AGENTE DE SAÚDE
_______________________________________________________________
Máquina usa luz solar para tratar esgoto
Por Rafael Tonon
A luz do sol é o melhor desinfetante. A famosa frase, dita por um expresidente da Suprema Corte dos EUA, está prestes a deixar de ser uma
metáfora sobre transparência para se tornar uma verdade literal. Isso graças a
pesquisadores da Universidade Rice, no Texas, que anunciaram em julho a
criação de um mecanismo que usa o sol para tratar esgoto matando os
germes.
No equipamento, nanopartículas ativadas pela luz solar (capazes de
potencializar em até 80% a energia dos raios) criam um fluxo de vapor antes
mesmo de a água ferver. Esse vapor, extremamente quente, é transferido para
uma autoclave, equipamento que usa o gás sob pressão para fazer
esterilização. Os pesquisadores já conseguiram esterilizar materiais médicos e
dejetos humanos com ele. “Saneamento e esterilização são enormes
obstáculos sem uma fonte de eletricidade confiável”, afirma Naomi Halas,
diretora do Laboratório de Nanofotônica da Universidade Rice e líder do
projeto. Qualquer oscilação na corrente elétrica coloca em risco a esterilização,
tornando-a menos confiável. “A conversão de luz solar a vapor diretamente
abre novas possibilidades para a esterilização sem necessidade de redes
elétricas”.
Se desenvolvida em escala, a tecnologia pode ajudar parte dos 2,5
bilhões de pessoas ainda sem saneamento no mundo. É este o objetivo da
Fundação Bill e Melinda Gates, que começou a patrocinar a tecnologia para
implementá-la em locais carentes da África. “Precisávamos criar um sistema
que pudesse gerenciar os resíduos de uma família de quatro pessoas com
apenas dois tratamentos por semana, e a configuração que tivemos na
autoclave pode fazer isso”. Até o final do ano, testes serão feitos no Quênia.
(Fonte:http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI344719-18537,00MAQUINA+USA+LUZ+SOLAR+PARA+TRATAR+ESGOTO.html)

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Segundo o texto, pesquisadores criaram um mecanismo que utiliza a luz
solar para a produção de fluxo de vapor, sem o uso de eletricidade.

II – Segundo a reportagem, a luz solar já é considerada o melhor desinfetante,
pois é capaz de tratar esgoto.
III – Segundo o texto, uma fonte de eletricidade confiável é imprescindível para
o saneamento e a esterilização.
São corretas as afirmativas:
a) Apenas I.
b) I e II.
c) I e III.
d) Apenas III.
02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Segundo o texto, para a esterilização de materiais médicos e dejetos
humanos por meio deste equipamento, é necessário que o vapor de água
quente esteja sob pressão.
II – Segundo a reportagem, ainda que a tecnologia seja desenvolvida em
escala, ela não ajudará todas as pessoas que sofrem sem saneamento no
mundo.
III – O projeto desenvolvido por Naomi Halas é financiado pela Fundação Bill e
Melinda Gates.
São corretas as afirmativas:
a) Apenas II.
b) I e II.
c). I, II e III.
d). Apenas III.
03- No primeiro parágrafo do texto, o autor menciona que um ex-presidente da
Suprema Corte dos EUA utilizou a frase “A luz do sol é o melhor desinfetante”
como uma metáfora. Assinale a alternativa que apresenta outro exemplo de
metáfora:

a)Alfredo deliciava-se com o som doce daquelas músicas.
b) Não sente no braço do sofá!
c) Os microfones foram atrás dos artistas.
d) Dois diamantes brilhavam no rosto da menina.
04- Acerca da frase “A luz do sol é o melhor desinfetante”, é possível afirmar
a) “A luz do sol” desempenha a função de sujeito paciente.
b) “o melhor desinfetante” desempenha a função de objeto direto na sentença.
c) O verbo “é” é um exemplo de verbo de ligação.
d) O verbo “é” está conjugado no presente do subjuntivo.
05- Assinale a alternativa em que partícula “se” desempenha a mesma função
que a presente nessa frase: “Se desenvolvida em escala, a tecnologia pode
ajudar parte dos 2,5 bilhões de pessoas ainda sem saneamento no mundo”.
a.)Trata-se de um inquérito policial sobre roubo.
b) Conseguirei ir à festa se eu terminar todo o trabalho.
c) Ana Paula machucou-se na natação.
d) Vive-se bem sozinho.

06- Complete de acordo com o artigo 51 da Lei Orgânica do Município de
Lavrinhas
As contas do Município ficarão à disposição dos cidadãos durante
______________dias - contados a partir da data de sua leitura, que deverá
ocorrer na primeira sessão ordinária imediatamente posterior ao seu
recebimento - no horário de funcionamento da Câmara Municipal, em local de
fácil acesso ao público.
a)
b)
c)
d)

Trinta dias
Quinze dias
Sessenta dias
Vinte dias

07- Segundo o artigo 181 da Lei Orgânica de Queluz:
I- São estáveis, após 03 (três) anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados em virtude de concurso público.
II- O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe
seja assegurada ampla defesa.

III-Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem,
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade.
Assinale a alternativa corretas:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) I e II
d) I, II e III
08- Cerca de 64 mil civis fugiram desde quinta-feira (15) de março 2018 da
cidade de Afrin e da região de Ghouta Oriental, na Síria, áreas em
extremidades opostas do país sitiadas por intensas batalhas das forças
envolvidas na guerra que nesta semana entrou no oitavo ano. Qual o pais que
está sendo acusado, pelos Estados Unidos em dar apoio ao
ditador sírio, Bashar al-Assad?
a) Rússia
b) China
c) Inglaterra
d) Egito
09- Segundo a Wikipédia, referente a cidade de Queluz.
I-Queluz é um município no leste do estado de São Paulo, na microrregião de
Guaratinguetá.
II- A população aferida no Censo de 2010 era de 11 309 habitantes e a área é de
249,826 km², resultando em uma densidade demográfica de 45,27 hab/km².
III-Em Queluz localizam-se parcialmente a Pedra da Mina, ponto culminante do
estado (2798 m), no ponto de encontro das divisas do município
com Lavrinhas (SP) e Passa Quatro (MG), e o Pico dos Três Estados (2665 m),
que marca o ponto de encontro das divisas estaduais do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e São Paulo.

São corretas:
a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e III
I, II e III

10- Assinale a alternativa incorreta sobre Queluz:
a) Originou-se Queluz de um aldeamento de índios puris, criado no ano
de 1800.
b) A aldeia cresceu em torno de uma capela, onde hoje se ergue a igreja da
matriz.
c) O povoado foi elevado à vila em 1842, passando a município em 1876.
d) Seu padroeiro é Nossa Senhora da Luz e o nome de Queluz foi uma
homenagem prestada à família reinante, tendo a localidade recebido o nome
do palácio perto de Lisboa.

