Professor III- Ensino Fundamental
Ciencias
A vida de viajante
Luiz Gonzaga e Gonzaguinha.
Minha vida é andar
Por esse país
Pra ver se um dia
Descanso feliz
Guardando as recordações
Das terras onde passei
Andando pelos sertões
E dos amigos que lá deixei.
Chuva e sol
Poeira e carvão
Longe de casa
Sigo o roteiro
Mais uma estação
E a alegria no coração.
(...)
Mar e terra
Inverno e verão
Mostra o sorriso
Mostra a alegria
Mas eu mesmo não
E a saudade no coração.
1-O autor revela nesse texto seu modo de
vida. Esse modo é melhor representado na
alternativa:
a) Que é um modo de vida
costumeiro;
b) Que viaja para descansar;
c) Que viaja a negócios;
d) Que viaja a passeio;
2- Na segunda e terceira estrofes há a
presença de uma figura de linguagem.
Assinale a alternativa correta.
a)
Metonímia;
b)
Comparação;
c)
Antítese;
d)
Pleonasmo;
3-Assinale a alternativa em que a letra X
tem o mesmo fonema:
a)
Exame, exequível, enxame.
b)
Tóxico, taxa, enxada.
c)
Excesso, táxi ,enxurrada.
d)
Excitação, fluxo, excesso.

4-Complete a frase:
Após longo período de chuva na região
serrana _____________mais de trezentas
pessoas desabrigadas e muitas mais
______________ se a chuva continuar.
a)
Existiam-haverá
b)
Existia- haverão
c)
Existia- haverá
d)
Existiam- haverão
5) Observe:
1) V. Revmª., Papa Francisco celebrou a
missa de Natal.
2) V.A., o príncipe de Gales casou-se
recentemente.
3) V .Sª, o Presidente Temer, enviou o
Projeto da Reforma da Previdência para o
Congresso.
4) Meu pai, o Sr. é um homem bom.
Estão corretas:
a)
Somente 2
b)
Somente 1
c)
Somente 1 e 4
d)
Somente 2 e 4
6- Escola de Samba que escolheu Nossa
Senhora Aparecida para homenagear no
desfile do carnaval paulistano em 2017. Com
seis alegorias e aproximadamente 3,5 mil
componentes na avenida, o tema escolhido
pela agremiação foi ‘Aparecida - A Rainha do
Brasil’, que vai homenagear os 300 anos da
aparição da imagem Santa no Rio Paraíba do
Sul, mostrando toda sua história e os milagres
realizados durante os séculos.
a)
Unidos da Vila Maria
b)
Acadêmicos do Tatuapé
c)
Vai- Vai
d)
Império da Casa Verde
7-Primeiro país do mundo a legalizar e
regulamentar o plantio, a produção, a
distribuição, a venda e o consumo da
maconha:
a)
b)
c)
d)

Uruguai
Paraguai
Chile
México

8- Segundo a Lei Orgânica do Município de
Aparecida, em seu artigo 103, a lei fixará o
limite máximo e a relação de valores entre a
maior e menor remuneração dos Servidores
Públicos, observando como limite máximo,
os valores a que tem direito de percepção
como remuneração em espécie, pelo:
a)
b)
c)
d)

Vereador eleito
Presidente da Câmara
Vice – Prefeito
Prefeito Municipal

9 - A febre amarela é uma doença infecciosa
febril aguda, causada por um vírus. A região
mais afetada recentemente por focos de
febre amarela é a :
a)
b)
c)
d)

Norte
Nordeste
Sudeste
Sul

10-Casos de HIV/AIDS cresceram 85% nos
últimos 10 anos, no Brasil junto à população:
a)
b)
c)
d)

De adultos acima de 30 anos
De adultos acima de 40 anos
De jovens de 15 a 24 anos
De imigrantes

