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Português
Zero Hora - O senhor já escreveu que a "arte de tecer letras" é a sua forma de
administrar a loucura. O que tanto perturba um autor de 57 livros?
Frei Beto - Somos seres múltiplos interiormente. Então, a literatura tem um
caráter terapêutico. O Hélio Pellegrino, psicanalista, escritor, poeta e muito meu
amigo, diz que eu não ter enlouquecido nos quatro anos de prisão nem
precisado fazer terapia se deve ao fato de eu ter trabalhado minha dor através
da literatura. Isso é verdade. E até hoje a literatura é o meu refúgio, é a
maneira de administrar os anjos e demônios que me habitam. Por isso, sou um
escritor compulsivo e não posso ficar 48 horas sem escrever alguma coisa que
começo a me sentir mal.
01-Ao analisar as declarações de Frei Beto, ao Jornal Zero Hora,
a) Está clara a sua paixão pela literatura a ponto de a produção literária ser,
para o escritor mineiro, medicinal.
b) Existe uma dependência negativa em relação ao ato de escrever que não
permite ao escritor levar uma vida normal, sadia, produtiva.
c) Observa-se a necessidade de o escritor evidenciar sua relação com um
autor de renome para demonstrar fama pessoal.
d) Há a confirmação de um conflito interior constante, que ele se recusa a
aceitar, e que é mediado pela relação anjo X demônio.
02-Na frase: A igreja é o coração da cidade de Roseira, encontramos a figura
de linguagem:
a) Eufemismo.
b) Sinestesia.
c) Catacrese.
d) Metonímia.
03-Provavelmente seja melhor que o proprietário do imóvel possa desconfiar
de que ele não é tão imóvel assim. As palavras destacadas são:
a) Substantivo e Substantivo.
b) Substantivo e Adjetivo.
c) Adjetivo e Verbo.
d) Advérbio e adjetivo.
04-Assinale a alternativa em que o Advérbio expressa simultaneamente idéia
de tempo e negação:
a) Falei ontem com os ministros.
b) Não me pergunte as razões da minha tristeza.

c) Eles sempre chegam irritados.
d) Jamais acreditei que você nadasse.
05-Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase
apresentada.
As pessoas acidentadas foram encaminhadas a diferentes clinicas _______.
a) Médicas – cirúrgicas.
b) Médica – cirúrgicas.
c) Médico – cirúrgicas.
d) Médica - cirúrgicos.

Matemática
06-Um Comitê formado por 12 especialistas em saúde pública foi enviado para
ajudar no Haiti, sendo que 4 são infectologistas. Quantas comissões de 3
membros podem ser formadas incluindo no mínimo um infectologista na
comissão?
a) 212.
b) 156.
c) 164.
d) 220.
07-Em uma urna existem bolas numeradas de 0 a 36. Sorteando-se uma
dessas bolas ao acaso, a probabilidade de que o número dessa bola seja par
ou menor do que 25 é de, aproximadamente:
a) 74%
b) 80%
c) 84%
d) 90%
08-Na loja do Bairro Roseira Velha todos os artigos de mesmo tipo têm o
mesmo preço. João comprou 3 lápis, 5 brochuras e 7 borrachas, gastando R$
28,90. Luís, na mesma lojinha, comprou 4 lápis, 7 brochuras e 10 borrachas,
pagando R$ 40,60. Se Maria comprasse apenas 1 lápis, 1 caderno e 1
borracha, ela teria que pagar:
a) R$ 4,00.
b) R$ 4,50.
c) R$ 5,00.
d) R$ 5,50.
09-Um quadrilátero ABCD, foi desenhado no plano cartesiano e seus vértices
são dados pelas coordenadas: A= (0, 1), B = (3, 1), C = (5, 3) e D = (2, 3). A
área desse quadrilátero, em unidades de área, é igual a:
a) 5 ua.
b) 6 ua.
c) 7 ua.
d) 8 ua.