11-São competências do Agente Comunitário da Saúde no controle da dengue,
EXCETO:
a) Encaminhar os casos suspeitos de dengue à Unidade Básica de Saúde, de
acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
b) Atuar junto aos domicílios, informando aos moradores sobre a doença, seus
sintomas e riscos, sobre o agente transmissor e as medidas de prevenção.
c) Orientar sobre a importância da hidratação oral, desde os primeiros sintomas
da doença.
d) Prescrever analgésicos e antitérmicos para os casos suspeitos de dengue
enquanto aguardam consulta médica.
12. O acompanhamento de crianças é etapa fundamental e prioritária do
Agente Comunitário da Saúde. Entre as ações de prevenção de doenças e
promoção à saúde estão:
a) Incentivo ao cumprimento do calendário vacinal.
b) Busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas.
c) Orientação sobre prevenção de acidentes na infância.
d) Todas afirmativas estão corretas.
13- Em bebês nascidos saudáveis, nos primeiros dias de vida é normal:
a) Perda de peso.
b) Aumento de peso.
c) Manutenção de peso.
d) A alteração do peso depende do tipo de alimentação fornecida ao recémnascido.
14- Sobre a hipertensão arterial, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A hipertensão arterial ocorre quando a pressão que o sangue exerce nas
paredes das artérias para se movimentar é muito fraca.
b) É uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de várias
doenças como acidente vascular cerebral e infarto.
c) A hipertensão arterial pode afetar os rins, a visão, os membros inferiores.
d) Geralmente a hipertensão arterial não tem causa conhecida ou definida.
15- Trata-se de uma das doenças mais antigas que acometem o ser humano. É
uma doença transmissível causada por um bacilo que atinge principalmente a
pele e os nervos periféricos, mas também compromete articulações, olhos,
testículos, gânglios e outros órgãos. Progride lentamente. Entre os principais
sinais/sintomas estão manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou
avermelhadas com alterações de sensibilidade. O trecho refere-se à:
a) Tuberculose.
b) Hanseníase.
c) Esquistossomose.
d) AIDS.

16-De acordo com a Portaria nº 2488 de 2011, assinale a alternativa correta:
a) A atenção básica é desenvolvida com o mais alto grau de centralização,
longe da vida das pessoas.
b) A política nacional de Atenção Básica tem nos serviços de urgência e
emergência sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção
básica.
c) A atenção básica orienta-se pelos princípios da universalidade, da
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da
atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação
social.
d) Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica compete
exclusivamente ao Ministério da Saúde.
17-De acordo com a Portaria nº 2488 de 2011 são atribuições do Agente
Comunitário da Saúde, EXCETO:
a) Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica indefinida, a
macroárea.
b) Orientar às famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
c) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a
população adscrita à Unidade Básica de Saúde.
d) Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações
educativas.
18-De acordo com a Portaria nº 2488 de 2011, as visitas deverão ser
programadas em conjunto com a equipe, considerando quais critérios?
a) de número de pessoas da família.
b) de número de crianças e idosos da família.
c) de risco e vulnerabilidade.
d) de renda mensal familiar.
19-De acordo com a Portaria nº 2488 de 2011, cada Agente Comunitário da
Saúde deve realizar as ações previstas nesta portaria e ter uma microárea sob
sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse:
a) 500 pessoas
b) 750 pessoas
c) 1000 pessoas
d) 1500 pessoas
20- Sobre a febre amarela é correto afirmar que:
a) É uma doença infecciosa afebril crônica causada por uma bactéria.
b) A doença é passada de pessoa a pessoa.
c) A pessoa apresenta os sintomas iniciais 30 dias após ter sido infectada.
d) A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença.

MONITOR DE ABRIGO
_______________________________________________________________
Máquina usa luz solar para tratar esgoto
Por Rafael Tonon
A luz do sol é o melhor desinfetante. A famosa frase, dita por um expresidente da Suprema Corte dos EUA, está prestes a deixar de ser uma
metáfora sobre transparência para se tornar uma verdade literal. Isso graças a
pesquisadores da Universidade Rice, no Texas, que anunciaram em julho a
criação de um mecanismo que usa o sol para tratar esgoto matando os
germes.
No equipamento, nanopartículas ativadas pela luz solar (capazes de
potencializar em até 80% a energia dos raios) criam um fluxo de vapor antes
mesmo de a água ferver. Esse vapor, extremamente quente, é transferido para
uma autoclave, equipamento que usa o gás sob pressão para fazer
esterilização. Os pesquisadores já conseguiram esterilizar materiais médicos e
dejetos humanos com ele. “Saneamento e esterilização são enormes
obstáculos sem uma fonte de eletricidade confiável”, afirma Naomi Halas,
diretora do Laboratório de Nanofotônica da Universidade Rice e líder do
projeto. Qualquer oscilação na corrente elétrica coloca em risco a esterilização,
tornando-a menos confiável. “A conversão de luz solar a vapor diretamente
abre novas possibilidades para a esterilização sem necessidade de redes
elétricas”.
Se desenvolvida em escala, a tecnologia pode ajudar parte dos 2,5
bilhões de pessoas ainda sem saneamento no mundo. É este o objetivo da
Fundação Bill e Melinda Gates, que começou a patrocinar a tecnologia para
implementá-la em locais carentes da África. “Precisávamos criar um sistema
que pudesse gerenciar os resíduos de uma família de quatro pessoas com
apenas dois tratamentos por semana, e a configuração que tivemos na
autoclave pode fazer isso”. Até o final do ano, testes serão feitos no Quênia.
(Fonte:http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI34471918537,00-MAQUINA+USA+LUZ+SOLAR+PARA+TRATAR+ESGOTO.html)
01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Segundo o texto, pesquisadores criaram um mecanismo que utiliza a luz
solar para a produção de fluxo de vapor, sem o uso de eletricidade.

II – Segundo a reportagem, a luz solar já é considerada o melhor desinfetante,
pois é capaz de tratar esgoto.
III – Segundo o texto, uma fonte de eletricidade confiável é imprescindível para
o saneamento e a esterilização.
São corretas as afirmativas:
a) Apenas I.
b) I e II.
c) I e III.
d) Apenas III.
02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Segundo o texto, para a esterilização de materiais médicos e dejetos
humanos por meio deste equipamento, é necessário que o vapor de água
quente esteja sob pressão.
II – Segundo a reportagem, ainda que a tecnologia seja desenvolvida em
escala, ela não ajudará todas as pessoas que sofrem sem saneamento no
mundo.
III – O projeto desenvolvido por Naomi Halas é financiado pela Fundação Bill e
Melinda Gates.
São corretas as afirmativas:
a) Apenas II.
b) I e II.
c). I, II e III.
d). Apenas III.
03- No primeiro parágrafo do texto, o autor menciona que um ex-presidente da
Suprema Corte dos EUA utilizou a frase “A luz do sol é o melhor desinfetante”
como uma metáfora. Assinale a alternativa que apresenta outro exemplo de
metáfora:

a)Alfredo deliciava-se com o som doce daquelas músicas.
b) Não sente no braço do sofá!
c) Os microfones foram atrás dos artistas.
d) Dois diamantes brilhavam no rosto da menina.
04- Acerca da frase “A luz do sol é o melhor desinfetante”, é possível afirmar
a) “A luz do sol” desempenha a função de sujeito paciente.
b) “o melhor desinfetante” desempenha a função de objeto direto na sentença.
c) O verbo “é” é um exemplo de verbo de ligação.
d) O verbo “é” está conjugado no presente do subjuntivo.
05- Assinale a alternativa em que partícula “se” desempenha a mesma função
que a presente nessa frase: “Se desenvolvida em escala, a tecnologia pode
ajudar parte dos 2,5 bilhões de pessoas ainda sem saneamento no mundo”.
a.)Trata-se de um inquérito policial sobre roubo.
b) Conseguirei ir à festa se eu terminar todo o trabalho.
c) Ana Paula machucou-se na natação.
d) Vive-se bem sozinho.

06- Complete de acordo com o artigo 51 da Lei Orgânica do Município de
Lavrinhas
As contas do Município ficarão à disposição dos cidadãos durante
______________dias - contados a partir da data de sua leitura, que deverá
ocorrer na primeira sessão ordinária imediatamente posterior ao seu
recebimento - no horário de funcionamento da Câmara Municipal, em local de
fácil acesso ao público.
a)
b)
c)
d)

Trinta dias
Quinze dias
Sessenta dias
Vinte dias

07- Segundo o artigo 181 da Lei Orgânica de Queluz:
I- São estáveis, após 03 (três) anos de efetivo exercício, os servidores
nomeados em virtude de concurso público.
II- O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe
seja assegurada ampla defesa.

