;
d) Vossa Santidade e Vossa Magnificência.
15- Observe as frases a seguir:
I.
O professor visou as tarefas dos alunos e notou que poucos
entenderam as orientações passadas;
II.
Não sou padre, mas assisti os doentes que encontrei;
III.
Prefiro televisão do que rádio;
IV.
O policial apiedou-se com o manifestante descontrolado.
Os períodos em que as palavras destacadas obedecem à norma culta em
relação ao uso da regência verbal são:
a) I e II;
b) I e IV;
c) I, II e IV.
d) II e III
16-Considere os seguintes versos retirados do “Poema de sete faces”, de
Carlos Drummond de Andrade: “As casas espiam os homens que correm
atrás de mulheres.” Assinale a opção que corretamente represente a
classificação sintática do termo destacado.
a)
b)
c)
d)

Oração subordinada substantiva subjetiva;
Oração subordinada substantiva objetiva direta;
Oração subordinada adjetiva explicativa;
Oração subordinada adjetiva restritiva;

17 -Leia as afirmações a seguir, acerca das vozes do verbo:
I – Na Língua Portuguesa, há três vozes verbais – ativa, passiva e reflexiva –,
que se distinguem pela relação entre o sujeito gramatical e a ação expressa
pelo verbo.
II – Uma sentença que exemplifica a voz passiva sintética é: “A janela foi
quebrada pela menina”.
III – Na sentença “A janela foi quebrada pela menina”, o termo “pela menina” é
classificado como “agente da passiva”.
IV – Uma sentença que exemplifica a voz reflexiva é: “o menino lavou-se”.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e IV.
b) I e III.
c) I, III e IV.
d) I, II e IV.

18-Analise as frases abaixo em relação ao uso da crase. De acordo com a
norma culta, tal fenômeno ocorre adequadamente em todas as frases abaixo,
exceto em:
a) Você pode escrever o rascunho à lápis;
b) Fui obrigado a sentar e esperar por mais de trinta minutos;
c) Era necessário ater-se à ideia original;
d) O rapaz saiu da festa às pressas;
19-Considere o verbo “caber”. Assinale a alternativa que corretamente
represente esse verbo conjugado na segunda pessoa do plural, no pretérito
mais que perfeito do modo indicativo:
a) cabeis;
b) coubestes;
c) coubéreis;
d) coubésseis;
20-Considere os verbos ser e ir. Em relação às suas conjugações, podemos
afirmar que trata-se de verbos:
a) regulares;
b) irregulares;
c) anômalos
d) defectivos
;