10-João emprestou R$ 4.000,00 para seu amigo a uma taxa de 2% ao mês no
regime de juros simples. Após ter finalizado o prazo acordado, o amigo de João
lhe pagou R$ 4800,00. O tempo acordado do empréstimo foi de:
a) 4 meses.
b) 6 meses.
c) 8 meses.
d) 10 meses.

Conhecimentos gerais
11-Complete a lacuna:
Como forma de tornar viva sua memória, de transmitir seus ideais e inspirar as
novas gerações a trilharem o caminho do conhecimento, da preservação do
meio ambiente, do estudo da nossa história, fica instalada em Roseira, a
Semana Municipal ____________________
Uma lei elaborada pelo Executivo e aprovada na Câmara Municipal de Roseira.
Durante a semana, as escolas poderão fazer atividades voltadas à
Conservação do Meio Ambiente, Literatura e História, conforme programação
definida pela Secretaria de Educação.
a) José Luiz Pasin.
b) Zumbi.
c) Antônio Giovanelli.
d) Major Vitoriano Pereira de Barros.
12-Sobre a PEC 32, assinale a alternativa correta:
a) A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20, do Poder Executivo,
altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a
organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
b) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 altera os arts. 100, 160 e
167 da Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios,
modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento
de débitos previdenciários dos Município.
c) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 altera a Constituição do
Estado para estabelecer a remuneração mínima garantida devida aos
integrantes da carreira do magistério público estadual e estabelece outras
providências.
d) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 determina o caráter
permanente do programa Auxílio Brasil e vincula a aplicação dos recursos que
seriam usados para o pagamento de precatórios — dívidas do setor público
reconhecidas pela Justiça — exclusivamente no novo programa e em despesas
de seguridade social.
13-Assinale a alternativa incorreta: A lei Orgânica do Município será emendada
mediante proposta;
a) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
b) Do Prefeito;
c) De cidadãos, através de iniciativa popular assinada, no mínimo, por
cinco por cento dos eleitores na forma da lei;
d) Do Presidente da Câmara Municipal de Roseira;

14-Complete: O ______ avançou rapidamente depois que a maior parte das
forças lideradas pelos EUA deixaram o Afeganistão em julho 2021, e a queda
de Cabul ocorre antes do previsto pelas autoridades norte-americanas.
Preenche corretamente a lacuna:
a) Al-Qaeda.
b) Talibã.
c) Boko-Haram.
d) Jihad-Islâmica.
15-O Bolsa Família e seu substituto, o Auxílio Brasil, estão assentados em três
pilares: a primeira infância, as famílias e a superação da extrema pobreza,
porém o novo programa terá novos focos:
a) Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; Bolsa Verde; Programa de erradicação
do trabalho infantil; Pró Jovem/ Adolescente; Auxílio idoso de baixa renda.
b) Tarifa Social de Energia Elétrica; Auxílio Estudantil; Auxílio Inclusão
Produtiva Rural; Bolsa Carteira do Idoso; Bolsa estiagem.
c) Auxílio Esporte Escolar; Bolsa de Iniciação Científica Junior; Auxílio Criança
Cidadã; Auxílio Inclusão Produtiva Rural; Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.
d) Benefício Emergencial; Programa Brasil Carinhoso; Auxílio Esporte Escolar;
Auxílio Reforma Agrária; Bolsa água para todos.

Conhecimentos específicos
16-De acordo a Lei Federal 9394 de 20/12/1996, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
a) Educação infantil gratuita às crianças de até 6 (seis) anos de idade.
b) Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental, médio e superior para
todos os que não os concluíram na idade própria.
c) Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem.
d) 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 3
(três) anos de idade.
17-De acordo a Lei Federal 9394 de 20/12/1996, os sistemas municipais de
ensino compreendem:
I-As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas
pelo Poder Público municipal.
II-As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada.
III-Os órgãos municipais de educação.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas as afirmativas.
18-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a
alternativa INCORRETA:

a) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.
b) Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que
estiver em acolhimento institucional.
c) Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não
procuradas por suas famílias no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do
dia do acolhimento.
d) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a
perda ou a suspensão do poder familiar.

