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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS 

Concurso Público 01/2019 
 

Cargo: Professor PEB II Língua Portuguesa 

 

Leia atentamente a canção Apenas um rapaz latino-americano, de Antonio 
Carlos Belchior, cantor e compositor brasileiro, para responder às questões de 
1 a 3. 

Apenas um rapaz latino-americano 
 
Eu sou apenas um rapaz latino-americano 
Sem dinheiro no banco, 
Sem parentes importantes, e vindo do interior 
 
Mas trago, de cabeça, uma canção do rádio 
Em que um antigo compositor baiano me dizia: 
"tudo é divino, tudo é maravilhoso" 
 
Tenho ouvido muitos discos, 
Conversado com pessoas, caminhado meu caminho 
Papo, som dentro da noite, 
E não tenho um amigo sequer 
Que acredite nisso, não. 
Tudo muda e com toda razão! 
 
Eu sou apenas um rapaz latino-americano 
Sem dinheiro no banco, 
Sem parentes importantes, e vindo do interior 
 
Mas sei que tudo é proibido, 
aliás, eu queria dizer 
Que tudo é permitido, 
até beijar você no escuro do cinema 
Quando ninguém nos vê 
 
Não me peça que lhe faça uma canção como se deve 
Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve 
Sons, palavras são navalhas 
e eu não posso cantar como convém 
Sem querer ferir ninguém 
 
Mas não se preocupe, meu amigo 
com os horrores que eu lhe digo 
Isso é somente uma canção, 
A vida, a vida realmente é diferente 
Quer dizer, ao vivo é muito pior! 
 



 

E eu sou apenas um rapaz latino-americano, 
sem dinheiro no banco 
Por favor não saque a arma no "saloon" 
eu sou apenas o cantor 
 
Mas se depois de cantar 
você ainda quiser me atirar 
Mate-me logo, à tarde, às três, 
que à noite tenho um compromisso 
E não posso faltar, por causa de vocês 
 
Eu sou apenas um rapaz latino-americano 
sem dinheiro no banco 
Sem parentes importantes, e vindo do interior 
 
Mas sei que nada é divino, 
nada, nada é maravilhoso 
Nada, nada é secreto, 
nada, nada é misterioso, não 
Na na na na na na na na 

 

01- Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I – A caracterização vaga do eu lírico, na primeira estrofe, permite que a 
canção represente uma coletividade e não apenas um indivíduo específico.  

II – As experiências, vivências e esclarecimentos na cidade grande levaram o 
eu lírico a concluir que nada é maravilhoso.    

III – Há na quinta estrofe um tom de ironia: muito embora o eu lírico afirme que 
tudo é permitido, existem certas condições para essa permissão.  

  

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  

a) Apenas III. 
b) I e II. 
c) Apenas I.  
d) Todas. 

 

02- Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I – Para o eu lírico, as canções representam uma realidade diversa da vida 
real.  



 

II – O eu lírico indica a existência de um “protocolo” de elaboração de músicas, 
protocolo esse respeitado por ele.   

III – O pronome defino “o”, em “eu sou apenas o cantor”, tem um significado: 

indica que o cantor é o porta-voz de uma mensagem que não representa 

apenas ele.   

É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):  

a) Apenas I. 
b) I e III. 
c) Apenas II.  
d) II e III. 

 
03- A figura de linguagem presente em “nada, nada é maravilhoso/ Nada, nada 
é secreto, /nada, nada é misterioso,” é:  

a) Anacoluto.  
b) Pleonasmo. 
c) Anáfora. 
d) Anti-horário.  

 
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às 
questões 4 e 5: 
 

 
04- Leia as afirmações a seguir: 
I – A partir da leitura da tirinha, é possível concluir qual é o prato preferido de 
Mafalda. 
II – A mãe de Mafalda mentiu porque na tigela não havia sopa.  
III – Mafalda e sua mãe têm diferentes juízos de valor em relação à sopa.  
É (São) incorreta(s) a(s) afirmativa(s): 

a) Apenas III. 
b) Apenas I.  
c) Apenas I e II. 
d) Apenas II. 



