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Português
Quando vier a Primavera
Quando vier a Primavera,
Se eu já estiver morto,
As flores florirão da mesma maneira
E as árvores não serão menos verdes que na Primavera passada.
A realidade não precisa de mim.
Sinto uma alegria enorme
Ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma.
Se soubesse que amanhã morria
E a Primavera era depois de amanhã,
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã.
Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo?
Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo;
E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse.
Por isso, se morrer agora, morro contente,
Porque tudo é real e tudo está certo.
Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem.
Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele.
Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências.
O que for, quando for, é que será o que é.
Alberto Caeiro
1. Neste poema pode-se observar:
I- Na frase “Se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira”, o poeta
nos diz que tudo que a natureza faz é pensando na vida individual de cada
pessoa
II- A angustia do poeta frente a morte
III-O eu lírico aceita a morte como algo natural e crê na vida espiritual
IV-O eu lírico não aceita seu destino
V-O eu lírico importa em ver, de forma objetiva e espontânea, a realidade que o
envolve e ignora os pensamentos metafísicos.
Está correto
a) I, II, III,IV e V
b) I,III,IV e V
c) I e III
d) V

2."E ali dançaram tanta dança
que a vizinhança toda despertou".
Qual a figura de linguagem em dançaram tanta dança?
a) Pleonasmo
b) Metonímia
c) Antítese
d) Sinestesia
3. Assinale a alternativa correta sobre o uso de crase:
a) Estou à procura de conhecimento.
b) Não vendemos à prazo.
c) Estava à celebrar sua prova.
d) Requeiro à V.Sa., a minha contratação.
4. Assinale a alternativa que completa corretamente:
I-O apartamento......moro é muito bonito.
II-Este foi o capitulo........gostei mais.
III-O anuncio......enredo é fraco, tem dado grande prejuízo
a) onde/ que/ cujo
b) em que/ de que/ cujo o
c) em que/ de que/ cujo
d) em que/ de que/ cujo
5. Nosso colega está doente. As palavras grifadas são:
a) Predicativo nominal.
b) Predicativo verbal.
c) Predicativo verbo nominal
d) Oração sem predicativo.
MATEMÁTICA
6. Lúcia comprou um sofá por R$ 2400,00 e uma cômoda por R$ 680,00. Por
ter perdido o emprego resolveu vendê-los. Consegui vender a cômoda com
25% de desconto e o sofá com 15% de lucro. No total, teve lucro ou prejuízo
com as vendas?
a) lucro de R$ 330,00
b) lucro de R$ 240,00
c) lucro de R$ 190,00
d) prejuízo de R$ 80,00
7. Um ventilador é vendido em duas lojas. Na loja de Aparecida, o preço é R$
50,00 mais caro que na loja de Roseira. Percebendo que as vendas dos
eletrodomésticos estavam baixas, a loja de Aparecida ofereceu um desconto
de 25% de forma que seu ventilador passou ater o mesmo preço que da loja de
Roseira. Qual é o valor do ventilador na loja de Roseira?
a) R$ 250,00
b) R$ 200,00
c) R$ 150,00
d) R$ 120,00

8. A Prefeitura de Roseira encomendou a impressão de 18.200 cartilhas
informativas acerca das medidas necessárias para prevenir os casos de Covid.
A gráfica do município responsável pelo serviço comunicou que, desde a
impressão até a encadernação do material, precisa de 5 horas para preparar
650 cartilhas. Admitindo o tempo médio estimado pela copiadora, quantas
horas serão necessárias para a produção de todas as cartilhas?
a) 120 horas
b) 140 horas
c) 180 horas
d) 200 horas
9. Um caminhão pipa tem capacidade de 28m3 de água. Esse volume
representado em litros é:
a) 280 litros
b) 2.800 litros
c) 28.000 litros
d) 28.0000 litros
10. Um vendedor recebe uma remuneração fixa no valor de R$1.200,00 e uma
comissão de 4% sobre o valor total vendido ao longo de um mês. Calcule
quanto deve vender para receber R$3.200,00 em um mês.
a) R$ 110.000,00
b) R$ 80.000,00
c) R$ 70.000,00
d) R$ 50.000,00
CONHECIMENTOS GERAIS
11. Mais de 100 ataques na região nordeste da Síria foram lançados no mês de
janeiro de 2021, além de ações noturnas de violência em muitas cidades e
vilas. Qual o grupo jihadista responsável por esses ataques?
a) Estado Islâmico.
b) Al Qaeda
c) Frente al-Nusra.
d) Boko Haram.
12. Um ano depois do primeiro julgamento político, o ex-presidente Donald
Trump enfrentará um segundo processo a partir de 09/02/2021 no Senado
devido:
a) ao não reconhecimento do vencedor Joe Biden como novo presidente dos
Estados Unidos.
b) incitação ao ataque ao Capitólio.
c) preconceito racial ao criar um muro separando os EUA do México.
d) investigação de fraude bancária e fiscal.
Responda as próximas três questões de acordo com a história do município de
Roseira.

