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PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA 

Processo Seletivo 01/2019 
 

Função: PEB II - Professor de Inglês 

Português 

Leia atentamente a canção Alucinação, de Antonio Carlos Belchior, cantor e 
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3. 

Alucinação 
 
Eu não estou interessado 
Em nenhuma teoria 
Em nenhuma fantasia 
Nem no algo mais 
Nem em tinta pro meu rosto 
Ou oba oba, ou melodia 
Para acompanhar bocejos 
Sonhos matinais 

Eu não estou interessado 
Em nenhuma teoria 
Nem nessas coisas do oriente 
Romances astrais 
A minha alucinação 
É suportar o dia a dia 
E meu delírio 
É a experiência 
Com coisas reais 

Um preto, um pobre 
Uma estudante 
Uma mulher sozinha 
Blue jeans¹ e motocicletas 
Pessoas cinzas normais 
Garotas dentro da noite 
Revólver: cheira cachorro 
Os humilhados do parque 
Com os seus jornais 

Carneiros, mesa, trabalho 
Meu corpo que cai do oitavo andar 
E a solidão das pessoas 
Dessas capitais 
A violência da noite 
O movimento do tráfego 
Um rapaz delicado e alegre 



 

Que canta e requebra 
É demais! 

Cravos, espinhas no rosto 
Rock, Hot Dog 
Play it cool, baby² 
Doze Jovens Coloridos 
Dois Policiais 
Cumprindo o seu duro dever 
E defendendo o seu amor 
E nossa vida 
Cumprindo o seu duro dever 
E defendendo o seu amor 
E nossa vida 

Mas eu não estou interessado 
Em nenhuma teoria 
Em nenhuma fantasia 
Nem no algo mais 
Longe o profeta do terror 
Que a laranja mecânica anuncia 
Amar e mudar as coisas 
Me interessa mais 
Amar e mudar as coisas 
Amar e mudar as coisas 
Me interessa mais 

¹ Blue jeans: calça de tecido jean azul.  

² Play it cool, baby: fique tranquilo, querido.  

 

01-Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I – O eu lírico apresenta ao longo do poema um interesse por teorias 
esotéricas, ligadas ao que é real.  

II – As alucinações do eu lírico estão relacionadas a experiências etéreas, 
como o cotidiano.   

III – É possível afirmar que o eu lírico se interessa pela preservação daquilo 
que ele vivencia e observa.  

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

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



 

02- Leia atentamente as afirmações a seguir: 
I – É possível afirmar que o eu lírico nega teorias em favor de uma vivência 
prática do cotidiano.  
II – A figura de linguagem presente em “cravos, espinhas no rosto” é 
metonímia.   
III – Para o eu lírico, o cotidiano é permeado por situações de violência, 
marginalidade e solidão. 
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  
a) Todas. 
b) I e II. 
c) I e III.  
d) III. 
 
03- A locução “dia a dia” foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico, 
implantado no Brasil em 2008. Houve algumas alterações também em relação 
à acentuação. A alternativa que apresenta outras palavras também modificadas 
pelo Novo Acordo Ortográfico é: 
a) lâmpada, âncora; árvore. 
b) bóia, jóia, paranóico. 
c) saída, egoísmo, saúde.  
d) papéis, fiéis, herói.  
 
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às 
questões 4 e 5: 

 
04- Leia as afirmações a seguir: 
I   – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda não gosta de sopas. 
II – É possível afirmar que Mafalda se conforma com a definição da palavra 
“sopa”, presente no dicionário. 
III – No último quadrinho, a mãe de Mafalda consegue imaginar por que o 
dicionário está no lixo.  
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

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



 

05- Assinale a alternativa correta: 
a) A tirinha foi escrita em linguagem formal.  
b) Em “Não diz que é uma porcaria repugnante?”, o verbo “diz” está conjugado 
na terceira pessoa do singular presente do subjuntivo. 
c) Em “Lê pra mim”, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular do 
modo imperativo. 
d) No primeiro quadrinho, “Nãããoo?” é uma interjeição. 
 
Matemática 
 
6- Em relação a função f definida por f(x) = 1 + x2, assinale a alternativa correta 
a) É uma função linear crescente; 
b) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para cima; 
c) É uma função linear decrescente; 
d) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para baixo; 

 
7- Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso 
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número seja maior do que 25 é de 
aproximadamente: 
a) 20% 
b) 25% 
c) 27% 
d) 30% 

 
 
 
 
      8- O valor de x na equação 2(x – 3) + 4(x – 5) = 4x é: 

a) 6 
b) 11 
c) 13 
d) 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9- O governo anunciou que o valor do salário mínimo será corrigido de R$ 998 
para R$ 1.039 para o ano de 2020. A medida entrou em vigor no dia 
01/01/2020. É mais correto dizer que a porcentagem do reajuste foi de: 

a) 3,9% 
b) 4% 
c) 4,1% 
d) 4,2% 



 

 
10- O décimo nono termo da progressão aritmética (11, 19...) é: 
a) 155 
b )147 
c) 163 
d) 171 

 
 

 
 
 
 
 
 
Conhecimentos Gerais 
 

      11-O dia 21 de março é anualmente feriado municipal, em Roseira. O dia 
comemora: 
a) Dia da Padroeira Sant’ Ana 
b) Aniversário da emancipação política administrativa da cidade. 
c) Inauguração da Igreja Nossa Senhora da Piedade que deu início a cidade. 
d) Dia da Consciência Negra. 

