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Função: PEB II - Professor de Língua Portuguesa
Português
Leia atentamente a canção Alucinação, de Antonio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Alucinação
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
Sonhos matinais
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
Romances astrais
A minha alucinação
É suportar o dia a dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais
Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans¹ e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais
Carneiros, mesa, trabalho
Meu corpo que cai do oitavo andar
E a solidão das pessoas
Dessas capitais
A violência da noite
O movimento do tráfego
Um rapaz delicado e alegre

Que canta e requebra
É demais!
Cravos, espinhas no rosto
Rock, Hot Dog
Play it cool, baby²
Doze Jovens Coloridos
Dois Policiais
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
Amar e mudar as coisas
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
¹ Blue jeans: calça de tecido jean azul.
² Play it cool, baby: fique tranquilo, querido.

01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu lírico apresenta ao longo do poema um interesse por teorias
esotéricas, ligadas ao que é real.
II – As alucinações do eu lírico estão relacionadas a experiências etéreas,
como o cotidiano.
III – É possível afirmar que o eu lírico se interessa pela preservação daquilo
que ele vivencia e observa.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) Apenas I.
d) Apenas III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico nega teorias em favor de uma vivência
prática do cotidiano.
II – A figura de linguagem presente em “cravos, espinhas no rosto” é
metonímia.
III – Para o eu lírico, o cotidiano é permeado por situações de violência,
marginalidade e solidão.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03- A locução “dia a dia” foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico,
implantado no Brasil em 2008. Houve algumas alterações também em relação
à acentuação. A alternativa que apresenta outras palavras também modificadas
pelo Novo Acordo Ortográfico é:
a) lâmpada, âncora; árvore.
b) bóia, jóia, paranóico.
c) saída, egoísmo, saúde.
d) papéis, fiéis, herói.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda não gosta de sopas.
II – É possível afirmar que Mafalda se conforma com a definição da palavra
“sopa”, presente no dicionário.
III – No último quadrinho, a mãe de Mafalda consegue imaginar por que o
dicionário está no lixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas III.

05- Assinale a alternativa correta:
a) A tirinha foi escrita em linguagem formal.
b) Em “Não diz que é uma porcaria repugnante?”, o verbo “diz” está conjugado
na terceira pessoa do singular presente do subjuntivo.
c) Em “Lê pra mim”, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular do
modo imperativo.
d) No primeiro quadrinho, “Nãããoo?” é uma interjeição.
Matemática
6- Em relação a função f definida por f(x) = 1 + x2, assinale a alternativa correta
a) É uma função linear crescente;
b) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para cima;
c) É uma função linear decrescente;
d) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para baixo;
7- Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número seja maior do que 25 é de
aproximadamente:
a) 20%
b) 25%
c) 27%
d) 30%

8- O valor de x na equação 2(x – 3) + 4(x – 5) = 4x é:
a) 6
b) 11
c) 13
d) 20

9- O governo anunciou que o valor do salário mínimo será corrigido de R$ 998
para R$ 1.039 para o ano de 2020. A medida entrou em vigor no dia
01/01/2020. É mais correto dizer que a porcentagem do reajuste foi de:
a) 3,9%
b) 4%
c) 4,1%
d) 4,2%

10- O décimo nono termo da progressão aritmética (11, 19...) é:
a) 155
b )147
c) 163
d) 171

Conhecimentos Gerais
11-O dia 21 de março é anualmente feriado municipal, em Roseira. O dia
comemora:
a) Dia da Padroeira Sant’ Ana
b) Aniversário da emancipação política administrativa da cidade.
c) Inauguração da Igreja Nossa Senhora da Piedade que deu início a cidade.
d) Dia da Consciência Negra.
12- O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, viajou ao Líbano
após fugir do Japão, onde é acusado de crimes:
a) financeiros.
b) políticos.
c) hediondos.
d) cibernéticos
13- As inundações de 02/01/2020 provocadas pelas chuvas torrenciais na
região de Jacarta, deixaram pelo menos 29 mortos, anunciaram os serviços de
emergência. O balanço não é definitivo, informou a agência de gestão de
Catástrofes. Dezenas de milhares de pessoas procuraram abrigos temporários
na região da capital, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Estas são
consideradas as inundações mais graves nos últimos anos. Jacarta, é capital
da:
a) Malásia.
b) Filipinas.
c) Indonésia.
d) Nova-Guiné.
14-A manifestação de Ano-Novo em Hong Kong, que já contava com a
presença de milhares de pessoas, terminou antes do previsto a pedido da
polícia. Durante a passeata, organizada pela Frente Civil pelos Direitos
Humanos, os manifestantes lembraram mais uma vez ao governo, através de
cartazes e gritos, as demandas do movimento pró-democracia. As exigências
dos manifestantes incluem:
I. Uma investigação independente da brutalidade policial na repressão dos
protestos;
II. Anistia para as mais de 6.000 pessoas detidas;

