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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
Processo seletivo 01/2019
Função: Professor de História
Português
Assim eu vejo a vida
A vida tem duas faces:
Positiva e negativa
O passado foi duro
mas deixou o seu legado
Saber viver é a grande sabedoria
Que eu possa dignificar
Minha condição de mulher,
Aceitar suas limitações
E me fazer pedra de segurança
dos valores que vão desmoronando.
Nasci em tempos rudes
Aceitei contradições
lutas e pedras
como lições de vida
e delas me sirvo
Aprendi a viver.
Cora Coralina
1-O poema acima demonstra:
I.
A amargura de uma senhora que nasceu em tempos rudes.
II. Revolta com a condição de ter nascido mulher
III. A opção de enxergar todos os tombos da vida como aprendizado
IV. Que tudo é aprendizado e vem para nos deixar mais fortes e preparados
Está correto em:
a) I e II
b) I, II e III
c) III e IV
d) I, II, III e IV
2-Tendo em vista a flexão nominal de número, assinale a alternativa em que a
palavra tem a mesma forma, no singular e no plural
a) Galo -de-briga.
b) Cotovelo
c) Arco-íris.
d) Envergadura.

3-Assinale a alternativa correta quanto ao emprego das formas verbais:
a) Quando ele ver o resultado final, ficará orgulhoso de nosso trabalho.
b) Ele interviu, o juiz já resolvera a questão.
c) Reaverem o sitio, pagarão a dívida.
d) Se virem essa bagunça, tomarão providências.
4- Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas da sentença
abaixo:
Mario agradeceu pelo lanche que Mônica ___ ofereceu. Pedro ___ da melhor
forma possível. Ele informou que André não ____ ajudou, nem ___ pediu nada.
a) o – fê-lo – o – lhe.
b) lhe – fi-lo – lhe – lhe.
c) lhe – fê-lo – o – lhe.
d) lhe – fê-lo – o – o.
5- Assinale a alternativa cujas palavras devem obrigatoriamente ser grafadas
com “x”, segundo a norma culta da língua:
a) frou_o; me_a; me_ilhão; en_ada.
b) pei_e; fei_e; ve_ame; _aveco.
c) fanto_e; _erife; en_aqueca; me_icano.
d) bru_a; fa_ina; li_o; fa_ada.
Conhecimentos Gerais:
6- Complete o Artigo 157 da Lei Orgânica de Lavrinhas
O Município aplicara, anualmente, nunca menos de _________________ da
receita resultante de impostos e das transferências recebidas do Estado e da
União na manutenção e no desenvolvimento do ensino
a) 55%- cinquenta e cinco por cento
b) 50 % cinquenta por cento
c) 70 % setenta por cento
d) 25% vinte e cinco por cento
7-Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Lei Orgânica de Lavrinhas:
a) O Município promovera, mensalmente, o recenseamento de população
escolar e fará a chamada dos educandos.
b) O Município zelara por todos os meios ao seu alcance, pela
permanência do educando na escola.
c) O calendário escolar municipal será flexível e adequado as
peculiaridades climáticas e as condições sociais e econômicas dos
alunos.
d) Os currículos escolares serão adequados as peculiaridades do
Município e valorização de sua cultura e seu patrimônio histórico,
artístico, cultural e ambiental.

8-O município de Lavrinhas teve origem no povoado fundado por Honório
Fidélis do Espírito Santo e Manoel Novaes da Cruz, em 1828, em torno da
Capela de São Francisco de Paula, na localidade denominada Pinheiros. Este
povoado levou inicialmente o nome de:
a) Pinherinho
b) São Francisco de Paula dos Pinheiros
c) Lavrinhas
d) Queluz
9-A prefeitura de Lavrinhas informa que intensificou as ações contra a Dengue
na cidade e que trabalha incansavelmente para que município fique livre da
Dengue. O município recebeu 28 notificações de possíveis casos de Dengue
das quais 10 casos foram positivas, 5 negativas e as demais ainda estão em
análise no Instituto Adolfo Lutz.
Assinale a alternativa correta :Os casos estão concentrados no bairro:
a) Masivou
b) Capela do Jacu
c) Village Campestre
d) Pinheiros
10- Fundada em 1874, a estação ferroviária é um dos principais pontos da
cidade. Ela foi inaugurada
a) por Dom Pedro II
b) por Dom Pedro I
c) Pelos cafeeiros
d) Pelo Prefeito de Queluz
Conhecimentos Específicos

11 – Em relação aos níveis da educação brasileira está correto que é dividida
em:
a – Educação básica e educação superior;
b – Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
c – Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e ensino superior;
d – Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e técnico e ensino
superior;