III-Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem,
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade.
Assinale a alternativa corretas:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) I e II
d) I, II e III
08- Cerca de 64 mil civis fugiram desde quinta-feira (15) de março 2018 da
cidade de Afrin e da região de Ghouta Oriental, na Síria, áreas em
extremidades opostas do país sitiadas por intensas batalhas das forças
envolvidas na guerra que nesta semana entrou no oitavo ano. Qual o pais que
está sendo acusado, pelos Estados Unidos em dar apoio ao
ditador sírio, Bashar al-Assad?
a) Rússia
b) China
c) Inglaterra
d) Egito
09- Segundo a Wikipédia, referente a cidade de Queluz.
I-Queluz é um município no leste do estado de São Paulo, na microrregião de
Guaratinguetá.
II- A população aferida no Censo de 2010 era de 11 309 habitantes e a área é de
249,826 km², resultando em uma densidade demográfica de 45,27 hab/km².
III-Em Queluz localizam-se parcialmente a Pedra da Mina, ponto culminante do
estado (2798 m), no ponto de encontro das divisas do município
com Lavrinhas (SP) e Passa Quatro (MG), e o Pico dos Três Estados (2665 m),
que marca o ponto de encontro das divisas estaduais do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e São Paulo.
São corretas:

a)
b)
c)
d)

I e II
II e III
I e III
I, II e III

10- Assinale a alternativa incorreta sobre Queluz:
a) Originou-se Queluz de um aldeamento de índios puris, criado no ano
de 1800.
b) A aldeia cresceu em torno de uma capela, onde hoje se ergue a igreja da
matriz.
c) O povoado foi elevado à vila em 1842, passando a município em 1876.
d) Seu padroeiro é Nossa Senhora da Luz e o nome de Queluz foi uma
homenagem prestada à família reinante, tendo a localidade recebido o nome
do palácio perto de Lisboa.

11- De acordo com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são:
a) obrigatórios para maiores de dezesseis anos.
b) facultativos para os alfabetizados.
c) facultativos para os deficientes visuais.
d) facultativos para os maiores de setenta anos.
12- De acordo com a Lei 9394 de 1996 e suas atualizações, o dever do Estado
com educação pública escolar será efetivado mediante a garantia de educação
básica e gratuita:
a) dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos.
b) dos 5 (cinco) aos 10 (dez) anos.
c) dos 10 (dez) aos 15 (quinze) anos.
d) dos 15 (quinze) aos 20 (vinte) anos.
13 -De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança com
necessidades de cuidados odontológicos especiais será atendida:
a) pelo serviço privado.
b) pelo Sistema Único de Saúde.
c) pelos serviços de urgência e emergência.
d) não terá acesso ao atendimento por se tratar de cuidado especial.
14 - 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. brincar, praticar esportes e divertir-se.
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.
15- Julgue as seguintes afirmativas:
I. A organização dos serviços deverá garantir proteção e defesa a toda a
criança e adolescente que precise de acolhimento.
II. Devem ser combatidas quaisquer formas de discriminação às crianças e aos
adolescentes atendidos em serviços de acolhimento e às famílias de origem.
III. Os serviços de acolhimento devem buscar o crescente aprimoramento de
estratégias voltadas à preservação da diversidade cultural.
IV. A organização de condições que favoreçam a formação de identidade da
criança e do adolescente implica o respeito à sua individualidade e história da
vida.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.

16- As decisões acerca de crianças e adolescentes atendidos em serviços de
acolhimento devem:
a) garantir-lhes o direito de ter sua opinião considerada.
b) serem tomadas exclusivamente pelo diretor do abrigo.
c) serem tomadas exclusivamente pelo Conselho Tutelar.
d) serem tomadas exclusivamente pela família adotante.
17- Uma das etapas fundamentais do desenvolvimento motor infantil da criança
é andar sem apoio que geralmente ocorre:
a) entre o 6º e o 15º mês.
b) entre o 12º e o 18º mês.
c) entre o 15º e o 20º mês.
d) entre o 18º e o 24º mês.
18-Sobre ataques de birra é incorreto afirmar que:
a) Costumam ser uma mistura de raiva, frustração e impotência.
b) Esses ataques não fazem parte do processo de crescimento e não devem
ser tolerados.
c) A criança busca livrar-se dos sentimentos que não consegue suportar.
d) São manifestações das bruscas mudanças de humor, frequentes nessa
idade.
19- No desenvolvimento da maturação sexual feminina, qual a sequencia
considerada normal?
a) telarca, pubarca, menarca.
b) menarca, pubarca, telarca.
c) pubarca, menarca, telarca.
d) pubarca, telarca, menar.
20-. Durante uma manobra de suporte básico de vida em um bebê menor de 01
ano, a compressão torácica deve ser realizada em que área?
a) imediatamente abaixo da linha dos mamilos.
b) na região entre os mamilos.
c) no centro do tórax.
d) sobre o esterno.

MONITOR DE CRECHE
______________________________________________________________
Responda as questões 1 e 2 , referente ao poema Quando as crianças
brincam. do poeta português mais conhecido pelo mundo, Fernando Pessoa.
QUANDO AS CRIANÇAS BRINCAM
Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.
E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.
Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.
01-Sobre o poema, assinale a alternativa incorreta:
a)Ao ouvir as crianças brincando, o eu lírico se alegra ao lembrar-se de sua
feliz infância.
b) Há certa tristeza do sujeito poético ao rememorar uma época da vida que
não foi como ele gostaria.
c) O eu lírico tem um sentimento alegre ao imaginar como sua infância
poderia ter sido feliz
d) A memoria de Pessoa é estimulada pelos movimentos das crianças,
principalmente pelo som.
02- O eu lírico demonstra:
a) Apatia
b) Ambivalência
c)Agressividade
d) Indiferença.

03-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta de língua:
a) Água é bom para a saúde.
b) É permitido a venda de alimentos no colégio..
c) Ela não conseguiu provar que estava quites com a justiça.
d) Os guardas estão sempre alertas.
04-“Em uma leva de estudos recentes, os psiquiatras descobriram que fazer
caminhada produz novos neurônios e aumenta a atividade mental”
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a classe gramatical das
palavras destacadas:
a) numeral, substantivo, verbo, advérbio, adjetivo.
b) artigo, adjetivo, substantivo, substantivo, substantivo.
c) numeral, adjetivo, advérbio, pronome, substantivo.
d) artigo, substantivo, verbo, adjetivo, adjetivo.
05- Assinale a alternativa correta:
a) Os termos essenciais da oração são: predicado e objeto direto.
b) Os termos integrantes da oração são: sujeito e predicado.
c) Os sujeitos determinados de uma oração podem ser simples, compostos ou
implícitos.
d) Não existem orações sem sujeito.
6- Complete a lacuna, de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica de Queluz::
Compete privativamente ____________ a iniciativa das leis que versem sobre:
I – Regime jurídico dos servidores;
II – Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e
autárquica do Município, ou aumento de sua remuneração;
III – Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
a) Aos Vereadores
b) Ao Prefeito
c) Ao Presidente da Câmara.
d) Aos sindicatos de Classe.
7- A Lei Orgânica Municipal de Queluz poderá ser emendada mediante
proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
II – do Prefeito Municipal;
III – de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 10
(dez) por cento dos eleitores do Município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
8- A vereadora Marielle Franco que defendia os direitos humanos e moradores
das favelas foi morta a tiros no centro do Rio de Janeiro, em 14 de março de
2018. Ela representava o:
a) PT

