PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIBONDO (AL)

PORTUGUÊS
Texto I:
Como um Romance
O que afasta uma criança ou um adolescente da leitura
de um livro não é só a televisão, o mundo fascinante dos
videogames, das compras nos shoppingcenters, dos lanches
em cadeias como a MacDonald’s. Do alto de sua experiência
de professor, embalado num estilo a um só tempo irônico e
poético, que o tornou um fenômeno editorial na França,
Daniel Pennac investiga as chaves para o mundo da leitura,
esse desconhecido de um número expressivo de possíveis
leitores. Como um romance, um ensaio em que as imagens
fazem brotar sensações em quem as lê, mostra que o elo
perde-se, normalmente, quando o livro deixa de ser “vivo” –
a narração ao pé da cama, na infância, na hora de dormir, e
passa a ser a “ficha de leitura”, obrigatória para o bom
cumprimento do programa escolar.
A partir do momento em que o livro é dever, tudo contribui para afastar o jovem da tarefa. A espessura instransponível das páginas, a falta de diálogos do texto, a distância
cronológica dos personagens. Pennac não propõe nenhuma
fórmula mágica. Quem quer que trabalhe numa sala de aula
com linguagem, comunicação e expressão, terá se visto, pelo
menos uma vez, às voltas com soluções igualmente criativas
para transpor as aparentes barreiras. O cinema mesmo contribuiu recentemente, com o exemplo de Sociedade dos Poetas Mortos, uma excursão à poesia e à vida tendo como ponto
de partida a fruição de textos.
Lendo para seus alunos, Daniel Pennac fez com que
eles percebessem que Dostoievski, Tolstoi, Calvino, Gabriel
Garcia Márquez, John Fante, todos , qualquer que seja a
forma por eles escolhida, as palavras que utilizaram, contam
uma história. Para entendê-la, basta voltar ao despudor da
primeira infância de querer tudo descobrir, tudo ouvir.

Está correto o que se diz em:
A)
B)
C)
D)
E)

I apenas
II apenas
III apenas
I e II apenas
I e III apenas

03. Os nomes John, Gabriel e Calvino são:
A)
B)
C)
D)
E)

adjetivos
verbos
pronomes
substantivos próprios
artigos

04. Na frase “O mundo fascinante dos videogames.” A palavra destacada é:
A)
B)
C)
D)
E)

Verbo
Adjetivo
Preposição
Substantivo coletivo
Substantivo próprio

05. A palavra excursão é:
A)
B)
C)
D)
E)

Trissílaba proparoxítona
Dissílaba oxítona
Trissílaba paroxítona
Polissílaba Proparoxítona
Trissílaba oxítona

Texto II

Um livro bem lido é, para quem o lê, um passaporte para a fantasia e o despertar de si mesmo e quem mais propenso a aceitar esses dois convites do que um jovem leitor?
(Texto extraído das orelhas do livro como um romance, de Daniel Pennac, Rio de
Janeiro, Editora Rocco, 1997).

Com base na leitura do texto I responda as questões de 01 a
05.
01. Algumas das coisas que afastam os jovens da leitura,
segundo o texto, são:
A)
B)
C)
D)
E)

As brincadeiras de rua.
Os games, a TV e a escola.
A TV, os games e o shopping.
A família e a escola.
Os livros e os brinquedos.

02. Analise as afirmações abaixo e em seguida assinale a
alternativa correta:
I.

Todo jovem gosta de ler. Por isso não precisamos
incentivá-los.
II. A leitura deve ser sempre obrigatória para ser estimulada.
III. Quando é obrigação, a leitura deixa de ser prazerosa.

06. Na oração “O prédio está pegando fogo!” O sujeito da
oração é:
A)
B)
C)
D)
E)

Simples
Composto
Oculto
Indeterminado
Inexistente

07. A única oração que apresenta o verbo na voz reflexiva é:
A)
B)
C)
D)
E)

Edilson comprou uma casa de campo.
Elas trabalham na mesma escola.
O garotinho cortou-se com a tesoura.
A festa foi organizada por Leandro.
Nós fomos ao baile ontem.
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08. Na oração “O diretor chegou cedo na reunião.” O adjunto
adverbial é:
A)
B)
C)
D)
E)

