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Língua Portuguesa
Leia atentamente a canção a seguir, lançada em
1967 e escrita por Chico Buarque, músico e escritor
brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.

Roda-viva
Tem dias que a gente se sente
Como quem partiu ou morreu
A gente estancou de repente
Ou foi o mundo então que cresceu
A gente quer ter voz ativa
No nosso destino mandar
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega o destino pra lá

Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração
A gente vai contra a corrente
Até não poder resistir
Na volta do barco é que sente
O quanto deixou de cumprir
Faz tempo que a gente cultiva
A mais linda roseira que há
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a roseira pra lá
Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração

A roda da saia, a mulata
Não quer mais rodar, não senhor
Não posso fazer serenata
A roda de samba acabou
A gente toma a iniciativa
Viola na rua, a cantar
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a viola pra lá

Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração

O samba, a viola, a roseira
Um dia a fogueira queimou
Foi tudo ilusão passageira
Que a brisa primeira levou
No peito a saudade cativa
Faz força pro tempo parar
Mas eis que chega a roda-viva
E carrega a saudade pra lá

Roda mundo, roda-gigante
Roda-moinho, roda pião
O tempo rodou num instante
Nas voltas do meu coração
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1. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Na primeira, terceira, quinta e sétima estrofes, há
dois movimentos, que são opostos, sendo o
segundo movimento introduzido pela conjunção
adversativa “mas”: o primeiro expressa a ação
empenhada, o desejo de ser o sujeito da própria
história; o outro movimento expressa a ação
interruptiva exercida pela roda-viva.
II – O autor faz referência a elementos da infância,
como a roda-gigante e o pião, demonstrando sua
infantilidade.
III – O verbo “ter”, presente no primeiro verso,
poderia ser substituído pelo verbo “existir”, e a
construção ficaria adequada à norma culta da
língua assim: “Existe dias que a gente se sente”.

II. Devido à sonoridade dos versos, o refrão se
assemelha às cantigas de roda, inclusive pela
escolha lexical.
III. A repetição da palavra “roda” cria a imagem de
um giro, que faz referência aos movimentos e
avanços negativos da roda-viva.
São corretas as alternativas:
a. I e II.
b. I e II.
c. Apenas II.
d. Apenas III.
3. A figura de linguagem presente no verso “Faz
tempo que a gente cultiva/A mais linda roseira que
há” é:
a. Metáfora.
b. Prosopopeia.

São corretas as afirmativas:

a. Apenas II.
b. Apenas II e III.

c. Anáfora.
d. Catacrese.

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

c. Apenas I.
d. I e III.

02. Acerca do refrão da canção, leia as afirmativas a
seguir:

I. A repetição da palavra “roda” não possui
significação para a canção e é um claro indício de
falta de vocabulário do compositor.
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I – Mafalda e Susanita demonstram o mesmo tipo
de desconforto quando veem um pobre.

c. Atualmente, o Brasil sofre com escassez de agua
nos reservatórios e, ao que parece, essa questão
pode ser resolvida com melhorias na administração
pública.

II – Se passarmos para o plural os elementos
presentes no terceiro quadrinho, teremos: casas,
trabalhos, proteções e bem-estares.

d. A decisão, no entanto, permanece nas mãos dos
dirigentes e políticos, que pouco pensam nas
consequências reais para a população.

04. Leia as afirmações a seguir:

III – Sobre colocação pronominal, em “[...] era só
escondê-los”, ocorre ênclise.
São corretas as afirmativas:
a. II e III
b. I e II.
c. I e III.
d. Apenas III.

07. A única alternativa que não apresenta desvio
em relação à regência nominal recomendada pela
norma culta é:
a. A população estava indiferente sobre os assuntos
políticos.
b. Os Alunos que estavam indecisos em começar
uma segunda faculdade acabaram realizando esse
sonho.
c. Apesar da boa vontade dos professores, todos
são passíveis a erros.

05. A sentença presente no terceiro quadrinho é
um exemplo de sujeito indeterminado. A
alternativa cujo sujeito é de mesma classificação é:

d. Alessandro tem horror de baratas.

a. Estávamos presentes no momento da nomeação.

