CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP
MONITOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES AMBIENTAIS
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais

Nº QUESTOES
10
10

Total de questões

20

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
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Incógnitos: desconhecidos ou que não querem ser
reconhecidos.
Manjedoura: tabuleiro onde se deposita alimento para os
animais em estábulos.

LÍNGUA PORTUGUESA
A crônica abaixo é referente às questões 1 a 7.
A noite em que os hotéis estavam cheios

1) Na crônica “A noite em que os hotéis estavam cheios”
de Moacyr Scliar, os viajantes não conseguem vaga nos
hotéis e hospedarias por que:
a) Eles haviam esquecido os documentos e agiam de
maneira suspeita.
b) Precisavam de um quarto para aquela noite, mas não
estavam dispostos a pagar.
c) Eram mal recebidos pelos gerentes e funcionários por
causa de sua aparência e modos simples.
d) Nenhuma das alternativas.

O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam
cansados da viagem; ela, grávida, não se sentia bem. Foram
procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria,
qualquer coisa serviria, desde que não fosse muito caro.
Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro
hotel o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que
não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou
com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O
homem disse que não tinha, na pressa da viagem esquecera
os documentos.
— E como pretende o senhor conseguir um lugar num
hotel, se não tem documentos? — disse o encarregado. — Eu
nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não!
O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e
seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga. No
quarto — que era mais uma modesta hospedaria — havia,
mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o
estabelecimento estava lotado. Contudo, para não ficar mal,
resolveu dar uma desculpa:
— O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como
dão para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui.
Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas até hoje
não consegui nada. Se eu conhecesse alguém influente… O
senhor não conhece ninguém nas altas esferas?
O viajante hesitou, depois disse que sim, que talvez
conhecesse alguém nas altas esferas.
— Pois então — disse o dono da hospedaria — fale para
esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima
vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de
primeira classe, com banho e tudo.
O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu
problema fosse mais urgente: precisava de um quarto para
aquela noite. Foi adiante.
No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava
esperando um casal de conhecidos artistas, que viajavam
incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que
fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o
quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio.
— O disfarce está muito bom. Que disfarce? Perguntou o
viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse
o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas
que nós temos. O gerente aí percebeu o engano:
— Sinto muito — desculpou-se. — Eu pensei que tinha um
quarto vago, mas parece que já foi ocupado.
O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia
vaga, e o gerente era metido a engraçado. Ali perto havia
uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não
seria muito confortável, mas em compensação não pagariam
diária. Para surpresa dele, o viajante achou a idéia boa, e até
agradeceu. Saíram.
Não demorou muito, apareceram os três Reis Magos,
perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o
gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os
hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré.

2) A crônica faz referência ao nascimento de Jesus. Esta
referência é revelada no texto quando:
a) O gerente do terceiro hotel percebe que os viajantes
conhecem os Três Reis Magos.
b) No último hotel o gerente recebe a visita dos Três Reis
Magos e a cidade Belém de Nazaré é citada.
c) No último hotel o gerente recebe a visita dos Três Reis
Magos e ajuda os viajantes a arranjarem documentos.
d) Nenhuma das alternativas.
3) A sintaxe da frase “O viajante hesitou, depois disse
que sim, que talvez conhecesse alguém nas altas
esferas.” , pode ser classificada como:
a) Período simples.
b) Período composto.
c) Período sem classificação.
d) Nenhuma das alternativas.
4) Na frase “No hotel seguinte, também não havia vaga” ,
caso o substantivo “vaga” estivesse no plural, o verbo
“havia” ficaria:
a) No singular, porque “haver” no sentido de existir é verbo
impessoal.
b) No plural, porque “haver” deve sempre se conjugar em
número com o substantivo que o acompanha.
c) No singular, porque “haver” no sentido de considerar é
verbo impessoal.
d) Nenhuma das alternativas.
5) “Para surpresa dele, o viajante achou a idéia boa, e até
agradeceu.” .A crônica foi publicada em 1982. Segundo
as regras da nova ortografia que entrou em vigor em
2009, o acento na palavra “idéia” está:
a) Correto, pois os ditongos abertos tônicos nas últimas
sílabas continuam com acento, como as palavras “jibóia” e
“paranóia”.
b) Incorreto, pois os ditongos abertos tônicos nas últimas
sílabas perderam o acento, como as palavras “jiboia” e
“paranoia”.
c) Incorreto, pois os ditongos abertos tônicos nas primeiras
sílabas perderam o acento, como as palavras “facil” e
“rapido”.
d) Nenhuma das alternativas.
6) Na frase “Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou
não!” , o termo sublinhado obedece as regras da
regência verbal por que:
a) O verbo “pagar” é transitivo direto quando significa saldar
dívidas, então pede a preposição “a”.
b) O verbo “pagar” é transitivo indireto quando significa
saldar dívidas, então pede a preposição “a”.