12 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a
legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do
Brasil. Segundo a LDB, em relação à educação:
Analise as afirmações abaixo.
I – Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os
que não os concluíram na idade própria;
II – Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar três
anos de idade;
III- Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de
acesso e permanência na escola;
IV – Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
São afirmativas corretas apenas:
a – I, II e III
b - I, II e IV
c – II, III e IV
d – I, III e IV
13 - “O Egito é uma dádiva do Nilo” é uma frase escrita no século V a.C., pelo
geógrafo e historiador grego Heródoto. A frase significa que:
a – O RIO Nilo, um grande rio do nordeste africano foi uma dádiva oferecida ao
Egito pelos Deuses;
b – O Rio Nilo, um grande rio do nordeste africano, possibilitou o
desenvolvimento do Antigo Egito que cresceu às suas margens;
c – Na verdade, o Rio Nilo, um grande rio do nordeste africano atrasou o
desenvolvimento do Egito, uma vez que suas cheias inundavam e causavam
enchentes, destruindo as plantações as suas margens;
d – O Rio Nilo, um grande rio do nordeste africano, não influenciou no
desenvolvimento do Egito, uma vez que o Nilo não corta o território egípcio.
14 – Feudalismo foi um modo de organização social, político e cultural baseado
no regime de servidão, onde o trabalhador rural era o servo do grande
proprietário de terras, o senhor feudal. O feudalismo predominou na Europa
durante toda a Idade Média.
Em relação ao feudalismo, analise as alternativas abaixo:
I - A sociedade feudal era dividida em três principais classes: a nobreza, o clero
e os servos:
II – Era comum a mobilidade social no feudalismo, pois, muitas vezes uma
pessoa que ocupava a posição de servo conseguia alcançar posições de
destaque;
III – O feudo era uma grande propriedade rural, que abrigava um castelo
fortificado, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e os bosques;
São afirmações corretas apenas:
a – I e II
b – I e III
c – II e III
d – I, II e III

15 – No estudo das sociedades clássicas costumamos destacar especialmente
o incisivo papel em que as práticas e instituições nascidas no mundo grego
influenciaram a formação do mundo contemporâneo. Sobre a democracia
ateniense assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações
falsas descritas abaixo:
(__) Somente adultos atenienses do sexo masculino podiam participar.
(__) Os estrangeiros tinham permissão para participar.
(__) Apenas mulheres filhas de pai e mãe atenienses podiam participar.
A alternativa correta é:
a – V, F, F
b – V, V, F
c – V, V, V
d –F, V, V
16 - A primeira Constituição da República, de 1891, fixou legalmente a região
onde deveria ser instalada a futura capital, mas foi somente em 1956, com a
eleição de ____________________, que teve início a efetiva construção da
cidade, inaugurada ainda incompleta em 21 de abril de 1960 após um apertado
cronograma de trabalho
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:
a – Getúlio Vargas
b – Café Filho
c – Castelo Branco
d – Juscelino Kubitschek

17 – O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é um desenho famoso que
acompanhava as notas feitas pelo artista por volta do ano 1490 num dos seus
diários. Descreve uma figura masculina nua separada e simultaneamente em
duas posições sobrepostas com os braços inscritos num círculo e num
quadrado.

Também conhecido como "O Homem de Vitrúvio", esta ilustração está ligada
aos ideais renascentistas de qual período da história?
a – Início da idade média
b – Final da idade média
c – Início da idade moderna
d – Início da idade contemporânea
18 - A Guerra da Independência do Brasil é uma série de eventos ocorridos
entre 1821 a 1824, no contexto do processo de Independência do Brasil. Sobre
a Guerra da Independência, analise as afirmações abaixo:
I – Foi formalmente encerrada em 1825, quando a independência foi
formalmente reconhecida por Portugal e pelo Reino Unido, por meio da
assinatura do Tratado de Amizade e Aliança firmado entre Brasil e Portugal;
II – A Guerra da Independência pode ser considerada uma guerra civil LusoBrasileira, já que Portugueses e Brasileiros combateram em ambos os lados;
III - Foi uma guerra de caráter limitado, pois a maioria das províncias brasileiras
aderiu pacificamente à independência;
São afirmações corretas apenas:
a – I e II
b – I e III
c – II e III
d – I, II e III

19 – O golpe militar iniciado com o golpe de 1964 vetou a participação dos
eleitores para a escolha do presidente e governadores dos estados. 21 anos
depois, Tancredo Neves foi eleito presidente do país com eleições diretas,
dando fim ao governo militar. O último presidente do governo militar foi:
a – João Baptista de Oliveira Figueiredo
b – Ernesto Geisel;
c – Emílio Garrastazu Médici
d – Arthur da Costa e Silva
20 – O Governo Fernando Henrique, também chamado Governo FHC, teve
início com a posse da presidência por Fernando Henrique Cardoso, em 1° de
janeiro de 1995, e terminado em 1° de janeiro de 2003, quando assumiu Luiz
Inácio Lula da Silva. Sobre o governo FHC, analise as afirmações:
I - O primeiro governo presidencial de Fernando Henrique Cardoso foi
marcado por privatizações e pela entrada de capital estrangeiro no país;
II - No segundo governo de Fernando Henrique Cardoso houve a
implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, que
propunha a universalização do Ensino Básico;
III – Foi no governo de FHC que foi criado o Plano Real, um programa
brasileiro de estabilização econômica que promoveu o fim da inflação elevada
no Brasil, situação que já durava aproximadamente trinta anos;
São afirmações corretas apenas:
a – I e II
b – I e III
c – II e III
d – I, II e III

