CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - SP
MONITOR DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS
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:
-------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ SP – MONITOR DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS

Marque aqui as suas respostas:
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LÍNGUA PORTUGUESA

c) Ele considera o trabalho do padeiro mais importante do
que o de jornalista, mas considera o padeiro mal educado
por pensar que “não é ninguém”.
d) Nenhuma das alternativas.

A crônica abaixo é referente às questões 1, 2 e 3
O PADEIRO
Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no
fogo para fazer café e abro a porta do apartamento - mas não
encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de
ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a "greve
do pão dormido". De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno;
acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com
pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo.
Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão
ruim assim. E enquanto tomo café vou me lembrando de um
homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha
deixar o pão à porta do apartamento ele apertava a
campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava
gritando:
- Não é ninguém, é o padeiro!
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo?
"Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo.
Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe
acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido
por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma
voz que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a
pessoa que o atendera dizer para dentro: "não é ninguém,
não senhora, é o padeiro". Assim ficara sabendo que não era
ninguém...
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu
ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava
falando com um colega, ainda que menos importante.
Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o
trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação
de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela
oficina - e muitas vezes saía já levando na mão um dos
primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da
máquina, como pão saído do forno.
Ah, eu era rapaz! Eu era só um rapaz naquele tempo! E às
vezes me julgava importante porque, no jornal que levava
para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera
sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O
jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e
dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade
daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; "não é
ninguém, é o padeiro!".
E assobiava pelas escadas.

2) Na frase “Quando vinha deixar o pão à porta do
apartamento” a letra em negrito pede crase porque:
a) Pois todos os verbos, como “deixar”, exigem a preposição
“a” com crase.
b) O substantivo masculino “pão” exige a preposição “a”
com crase.
c) A locução adverbial feminina que indica lugar “porta do
apartamento” exige a preposição “a” com crase.
d) Nenhuma das alternativas.
3) Na frase "não é ninguém, não senhora, é o padeiro”, as
palavras
em
destaque
sublinhadas
são
respectivamente:
a) Pronome pessoal e pronome de tratamento.
b) Pronome indefinido e pronome relativo.
c) Pronome indefinido e pronome de tratamento.
d) Nenhuma das alternativas.
A tirinha abaixo é referente às questões 4 e 5.

EVANGELISTA, Eduardo dos Reis. Disponível em:
http://dukechargista.com.br/ Publicado em: 13/06/13
4) A tirinha acima faz uma crítica sobre:
a) A contradição entre o que os manifestantes dizem e o
que eles fazem.
b) A contradição entre o que os manifestantes dizem e
aquilo o que as montadoras de carros fazem.
c) A poluição ambiental provocada pelos carros.
d) Nenhuma das alternativas.

BRAGA, Rubem. In: Para gostar de ler (volume 1). 12ª
edição. São Paulo: Ática, 1989.
Glossário

5) No primeiro quadrinho, a frase “Hei, onde vocês estão
indo?” a vírgula foi utilizada para:
a) Isolar a expressão explicativa “onde vocês estão indo?”.
b) Isolar o vocativo “hei” do resto da frase.
c) Separar o aposto “hei” do resto da frase.
d) Nenhuma das alternativas.

Abluções: banho, lavagem do corpo.
Lock-out: expressão em inglês que designa a paralisação
realizada pelo patrão (fechamento da empresa, por exemplo)
para exercer pressões sobre os funcionários.
1) Segundo a crônica “O Padeiro” de Rubem Braga, o
narrador chega à seguinte conclusão:
a) Ele e o padeiro trabalhavam de madrugada, mas o autor
considera o seu trabalho de jornalista mais importante.
b) Ele considera o trabalho do padeiro mais importante do
que o de jornalista, além de admirar a humilde e a alegria do
padeiro.

6) Elipse, em Língua Portuguesa é uma figura de
linguagem que se caracteriza pelo seguinte: quando se
omite uma ou mais palavras da frase sem prejudicar seu
sentido. Como por exemplo na frase “Ficava te
esperando”, em que se omite a palavra EU, mas a frase
não perde seu sentido. Leia as frases a seguir e
selecione a opção em que as palavras se adequam
ordenadamente nas frases.

3

“Assistindo o jogo, apenas doze pessoas.”
“Peguei minha bolsa.”
“A festa acabou, ninguém dançando.”
“No banhado, sapos e rãs.”
a) Haviam, eu, existe, está
b) Haviam, eu, está, existe
c) Jogaram, eu, está, existe
d) Nenhuma das alternativas

b) No pedido de impeachment, a Ordem dos Advogados do
Brasil pede que Michel Temer seja considerado inelegível
pelo período de oito anos, conforme determina a Lei da
Ficha Limpa, e requer a tomada de depoimentos de cinco
testemunhas.
c) O pedido leva em consideração as manifestações do
senhor presidente da República onde ele declara
textualmente conhecimento em relação a todos os fatos.
d) Nenhuma das afirmativas.