 

 
05- Assinale a alternativa incorreta: 

a) Há, no segundo quadrinho, um exemplo de interjeição. 
b) Ao longo de toda a tirinha, há três verbos de ligação. 
c) Segundo a norma culta da língua, o adequado seria “Não se fala 

palavrão à mesa”. 
d) Há, no primeiro quadrinho, um exemplo de vocativo. 

 
06-Assinale a alternativa cuja oração coordenada desempenha a mesma 
função da presente em “Não definimos o hotel, nem pesquisamos as 
passagens”: 

a) No espetáculo, Amanda dança e interpreta 
b) O bairro era extremamente rico; a cidade, porém, vivia em miséria. 
c) Ora age com o coração; ora age com a razão. 
d) Não tenho tempo, portanto não posso esperar. 

07- A alternativa que apresenta um exemplo de palavra formada por 
composição é: 

a) Marujo. 
b) Embora. 
c) Feliz. 
d) Entardecer.  

 
08- Acerca dos termos da oração, é possível afirmar que: 

a) Os termos integrantes da oração completam o sentido dos verbos e dos 
nomes.  

b) Na frase “João entregou o presente à Maria”, o termo em destaque é um 
exemplo de termo acessório da oração. 

c) Os vocativos são considerados termos integrantes da oração.  
d) Na frase “Precisa-se de balconista”, o termo em destaque é um 

exemplo de termo essencial da oração.  
 

09-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:  
a) Camila obedeceu os pais. 
b) Joaquim prefere geografia do que história. 
c) Suas infrações de trânsito implicaram multa. 
d) O ensino deve visar o progresso social.  

 
10-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua: 

a) Esta sessão da loja é só para crianças.  
b) O marceneiro arrochou os parafusos. 
c) Falta-lhe censo de juízo. 
d) A Câmara caçou o deputado, com anuência do povo. 

 



 

Conhecimento Legislativo 
 
11- Segundo a LDB, no seu artigo 24 destinado à verificação do rendimento 
escolar, que a avaliação deverá ter as seguintes características: 

a) Contínua e cumulativa 
b) Paralela e obrigatória 
c) Acumulativa e paralela 
d) Obrigatória e contínua 

 
12-O inciso I do artigo 9 da LDB estabelece que cabe à União elaborar, em 
colaboração com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, o documento 
denominado: 

a) Plano Nacional de Educação  
b) Parâmetros Curriculares Nacionais  
c) Fundo de Valorização do Magistério 
d)  Diretrizes Curriculares para a Educação Básica 

 
13- Nos termos do Art.58 da LDB, aos educandos portadores de necessidades 
educacionais especiais será oferecida educação especial com atendimento 
preferencialmente. 

a) Em escolas especiais da rede pública estadual. 
b)  Em escolas públicas conveniadas com hospitais. 
c)  Em escolas particulares especiais, por meio de convênios. 
d)  Na rede pública. 

 
14-Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 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: 

a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 

 
15-Complete: A União aplicará, anualmente, nunca menos, de ____________  
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no mínimo, 
________________ da receita resultante de impostos, compreendida a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

a) 18% e 25% 
b) 18% e 18% 
c) 20% e 25% 
d) 25% e 25% 

 



 

16-A educação básica é formada pelas etapas 
a) Educação média e educação superior 
b) Educação Fundamental e Educação Profissionalizante 
c) Educação Infantil. Educação de jovens e Educação de adultos 
d) Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

 

17-De acordo com a LDB, os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 
seus sistemas de ensino; 

II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância 
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

VI- assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual 

São corretas: 

a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I, II, III, IV e V 
d) I, II, III, IV, V e VI 

 
18-Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as entidades que 
desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre 
outras: 
I. Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes.  
II. Oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 
reduzidos.  
III. Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos.  
IV. Propiciar escolarização e profissionalização.  
São corretas: 

a) apenas uma afirmativa.  
b) duas afirmativas.  
c) três afirmativas.  
d) todas afirmativas.  

 



 

 
19-Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o procedimento para a 
perda ou suspensão do poder familiar terá início por provocação: 

a) do Conselho Tutelar somente.  
b) do Conselho Tutelar e do Ministério Público.  
c) do Ministério Público somente.  
d) do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse.  