b) PSOL
c) PDT
d) PSDB
9.- Diante da escalada da crise na Venezuela que leva cada vez mais
venezuelanos a cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em busca de uma vida
melhor, qual o estado brasileiro é a principal porta de entrada dos imigrantes
que fogem da crise de abastecimento de alimentos, do colapso dos serviços
públicos e de uma inflação de 700% no país vizinho.?
a) Roraima
b) Rondônia
c) Amazonas
d) Amapá
10.-.O Município de Queluz finalizou em 15 de marco de 2018 a aquisição do
imóvel onde funciona atualmente o Centro Cultural Malba Tahan,. Sobre o
imóvel:
I-O referido imóvel foi penhorado pela Justiça do Trabalho em decorrência de
débitos trabalhistas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Queluz,
sendo determinada a sua alienação por iniciativa particular, quando então o
Município procedeu a sua aquisição.
II-A Prefeitura visou preservar a cultura e promover a educação em Queluz,
pois o casarão onde hoje se situa o Centro Cultural Malba Tahan foi construído,
em 1824, e abriga atualmente a única biblioteca pública do Município,
III-O prédio também abriga os acervos históricos da revolução de 1932, história
de Queluz, do Judiciário, e também funciona como ponto do programa Acessa
São Paulo.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II, III
11-Assinale a alternativa incorreta de acordo com a Constituição Federal do
Brasil:
a) Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
b) São Poderes da União, dependentes entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
c) A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
d) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos
próprios.
12- De acordo com a Lei 9394 de 1996 e suas atualizações, o dever do Estado
com educação pública escolar será efetivado mediante a garantia de educação
infantil gratuita às crianças de até:
a) 5 (cinco) anos de idade.
b) 8 (oito) anos de idade.
c) 10 (dez) anos de idade.
d) 12 (doze) anos de idade.

13-De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vacinação das
crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias é:
a) facultativa.
b) relativa.
c) obrigatória.
d) arbitrária.
14- Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a colocação
em família substituta far-se-á mediante:
a) guarda.
b) tutela.
c) adoção.
d) todas afirmativas corretas.
15- A Referência Curricular Nacional para Educação Infantil afirma que a
pluralidade cultural:
a) caracteriza a população brasileira mas não marca as instituições de
educação infantil.
b) deve se limitar às comemorações festivas.
c) de ser julgada com padrões moralistas rígidos antes de serem incluídos na
educação infantil.
d) possibilita a ampliação de horizontes tanto para o professor quanto para a
criança.
16.- De acordo com a Referência Curricular Nacional para Educação Infantil, o
ingresso das crianças nas instituições:
a) é sempre cercado de reações e situações positivas.
b) pode criar ansiedade tanto para elas e para seus pais como para os
professores.
c) não sofre influencia de outros membros da família.
d) segue uma seqüência rígida de manifestações emocionais e tem um tempo
pré-determinado para se efetivar o processo.
17.- De acordo com a Referência Curricular Nacional para Educação Infantil, a
prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças
desenvolvam as seguintes capacidades:
I. desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais
independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas
limitações.
II. descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas
potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de
cuidado com a própria saúde e bem-estar.
III. estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças,
fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades
de comunicação e interação social.
IV. brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e
necessidades.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.

b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
18.- Sobre crianças com transtorno de comportamento na escola, é correto
afirmar que:
a) Os transtornos de comportamento são simplesmente birra de crianças
mimadas.
b) Sempre deve-se advertir as crianças de maneira enérgica.
c) O ponto em comum de todas as maneiras de lidar com o transtorno de
comportamento é o diálogo.
d) Acompanhamento e atenção dos pais não interferem de maneira positiva no
transtorno de comportamento.
19.- Assinale a alternativa correta sobre a febre:
a) Febre é a elevação da temperatura corporal abaixo do normal.
b) Toda vez que houver suspeita que o escolar esteja com febre, deve-se aferir
a temperatura com o dorso da mão.
c) A maior parte das febres em crianças é decorrente de infecções virais
benignas.
d) Deve-se agasalhar bem o escolar com febre.
20.- Assinale a alternativa incorreta sobre convulsão:
a) Caracteriza-se pela ocorrência de uma série de contrações rápidas e
involuntárias dos músculos.
b) Pode ter várias causas como epilepsia, infecções, tumor cerebral, trauma na
cabeça etc.
c) Geralmente é acompanhada de perda de consciência.
d) A saliva eliminada pela vítima durante a convulsão é contagiosa.

PEB II – PORTUGUÊS
______________________________________________________________
Leia com atenção a poesia de Carlos Drummond de Andrade, escritor
brasileiro, publicada em 1940 no livro Sentimento do Mundo, para responder às
questões abaixo:
Congresso Internacional do Medo
Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,
não cantaremos o ódio porque esse não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.
01) A ideia central do texto é:
a) Enaltecer a coragem que o ser humano pode mostrar nos momentos mais
difíceis.
b) Apoiar a supervalorização do medo em detrimento do amor, o mais nobre
dos sentimentos.
c) Expressar o sentimento que permeava o mundo à época da publicação do
texto.
d) Protestar contra os poetas contemporâneos ao autor que, segundo ele,
apenas escreviam sobre o medo.
02) Sobre o texto, não é correto afirmar que:
a) O medo se sobressai como sentimento dominante sobre os demais.
b) O texto é totalmente pessimista, não vislumbrando chance alguma de
melhora da situação; para o autor, no horizonte há apenas a morte.
c) O medo é retratado como companheiro constante pelo autor.
d) O autor não se refere apenas à situação nacional em seu poema; faz
também referências a acontecimentos mundiais contemporâneos ao texto.
03)Observe os versos: “Cantaremos o medo da morte e o medo depois da
morte,/depois morreremos de medo”. Assinale a alternativa que indica
corretamente a flexão verbal para a segunda pessoa do singular, mantendo o
tempo verbal utilizado pelo autor:
a) Cantarei o medo da morte e o medo depois da morte,/depois morrerei de
medo.
b) Cantaríamos o medo da morte e o medo depois da morte,/ depois
morreríamos de medo.
c) Cantaríeis o medo da morte e o medo depois da morte,/ depois morreríeis de
medo.

d) Cantarás o medo da morte e o medo depois da morte,/ depois morrerás de
medo.
04) Nos versos “o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,/
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas”, há uma figura de
linguagem. Assinale a alternativa que indica corretamente qual é esta figura de
linguagem:
a) Paradoxo.
b) Quiasmo.
c) Eufemismo
d) Metonímia.
05) Observe o verso: “que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos”. Sobre
ele, é incorreto afirmar:
a) “abaixo” é um advérbio de lugar.
b) “que” é um pronome e refere-se a “amor”.
c) O modo correto de escrever o verso seria: “que refugiou-se mais abaixo dos
subterrâneos”.
d) “subterrâneos” é um substantivo.
06)Complete a lacuna, de acordo com o artigo 55, da Lei Orgânica de Queluz::
Compete privativamente ao____________ a iniciativa das leis que versem
sobre:
I – Regime jurídico dos servidores;
II – Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e
autárquica do Município, ou aumento de sua remuneração;
III – Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual;
a) Aos Vereadores
b) Ao Prefeito
c) Ao Presidente da Câmara.
d) Aos sindicatos de Classe.
07) A Lei Orgânica Municipal de Queluz poderá ser emendada mediante
proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal.
II – do Prefeito Municipal;
III-de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 10 (dez)
por cento dos eleitores do Município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
08) A vereadora Marielle Franco que defendia os direitos humanos e
moradores das favelas foi morta a tiros no centro do Rio de Janeiro, em 14 de
março de 2018. Ela representava o:
a) PT
b) PSOL
c) PDT

d) PSDB

09) Diante da escalada da crise na Venezuela que leva cada vez mais
venezuelanos a cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em busca de uma
vida melhor, qual o estado brasileiro é a principal porta de entrada dos
imigrantes que fogem da crise de abastecimento de alimentos, do
colapso dos serviços públicos e de uma inflação de 700% no país
vizinho.?
a) Roraima
b) Rondônia
c) Amazonas
d) Amapá
10) O Município de Queluz finalizou em 15 de marco de 2018 a aquisição do

imóvel onde funciona atualmente o Centro Cultural Malba Tahan,. Sobre o
imóvel:
I-O referido imóvel foi penhorado pela Justiça do Trabalho em decorrência de
débitos trabalhistas da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Queluz,
sendo determinada a sua alienação por iniciativa particular, quando então o
Município procedeu a sua aquisição.
II-A Prefeitura visou preservar a cultura e promover a educação em Queluz,
pois o casarão abriga o Centro Cultural Malba Tahan e a única biblioteca do
município; foi construído, em 1824,
III-O prédio também abriga os acervos históricos da revolução de 1932, história
de Queluz, do Judiciário, e também funciona como ponto do programa Acessa
São Paulo.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II, III