SCLIAR, Moacyr. In: ____. A massagista japonesa. Porto
Alegre: L&PM, 1982.
Glossário
Êxito: sucesso, resultado satisfatório.
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c) O verbo “pagar” é transitivo indireto quando significa
remunerar alguém, então pede a preposição “a”.
d) Nenhuma das alternativas.

d)Nenhuma das alternativas.
12) Sobre a economia do munícipio de Osvaldo Cruz-SP é
INCORRETO afirmar:
a) O munícipio se destaca na produção de artigos para balé
e dança. As duas indústrias do ramo instaladas na cidade
respondem por mais da metade da produção brasileira.
b) O setor moveleiro também se destaca, estando presente
no município uma grande empresa do ramo que gera cerca
de 600 empregos.
c) No setor primário se destaca o emergente setor
sucro-alcooleiro.
d) Nenhuma das alternativas.

7) “No primeiro hotel o gerente, homem de maus modos,
foi logo dizendo que não havia lugar.”. Segundo as
regras da ortografia sobre as palavras “mau” e “mal”, a
palavra em negrito na frase está escrita corretamente,
pois:
a) “Mau” é o contrário de “bem”.
b) “Mau” é o contrário de “melhor”.
c) “Mau” é o contrário de “bom”.
d) Nenhuma das alternativas.
A tirinha abaixo é referente às questões 8, 9 e 10.
A VOVÓ
DORMIU NA
FRENTE DA
TV !

Disponível
18/03/12

LEGAL
PODEMOS
MUDAR DE
CANAL!

VOCÊ
NÃO

Z

ENTENDEU!

13) São Paulo é o estado mais rico e mais populoso do
Brasil, possuindo o maior parque industrial e a maior
produção econômica da América do Sul. Situa-se no sul
da região Sudeste, tendo como limites:
a) Minas Gerais a norte e nordeste- Rio de Janeiro a
nordeste- Oceano Atlântico a leste- Paraná ao sul - Mato
Grosso do Sul a oeste.
b) Minas Gerais a norte-Goiás a nordeste- Rio de Janeiro a
nordeste- Oceano Atlântico a leste- Paraná ao sul - Mato
Grosso do Sul a oeste.
c) Minas Gerais a norte - Rio de Janeiro a sudeste - Oceano
Atlântico a oeste- Paraná ao sul - Mato Grosso do Sul a
leste.
d) Nenhuma das alternativas.

ELA DORMIU
NA FRENTE
DA TV!

GONSALES,
Fernando.
Níquel
Náusea.
em: www2.uol.com.br/niquel/ Publicado em:

14) Atualmente, o estado de São Paulo possui 5 regiões
metropolitanas. Assinale V(verdadeiro) e F(falso) sobre
as regiões metropolitanas:
( ) Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte:
Possui 9 municípios e uma população de 1.731.403
habitantes vivendo numa área de 2.422,78 km² - que
representa um pouco menos de 1% de todo o território do
estado. Além das suas praias, que atrai milhares de turistas
durante as temporadas de verão e feriados prolongados, a
região é um importante polo industrial consolidado.
( ) Região Metropolitana de Campinas: Possui 19
municípios espalhados por um território de 3.645,67 km² e
uma população estimada em 2.976.433 habitantes. Essa
região é caracterizada por um complexo industrial moderno,
com uma forte atuação de empresas e centros de pesquisas
científicas e tecnológicas avançadas.
( ) Região Metropolitana de São Paulo: Com 39 municípios
e 7.943,82 km² de área territorial, a região conhecida
popularmente como “Grande São Paulo” possui uma
população de 20.284.891 habitantes. Responsável pela
geração de 56,5% de todo o PIB (Produto Interno Bruto) do
Estado de São Paulo.
( ) Região Metropolitana da Baixada Santista: Possui 39
municípios e uma população de 2.358.600 habitantes. A
região tem um importante valor histórico e cultural, além de
possuir um importante polo industrial e tecnológico.
( ) Região Metropolitana de Sorocaba: Essa é a mais nova
região metropolitana. Criada em 8 de maio de 2014 pela Lei
Complementar nº 1.241, possui 26 municípios e uma área
territorial de 9.821,32 km². Sua população é de 1.805.473
habitantes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, F, V, F, V.
b) F, V, V, V, F.
c) F, V, V, F, V.
d) Nenhuma das alternativas.

