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Não posso respirar, não posso mais nadar.
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar.
E se plantar não nasce, se nascer não da
Até pinga da boa é difícil de encontrar
Não posso respirar, não posso mais nada.
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar.
E se plantar não nasce, se nascer não dá.
Até pinga da boa é difícil de encontrar
Cadê a flor que estava aqui?
Poluição comeu
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu
E o verde onde é que está?
Poluição comeu
Nem o Chico Mendes sobreviveu.
1- Sobre o texto , é correto afirmar que:
a) A qualidade da alimentação não tem relação alguma com poluição.
b) O verde é único que sobreviveu a poluição.
c) Embora a “poluição” incomode em algumas ações do homem, é possível ter uma vida
saudável com ela.
d) A “poluição” age contra a natureza, contra o bem estar das pessoas e dos animais.
2-anulada
3- Assinale a alternativa que define a classificação das palavras abaixo quanto à sua
derivação:
ENFORCAR / AMANHECER / ENVELHECER / APODRECER
a)derivação prefixal.
b)derivação sufixal.
c)derivação regressiva.
d)derivação parassintética.
4- Na frase “Acredita-se em duendes”, o sujeito da frase é :
a) Indeterminado.
b) Oculto.
c) Composto..
d) Inexiste sujeito.
5-Assinale a alternativa que corresponde a classificação da oração em destaque:
“Perguntei se ele estava satisfeito”
a)
b)
c)
d)

oração subordinada substantiva subjetiva.
oração subordinada substantiva objetiva direta.
oração subordinada substantiva objetiva indireta.
oração subordinada substantiva apositiva.

6- Segundo a Lei Orgânica do município de Aparecida: ao Município é vedado, exceto:
a)recusar fé aos documentos públicos.
b)a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que
não tenham caráter educativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual
constem nomes, símbolos, frases, slogans, ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
c) outorgar isenções.
d) conceder licença, autorização ou permissão e respectiva renovação ou prorrogação, para
exploração de portos de areia, desde que apresentados laudos ou pareceres técnicos
dos órgãos competentes.
7-Segundo a Folha de São Paulo, do dia 5 de março, pagina inicial, “ Lista de Janot inclui
cinco ministros de Temer, além de Lula e Dilma.”
Rodrigo Janot é:
a) Ministro.
b) Senador.
c) Procurador Geral da República.
d) Delegado Lava Jato.
8-Complete:
O presidente ___________, Juan Manuel Santos, pediu desculpas nesta terça-feira (14) a
seus concidadãos pela doação irregular de US$ 400 mil feita pela Odebrecht a sua
primeira campanha presidencial, em 2010.
a)Da Argentina
b)Da Venezuela
c)Da Colombia
d)Do Paraguai
9-Em junho, um plebiscito foi realizado por todo o Reino Unido, perguntando se a
população queria continuar ou sair da União de quatro "países constituintes":
a) Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales.
b) França, Austrália, Bélgica e Dinamarca
c) Panamá, Suíça, Turquia e Portugal.
d) Hungria, Grécia, Argélia e Alemanha.
10-Líder cubano que ficou 49 anos à frente do regime comunista na Ilha, após o golpe
contra o presidente Fulgêncio Batista em 1959. Morreu aos 90 anos de idade em 25 de
novembro de 2016. Trata-se do:
a) Che Guevara.
b) Raúl Castro.
c) Fidel Castro.
d) Camilo Cienfuegos.
11-Segundo o artigo 23 da LDB: A educação básica poderá organizar-se:
I- em séries anuais, períodos semestrais,
II-ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados
III- com base na idade, na competência e em outros critérios
IV- por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem
assim o recomendar.
Esta correto em:

a)
b)
c)
d)

Apenas uma afirmativa.
Apenas duas afirmativas.
Apenas três afirmativas.
Todas as afirmativas estão corretas.

12-Complete segundo o artigo 26 da LDB:
A exibição de filmes______________ constituirá componente curricular complementar
integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no
mínimo, 2 (duas) horas mensais.
a) Nacionais.
b) Mundiais.
c) Educativos.
d) Científicos.
13-De acordo com o artigo 67 da LDB :Os sistemas de ensino promoverão a valorização
dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e
dos planos de carreira do magistério público:
I- aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim.
II - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho.
III - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.
IV- condições adequadas de trabalho.
Esta correto em:
a)Apenas uma afirmativa
b)Apenas duas afirmativas
c)Apenas três afirmativas
d)Todas as afirmativas estão corretas
14-Complete:
O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu Art. 132 diz que em cada município deverá
haver, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de ________ membros, escolhidos
pela comunidade local, eleitos e empossados, encarregados de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente.
a) Três.
b) Quatro.
c) Cinco.
d) Seis.
15- Na gestação, o ECA já garante o direito à vida e a saúde, portanto é imprescindível que:
a) Seja oferecido à gestante um ambiente acolhedor e tranquilo junto à família e amigos.
b) A gestante tenha auxílio financeiro para que possa se estruturar para receber seu bebê.
c) Os estabelecimentos de saúde e bem estar propiciem um ambiente tranquilo para que
aconteça um pré e pós-natal adequados.
d) Às gestantes seja garantida nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao
parto e atendimento pré e pós-natal integral no SUS.

Read the article and then ch
oose the option that is not according to it for questions 16.
Prompted by the oil crises of the 1970s, a wind-power industry flourished briefly in the United
States. But then world oil prices dropped, and funding for research into renewable energy
was cut. By the mid 1980s US interest in wind energy as a large-scale source of energy had
almost disappeared. The development of wind power at this time suffered not only from badly
designed equipment, but also from poor long-term planning, economic projections that were
too optimistic and the difficulty of finding suitable locations for the wind turbines.

16-The expression “flourished“ is closer in meaning to:
a) succeed
b) reduced
c) prevented
d) controlled
For questions 17 to 20, fill in the blanks with the correct alternative.
17- She sounded very _________ on the phone.
a) angrily
b) angry
c) suddenly
d) fastly
18-I saw them. They were walking __________ the town.
a)
b)
c)
d)

into
under
towards
above

19-How many books __________ you read in a year.
a)
b)
c)
d)

are
were
did
do

20- ______ you ever ___________ anyone?
a) have/messaged
b) did/messaged
c) were/messaged
d) are/message