Leia atentamente o poema Lundu do escritor difícil, de Mário de Andrade,
escritor brasileiro, para responder às questões de 11 a 13
Lundu¹ do escritor difícil
Eu sou um escritor difícil
Que a muita gente enquizila²,
Porém essa culpa é fácil
De se acabar duma vez:
É só tirar a cortina
Que entra luz nesta escurez.

Cortina de brim caipora,
Com teia caranguejeira
E enfeite ruim de caipira,
Fale fala brasileira
Que você enxerga bonito
Tanta luz nesta capoeira
Tal-e-qual numa gupiara³.

Misturo tudo num saco,
Mas gaúcho maranhense
Que para no Mato Grosso,
Bate este angu de caroço
Ver sopa de caruru4;
A vida é mesmo um buraco,
Bobo é quem não é tatu!

Eu sou um escritor difícil,
Porém culpa de quem é!…
Todo difícil é fácil,
Abasta a gente saber.
Bajé, pixé5, chué6, ôh “xavié”
De tão fácil virou fóssil,
O difícil é aprender!
Virtude de urubutinga7
De enxergar tudo de longe!

Não carece vestir tanga
Pra penetrar meu caçanje8!
Você sabe o francês “singe”9
Mas não sabe o que é guariba?
— Pois é macaco, seu mano,
Que só sabe o que é da estranja10.
ANDRADE, Mário de. Poesias completas. Edição crítica de Diléa Zanotto
Manfio. Belo Horizonte:Ed) Itatiaia, 2005.
______
1.

Lundu: “Peça popular apenas cantada, de caráter brejeiro, derivada da dança
do mesmo nome, muito em voga nos salões da sociedade colonial, a partir do
século XIX, influindo em algumas formas do folclore brasileiro atual”.
(Dicionário Michaelis Online)
2.

Enquizila: Aquilo que provoca quizila, ou seja, “Sentimento de repulsa ou
aversão por alguém ou algo, sem uma explicação racional; antipatia, ojeriza”.
(Dicionário Michaelis Online)
3.

Gupiara: “Depósito de cascalho em lugar elevado, acima do nível das águas”.
(Dicionário Michaelis Online)
4.

Sopa de caruru: Prato afro-brasileiro; entre os ingredientes, está o caruru,
vegetal comestível.
5.

Pixé: “Diz-se de comida queimada ou em que entrou fumaça”. (Dicionário
Michaelis Online)
6.

Chué: “Ordinário ou de pouco valor; apoucado, reles”. (Dicionário Michaelis
Online)
7.

Urubutinga: Espécie de urubu.

8.

Caçanje: “Português malfalado ou mal escrito”. (Dicionário Michaelis Online)

9.

Singe: Do francês, macaco.

10.

Estranja: Relativo ao estrangeiro.

11) Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Neste poema, Mário de Andrade enfatiza o seu esforço de criação de uma
expressão literária nacional, e, para tanto, utiliza vocabulário que resgata as
regiões do Brasil.
II – Além da linguagem, Mário de Andrade resgata as raízes culturais do país,
como a culinária e a representação artística.
III – Na primeira estrofe, Mário de Andrade faz uso da figura de linguagem
antítese, ao empregar as palavras “difícil/fácil” e “luz/escurez”. Essas antíteses
evidenciam a contradição vivenciada pelos intelectuais brasileiros que, com os
olhos no estrangeiro, não conseguem compreender este poeta brasileiro.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a).I e II.
b) Todas.
c) Apenas III.
d) II e III.
12) Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – No próprio poema, Mário de Andrade identifica a solução para que os
leitores não o considerem um escritor difícil: que falem e aprendam a “fala
brasileira”.
II – No décimo verso, Mário de Andrade dá um conselho ao seu leitor, por meio
do emprego do modo verbal imperativo.
III – Nos dois últimos versos, o escritor utiliza-se do discurso indireto para
indicar o significado da palavra guariba
É (São) correta(s) a(s) afirmação (ões):
a) I e II.
b) Apenas I.
c) Todas.
d) II e III.
13) Nos versos “Não carece vestir tanga/Pra penetrar meu caçanje”, no trecho
em destaque há a seguinte figura de linguagem:
a) Sinestesia.
b) Assonância.

c) Paradoxo.
d) Metonímia.
Leia atentamente a tirinha da garotinha
questões 14 e15:

Mafalda a seguir para responder às

14) Leia as afirmações a seguir:
I – No segundo quadrinho, o pai de Mafalda critica a verossimilhança do enredo
criado pelas crianças.
II – No segundo quadrinho, o pai de Mafalda acredita que nada supera a
criatividade das crianças.
III – No terceiro e quarto quadrinhos, é possível depreender que o pai de
Mafalda acredita que a notícia do jornal é utópica)
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) Apenas I.
b) II e III.
c) I e II.
d) Apenas III.
15) Assinale a alternativa correta:
a) As aspas foram empregadas, no terceiro quadrinho, pois o autor tinha como
intenção exprimir ironia.
b) No primeiro quadrinho, Mafalda emprega dois vocativos: “pum” e “bump”,
que indicam respectivamente o barulho do carro colidindo com a vaca e o
barulho da vaca que caiu sentada na lua.
c) Na fala de Mafalda, no primeiro quadrinho – “O carro vinha vindo e PUM,
bateu na vaca que BUMP, caiu sentada na lua” – não apresenta desvios de
norma culta.
d) No terceiro quadrinho, se substituíssemos “a paz mundial” por “o fim do
conflito armado e a paz mundial”, a sentença ficaria assim: “Afirmou-se em
Genebra que, tão logo ocorra o desarmamento nuclear, estarão assegurados o
fim do conflito armado e a paz mundial”.
16) Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua:
a) Foi difícil controlar o pane do sistema.
b) Por favor, pese quatrocentos gramas de muçarela.
c) Quando via moradores de rua, ela sentia uma dó!
d) Antes de viajar, verifique a estepe do carro.