Confidência do Itabirano
1 “Alguns anos vivi em Itabira.
2 Principalmente nasci em Itabira
3 Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
4 Noventa por cento de ferro nas calçadas.
5 Oitenta por cento de ferro nas almas.
6 E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação.
7 A vontade de amar, que me paralisa o trabalho,
8 vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes.
9 E o hábito de sofrer, que tanto me diverte,
10 é doce herança itabirana.
11 De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço:
12 esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil,
13 este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;
14 este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas;
15 este orgulho, esta cabeça baixa...
16 Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
17 Hoje sou funcionário público.
18 Itabira é apenas uma fotografia na parede.
19 Mas como dói!”
ANDRADE, Carlos Drummond de. Confidência do itabirano. In:_____. Obra
completa. 2. ed. Rio de Janeiro, Aguilar, 1967. p. 101-2.
19-No texto acima o autor fala do lugar em que viveu, e para isso, é feito o uso
de alguns recursos, como: estilísticos, gramaticais e recursos de pontuações
que contribuem para a compreensão e interpretação textual, sendo assim,
marque a alternativa correta.
I-É utilizada pelo poeta uma linguagem conotativa, na qual alguns versos foram
elaborados no sentido figurado.
II-O poema apresenta um sentido denotativo, com ausência de figuras de
linguagem que traz uma compreensão singular.
III-O poeta traz elementos comuns da vida cotidiana, apresenta sentimentos
melancólicos no decorrer do poema e para tais características faz uso de
figuras de linguagem.

IV-No poema é usada uma linguagem informal, sem necessidade de recursos
estilísticos para construção de sentidos. Sobre as opções acima é correto
afirma que:
a) somente a I, está correta.
b) somente a III, está correta.
c) somente a I e II, estão corretas.
d) somente a I e III, estão corretas.
20-No poema acima no verso (6) “E esse alheamento do que na vida é
porosidade e comunicação”. Pode-se dizer que a origem da palavra em
destaque, no processo de formação de palavras ocorre em sua derivação por:
a) Derivação Prefixal (Prefixação).
b) Derivação Sufixal (Sufixação).
c) Derivação Regressiva.
d) Derivação Parassintética (Parassíntese).
21–Observe a posição dos pronomes - me, nos, te, vos, se, o(s), a(s), lhe(s) em relação ao verbo, do que resulta a próclise, a mesóclise e a ênclise. De
acordo com a sequência das frases, marque a alternativa correta sobre a
colocação pronominal:
I-Não o vi daquele jeito. Mas isso me lembrava de alguém. (Mesóclise e
próclise nas duas frases).
II-Ontem me avisaram que ninguém viria. Orgulhar-me-ia das melhores
amigas. (Próclise e Mesóclise nas duas frases).
III-Quando terminar, chamem-nos aqui. Quando te falaram que era tudo
mentira? (Mesóclise e Próclise nas duas frases).
IV-Alguns lhes deixaram triste. Quem te falou sobre a festa? (Próclise e
Próclise nas duas frases).
a) somente a I, está correta.
b) somente a III, está correta.
c) somente a I e II, estão corretas .
d) somente a II e IV, estão corretas.
Leia o texto abaixo para responder as questões 22 e 23.
A escola que não ensina
Os índices de educação no Brasil continuam a trazer más surpresas.
Muitos falam no aumento da quantidade de crianças e jovens que vão às
escolas. Mas por trás desse avanço do ingresso de alunos ainda estão muitas
distorções. O IBGE revelou na semana passada que mais de 2,1 milhões de
estudantes, com idade entre sete e 14 anos, podem ser considerados
analfabetos. Em outras palavras: são jovens que frequentam ou estão
matriculados em instituições de ensino, mas não estão aprendendo. O quadro
é desolador: basta verificar que este número corresponde a 87,2% dos 2,4
milhões de analfabetos que o Brasil tem na faixa de idade entre sete e 14 anos.
Os outros 300 mil estão à margem, absolutamente fora do sistema de ensino.
Nos números do instituto dá para se notar ainda que cerca de 30% das
crianças com sete anos matriculadas nas escolas não sabem ler e escrever.
Essa é considerada a idade fundamental na trajetória de formação dos jovens.

