PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2017 – ESTÁGIO REMUNERADO

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
E ORTOGRAFIA
Leia o texto e responda às questões.

O silêncio do rouxinol
[...]
Na época de Salomão, o melhor dos reis,
um homem comprou um rouxinol que possuía
uma voz excepcional. Colocou-o numa gaiola em
que nada faltava ao pássaro e na qual ele
cantava, horas a fio, para encanto da vizinhança.
Certo dia, em que a gaiola havia sido
transportada para uma varanda, outro pássaro se
aproximou, disse qualquer coisa ao rouxinol e
voou. A partir desse momento, o incomparável
rouxinol emudeceu.
Desesperado, o homem levou seu pássaro
à presença do profeta Salomão, que conhecia a
linguagem dos animais, e lhe pediu que
perguntasse ao pássaro o motivo de seu silêncio.
O rouxinol disse a Salomão:
– Antigamente eu não conhecia nem
caçador, nem gaiola. Depois me apresentaram a
uma armadilha, com uma isca bem apetitosa, e
caí nela, levado pelo meu desejo. O caçador de
pássaros levou-me, vendeu-me no mercado,
longe da minha família, e fui parar na gaiola deste
homem que aí está. Comecei a me lamentar noite
e dia, lamentos que este homem tomava por
cantos de gratidão e alegria. Até o dia em que
outro pássaro veio me dizer: “Pare de chorar,
porque é por causa dos seus gemidos que eles o
mantêm nessa gaiola”. Então, decidi me calar.
Salomão traduziu essas poucas frases
para o proprietário do pássaro. O homem se
perguntou: “De que adianta manter preso um
rouxinol, se ele não canta?”. E lhe devolveu a
liberdade.
CARRIÈRE. Jean-Claude. O círculo dos mentirosos: contos
filosóficos do mundo inteiro. São Paulo: Códex, 2004.
..............................................

1. O fato que gera o conflito na história é o
pássaro
A)
B)
C)
D)

possuir uma voz excepcional.
ter emudecido.
ser um rouxinol.
encantar a vizinhança.

2. No trecho “...cantava, horas a fio, para
encanto da multidão.”, a expressão “horas a
fio” tem o sentido de
A)
B)
C)
D)

de vez em quando.
pousado em um fio.
durante muito tempo.
sem cobrar por isso.

3. A decisão de não mais cantar, comunicada
pelo rouxinol a Salomão, que a traduziu para o
homem, teve, como consequência, o homem
A)
B)
C)
D)

não entender a tradução.
ficar desesperado.
libertar o rouxinol.
silenciar o rouxinol.

4. O trecho do texto que contém uma opinião é
A) “Na época de Salomão, o melhor dos
reis,...”
B) “Pediu que perguntasse ao pássaro o
motivo de seu silêncio.”...
C) “Comecei a me lamentar noite e dia,...”
D) “E lhe devolveu a liberdade.”

Leia a tirinha a seguir e responda.

5. Ao ler o primeiro quadrinho do texto II, o
leitor é levado a pensar que, na sequência, o
texto:
A) defenderia as mulheres.
B) reclamaria da qualidade do trabalho das
mulheres.
C) criticaria as mulheres.
D) daria mais tarefas para a mulher.

6. No segundo quadrinho do texto II, a fala do
homem revela:
A) Bons tratos à mulher.
B) Falta de sensibilidade com o cansaço da
mulher.
C) Carinho com a mulher.
D) Muita preocupação com o cansaço da
mulher.