08. Quanto à flexão verbal e nominal, todas as
frases estão corretas, segundo a norma culta da
língua, exceto:

b. Eles deviam oferecer melhores condições aos
desabrigados.
c. Amanda e Antônio mereciam algumas horas de
descanso.
d. Viver é fácil de olhos fechados!

06. Indique a alternativa em que existe voz passiva
analítica:

a. Se ela vir essa saia amarelo-ouro, ficará
encantada!
b. Os tabeliães até se ateriam a essa questão, se o
chefe também se ativesse.
c. Se a proposta nos convir, fecharemos o acordo
com os côncules.
d. Se tu te dispuseres a organizar as festas cívicoreligiosas da cidade, eu também me disporei.

a. As discussões políticas da atualidade geralmente
não possuem nem embasamento histórico nem
social
como
fonte
de
argumentação.
b. Por meio da internet, os usuários das redes
sociais podem difundir suas opiniões, respeitando
os termos com os quais concordaram no momento
da adesão à rede.

09. Assinale a alternativa em que a oração
coordenada é da mesma classificação que a
existente em “Deus cura, e o médico manda a
conta”.
a. Francisco gostava de cantar, porém ninguém
gostava de ouvir.
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b. Gilberto Gil não só canta, mas também compõe
muito bem.
c.
Conversamos
sobre
propostas e analisamos possíveis soluções.

várias

d.
Camila era uma menina inteligente, mas
principalmente esforçada.

10. A frase escrita corretamente, segundo o padrão
de norma culta da língua portuguesa, é:
a. São inúmeras as excessões à regra.
b. Andreia não gosta de ser tachada como
superprotetora.
c. Em menos de cinco minutos, o adversário fez um
cheque-mate e ganhou a partida de xadrez.
d. A pressa é inimiga da ecelência.
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Matemática
11. Somando o número de faces de um cubo
com o número de arestas de paralelepípedo,
o resultado é:
a) 12.
b) 16.
c) 18.
d) 24.
12. Considere 9 polegadas equivale a 22,5 cm.
Então 4,5 polegadas correspondem a:
a) 13,5 cm.
b) 11,25 cm.
c) 12,25 cm.
d) 14 cm.
13. Qual das equações não tem o número -4
como solução?
a) x + 6 = 2.
b) -2x = 8.
c) 4 – x = 8.
d) 4 + x = 8.
14. Se o preço de meia dúzia de laranjas é R$
36,00 reais, então o preço de duas dezenas
de laranjas é:
a) R$46,00.
b) R$12,00.
c) R$60,00.
d) R$120,00.
15. Escrevendo os números com algarismos
romanos, podemos afirmar que o sucessor
de XXIX é:
a) XXVIII.
b) LX.
c) XXX.
d) XXXV.

a)
b)
c)
d)

36%.
50%
64%.
72%.

17. Uma praça retangular com 12 m de largura e
5 m de comprimento. Considerando cinco
pessoas por metro quadrado, o número
máximo de pessoas que cabem na praça é:
a) 12 pessoas.
b) 65 pessoas.
c) 85 pessoas.
d) 300 pessoas.
18. Lendo em média 35 páginas por dia, Joana
leu o livro em 20 dias. Se o Roberto ler 50
paginas por dia, gastará para ler o mesmo
livro em quantos dias?
a) 10 dias.
b) 12 dias.
c) 14 dias.
d) 16 dias.
19. Quantas faces triangulares tem uma
pirâmide de base hexagonal?
a) 5.
b) 6.
c) 7.
d) 8.
20. Uma partida de tênis durou 3h 44min 30s.
para completar quatro horas, faltam:
a) 1h 30s.
b) 16 min 30s.
c) 15 min 30s.
d) 1h 16 min 30s.

16. Em uma prova Renato acertou 32 questões e
errou 18. Seu índice de acerto foi de:
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Conhecimentos Gerais e Locais
21. Sobre a crise migratória mundial:
IIIIII-

IV-

Em 2015, o mundo enfrentou a mais
grave crise migratória desde a II
Guerra Mundial.
Existem mais de 60 milhões de
refugiados em todo o planeta.
Em 2015 mais de 300 milhões
tentaram cruzar o Mediterrâneo
para chegarem na Europa, como a
travessia é feita normalmente em
embarcações precárias e
superlotadas, os naufrágios são
frequentes.
A maioria dos refugiados vem da
África e do Oriente Médio, fugindo
de perseguições políticas e guerras.
Está correta:
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I, II, III e IV

22. Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei
13.185, considerado um marco jurídico de combate
ao bullying e a primeira lei nacional que tem como
objetivos prevenir e combater a prática da
intimidação sistemática no país. A citada Lei faz
menção ao cyberbullyng que se caracteriza por:
a) Uso de instrumentos da internet para depreciar,
incitar a violência.
b) Uso de instrumento da internet para adulterar
fotos e dados pessoais com a intenção de
promover constrangimento psicossocial
c) Promoção de assédio via internet, por e-mails,
blogs, comunidades virtuais ou celulares.
d) Todas as alternativas estão corretas.

23. Conforme revelado pela imprensa,, diante da
previsão de deficit no Orçamento de 2016 enviado
ao Congresso, o Palácio do Planalto decidiu
congelar a oferta, na área da educação de:
a) Novas bolsas no programa Ciência sem
Fronteiras, uma das bandeiras do governo
Dilma na área.
b) Novas creches.
c) Universalização da Educação Básica
d) Todas as alternativas acima.

24. Desde a derrubada da ditadura da família
Duvalier (1957-1986), é um dos países mais pobres
do mundo, com 10 milhões de habitantes– tem
lutado para estabelecer uma democracia estável.A
situação do país foi agravada pelo terremoto de
2010, que deixou mais de 200 mil mortos. O Brasil
chefia atualmente a missão de paz da ONU. O texto
refere-se ao:
a)
b)
c)
d)

Haiti
Angola
Nigéria
Malásia

25. Além de escritor, o autor do clássico 'Os
Sertões' foi engenheiro, militar, funcionário público
e jornalista. Com a vida marcada por tragédias, será
tema de eventos e homenagens País afora na
comemoração de um século e meio do seu
nascimento ( Jornal Estado de São Paulo
26/01/2016) O texto refere-se a
a)
b)
c)
d)

Euclides da Cunha
Guimarães Rosa
Monteiro Lobato
Machado de Assis
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26. O governo cubano expressou nesta semana
"solidariedade" à presidente Dilma Rousseff na
"batalha" que ela estaria enfrentando para
"defender as conquistas" de seu governo e do
governo Lula (2003-2010). O atual ditador de Cuba
é:
a)
b)
c)
d)

Raul Castro
José Mujica
Fidel Casto
Miguel Diaz Canel

30. Complete a lacuna considerando o art. 169 da
Lei Orgânica do Município de Aparecida:
O Município aplicará, anualmente, nunca menos de
______________ no mínimo, da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino.
a) trinta por cento
b) vinte e cinco por cento

27. O atual ministro da Casa Civil, comentou nesta
semana, ao comentar a 22ª fase da Operação LavaJato, que mira na investigação de ocultação de
patrimônio adquirido com recursos desviados da
Petrobras, batizada de Triplo X, que há uma
“obsessão” em criminalizar o ex-presidente Lula,
que está sendo investigado. O atual ministro da
Casa civil é:
a) Aluízio Mercadante
b) José Eduardo Cardozo
c) Jaques Wagner.)d)
d) Renato Janine

c) vinte e oito por cento
d) trinta e dois por cento

28. A Secretaria de Educação do município de
Aparecida, realizou em 25/01/2016 o 1º dia de
Planejamento Escolar 2016, tendo como abertura a
Palestra com o Prof. Dr. Cipriano Luchesi. O famoso
filósofo, educador é mundialmente conhecido
pelos seus conceitos sobre:
a)
b)
c)
d)

Avaliação da Aprendizagem
Estágios de Piaget
Freinet na sala de aula
O controle do comportamento dentro da sala
de aula

29. Os projetos do município serão discutidos e
votados, de acordo com o artigo 44 da Lei Orgânica
da Estância Turístico- Religiosa de Aparecida, no
prazo máximo de:
a)
b)
c)
d)