8) No primeiro e no segundo quadrinhos, o rato imaginou
que a vovó:
a) Era sonâmbula, então dormia e andava diante da
televisão.
b) Havia dormido no sofá enquanto assistia à televisão.
c) Havia tropeçado e caído diante da televisão.
d) Nenhuma das alternativas.
9) A locução prepositiva ocorre quando um grupo de
palavras representa uma preposição. O termo “na frente
da TV” que aparece no primeiro e no terceiro
quadrinhos, são:
a) Locução prepositiva de lugar.
b) Locução prepositiva de causa.
c) Locução prepositiva de tempo.
d) Nenhuma das alternativas.
10) “Legal! Podemos mudar de canal”. A palavra
sublinhada desta frase do primeiro quadrinho é
classificada como:
a) Verbo.
b) Interjeição.
c) Conjunção.
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS GERAIS
11) Complete as lacunas a seguir
em relação ao
município de Osvaldo Cruz- SP sendo que
está
localizado no topo do espigão divisor dos Rios ----------------e---------------,que passam a pouca distância dos
limites do município, respectivamente, no lado sul e
norte da cidade.
a) Valesburgo e Cateto.
b) Aguapeí e Peixe.
c) Drava e Negrinha.
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15) A urbanização dos espaços e a poluição afetam
diretamente o meio ambiente, que vem sofrendo
modificações intensas nos últimos anos, sendo assim
o efeito estufa também vai se modificando. Assinale a
alternativa CORRETA que define efeito estufa:
a) É um fenômeno natural de aquecimento da Terra. É ele
que mantém a temperatura do planeta em um nível que
torna possível a manutenção da vida dele - sem esse
fenômeno, nosso planeta seria frio e inóspito, acontece
devido à existência de uma camada de gases que absorvem
parte da energia irradiada pelo Sol e, assim, retêm o calor
na atmosfera..
b) È um fenômeno natural que é observado em áreas mais
rurais, mas que intensificado devido à industrialização pode
trazer muitos efeitos nocivos à saúde. Ela acontece quando
uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar
frio, impedindo que ela circule.
c) É um fenômeno natural que acontece devido à liberação
de óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de
enxofre no ar, que misturados ao vapor d’água precipitam
na forma de ácido nítrico e ácido sulfúrico.
d) Nenhuma das alternativas.

manufaturas brasileiras; Questão Militar: crise política e
conflitos entre a Monarquia Brasileira e o Exército.
b) A Constituição Brasileira é outorgada por D. Pedro I;
Proclamação da Independência do Brasil; Guerra da
Cisplatina: movimento que tornou a região do Uruguai
independente do Brasil.
c) Golpe da Maioridade com apoio do Partido Liberal; Lei
Eusébio de Queiróz: fim do tráfico de escravos; Fundação
do Partido Republicano Brasileiro.
d) Nenhuma das alternativas.
19) Assinale a alternativa CORRETA
referente aos
países centrais que se destacam e ficaram conhecidos
como a Tríade Capitalista:
a) Estados Unidos; Inglaterra; Alemanha.
b) Alemanha; Estados Unidos; Japão.
c) Suíça; Alemanha; Estados Unidos.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Sobre os conflitos étnico-sociais assinale alternativa
CORRETA sobre os conflitos étnico-sociais ocorrido
na América:
a) Os principais conflitos étnicos da América foram o conflito
dos Balcãs, o processo de independência da Bósnia, a
guerra Kosovo, a divisão irlandesa, o conflito no Cáucaso e
a questão Basca.
b) Na América é possível citar a questão de Quebec,
província canadense que, diferente do restante do país, foi
colonizada pelos Franceses e não pelos Ingleses e quer
continuar seguindo sua tradição, cultura e religião.
c) Na América é possível citar o movimento do Sri Lanka,
das Filipinas e os movimentos separatistas da China, além
da Caxemira, do Darfur e dos Curdos.
d) Nenhuma das alternativas.

16) Dia Internacional da Biodiversidade foi celebrado em
(22/05/17).O Brasil possui a maior biodiversidade de
flora e fauna do planeta. São mais de 103.870 espécies
animais e 43.020 espécies vegetais. Disponível<
por Portal Brasil >Publicado: 22/05/2017.Acesso em
30/05/17.Sobre biodiversidade é CORRETO afirmar:
a) É um segmento que visa utilizar os recursos naturais e
culturais de um determinado lugar e contribuir para
conservá-los.
b) É uma comunidade formada por espécies de fauna e flora
e suas interações entre si e com o ambiente físico: solo,
água e ar.
c) Refere-se tanto ao número de diferentes categorias
biológicas quanto à abundância relativa dessas categorias.
E inclui variabilidade ao nível local ,complementariedade
biológica entre hábitats e variabilidade entre paisagens .
d) Nenhuma das alternativas.
17) O Brasil possui uma rica diversidade de etnias
humanas, espécies animais e vegetais, climas e
características geológicas, o que favorece o território
em alguns aspectos, dizem que o Brasil é um país
completo. Analise as afirmativas abaixo referentes as
características geográficas do Brasil
I- há uma grande e extensa faixa litorânea, com centenas de
ilhas que circundam o litoral.
II- há a maior floresta tropical do mundo a Amazônia.
III- há uma região árida e seca, chamada de Caatinga.
IV- há uma região alagadiça, com grande biodiversidade,
chamada de Mata Atlântica.
V- há regiões com clima mais ameno, como acontece no
norte do país.
VI- há grandes reservas minerais no seu território.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I, II, III, VI.
b) II, III, IV, V, VI.
c) I, III, V.
d) Nenhuma das alternativas.
18)Assinale a alternativa CORRETA que apresenta três
fatos ocorridos no Brasil Imperial Segundo Reinado:
a) Início do Ciclo da Borracha: o Brasil torna-se um dos
principais produtores e exportadores de borracha do mundo;
Decretação da Tarifa Alves Branco que protege as
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