11- De acordo com a Lei de Diretrizes e
Bases, o regime de progressão continuada
nas escolas é:
a) obrigatório em todas as redes de ensino.
b) obrigatório na educação mantida pelos
estados.
c) optativo, desde que os sistemas assim
o definam.
d)obrigatório nos sistemas oficiais e optativo
no sistema particular de ensino.
12-Os estabelecimentos de ensino tem a
incumbência, exceto, de:
a) Elaborar e executar sua proposta
pedagógica.
b) Administrar seu pessoal e seus recursos
materiais e financeiros
c) Assegurar o cumprimento dos dias letivos
e horas-aula estabelecidas.
d) Velar pelo cumprimento de cada etapa
do plano de trabalho de cada docente em
conjunto com unidades educacionais
circunvizinhas.

13- A criança e o adolescente tem direito a
educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando lhes:
I – direito de organização e participação em
entidades estudantis
II – direito ao ensino religioso na escola
III – direito de ser respeitado por seus
educadores
IV – direito de contestar o uniforme escolar
V- direito de escolher materiais que mais se
interessar
Assinale as alternativas onde todas as
afirmações estão corretas:
a)
I e III
b)
II e IV
c)
IV e V
d)
V e II
14- A Constituição Brasileira vigente afirma
no seu artigo 23 que cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência; é:
a)Competência comum da Família, da
Comunidade, e dos Municípios.
b)Competência comum dos Conselhos dos
Deficientes e Municípios.
c) Competência comum da União, das
Secretarias Municipais e Estados.
d) Competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
15- Complete segundo o Art. 29 da
Constituição:
O Município reger-se-á por _____________,
votada( s) em dois turnos, com o interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois
terços dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição,
na
Constituição do respectivo Estado:
a)Leis Municipais e Leis Estaduais.
b)Leis Municipais e Leis Regionais.
c)Lei Orgânica.
d)Leis Federais.

16-A abelha pertence ao Filo:
a) Arthropoda.
b) Annelida.
c) Equinodermata.
d) Quilópodes.

17-Assinale as alternativas abaixo, definindo
‘verdadeira’ e ‘falsa’:
I-A luz e o calor são formas de energia;
II- Os animais são independentes, pois
produzem seu próprio alimento;
III- O calor é uma forma de energia exclusiva
dos animais;
IV-Somente os pássaros migram para outras
regiões mais quentes, evitando invernos
rigorosos.
a) V, F, F, F
b) F, V, F, V
c) V, F, F, V
d) V, V, F, F
18- Bambu e
respectivamente:
a)
b)
c)
d)

Coqueiro

Colmo e Estipe.
Haste e Bulbo.
Colmo e Bulbo.
Haste e Estipe.

apresentam

19-Em uma raiz típica, podemos identificar:
a) Coifa, região lisa, região pilífera,
região de ramificação e colo;
b) Coifa, região dura, região pilífera,
região de ramificação e colo;
c) Coifa, região lisa, região pilífera e
região de ramificação;
d) Coifa, região lisa, região de
ramificação e colo.
20-Raízes Pivotantes são:
a) Estruturas formadas por uma raiz
principal bem desenvolvida e
raízes laterais menores. Estas são
chamadas de raízes secundárias.
As raízes pivotantes são típicas de
plantas dicotiledôneas;
b) Estruturas formadas por uma raiz
principal pouco desenvolvida e raízes
laterais
menores.
Estas
são
chamadas de raízes primárias. As
raízes pivotantes são típicas de
plantas dicotiledôneas;
c) Estruturas finas que apresentam
aproximadamente
o
mesmo
tamanho. Nesse tipo de sistema
radicular,
típicos
de
plantas
monocotiledôneas, não existe uma
raiz principal visivelmente mais
desenvolvida;
d) Estruturas finas que apresentam
aproximadamente
o
mesmo
tamanho. Nesse tipo de sistema
radicular,
típicos
de
plantas
monocotiledôneas, existe uma raiz
principal
visivelmente
mais
desenvolvida.