7) "Ser negro no Brasil é, pois, com frequência, ser
objeto de um olhar enviesado. A chamada boa
sociedade parece considerar que há um lugar
predeterminado, lá embaixo, para os negros e assim
tranquilamente se comporta. Logo, tanto é incômodo
haver permanecido na base da pirâmide social quanto
haver 'subido na vida’”. (MILTON SANTOS Folha de São
Paulo, maio 2000.).
Segundo as palavras do intelectual Milton Santos é
INCORRETO afirmar que:
a) Para Milton Santos a chamada boa sociedade não vê o
negro de maneira adequada, mas com um olhar enviesado
que significa um olhar de significado ou sentido adulterado.
b) Tanto na base quanto no topo da pirâmide social os
negros serão vítimas de um olhar preconceituoso da
chamada alta sociedade.
c) Os negros devem permanecer na base da pirâmide social
para não serem vistos com um olhar enviesado.
d) Nenhuma das alternativas.

12) O bioma cerrado, é considerado a savana brasileira,
presente em 11 estados brasileiros, o cerrado influencia
toda a cadeia hídrica do Brasil, onde depende a recarga
de três grandes aquíferos subterrâneos .
Disponível<
https://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/atualidades/ecologia-o-que-a-destruicao-docerrado-tem-a-ver-com-a-crise-hidrica-no-brasil.htm>
Acesso em 29/05/17
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os nomes
dos aquíferos subterrâneos segundo a proposição acima:
a) Araguaia, Cambuí, Guarani.
b) Bambuí, Urucuia , Guarani.
c) Uruçuí, Botucatuí,Guarani.
d) Nenhuma das alternativas.
13) Sobre alguns nomes que o Brasil já teve durante a
sua história e seus significados, analise as afirmativas
abaixo:
I- Pindorama : nome de nossa terra atribuído por algumas
tribos indígenas. Em tupi-guarani significa terra das
palmeiras.
II- Brasil (de 1503 a 1824): nome dado pelos portugueses
em função da grande quantidade de árvores de pau-brasil
existentes na região do litoral brasileiro. A palavra Brasil
deriva de brasa, pois esta árvore possui uma seiva
avermelhada, cor de brasa.
III- Estados Unidos do Brasil (1824 a 1891): após a
Independência do Brasil , D.Pedro I ordenou a elaboração
de uma nova constituição. Nesta, promulgada em 1824,
ficou definido o novo nome do país.
IV- Império do Brasil (1891 a 1969): com a Proclamação da
República, o nome de nosso país mudou novamente, pois
era necessário retirar a referência aos sistema monárquico.
V- República Federativa do Brasil (1969 até os dias de
hoje): o nome do país foi alterado na Constituição de 1969,
reforçando assim o termo que faz referência ao sistema
republicano.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Somente I, III,IV,V.
b) Somente II, IV, V.
c) Somente I, II, V.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Na frase “Os amigos João Antônio e André Marcelo se
formaram juntos. ” Identifique o sujeito:
a) Os amigos João Antônio e André Marcelo
b) Os amigos
c) Se formaram
d) Nenhuma das alternativas
9) Qual classe de palavras nomeia os sons produzidos na
língua portuguesa.
a) Preposição.
b) Artigo.
c) Onomatopeia.
d) Nenhuma das alternativas.
10) Qual dos seguintes vocábulos apresenta uma
aliteração
a) “Deus ajuda, quem cedo madruga. ”
b) O rato roeu a roupa do rei de Roma. ”
c) “Cuidado João, você vai bater…CRASH!!!”
d) Nenhuma das alternativas.
CONHECIMENTOS GERAIS
11) A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
protocolou nesta quinta-feira 25/06/17, na Câmara dos
Deputados, um pedido de impeachment contra o
presidente Michel Temer.
Fonte: Último Segundo - iG@http://ultimosegundo.ig
.com.br/politica/2017-05-25/oab-impeachment.html
Acesso em 29/05/17
Sobre essa manchete é INCORRETO afirmar:
a) No documento protocolado nesta quinta-feira, os
advogados acusam Temer de ter cometido crime de
responsabilidade ao ouvir Joesley Batista confessar que
praticou atos ilegais, caracterizados nas afirmações do
empresário acerca de "comprar" servidores do poder
Judiciário, e não ter tomado nenhuma atitude em relação a
isso.