O
O diretor
Cedo
Reunião
Chegou

13. As palavras lisas, ásperas, leves e densas pertencem a
classe dos:
A)
B)
C)
D)
E)

adjetivos
substantivos
artigos
pronomes
numerais

14. O coletivo de OBRAS ARTÍSTICAS é:
09. Assinale a alternativa cujo termo em destaque é um aposto:
A) Lúcio, arrume já o seu quarto!
B) Eliana, apresentadora de TV, deu entrevista ontem.
C) Caros colegas, quero dizer-lhes que estou agradecida pela homenagem.
D) Amigo, conte comigo no que precisar.
E) Querida, cheguei!
10. Na oração: “Os meninos gostam de carros.” O complemento é:
A)
B)
C)
D)
E)

nominal
objeto direto
objeto indireto
objeto direto e indireto
verbal e nominal

atlas
feixe
clero
acervo
vocabulário

15. A única alternativa em que UM não está na função de
artigo é:
A) Ele conseguiu encontrar apenas um pincel que gostasse.
B) Vi um cão latindo muito.
C) “Um dia eu chego cedo nesta escola.”
D) “Quero um amigo para me ajudar.”
E) Acharam um bebê no pátio da escola.
16. A única oração que não indica ação é:

Leia o texto III e responda as questões 11, 12 e 13.
Texto III:
Palavras são como estrelas
facas ou flores
elas têm raízes pétalas espinhos
são lisas ásperas leves ou densas
para acordá-las basta um sopro
em sua alma
e como pássaros
vão encontrar seu caminho.

A) Os professores fizeram uma ótima defesa do projeto
em questão.
B) No meu trabalho, o poeta está diferente.
C) Pularam muito no parque.
D) Colheram muitas flores nesta primavera.
E) Agora você faz a pesquisa.
17. Indique a única alternativa que apresenta sentido conotativo:

Roseana Murray

11. Na frase “Palavras são como estrelas, facas ou flores”
qual figura de linguagem se evidencia claramente:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

metonímia
comparação
catacrese
ironia
hipérbole

12. Analise as afirmações e assinale a correta:
A) O texto quer se referir a um jardim de infância.
B) As palavras têm “pétalas espinhos” porque sempre
são dolorosas.
C) As pessoas podem usar as palavras para transmitir
carinho ou para agredir, por isso a autora compara as
palavras a “pétalas espinhos”.
D) As pessoas sempre usam as palavras carinhosamente.
E) Os humanos agem e falam sempre com carinho. Isso
é o que a autora do texto quer mostrar.

A)
B)
C)
D)
E)

“Quase não via o mar”.
“Quero afogar-me no azul do teu olhar.”
Aquele carro azul é seu?
O garoto quase afogou-se naquela praia.
Podemos contar que encontramos uma casa verde

18. O sujeito é indeterminado na oração:
A)
B)
C)
D)
E)

Fizeste bem a apresentação.
Ana e Carlos são casados.
Quebraram a janela do meu quarto.
Comprei um bolo de morango.
Hoje eu acordei disposta para trabalhar.

19. Complete corretamente, em seguida assinale a opção
correta:
“______você não terminou de fazer a prova.”
Eu não fiz _______não estava bem. Senti-me tonto. Não
entendi o ______de tal situação.”
A)
B)
C)
D)
E)

porque - por que - porquê
porque - porque - porque
por que - por que - porque
por que - porque - porquê
por que - porque - porque
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20. A única palavra que pode ser unida sem hífen segundo o
Novo Acordo Ortográfico é:
A)
B)
C)
D)
E)

auto biografia
super homem
sub base
sub reitor
sobre humano

MATEMÁTICA
21. Quando se eleva um número qualquer ao quadrado, devese multiplica-lo por si mesmo. A soma dos quadrados dos 10
primeiros números positivos (1 a 10) se encontra na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

381
382
383
384
385

22. Eis uma tabela de basquete:

Pode-se afirmar que a tabela em si, desconsiderando o aro
com sua cesta, tem forma:
A)
B)
C)
D)
E)

triangular
quadrangular
Pentagonal
Hexagonal
Retangular

23. A soma dos lados de um quadrado, que tem um dos lados
igual a 25 cm, é:
A)
B)
C)
D)
E)

100 m
10 m
1000 mm
10 cm
100 mm

24. Um professor sempre propõe 3 exercícios a cada aula
dada em uma determinada turma. Essa turma teve 82 aulas
com esse professor. Após todas essas aulas, quantos exercícios foram propostos por ele?
A)
B)
C)
D)
E)