17) Leia as afirmações a seguir, acerca de acentuação gráfica:
I – Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente.
II – Acentuam-se graficamente as paroxítonas terminadas em ditongos
crescentes, como “mágoa” e “início”.
III – Acentuam-se graficamente as oxítonas terminadas em: a(s), e(s), o(s), em,
ens, como “ninguém” e “sofá”.
IV – Nas palavras oxítonas, os ditongos abertos são acentuados, como “herói”
e “troféu”.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I, II, III e IV.
b) I, II.
c) II e IV.
d) III e IV.
18) Leia as afirmações a seguir, acerca das vozes do verbo:
I – Na Língua Portuguesa, há três vozes verbais – ativa, passiva e reflexiva –,
que se distinguem pela relação entre o sujeito gramatical e a ação expressa
pelo verbo.
II – Uma sentença que exemplifica a voz passiva sintética é: “A janela foi
quebrada pela menina”.
III – Na sentença “A janela foi quebrada pela menina”, o termo “pela menina” é
classificado como “agente da passiva”.
IV – Uma sentença que exemplifica a voz reflexiva é: “A menina penteou-se”.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e IV.
b) I e III.
c) I, III e IV.
d) I, II e IV.
19) Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função que
a presente nesta frase: “Venha, que o diretor está chegando!”.
a) Que horas são?
b) Os livros que foram entregues aos alunos eram de Clarice Lispector.
c) Tome cuidado, que esse chão é muito escorregadio.
d) Gosto de limões, azedos que estejam.
20)Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua
Portuguesa:
a) Verônica comprou um vazo para a sala de estar.
b) Muito educado, Ernesto saldou os companheiros de viagem pela manhã.
c) Os parlamentares atrasaram-se para a seção.
d) Minha carteira de motorista foi cassada.

PEB I –
______________________________________________________________
Leia com atenção a poesia de Carlos Drummond de Andrade, escritor
brasileiro, publicada em 1940 no livro Sentimento do Mundo, para responder às
questões abaixo:
Congresso Internacional do Medo
Provisoriamente não cantaremos o
amor,
que se refugiou mais abaixo dos
subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza
os abraços,
não cantaremos o ódio porque esse
não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e
nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos
mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das
mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o
medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o
medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão
flores amarelas e medrosas.
01) A ideia central do texto é:
a) Enaltecer a coragem que o ser
humano
pode
mostrar
nos
momentos mais difíceis.
b) Apoiar a supervalorização do
medo em detrimento do amor, o
mais nobre dos sentimentos.
c) Expressar o sentimento que
permeava o mundo à época da
publicação do texto.
d) Protestar contra os poetas
contemporâneos ao autor que,
segundo ele, apenas escreviam
sobre o medo.

02) Sobre o texto, não é correto
afirmar que:
a) O medo se sobressai como
sentimento dominante sobre os
demais.
b) O texto é totalmente pessimista,
não vislumbrando chance alguma
de melhora da situação; para o
autor, no horizonte há apenas a
morte.
c) O medo é retratado como
companheiro constante pelo autor.
d) O autor não se refere apenas à
situação nacional em seu poema;
faz
também
referências
a
acontecimentos
mundiais
contemporâneos ao texto.
03)Observe os versos: “Cantaremos
o medo da morte e o medo depois
da morte,/depois morreremos de
medo”. Assinale a alternativa que
indica corretamente a flexão verbal
para a segunda pessoa do singular,
mantendo o tempo verbal utilizado
pelo autor:
a) Cantarei o medo da morte e o
medo depois da morte,/depois
morrerei de medo.
b) Cantaríamos o medo da morte e
o medo depois da morte,/ depois
morreríamos de medo.
c) Cantaríeis o medo da morte e o
medo depois da morte,/ depois
morreríeis de medo.
d) Cantarás o medo da morte e o
medo depois da morte,/ depois
morrerás de medo.

04) Nos versos “o medo dos
soldados, o medo das mães, o
medo das igrejas,/ cantaremos o
medo dos ditadores, o medo dos
democratas”, há uma figura de
linguagem. Assinale a alternativa
que indica corretamente qual é esta
figura de linguagem:
a) Paradoxo.
b) Quiasmo.
c) Eufemismo
d) Metonímia.
05) Observe o verso: “que se
refugiou
mais
abaixo
dos
subterrâneos”.
Sobre
ele,
é
incorreto afirmar:
a) “abaixo” é um advérbio de lugar.
b) “que” é um pronome e refere-se a
“amor”.
c) O modo correto de escrever o
verso seria: “que refugiou-se mais
abaixo dos subterrâneos”.
d) “subterrâneos” é um substantivo.
06)Complete a lacuna, de acordo
com o artigo 55, da Lei Orgânica de
Queluz::
Compete privativamente
ao____________ a iniciativa das
leis que versem sobre:
I – Regime jurídico dos servidores;
II – Criação de cargos, empregos e
funções na administração direta e
autárquica do Município, ou
aumento de sua remuneração;
III – Orçamento anual, diretrizes
orçamentárias e plano plurianual;
a) Aos Vereadores
b) Ao Prefeito
c) Ao Presidente da Câmara.
d) Aos sindicatos de Classe.
07.)A Lei Orgânica Municipal de
Queluz poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.
II – do Prefeito Municipal;

III-de cidadãos, mediante iniciativa
popular assinada, no mínimo, por 10
(dez) por cento dos eleitores do
Município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
08) A vereadora Marielle Franco
que defendia os direitos humanos e
moradores das favelas foi morta a
tiros no centro do Rio de Janeiro,
em 14 de março de 2018. Ela
representava o:
a) PT
b) PSOL
c) PDT
d) PSDB

09) Diante da escalada da crise
na Venezuela que leva cada vez
mais venezuelanos a cruzarem
as fronteiras rumo ao Brasil em
busca de uma vida melhor, qual
o estado brasileiro é a principal
porta de entrada dos imigrantes
que
fogem
da
crise
de
abastecimento de alimentos, do
colapso dos serviços públicos e
de uma inflação de 700% no país
vizinho.?
a) Roraima
b) Rondônia
c) Amazonas
d) Amapá
10) O Município de Queluz finalizou

em 15 de marco de 2018 a
aquisição do imóvel onde funciona
atualmente o Centro Cultural Malba
Tahan,. Sobre o imóvel:
I-O referido imóvel foi penhorado
pela Justiça do Trabalho em
decorrência de débitos trabalhistas
da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Queluz, sendo
determinada a sua alienação por

iniciativa particular, quando então o
Município procedeu a sua aquisição.
II-A Prefeitura visou preservar a
cultura e promover a educação em
Queluz, pois o casarão abriga o
Centro Cultural Malba Tahan e a
única biblioteca do município; foi
construído, em 1824,
III-O prédio também abriga os
acervos históricos da revolução de
1932, história de Queluz, do
Judiciário, e também funciona como
ponto do programa Acessa São
Paulo.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II, III

11-Tornou se o representante mais
importante da corrente
comportamental. Ele lançou o
conceito de "condicionamento
operante a partir das suas
experiências com ratos em
laboratório, (1953). Por esse
conceito explicou que, quando um
comportamento é seguido da
apresentação reforço positivo
(recompensa) ou negativo
(supressão de algo) a frequência
deste comportamento aumenta ou
diminui, a depender de como foi
programada a experiência. O texto
refere-se a:
a)
b)
c)
d)

Skinner
Piaget
Lev Vygotsky
Carl Rogers

12-Segundo o artigo 14 do Estatuto
da Criança e do adolescente:
I- É obrigatória a vacinação das
crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias.
II- É facultativo a vacinação das
crianças nos casos recomendados
pelas autoridades sanitárias

III-Cabe aos pais decidir sobre a
vacinação das crianças nos casos
recomendados pelas autoridades
sanitária
São corretas:
a) II e III
b) Apenas I
c) Apenas II
d) Apenas III
13- Assinale a alternativa
incorreta:
O direito à liberdade, segundo o
Estatuto da Criança e do
Adolescente compreende os
seguintes aspectos:
a) Ir, vir e estar nos logradouros
públicos e espaços
comunitários ressalvados as
restrições legais;
b) Opinião e expressão após
completar 16 anos.
c) Crença e culto religioso;
d) Participar da vida política, na
forma da lei
14- Segundo a Constituição do
Brasil em seu art. 39: A União, os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de
política
de
administração
e
remuneração
de
pessoal,
integrado
por
servidores
designados
pelos
respectivos
Poderes A fixação dos padrões de
vencimento
e
dos
demais
componentes
do
sistema
remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de
responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para a
investidura;
III - as peculiaridades dos cargos
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III