 
 

20- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à 
liberdade compreende os seguintes aspectos, dentre outros: 

I. opinião e expressão. 

II. crença e culto religioso. 

III. buscar refúgio, auxilio e orientação 

IV. portar armas para defesa pessoal. 

São corretas: 

a) apenas uma afirmativa está correta. 
b) duas afirmativas estão corretas. 
c) três afirmativas estão corretas. 
d) todas afirmativas estão corretas. 

 
 
 
Conhecimento Gerais 
 
 
21-A Flip – Festa Literária Internacional de Paraty é uma celebração da 
literatura, mas sua ação se estende a outros campos culturais. A Flip atua junto 
à cidade que a abriga e lança pontes com a comunidade internacional de 
escritores. Qual a autora homenageado pela Flip em 2020, que está recebendo 
muitas críticas? 

a) Elizabeth Bishop 
b) Lygia Fagundes Teles 
c) Raquel Queiroz 
d) Hilda Hilst 



 

22- 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a 
Síndrome de Burnout. Segundo o Ministério da Fazenda, só em 2017, cerca de 
179 mil trabalhadores no Brasil foram afastados de suas atividades. A 
síndrome refere-se a: 

a) Esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. 
b) Ansiedade relacionada ao futuro do País. 
c) Transtornos osteo-musculares. 
d) Luto com morte de familiares. 

 

23-A Força Aérea do (a) __________ anunciou nesta terça-feira (10/12/19) ter 
perdido "o contato via rádio" com um avião militar C130, que levava 38 pessoas 
a bordo. Ele decolou de Punta Arenas, sul do país, para uma base na Antártica. 
Preenche corretamente a lacuna: 

a) Bolívia. 
b) Chile. 
c) Colômbia. 
d) Argentina. 

 
24-Marie Fredriksson, a cantora sueca que ficou conhecida como a voz do 
Roxette, morreu dia 09 de dezembro de 2019, aos 61 anos de idade. A 
musicista lutava desde 2002 contra: 

a) Um câncer no cérebro. 
b) Fibromialgia. 
c) Depressão. 
d) Câncer de pâncreas. 

 
25-Os Jogos Olímpicos de 2020 será realizado na: 

a) França 
b) Estados Unidos 
c) África 
d) Japão 

 
26-  Complete: Segundo o artigo 68º, da Lei Orgânica de Lavrinhas, o Prefeito 
e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se 
do Município, _______________, sob pena de perda do mandato. 

a) Por período superior a 05 (cinco) dias. 
b) Por período superior a 10 (dez) dias. 
c) Por período superior a 15 (quinze) dias. 
d) Por período superior a 20 (vinte) dias. 

 
27- Artigo 165º da Lei Orgânica: A ação do Município no campo da assistência 
social objetivara: 
 I – A integração do indivíduo ao mercado de trabalho e no meio social; 
 II – O amparo à velhice e a criança abandonada; 
 III – A integração das comunidades carentes. 
IV- O tratamento dos dependentes químicos do município. 
São corretas: 

a) I e II 
b) I e III 
c) I, II, III 
d) I, II, III e IV 



 

 
28- Lavrinhas foi inserida no mapa do Turismo Brasileiro em: 

a) 2015 
b) 2017 
c) 2018 
d) 2019 

 
29- Sobre Lavrinhas assinale a alternativa incorreta: 

a) Lavrinhas conta hoje com sete bairros assim desenvolvidos: Centro, 
Pinheiros, Capela do Jacu, Jardim Mavisou e Village Campestre e ainda 
uma vasta zona rural onde se encontram os bairros Retiro dos Barbosa e 
Rio Claro.  
b) Localiza-se no estado de São Paulo, na região administrativa de São 
José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, integrando o Circuito 
turístico “Caminhos do Rio Paraíba” 
c) Faz parte de duas importantes rotas, a Rota Franciscana (Religiosa – 
rota equilíbrio – Frei Galvão) e Estrada Real (maior rota turística do país. 
São mais de 1.630km de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo). 
d) Possui uma área total de quase 167 Km² e delimita-se com os 
municípios de Cruzeiro, Queluz e Silveiras, no estado de São Paulo e a 
cidade de Paraisópolis, no estado de Minas Gerais. 