246
250
254
258
262

25. O número 47, em algarismos romanos, se encontra na
alternativa:
A) XXXXIIIIIII
B) LVII
C) XCVII

D) LMIIIIIII
E) XLVII
26. O resultado da expressão 12 x 3 + 121 / 11 – 14 x 3 + 5,
se encontra na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

0
5
10
15
20

27. O sucessor do antecessor do número três milhões, quarenta e cinco mil e quarenta e seis se encontra na alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

3.004.546
3.045.046
3.456.000
3.345.786
3.046.045

28. A proposição que não está correta, levando em consideração os conjuntos numéricos, se encontra na alternativa:
A) O número 2 pertence ao conjunto dos números naturais, inteiros e racionais.
B) A diferença de dois números irracionais é sempre
um número irracional.
C) O número “0” (zero) faz parte do conjunto dos números inteiros.
D) Uma fração pode resultar em um número inteiro.
E) Dízimas não periódicas fazem parte do conjunto dos
números irracionais.
29. Observe a análise de um médico para com a temperatura
corporal dos pacientes:
- abaixo de 36,0º, baixa temperatura;
- entre 36,0º e 37,9º, temperatura normal;
- entre 38,0º e 40,0º, febre alta;
- acima de 40,0º, febre muito alta.
Sabe-se que um paciente chegou com 39,5º a esse médico.
Foi tratado, porém, piorou, tendo um aumento de 1,4º de
temperatura. 6 horas após o tratamento, ele perdeu 3º. O
médico, então o liberou sobre condições de que se ele piorasse, retornasse.
Assinale a alternativa que apresenta o estado do paciente (nos
critérios do médico citado), respectivamente: na chegada ao
hospital; quando piorou; e 6 horas após o tratamento, sendo
então liberado.
A)
B)
C)
D)
E)

Febre alta; febre muito alta; temperatura normal.
Febre muito alta; febre alta; baixa temperatura.
Baixa temperatura; febre muito alta; febre alta.
Febre alta; febre alta; febre muito alta.
Febre alta; febre muito alta; febre alta.

30. A operação inversa à adição é a:
A)
B)
C)
D)
E)

própria adição
multiplicação de frações
divisão
radiciação
subtração
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CONHECIMENTOS GERAIS
31. A imagem abaixo é um meio de transporte denominado:

36. O gentílico de Maribondo é:
A)
B)
C)
D)
E)

maribondoense;
anadiense;
mariabondense;
maribondense;
maribondensse.

37. O aniversário do município de Maribondo é comemorado
no dia:

http://portoimagem.wordpress.com/2008/11/15/empresa-festo-comemora-aniversarioexibindo-nos-ceus-das-cidades/

A)
B)
C)
D)
E)

balão dirigível;
dirigível;
balão de ar;
avião de ar;
ultraleve.

32. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de
transporte marítimo/pluvial.
A)
B)
C)
D)
E)

Gôndola;
Transatlântico;
Comboio;
Canoa;
Jetski.

33. A sinalização abaixo é um meio de comunicação classificado como:

A)
B)
C)
D)
E)

21 de agosto;
22 de agosto;
23 de agosto;
24 de agosto;
25 de agosto.

38. No dia primeiro de maio comemora-se o dia:
A)
B)
C)
D)
E)

do Silêncio;
das Mães;
Mundial do Trabalho;
da Ascensão do Senhor;
do Taquígrafo.

39. A zona rural de um município também é conhecida como:
I.
II.
III.
IV.
V.

meio rural;
campo;
sítio;
centro de urbanização;
chácara.

Está incorreto o item:
A)
B)
C)
D)
E)
http://www.extintoresdavi.com.br/lj4/detalhe_index.asp?codigo=39

A)
B)
C)
D)
E)

audiovisual;
não verbal;
não violenta;
social;
fanzine.

I
II
III
IV
V

40. A área do município de Maribondo representa:
A)
B)
C)
D)
E)

0,5 % do território brasileiro;
0,4 % do território brasileiro;
0,3 % do território brasileiro;
0,1 % do território brasileiro;
0,0 % do território brasileiro.

34. O prefeito é a maior autoridade do município, mas teoricamente esse poder que o prefeito exerce pertence:
A)
B)
C)
D)
E)

ao próprio prefeito;
aos vereadores;
aos secretários;
ao povo;
ao governador.

35. O nome dado ao atual município de Maribondo foi:
A)
B)
C)
D)
E)

Poço da Caatinga;
Poço da Casa de Maribondos;
Ingazeiro;
Canafístula;
Anádia.
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