7. A grafia de todas as três palavras só está
correta na alternativa:
A)
B)
C)
D)

xícara – chuchu – enchada
esplêndido – estrangeiro – misto
berinjela – geito – jejum
paralisar – poetisa – lijeiro
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8. Indique a alternativa em que todas as
lacunas devem ser preenchidas com G.
A) a___ito / ___esto / estran___eiro
B) pro___eto / su___eito / ___e___um
C) ___en___iva / ___eito / gran___a
D) verti___em / ___inásio / can___ica

9. Empregue corretamente os termos “mas” e
“mais”:

13. Em março de 2010, Tancredo Neves
completaria 100 anos de idade. Esse político
exerceu cargos de deputado, senador e
governador de Minas Gerais, até ser eleito
Presidente da República por um colégio
eleitoral, em 1985. No Brasil, a eleição de
Tancredo Neves para Presidente da República
marcava o fim de um regime político
A)
B)
C)
D)

civil
militar
republicano
monárquico

Ele
saiu
cedo
de
casa,
_____
o
congestionamento o atrasou.
Sem _____ nem menos, decidiu viajar para a
Europa.
14. Em 1960 foi inaugurada a nova capital do
Giovana era a aluna _____ inteligente de sua Brasil. O então presidente da República era:
turma.
A) Castelo Branco
Eles estavam felizes, _____ a chuva atrapalhou
B) Jânio Quadros
a cerimônia de casamento ao ar livre.
C) Juscelino Kubitschek
A) mais – mas – mas – mais
D) Costa e Silva
B) mais – mais – mais – mas
C) mas – mais – mais – mas
D) mas – mas – mas – mais
15. Sobre as consequências do Aquecimento
Global é INCORRETO afirmar:
10. Escreve-se com CH a palavra:
A) pu___ar
B) en___oval
C) me___er
D) en___ente
.............................................................................

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Liberdade! Liberdade!
Abre as asas sobre nós,
Das lutas na tempestade
Dá que ouçamos tua voz
Este trecho acima é do:
A)
B)
C)
D)

Hino Nacional Brasileiro
Hino da Independência
Hino da Bandeira Nacional
Hino da Proclamação da República

A) Aumento da temperatura, derretimento das
calotas polares e nível dos oceanos com
possibilidade de desaparecimento de várias
cidades costeiras.
B) Aumento da temperatura destruindo vários
ecossistemas com a extinção de espécies e
aumento das regiões desérticas.
C) Aumento
do
desmatamento
e
as
queimadas no Brasil e África também
contribuem para esse caos.
D) Aumento da temperatura provocando
tufões, furacões e ciclones em locais antes
não ocorridos

16. Assinale a única alternativa em que não
aparece um meio de transporte terrestre
A)
B)
C)
D)

carro
submarino
microônibus
trem

17. Doença relacionada ao vírus zika, que é
transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que
12. O poder executivo no Brasil tem como teve um crescimento acentuado em 2015 no
principal representante o:
Nordeste do Brasil:
A)
B)
C)
D)

vereador
prefeito
governador
presidente da República

A)
B)
C)
D)

Hanseníase
Dengue
AIDS
Microcefalia
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18. É usado no sentido de identificar ações 22. As medidas que podem ser aplicadas pela
provindas dos termos zoar, ameaçar, intimidar, autoridade competente ao adolescente que
humilhar, etc., que na grande maioria das pratique ato infracional não incluem a:
vezes tem origem nas escolas através dos
A) obrigação de reparar o dano.
jovens alunos que assim praticam tais
B) medidas sócio educativas.
maldades contra determinados colegas que
C) inserção em regime prisional
carregam algo fora do normal no seu jeito de
D) prestação de trabalhos forçados.
ser:
A)
B)
C)
D)