14) Assinale a alternativa CORRETA sobre a vegetação
que predomina no estado de São Paulo:
a) Mangues no litoral, Mata Atlântica , floresta tropical no
resto do território.
b) Cerrado, Mata Atlântica, floresta úmida costeira.
c) Campo com predomínio da vegetação herbácea, Mata
Atlântica, floresta subtropical mista.
d) Nenhuma das alternativas.
15) O primeiro o governador de São Paulo, ficando no
cargo no período de 14 de dezembro de 1889 a 18 de
outubro de 1890 foi:
a) Américo Braziliense de Almeida Mello
b) Jorge Tibiriçá Piratininga
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c) Prudente José de Morais Barros
d) Nenhuma das alternativas.

b) IV, II, I, V, III.
c) III, V, I, IV, II.
d) Nenhuma das alternativas.

16) O munícipio de Osvaldo Cruz-SP foi fundada em 6 de
junho de 1941, assinale a alternativa CORRETA sobre o
fato ocorrido neste dia:
a) Estanislau Pereira, um empreiteiro de Lucélia, reuniu um
grupo de 50 homens para a derrubada da mata em uma
área de dois alqueires a fim da instalação de um novo
acampamento.
b) O padre Gaspar Aguillã Cortez realizou a primeira missa
ao ar livre.
c) Início da exploração fundiária liderada pelo engenheiro
Hans Klotz.
d) Nenhuma das alternativas.

19) Indicadores socioeconômicos são aqueles que
apontam as características básicas do desenvolvimento
das sociedades. A Renda per capita está entre
os principais indicadores socioeconômicos. Sobre a
Renda per capita é CORRETO afirmar:
a)É um dado utilizado para medir o índice de desigualdade
social.
b) É a distribuição das riquezas produzidas no país pela sua
população.
c) É à obtenção de dados sobre o desenvolvimento social
levando em conta a qualidade de vida da população como
um todo.
d)Nenhuma das alternativas.

17) O processo de Globalização diz respeito à forma
como os países interagem e aproximam pessoas, ou
seja, interliga o mundo, levando em consideração
aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos.
Sobre Globalização assinale a alternativa INCORRETA:
a) A globalização é um fenômeno social que ocorre em
escala global. Esse processo consiste em uma integração
em caráter econômico, social, cultural e político entre
diferentes países.
b) A globalização é oriunda de evoluções ocorridas,
principalmente, nos meios de transportes e nas
telecomunicações, fazendo com que o mundo “encurtasse”
as distâncias.
c) A globalização é a fase mais avançada do capitalismo.
Com o declínio do socialismo, o sistema capitalista se
tornou predominante no mundo. A consolidação do
capitalismo iniciou a era da globalização, principalmente,
econômica e comercial.
d) Nenhuma das alternativas.

20) A divisão em complexos regionais não respeita o
limite entre os estados ,apresenta outra forma
de regionalizar o Brasil, de uma maneira que capta
melhor a situação socioeconômica e as relações entre
sociedade e o espaço natural .,o país está dividido em
três grandes complexos regionais: o Centro-Sul, o
Nordeste e a Amazônia. Referente ao Cento- Sul, analise
as afirmativas abaixo:
I- É a região mais populosa, mais industrializada e
considerada a mais desenvolvida do país. Ela possui uma
área de aproximadamente 2,2 milhões de km², cerca de
70% da população e 78% do PIB brasileiro.
II- Essa região foi a primeira no país a ser povoada.
III- É nessa região que se encontram os maiores contrastes
e a mais acentuada concentração de renda do país.
IV- Uma região extremamente heterogênea, possuindo uma
economia tanto industrial quanto agrícola.
V- A região conta com dois importantes centros industriais.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Somente I, III, IV.
b) Somente II, III,IV.
c) Somente I, III, V.
d) Nenhuma das alternativas.

18) Blocos econômicos são associações de países que
estabelecem relações econômicas privilegiadas entre
si e que tendem a adotar uma soberania comum, ou
seja, os parceiros concordam em abrir mão de parte da
soberania nacional em proveito do todo associado. Os
blocos econômicos podem classificar-se em: Relacione
as colunas:
I- Zona de preferência tarifária:
II- Zona de Livre Comércio:
III- União Aduaneira:
IV- Mercado Comum:
V- União Econômica e Monetária:
(m) momento em que os Estados-Membros, além de abrir
mercados internos, regulamentam o seu comércio de bens
com nações externas, já funcionando como um bloco
econômico em formação.
(m) constitui o estágio mais avançado do processo de
formação de blocos econômicos, contando com uma moeda
única e um fórum político..
(m) consiste apenas em garantir níveis tarifários
preferenciais para o conjunto de países que pertencem a
esse tipo de mercado.
(m) apresenta-se como um processo bastante avançado de
integração econômica, garantindo-se a livre circulação de
pessoas, bens, serviços e capitais.
(m) os países parceiros reduzem ou eliminam as barreiras
alfandegárias, tarifárias e não-tarifárias, que incidem sobre a
troca de mercadorias dentro do bloco.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) II, IV, I, III, V.
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