 
12- O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, viajou ao Líbano 
após fugir do Japão, onde é acusado de crimes: 
a) financeiros. 
b) políticos. 
c) hediondos. 
d) cibernéticos 
 
13- As inundações de 02/01/2020 provocadas pelas chuvas torrenciais na 
região de Jacarta, deixaram pelo menos 29 mortos, anunciaram os serviços de 
emergência. O balanço não é definitivo, informou a agência de gestão de  
Catástrofes. Dezenas de milhares de pessoas procuraram abrigos temporários 
na região da capital, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Estas são 
consideradas as inundações mais graves nos últimos anos. Jacarta, é capital 
da: 
a) Malásia. 
b) Filipinas. 
c) Indonésia. 
d) Nova-Guiné. 
 
 14-A manifestação de Ano-Novo em Hong Kong, que já contava com a 
presença de milhares de pessoas, terminou antes do previsto a pedido da 
polícia. Durante a passeata, organizada pela Frente Civil pelos Direitos 
Humanos, os manifestantes lembraram mais uma vez ao governo, através de 
cartazes e gritos, as demandas do movimento pró-democracia. As exigências 
dos manifestantes incluem: 
I. Uma investigação independente da brutalidade policial na repressão dos 
protestos; 
II. Anistia para as mais de 6.000 pessoas detidas; 



 

III. A retirada do termo "revolta" da manifestação de 12 de junho; 
IV. O sufrágio universal para eleger o chefe do governo local. 
São corretas: 
a) afirmativas I, II e III. 
b) afirmativas II e IV. 
c) afirmativas I, II e IV. 
d) todas afirmativas. 
 
15- Idealizador do pacote anticrime sancionado por Jair Bolsonaro, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes celebrou a aprovação da lei 
e rebateu críticas sobre a criação do juiz de garantias. Esse juiz será 
responsável: 
a) Pelo controle da investigação penal, mas não pela sentença contra o 
investigado. 
b) Por supervisionar todo o processo de investigação e julgamento, interferindo 
quando julgar necessário. 
c) Por reavaliar a decisão do juiz encarregado do processo quando solicitado 
pelo réu. 
d) Pela priorização ao combate à criminalidade organizada e aos crimes 
violentos. 
 
 
Conhecimentos específicos 
 
 
The text below is part of the Japanese tale “My Lord Bag of Rice”: 
 
“Long, long ago there lived in Japan a brave warrior known to all as Tawara 
Toda or “My Lord Bag of Rice”. His true name was Fujiwara Hidesato and there 
is a very interesting story of how he came to change his name. One day he 
went out in search of adventures because he had the nature of a warrior and 
could not bear to be idle. So he picked up his two swords, took his huge bow, 
which was much taller than himself, in his hand, strapped his quiver on his back 
and started out.  
He had not gone far when he came to the bridge of Seta-no-Karashi crossing 
one end of the beautiful Lake Biwa. As soon as he stepped on the bridge, he 
saw lying right across his path a huge serpent-dragon. Its body was so big that 
it looked like the trunk of a large pine tree and it took up the whole width of the 
bridge. One of its huge claws rested on the parapet of one side of the bridge 
while its tail lay right against the other. The monster seemed to be asleep, and 
as it breathed, fire and smoke came out of its nostrils. 
At first, Hidesato could not help feeling alarmed at the sight of this horrible 
reptile lying in his path, for he must either turn back or walk right over its body.” 
 
According to the text, answer the questions 16 to 22 below: 
 



 

16- Choose the correct alternative to fill in the gap. 
The text chronicles an adventure of a ___________________. 

a) Brave warrior 
b) Bag of rice 
c) His true name 
d) Long, long ago 

 
17- Why did the warrior go out in search of adventures? 

a) Because he wanted to see the beautiful lake Biwa; 
b) Because he had a nature of a warrior; 
c) Because he needed to change his name; 
d) Because he wanted to kill a monster; 

 
18- What did the warrior strap on his back? 

a) His bag of rice 
b) His two swords 
c) His huge bow 
d) His quiver 

 
19- Complete the sentence with the correct answer. 
Hidesato had not gone far when he came to the _______________  

a) Bridge 
b) Village 
c) Lake 
d) Road 

 
20- What did the warrior see when he stepped on the bridge? 

a) The beautiful lake Biwa 
b) A large pine tree 
c) A huge reptile 
d) Fire and smoke 

 
21- What does the sentence “Its body was so big that it looked like the trunk of 
a large pine tree” mean? 

a) The monster was a tree; 
b) The monster was smaller than a tree; 
c) The monster's body was as big as a tree; 
d) The monster was bigger than a tree; 

 
22- In this part of the text “At first, Hidesato could not help feeling alarmed at the 
sight of this horrible reptile lying in his path”, what was the monster doing? 

a) It was ready to attack Hidesato; 
b) It was alarmed by Hidesato; 
c) It was lying to Hidesato; 
d) It was lying in Hidesato’s path; 

  



 

23- The alternative that contains the correct conjugation of the verb “to be” in 
the simple past is: 

a) I was / You were / He was / She was / It was / We were / You were / 
They were; 

b) I am / You are / He is / She is / It is / We are / You are / They are;  
c) I was / You was / He was / She was / It was / We were / You were / They 

were;  
d) I will / You will / He will / She will / It will / We will / You will / They will. 

 
24- Complete the sentence with the correct answer.  
The man was talking with that girl _________ is wearing a white shirt. 

a) Where 
b) Who 
c) Whom 
d) Which 

 
 
25- Complete the sentence with the correct answer. 
I _________ this type of food for the last 2 years. 

a) Ate  
b) Eaten  
c) Eating 
d) Have been eating 

 
 
 