15- Complete:
A avaliação _____________ é
aquela realizada no início de um
curso, período letivo ou unidade de
ensino, com a intenção de constatar
se os alunos apresentam ou não o
domínio
dos
Pré–requisitos
necessários, isto é, se possuem os
conhecimentos
e
habilidades
imprescindíveis para as novas
aprendizagens. É também utilizada
para
caracterizar
eventuais
problemas de aprendizagem e
identificar suas possíveis causas,
numa tentativa de saná-los.
a) Tradicional
b) Diagnóstica
c) Somativa
d) Formativa
16- Qual a Pedagogia que tem
como método: exposição verbal
da matéria, demonstração. Ênfase
nos exercícios, repetição e
memorização, visando disciplinar a
mente e formar hábitos?
a) Pedagogia Nova
b) Pedagogia Tradicional
c) Pedagogia Tecnicista
d) Pedagogia Liberal
17- Qual a Pedagogia que:
abrange a filosofia Positivista e a
Funcionalista, privilegiando as
técnicas e métodos de ensino em
detrimento da subjetividade do
professor e do aluno Eixo Principal:
eficiência técnica, produtividade.
Preocupação Política: inclusão do
indivíduo na máquina produtiva do
sistema social global. Papel do
Professor: treinar eficientemente o
indivíduo para o trabalho produtivo.
Pela técnica garantir a eficácia da
transmissão do conhecimento,
modelar respostas apropriadas aos
objetivos instrucionais.. Método:
Instrução programada?
a) Pedagogia Nova

b) Pedagogia Tradicional
c) Pedagogia Tecnicista
d) Pedagogia Liberal
18- Sobre a indisciplina escolar
Celso de Vasconcelos define:
I-A indisciplina escolar começa no
núcleo familiar.
II- Os valores que precisamos
carregar para exercer a cidadania
são adquiridos no seio da família.
III-À família é resguardado o dever
de transmitir valores tais como:
respeito (em seu amplo sentido),
ética,
humildade,
dignidade,
deveres etc. A ausência desses
valores faz emergir o conflito na
escola, criando alunos rebeldes,
professores impotentes, educação
fracassada.
IV-falta de compromisso da família
para com a educação dos seus
membros causa o crescimento da
indisciplina, dentro e fora da escola.
V-Muitas das vezes, a família não
Educa, não dá referências básicas e
transfere para a escola esta tarefa.
São corretas:
a) Apenas uma alternativa
b) Apenas duas alternativas
c) Apenas três alternativas
d) Todas as alternativas estão
corretas.
19=Complete: A________________
______, segundo Piaget, consiste
na capacidade de modificação da
estrutura mental antiga para dar
conta de dominar um novo objeto do
conhecimento. Representa "o
momento da ação do objeto sobre o
sujeito" emergindo, portanto, como
o elemento complementar das
interações sujeito-objeto.
a) Assimilação
b) Acomodação
c) Equilibração
d)Equilibração Majorante

20- Qual o estágio piagetiano em
que a criança consegue raciocinar
sobre hipóteses na medida em que
ela é capaz de formar esquemas
conceituais abstratos e através
deles executar operações mentais
dentro de princípios da lógica
formal?
a) Sensório-motor
b) Pré-operatório
c) Operações concretas
d) Operações formais
-:

PEB II – ARTES
______________________________________________________________
Leia com atenção a poesia de Carlos Drummond de Andrade, escritor
brasileiro, publicada em 1940 no livro Sentimento do Mundo, para responder às
questões abaixo:
Congresso Internacional do Medo
Provisoriamente não cantaremos o
amor,
que se refugiou mais abaixo dos
subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza
os abraços,
não cantaremos o ódio porque esse
não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e
nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos
mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das
mães, o medo das igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o
medo dos democratas,
cantaremos o medo da morte e o
medo de depois da morte,
depois morreremos de medo
e sobre nossos túmulos nascerão
flores amarelas e medrosas.
01) A ideia central do texto é:
a) Enaltecer a coragem que o ser
humano
pode
mostrar
nos
momentos mais difíceis.
b) Apoiar a supervalorização do
medo em detrimento do amor, o
mais nobre dos sentimentos.
c) Expressar o sentimento que
permeava o mundo à época da
publicação do texto.
d) Protestar contra os poetas
contemporâneos ao autor que,
segundo ele, apenas escreviam
sobre o medo.

02) Sobre o texto, não é correto
afirmar que:
a) O medo se sobressai como
sentimento dominante sobre os
demais.
b) O texto é totalmente pessimista,
não vislumbrando chance alguma
de melhora da situação; para o
autor, no horizonte há apenas a
morte.
c) O medo é retratado como
companheiro constante pelo autor.
d) O autor não se refere apenas à
situação nacional em seu poema;
faz
também
referências
a
acontecimentos
mundiais
contemporâneos ao texto.
03)Observe os versos: “Cantaremos
o medo da morte e o medo depois
da morte,/depois morreremos de
medo”. Assinale a alternativa que
indica corretamente a flexão verbal
para a segunda pessoa do singular,
mantendo o tempo verbal utilizado
pelo autor:
a) Cantarei o medo da morte e o
medo depois da morte,/depois
morrerei de medo.
b) Cantaríamos o medo da morte e
o medo depois da morte,/ depois
morreríamos de medo.
c) Cantaríeis o medo da morte e o
medo depois da morte,/ depois
morreríeis de medo.
d) Cantarás o medo da morte e o
medo depois da morte,/ depois
morrerás de medo.

04) Nos versos “o medo dos
soldados, o medo das mães, o
medo das igrejas,/ cantaremos o
medo dos ditadores, o medo dos
democratas”, há uma figura de
linguagem. Assinale a alternativa
que indica corretamente qual é esta
figura de linguagem:
a) Paradoxo.
b) Quiasmo.
c) Eufemismo
d) Metonímia.
05) Observe o verso: “que se
refugiou
mais
abaixo
dos
subterrâneos”.
Sobre
ele,
é
incorreto afirmar:
a) “abaixo” é um advérbio de lugar.
b) “que” é um pronome e refere-se a
“amor”.
c) O modo correto de escrever o
verso seria: “que refugiou-se mais
abaixo dos subterrâneos”.
d) “subterrâneos” é um substantivo.
06)Complete a lacuna, de acordo
com o artigo 55, da Lei Orgânica de
Queluz::
Compete privativamente
ao____________ a iniciativa das
leis que versem sobre:
I – Regime jurídico dos servidores;
II – Criação de cargos, empregos e
funções na administração direta e
autárquica do Município, ou
aumento de sua remuneração;
III – Orçamento anual, diretrizes
orçamentárias e plano plurianual;
a) Aos Vereadores
b) Ao Prefeito
c) Ao Presidente da Câmara.
d) Aos sindicatos de Classe.
07.)A Lei Orgânica Municipal de
Queluz poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.
II – do Prefeito Municipal;

III-de cidadãos, mediante iniciativa
popular assinada, no mínimo, por 10
(dez) por cento dos eleitores do
Município.
São corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
08) A vereadora Marielle Franco
que defendia os direitos humanos e
moradores das favelas foi morta a
tiros no centro do Rio de Janeiro,
em 14 de março de 2018. Ela
representava o:
a) PT
b) PSOL
c) PDT
d) PSDB