 
30- Complete: 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 São Francisco de Paula dos 
Pinheiros e pertencia ao antigo território de______________. 

a) Queluz 
b) Cruzeiro 
c) Areias 
d) Pinheiros 

 

 

Conhecimentos Específicos 

31-Na linguagem do Romantismo podemos encontrar: 
I. Egocentrismo 
II. O predomínio da poesia lírica 

III. O relativismo 
IV. A insatisfação 
V. O idealismo 

São corretas: 
a) I,II e III 
b) I, II, III e IV 
c) II, III. IV e V 
d) I, II, III, IV, e V 



 

 
: 
32- Complete: Entre 1850 e 1900 o movimento cultural, 
chamado______________, predominou na França e se estendeu pela Europa 
e outros continentes. Os integrantes desse movimento repudiaram a 
artificialidade, pois sentiam a necessidade de retratar a vida, os problemas e 
costumes das classes média e baixa não inspiradas em modelos do passado. 

a) Neoclassicismo 
b) Romantismo 
c) Realismo 
d) Parnasianismo  

 
 
33.Em qual alternativa todas as palavras deverão ser acentuadas para garantir 
a exatidão requerida pelas normas ortográficas em vigência?   

a) Assembleia - faisca – ideia   
b) Pessimo – poetico - assembleia   
c) Poetisa – pasteis - pipoca   
d) Miseria – caimbra - estetico   

 
 
34 Analise as afirmativas e marque a incorreta:   

a) Palavra “louvável” é acentuada por ser paroxítona terminada em “l”.   
b) As palavras “matemática” e “armazéns” são, respectivamente, 

proparoxítona e oxítona.   
c) A palavra “cromossomo” não é acentuada por ser paroxítona terminada 

em “o”.   
d) A palavra “contraísse” é acentuada no ditongo.   

 
 
35- Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:   

a) Durante a tempestade, vários prédios desabaram.   
b) Antes de deixar a cidade, o jovem foi visto por um amigo que 

perambulava pela madrugada.   
c) Um filme sobre a vida de Beyoncé faria o maior sucesso.     
d) A jovem com uma longa cabeleira penteava-se.   

 
 
36- Assinale a concordância verbal incorreta:   

a) Ex.ª é bastante competente.   
b) Mais de um jornal noticiou a tragédia.   
c) Elaborou-se novas metas educacionais para o Ensino Fundamental.   
d) Os Estados Unidos estão em 14º lugar no ranking da educação 

mundial.   
 



 

37- Observe os verbos sublinhados nas frases abaixo.   
I – “As falhas de arbitragem trouxeram à tona a necessidade do árbitro de vídeo 

”.    
II – “O terceiro árbitro apontará os possíveis erros”.   
III – “A torcida gritava alucinada”.    
IV – “A partida estava empatada por 1 a 1”.   
V –"A partida do campeonato ficaria empatada por 2 a 2”.    

Os verbos que se encontram no mesmo modo e tempo verbal estão nas 
afirmativas:   

a) I, II e III apenas.    
b) III, IV e V apenas.    
c) .I, III e V apenas.    
d) .III e IV apenas.  

38-Assinale a sentença incorreta: 
a) O velho homem perdeu, recentemente, a esposa, a quem tanto amava.  
b) Há muito tempo, estava decepcionado com o amigo, a quem tanto 

admirava.  
c) As pessoas a quem conheci na festa de ontem estão em minha sala  
d) Este é Rock, meu cachorro, a quem considero como fiel escudeiro. 

 
39- Assinale a alternativa em que a ocorrência de crase é facultativa: 

a) A   professora à qual me refiro está sentada ao lado do diretor.   
b) Meu compromisso é às   dez horas da manhã.   
c) Voltarei à chácara quando a tiverem dedetizado.  
d) Entreguei um bilhete à Elisa. 

 
40- Assinale a alternativa em que o pronome relativo “que” exerce a função de 
sujeito da oração: 

a) Aqui estão os artistas que representarão nosso país.  
b)  Edmundo trouxe os documentos que solicitei. 
c) Você é o artista que muitos querem ser. 
d) A audiência aconteceu no dia em que chegaram de viagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