Trinta dias
Sessenta dias
Noventa dias
Cento e vinte dias
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Conhecimentos Específicos
31. Sobre o egocentrismo infantil :
I-A criança vê o mundo a partir de sua
perspectiva e não imagina que haja outros
pontos de vista possíveis.
II- Desconhecendo a orientação dos demais, a
criança não sente necessidade de justificar seu
raciocínio diante de outras pessoas.
III- Neste estágio uma das principais tarefas a
serem cumpridas é a descentração, o que
significa sair da perspectiva do eu como único
sistema de referencia.
IV-O egocentrismo é identificado por Piaget, no
estágio das operações concretas porque a
criança ainda não consegue trabalhar com
proposições, ou seja, com enunciados verbais,
Está correto:
a)
b)
c)
d)

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

32. A capacidade simbólica, em suas diferentes
formas: a linguagem, o jogo simbólico, a imitação
postergada, segundo Piaget aparece no período:
a)
b)
c)
d)

Sensório motor
Pré- Operatório
Operações Concretas
Depende do desenvolvimento
individual da criança o surgimento
da capacidade simbólica.

33. Na perspectiva Vigotskiana, as funções
complexas do pensamento seriam formadas
principalmente pelas trocas sociais e, nessa
interação, o fator de maior peso é a:
a)
b)
c)
d)

Linguagem
Comportamento
Atitudes
Maturação

34. Complete ______________acreditava que a
aprendizagem cria uma zona de desenvolvimento
proximal, ou seja, ela ativa processos de
desenvolvimento que se tornam funcionais na
medida em que a criança interage com pessoas em
seu ambiente, internalizando valores, significados,
regras, enfim, o conhecimento disponível em seu
contexto social.
a)
b)
c)
d)

Kant
Piaget
Vigotski
Skinner

35. Assinale a alternativa incorreta sobre
avaliação, segundo Cipriano Luckesi:
a) Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência,
tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor
resultado possível;
b) A avaliação é diagnóstica e inclusiva.
c) A avaliação é classificatória e seletiva
d) Avaliação é diagnóstico que pode ser registrado
em forma de nota, mas nota não é avaliação.
36. Segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente submeter criança sob sua autoridade,
guarda ou vigilância a vexame e constrangimento
propicia:
a) Pena de
b) Pena de
c) Pena de
d) Pena de

detenção de 03 meses a 6 meses
detenção de 06 meses a 1 ano.
detenção de 01 a 2 anos.
detenção de 06 meses a 2 anos.

37. Complete: ______________ desvendou os
mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler
e escrever, o que levou os educadores a rever
radicalmente seus métodos. São seus
pensamentos::
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"Por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que
olham, dos ouvidos que escutam há uma criança
que pensa. Essa criança que pensa não pode ser
reduzida a um par de olhos, a um par de ouvidos, e
a uma mão que pega o lápis. Ela pensa o propósito
da língua."
"A escrita é um objeto social, mas a escola
transformou-a em um objeto exclusivamente
escolar."
“Ler não é decifrar, escrever não é copiar”.
a)
b)
c)
d)

Piaget
Frenet
Cipriano Luckesi
Emilia Ferreiro

V- O professor busca as respostas corretas para
validar a aprendizagem
Está correto
a) I e II
b) II e III
c) III e V
d) I e IV
40. No capítulo referente a internação, o Estatuto
da Criança e do Adolescente determina que, após a
autorização judicial e ouvido o Ministério Público, a
liberação compulsória do adolescente será
efetuada com que idade?
a) 18 anos de idade
b) 25 anos de idade
c) 21 anos de idade
d) Não há limite de idade para a liberação
compulsória

38. Sobre o construtivismo, assinale a alternativa
incorreta:
O construtivismo tem como meta
construir e desenvolver as estruturas
mentais.
b) O processo é recursivo, de modo que a
construção de novos blocos de
conhecimento é produto de construções
prévias.
c) A estrutura e o conteúdo de
conhecimento são entrelaçados no
construtivismo, pois a importância do
conhecimento, das crenças e das
habilidades prévios é enfatizada para a
aquisição de novos conhecimentos.
d) O construtivismo concebe que o
individuo é um produto do ambiente.
a)

39. Identifique uma sala de aula, com tendências
construtivistas.
I -A busca pelas questões levantadas pelos alunos é
altamente valorizada
II- As atividades curriculares baseiam-se
fundamentalmente em livros texto e de exercícios.
III- Os estudantes são vistos como "tábuas rasas"
sobre as quais a informação é impressa
IV- Os professores geralmente comportam-se de
maneira interativa
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