09) Diante da escalada da crise
na Venezuela que leva cada vez
mais venezuelanos a cruzarem
as fronteiras rumo ao Brasil em
busca de uma vida melhor, qual
o estado brasileiro é a principal
porta de entrada dos imigrantes
que
fogem
da
crise
de
abastecimento de alimentos, do
colapso dos serviços públicos e
de uma inflação de 700% no país
vizinho.?
a) Roraima
b) Rondônia
c) Amazonas
d) Amapá
10) O Município de Queluz finalizou

em 15 de marco de 2018 a
aquisição do imóvel onde funciona
atualmente o Centro Cultural Malba
Tahan,. Sobre o imóvel:
I-O referido imóvel foi penhorado
pela Justiça do Trabalho em
decorrência de débitos trabalhistas
da Irmandade Santa Casa de
Misericórdia de Queluz, sendo
determinada a sua alienação por

iniciativa particular, quando então o
Município procedeu a sua aquisição.
II-A Prefeitura visou preservar a
cultura e promover a educação em
Queluz, pois o casarão abriga o
Centro Cultural Malba Tahan e a
única biblioteca do município; foi
construído, em 1824,
III-O prédio também abriga os
acervos históricos da revolução de
1932, história de Queluz, do
Judiciário, e também funciona como
ponto do programa Acessa São
Paulo.
Estão corretas:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II, III

11-Leonardo da Vinci, além de
incursões na arquitetura com
projetos de igrejas, pesquisou novas
técnicas pictóricas, sendo-lhe
atribuído:
a) o sfumato.
b) a cangiante.
c) a têmpera.
d) o chiaroscuro.
12- Pode-se apontar algumas
características de fácil
reconhecimento da arquitetura do
Renascimento como a utilização de
elementos clássicos, ordens
arquitetônicas, sobretudo romanas,
ou sejam:
a) tentativa de representar ou
sugerir o infinito.
b) a dórica, a jônica, a coríntia, a
toscana e a composta.
c) presença de movimentos
ondulados predominantes.
d) busca em adequar os edifícios a
suas funções.
13- Como exemplo de pintor
maneirista pode ser citado
Parmigianino (Francesco Mazzola)
cuja uma obra muito conhecida é:

a) O balanço.
b) A anunciação.
c) Madona do pescoço comprido.
d) O Beijo de Judas.
14-Arte cuja origem se situa em
Roma (Itália) no século XVII
considerada no início um estilo
exagerado e sem lógica, instintivo.
Recebeu uma denominação
pejorativa, como algo que é irregular
e bizarro. Também pode ser
considerado uma tendência artística
com exuberância, extravagância e
até mesmo com exagero. Trata-se:
a) da arte Rupestre.
b) do Iluminismo
c) do Romantismo.
d) do Barroco.
15-Assinale a alternativa incorreta
sobre a Semana da Arte Moderna:
a) Foi idealizada pelo pintor Di
Cavalcanti e viabilizada pelo
comerciante, intelectual e
colecionador de arte Paulo Prado.
b) Foi realizada no Teatro Municipal
de São Paulo em fevereiro de 1922.
c) Entre os principais intentos do
grupo estavam a renovação da
linguagem plástica somada a uma
temática aproximada à cultura
nacional.
d) A Semana da Arte Moderna teve
grande impacto imediato mas foi
insuficiente para preparar a
consolidação do modernismo em
nosso meio.
16-Julgue as seguintes afirmativas:
I. Considerar educação musical
como uma instância de construção
e exercício da autonomia pessoal
do aluno e de sua participação ativa
em sociedade não representa mais
uma visão romântica, idealista,
utópica, como durante muitos anos
foi feita a crítica.
II. Oportunizar novas percepções de
si e do "outro" através de um meio

potente como a música significa
intensificar qualitativamente a
dimensão formadora e a dinâmica
social das escolas, sobretudo nos
grandes centros como São Paulo,
tão carentes de ações educativas
criativas e humanizadoras.
III. Espera-se que a "música na
escola" tão reivindicada seja um
fazer musical pedagogicamente
descompromissado, de lazer e
passatempo.
IV. Os alunos, além de
representantes sensíveis e
inteligentes de estados musicais,
são potenciais muito mais ricos do
que se imagina, que merecem ser
conhecidos e desenvolvidos com
consciência e respeito.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.

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

17-De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Arte,
responda as próximas quatro
perguntas.
7. Julgue as seguintes afirmativas:
I. O universo da arte caracteriza um
tipo particular de conhecimento que
o ser humano produz a partir das
perguntas fundamentais que desde
sempre se fez com relação ao seu
lugar no mundo.
II. A manifestação artística tem em
comum com o conhecimento
científico, técnico ou filosófico seu
caráter de criação e inovação.
III. Cada obra de arte é, ao mesmo
tempo, um produto cultural de uma
determinada época e uma criação
singular da imaginação humana,
cujo valor é universal.
IV. As obras de arte mais modernas
são mais avançadas, mais
evoluídas, e mais corretas do que
as de épocas mais antigas.
São corretas:

19- Assinale a alternativa incorreta
sobre o ato de dramatizar:
a) O ato de dramatizar está
potencialmente contido em cada
um, como uma necessidade de
compreender e representar uma
realidade.
b) Ao observar uma criança em
suas primeiras manifestações
dramatizadas, o jogo simbólico,
percebe-se a procura na
organização de seu conhecimento
do mundo de forma integradora.
c) A dramatização acompanha o
desenvolvimento da criança como
uma manifestação espontânea,
assumindo feições e funções
diversas, sem perder jamais o
caráter de interação e de promoção
de equilíbrio entre ela e o meio
ambiente.
d) Dramatizar não é uma atividade
coletiva, é somente uma realização
de necessidade individual na
interação simbólica com a realidade.

18- Os jogos populares de
movimento, cirandas, amarelinhas e
muitos outros:
a) devem estar presentes no
repertório dos alunos, pois são parte
da riqueza cultural dos povos,
constituindo importante material
para a aprendizagem.
b) não devem ser devem ser
valorizadas pelo professor; estando
limitadas aos intervalos e recreios
no período escolar.
c) só devem ser introduzidas nas
aulas de Arte quando o professor
não dispõe de outros recursos no
momento.
d) devem ser realizados somente
durante as aulas de Educação
Física.

20- Assinale a alternativa incorreta
sobre a avaliação escolar:
a) Ao avaliar, o professor precisa
considerar a história do processo
pessoal de cada aluno e sua
relação com as atividades
desenvolvidas na escola,
observando os trabalhos e seus
registros (sonoros, textuais,
audiovisuais).
b) O professor deve guiar-se pelos
resultados obtidos e planejar modos
criativos de avaliação.
c) Os alunos não devem participar
da avaliação de processo
dos colegas nem realizar auto
avaliações.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
______________________________________________________________
Responda as questões 1 e 2 , referente ao poema Quando as crianças brincam.
do poeta português mais conhecido pelo mundo, Fernando Pessoa.
QUANDO AS CRIANÇAS BRINCAM
Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,
Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.
E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria
Que não foi de ninguém.
Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,
Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.
01-Sobre o poema, assinale a alternativa incorreta:
a) Ao ouvir as crianças brincando, o eu lírico se alegra ao lembrar-se de
sua feliz infância.
b) Há certa tristeza do sujeito poético ao rememorar uma época da vida
que não foi como ele gostaria.
c) O eu lírico tem um sentimento alegre ao imaginar como sua infância
poderia ter sido feliz
d) A memoria de Pessoa é estimulada pelos movimentos das crianças,
principalmente pelo som.
02- O eu lírico demonstra:
a) Apatia
b) Ambivalência
c) Agressividade
d) Indiferença.

03-Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta de língua:
a) Água é bom para a saúde.
b) É permitido a venda de alimentos no estádio.
c) Ela não conseguiu provar que estava quites com a justiça.
d) Os guardas estão sempre alertas.
04-Quanto à regência verbal, qual alternativa está incorreta, segundo a norma
culta da língua?
a) Quero assistir a esse filme um dia.
b) A desobediência implicou em multa.
c) Antônia chegou atrasada à escola.
d) O professor deu um presente ao diretor da escola.