13. A partir de 1840, os engenhos de açúcar foram transformados
em___________, posteriormente, substituídas pela_________ por volta de
1920. Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) fazendas de rizicultura; plantação de eucaliptos.
b) culturas de hortaliças; pecuária de corte.
c) fazenda de algodão; suinocultura.
d) fazendas de café; pecuária leiteira.
14. Em qual dia foi aprovada a Lei Estadual nº 8050, do deputado José
Armando Zollner Machado, criando o município de Roseira, desmembrando-o
de Aparecida?
a) 17 de dezembro de 1928.
b) 25 março de 1877
c) 31 de dezembro de 1963.
d) 21 de março de 1965.
15. Quais dos rios que compõem a hidrografia de Roseira também é chamado
de “Ribeirão dos Surdos”?
a) Ribeirão Pirapitingui.
b) Ribeirão Piratini.
c) Ribeirão Roseira.
d) Ribeirão dos Pombos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Lei 9.394 de 1996, a educação infantil será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns, EXCETO:
a) avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental.
b) carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional.
c) atendimento à criança de, no mínimo, 3 (três) horas diárias para o turno
parcial e de 8 (oito) horas para a jornada integral.
d) controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas.
17. De acordo com a Lei 9.394 de 1996 entende-se por educação especial, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos com:
a) deficiência.
b) deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.
c) deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.
d) altas habilidades ou superdotação.

18. De acordo com a Lei 8.069 de 1990, a criança e o adolescente têm direito à
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes,
EXCETO:
a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
b) direito de interferir no processo pedagógico e nas propostas educacionais.
c) direito de ser respeitado por seus educadores.
d) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares superiores.
19. De acordo com a Lei 8.069 de 1990: “O Conselho Tutelar é
órgão_____________, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.” Completa
corretamente a lacuna:
a) permanente e autônomo.
b) intermitente e interdependente.
c) mutável e adstrito.
d) efêmero e subordinado.
20. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, na primeira etapa da
Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil
(interações e brincadeira), devem ser assegurados seis direitos de
aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de
aprender e se desenvolver. São eles:
a) Conviver; Brincar; Participar; Explorar; Expressar; Conhecer-se.
b) Desenvolver; Arriscar; Informar; Aproveitar; Descrever; Conscientizar-se.
c) Absorver; Tipificar; Participar; Estudar; Narrar; Mostrar-se.
d) Locomover; Quantificar; Socializar; Descobrir; Pensar; Reconhecer-se.
21. Sobre práticas de leitura para as crianças, pode-se afirmar que:
a) O professor precisa omitir, simplificar ou substituir por um sinônimo familiar
as palavras que considera difíceis para facilitar a compreensão das crianças.
b) Não têm valor por si mesmas, sendo necessárias atividades subsequentes
como desenho dos personagens ou dramatização para que se verifique se a
criança realmente entendeu o que foi lido.
c) Para crianças pequenas deve-se sempre oferecer textos supostamente mais
fáceis e curtos.
d) Um bom texto deve admitir várias interpretações, superando-se, assim, o
mito de que ler é somente extrair informação da escrita.
22. No que se refere à formação da identidade e ao desenvolvimento
progressivo da independência e autonomia, são aprendizagens prioritárias para
crianças até os três anos de idade:
a) reconhecer o próprio nome, o nome de algumas crianças de seu grupo e dos
adultos responsáveis por ele e valorizar algumas de suas conquistas pessoais.
b) manifestar suas preferências, seus desejos e desagrados, que demonstrem
o desejo de independência em relação aos adultos no que se refere às ações
cotidianas.
c) saber lidar com frustrações e ser persistente.
d) realizar atividades musicais e dramatizações por estímulo da imaginação.

23. Piaget acreditava que o desenvolvimento infantil progride ao longo de uma
série de estágios. Sobre tais estágios, é INCORRETO afirmar que:
a) O sensório-motor compreende do nascimento aos dois anos e entre as mais
importantes aquisições durante esse período está o desenvolvimento da
capacidade de simbolizar e comunicar.
b) O estágio do pensamento preconceitual é caracterizado pela capacidade de
a criança compreender todas as propriedades das classes. O pensamento
infantil durante esse estágio é dedutivo.
c) Por volta dos 7 anos, as crianças fazem uma transição importe da fase préoperacional para as operações concretas- ou seja, de um tipo de pensamento
pré-lógico, egocêntrico, dominado pela percepção, para um tipo de
pensamento mais regulado por regras.
d) As operações formais representam um avanço importante em relação às
operações concretas. Os adolescentes são potencialmente capazes de lidar
com hipotético ou o ideal (com o não concreto).
24. Quais são os estágios do Desenvolvimento da Linguagem de Vygotsky?
a) egocêntrico (até os 3 anos); social (de 3 a 7 anos); interno (de 7 anos em
diante).
b) egocêntrico (até os 3 anos); interno (de 3 a 7 anos); social (de 7 anos em
diante).
c) interno (até os 3 anos); egocêntrico (de 3 a 7 anos); social (de 7 anos em
diante).
d) social (até os 3 anos); egocêntrico (de 3 a 7 anos); interno (de 7 anos em
diante).
25. De acordo com Skinner:
a) As leis que governam o comportamento devem ser observadas de modo
especulativo e inferencial.
b) As causas do comportamento são internas. A teoria do reforçamento envolve
a formação de associações entre estímulos e respostas.
c) O condicionamento clássico pode ser aplicado a todos seres humanos e
animais.
d) As causas do comportamento estão fora da pessoa e podem ser observadas
e estudadas.