III. A retirada do termo "revolta" da manifestação de 12 de junho;
IV. O sufrágio universal para eleger o chefe do governo local.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
15- Idealizador do pacote anticrime sancionado por Jair Bolsonaro, o ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes celebrou a aprovação da lei
e rebateu críticas sobre a criação do juiz de garantias. Esse juiz será
responsável:
a) Pelo controle da investigação penal, mas não pela sentença contra o
investigado.
b) Por supervisionar todo o processo de investigação e julgamento, interferindo
quando julgar necessário.
c) Por reavaliar a decisão do juiz encarregado do processo quando solicitado
pelo réu.
d) Pela priorização ao combate à criminalidade organizada e aos crimes
violentos.

Conhecimentos específicos

16- Foi a primeira mulher a ser Presidente da Academia Brasileira de Letras:
a) Nélida Pinon
b) Raquel de Queiroz
c) Clarice Lispector,
d) Marina Colassanti.
17- Sobre o barroco:
I-A literatura barroca no Brasil foi introduzida pelos portugueses, quando não
havia uma produção cultural significante no país.
II- A produção literária nesse período não é reconhecida como genuinamente
nacional, mas um estilo absorvido e resultante do período colonial.
III- Sua linguagem é rebuscada e ambígua. Caracteriza-se por utilizar
largamente figuras linguagem: metáfora; antítese; o paradoxo; e a sinestesia.
IV-Neste período tem destaque: Gregório de Matos, por suas poesias, e o
padre Antônio Vieira, por seus sermões. Além deles, temos Bento
Teixeira (1561-1600), autor do poema Prosopopéia, de 1601, que costuma ser
considerado o marco inicial do Barroco brasileiro
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) I, II e III
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

18-. Assinale a alternativa cuja partícula “se” desempenha a mesma função da
partícula presente na frase “Precisa-se de governantes capacitados”:
a) Alugam-se casas novas.
b) Não se engane.
c) Não se aprovou o novo candidato.
d) Confia-se em teses obscuras.
19-A alternativa que apresenta um exemplo de próclise, em conformidade com
a norma culta da língua, é:
a) Te desejo sorte!
b) Convém esperá-lo para o jantar.
c) Emprestar-lhe-ei tudo que pedir.
d) Nunca se esqueça de mim.
20- Assinale a alternativa cuja oração em destaque é um exemplo de oração
subordinada:
a) Fale agora ou cale-se para sempre.
b) Andressa deve estar cansada, porque trabalhou o dia todo.
c) Eu não sei por que ele fez isso.
d) Não vou ao trabalho hoje, porque vou ao médico.
21- Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) No armazém, existem diferentes tipos de pimenta.
b) Fazem cinco meses que não a vejo.
c) Faltam aos alunos mais disciplina.
d) Persiste por muitos anos os problemas com a saúde pública.
22-Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo no grau superlativo absoluto
analítico:
a) O Sol é maior que a Terra.
b) Giovana é extremamente gentil.
c) As comidas estavam mais saborosas que no ano passado.
d) O policial era inteligentíssimo.
23- Indique a alternativa em que existe voz passiva analítica:
a) As discussões políticas da atualidade geralmente não possuem nem
embasamento histórico nem social como fonte de argumentação.
b) Por meio da internet, os usuários das redes sociais podem difundir suas
opiniões, respeitando os termos com os quais concordaram no momento da
adesão à rede.
c) Atualmente, o Uruguai sofre com escassez de agua nos reservatórios e, ao
que parece, essa questão pode ser resolvida com melhorias na
administração pública.
d) A decisão, no entanto, permanece nas mãos dos políticos, que pouco
pensam nas consequências reais para a população.

24- Assinale a alternativa incorreta de acordo com a flexão verbal e nominal,
a) Se ela vir essa calça amarelo-ouro, ficará encantada!
b) Os tabeliães até se ateriam a essa questão, se o chefe também se ativesse.
c) Se a proposta nos convir, fecharemos o acordo com os côncules.
d) Se tu te dispuseres a organizar as festas cívico-religiosas da cidade, eu
também me disporei.
25-. A frase escrita corretamente, segundo o padrão de norma culta da língua
portuguesa, é:
a) São inúmeras as excessões à regra.
b) Ana não gosta de ser tachada como superprotetora.
c) Em menos de dez minutos, o adversário fez um cheque-mate e ganhou a
partida de xadrez.
d) A pressa é inimiga da ecelência.