Bullying
Preconceito
Segregação
Racismo

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei 9.394 de 1996(LDBEN/96) é um
ordenamento local que organiza a educação
brasileira.
A
LDBEN
prevê
níveis
e
modalidades de ensino no Brasil. Assinale a
19. Nos últimos anos, a matriz energética alternativa correta quanto aos níveis de ensino
brasileira vem-se diversificando, sobretudo no país:
com a incorporação dos agrocombustíveis,
A) Infantil, Fundamental, médio apenas.
como o etanol. O principal produto empregado
B) Fundamental e médio apenas.
na fabricação desse agrocombustível no Brasil
C) EJA e Superior apenas.
é a(o)
D) Educação Básica e Ensino Superior
A) cana-de-açúcar
B) erva-mate
C) cera de carnaúba
24. Com base na Lei 9.394/96, de diretrizes e
D) coco de babaçu
bases da educação nacional (LDB), indique se
as seguintes afirmativas acerca da educação
são falsas (F) ou verdadeiras (V):
20. No dia 16 de agosto de 2017, as
A educação abrange os processos
festividades em nosso município de São Roque
formativos que se desenvolvem na vida
marcarão a comemoração
familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e
A) do aniversário de 359 anos da cidade.
pesquisa, nos movimentos sociais e
B) do aniversário de 360 anos da cidade.
organizações da sociedade civil e nas
C) da festividade dos carros de boi.
manifestações culturais.
D) da 13ª festa de flores e alcachofras.
A educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social.
.............................................................................
A educação, dever da família e do Estado,
inspira-se nos princípios de liberdade e
nos ideais de solidariedade humana.
LEGISLAÇÃO
A educação tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e
21. Assinale a alternativa CORRETA sobre o
sua qualificação para o trabalho.
que estabelece a Lei Nº 9394/96 de 20 de
As afirmativas são respectivamente:
dezembro.
A) Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
B) Estabelece leis e bases da educação
comum.
C) Estabelece as ações e normas da
educação regular.
D) Estabelece as condições e princípios que
regem a educação.

A)
B)
C)
D)

V, V, V e V.
V, V, V e F.
F, V, F e V.
V, F, F e V.
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25. No artigo 14 da LDBEN considere a 29. A Educação Básica, nos termos do artigo
“participação das comunidades escolar e local 21 da LDB, é formada:
em conselhos escolares ou equivalentes” um
A) pela educação infantil, ensino fundamental
princípio que os sistemas de ensino devem
e ensino médio.
respeitar, a fim de:
B) pela educação infantil e ensino
A) Escolher, por eleição direta, os Secretários
fundamental apenas.
de Educação.
C) pelo ensino fundamental e ensino médio
B) Manter a segurança e a tranquilidade dos
apenas.
alunos.
D) pela educação infantil apenas.
C) Garantir a gestão democrática do ensino
público.
D) Conseguir a ajuda das famílias dos alunos 30. De acordo com a LDB/96, NÃO é uma das
finalidades da educação básica:
em tarefas de apoio à escola.

26. Uma criança, apresentando hematomas,
relatou para sua professora que foi espancada
pelos pais. Esta ficou em dúvida sobre a
obrigação de avisar a Direção da escola sobre
o fato. De acordo com o Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA, a professora
A) deve fazê-lo, mas pedindo anonimato da
denúncia.
B) deve fazê-lo, para que o caso seja
comunicado ao Conselho Tutelar.
C) deve fazê-lo, mas pedindo que apenas se
converse com os pais.
D) pode abster-se de fazê-lo, pois cabe ao
Conselho Tutelar descobrir esses casos.

27. A Constituição da República Federal do
Brasil pode ser definida como:
A) a lei que organiza o sistema educacional
brasileiro.
B) documento dispensável no ordenamento
jurídico brasileiro.
C) parâmetro de validade para as demais
espécies normativas do ordenamento
jurídico.
D) único instrumento legal que trata do
financiamento da educação.

28. De acordo com o artigo 205 da Constituição
Federal, as três finalidades da Educação são: o
pleno desenvolvimento da pessoa, o seu
preparo para o exercício da cidadania e a sua
A)
B)
C)
D)

liberdade de aprender, ensinar e pesquisar.
formação intelectual, física e religiosa.
qualificação para o trabalho.
garantia ao direito a padrões de qualidade.

A) o pleno desenvolvimento do educando.
B) o preparo para o exercício da cidadania.
C) fornecer meios para que o estudante possa
prosseguir nos estudos.
D) propiciar uma educação voltada à formação
de uma elite intelectual.
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