E logo nessa faixa etária os números não são nada animadores. Em especial
quando se olha para a parte de cima do mapa. A desigualdade social e regional
do País tem impacto forte nas estatísticas. No Nordeste do Brasil, o índice dos
analfabetos de sete anos sobe para 44%. No Norte, para 39,6%.
O que o trabalho do IBGE traduz essencialmente é que as autoridades,
o Estado e o sistema como um todo têm falhado no objetivo básico da
educação. Seja pelo conteúdo didático inadequado, seja pela falta de
investimentos na formação dos professores, pela má qualidade das estruturas
educacionais ou pelo conjunto dessas deficiências. A educação, como todos
sabem, é a pedra fundamental no desenvolvimento de qualquer país. E o Brasil
tem demorado a fazer o salto de padrão nessa área – podendo vir a
comprometer todo o resto. O orçamento destinado pelo governo para tirar o
atraso, que vem de décadas de descaso, está longe do ideal. A sociedade, em
um grande mutirão que reúna a iniciativa pública e privada, tem que se
mobilizar para reverter essa realidade. E um dos caminhos é afastar da frente a
ideia da escola que não ensina, que serve apenas como fachada de marketing
para interesses eleitoreiros. Já seria um bom começo.
Carlos José Marques, (Revista Época) EDIÇÃO Nº 2710 22/12
22–O texto acima “A escola que não ensina”, é classificado como:
a) Artigo de opinião.
b) Texto Dissertativo-argumentativo.
c) Crônica jornalística.
d) Reportagem.
23–Analise a frase a seguir retirada do texto acima e marque a alternativa
correta sobre orações coordenadas e subordinadas. “são jovens que
frequentam ou estão matriculados em instituições de ensino, mas não estão
aprendendo”. A parte em destaque pode ser considerada como:
a) Oração coordenada sindética aditiva.
b) Oração coordenada sindética alternativa.
c) Oração coordenada sindética adversativa.
d) Oração coordenada sindética conclusiva.
.
24-Observe a charge abaixo e responda:

http://www.mundoeducacao.com/upload/conteudo/tirinha-da- mafalda(1).jpg

No terceiro quadrinho a fala do personagem poderia ser substituída mantendo
o sentido por:
a) Contudo. Não vou cair na superioridade do corte e costura!
b) Mas também. Não vou cair na supremacia do corte e costura!
c) Entretanto. Não vou cair na primazia do corte e costura!
d) Sendo assim. Não vou cair na exiguidade do corte e costura!
25-Leia o poema de Raimundo Correia e responda a alternativa correta:
MAL SECRETO
Se a cólera que espuma, a dor que mora
N'alma, e destrói cada ilusão que nasce,
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse;
Se se pudesse, o espírito que chora,
Ver através da máscara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!
Quanta gente que ri, talvez, consigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!
Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosa!
CORREIA, Raimundo. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Editora José
Aguilar, 1961, p.135-136.
a) No poema, o eu lírico deixa claro que as pessoas não fingem seus
sentimentos, já que cada pessoa mostra sua verdadeira face.
b) O eu lírico mostra-se sentimentalista quanto a elaboração de cada verso,
além disso, o objetivo é trazer emoções e não criticar o comportamento
humano.
c) O eu lírico fala da necessidade do ser humano de se utilizar de máscaras
para ocultar os sentimentos, que num outro contexto, seriam expressos
explicitamente pelo sujeito.
d) No primeiro verso do poema é iniciado por um conectivo “se”, expressando
um sentido de certeza nas expressões “cólera, dor e ilusão”, dando um novo
rumo ao texto.

