PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA-SP
MONITOR DE JUDÔ
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 GUAÍRA/SP – MONITOR DE JUDÔ
Marque aqui as suas respostas:
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Língua Portuguesa

b) Ela a mesma o convidou.
c) Ela, mesmo, o convidou-o.
d) Nenhuma das alternativas.

1) Assinale a alternativa que apresenta penas divisões
silábicas CORRETAS.
a)Pa-ni-fi-ca-do-ra / qua-dra-ngu-lar.
b)Di-vi-so-r / ar-ma-de-ira.
c)Res-pe-ito-so / la-te-ral.
d)Nenhuma das alternativas

9) Em qual das alternativas abaixo a palavra em destaque
deveria ser separada?
a)Os demais alunos podem esperar na sala.
b) Os demais candidatos recorreram a justiça.
c) Eu não falei nada, demais, não havia o que dizer.
d) Nenhumas das alternativas.

2) Utilizando seus conhecimentos sobre modos verbais,
assinale a opção em que o verbo destacado esteja no
modo imperativo.
a)Se respondo mal, ele se zangaria.
b)Haveria na festa umas doze pessoas.
c)Faça sua tarefa agora!
d)Nenhuma das alternativas.

10)Assinale a alternativa CORRETA em que todas as
palavras estão grafadas de acordo com a palavra em
destaque concessão:
a) compressão; impressão; repressão.
b) converssão; inverssão; diverssão.
c) excessão;detessão;distossão.
d)Nenhuma das alternativas.

3) Indique a forma CORRETA sobre o uso de plural de
nomes compostos.
a)Grã-cruz / grã-cruzes.
b)Girassol / girassols.
c)Furta-cor / furtas-cores.
d)Nenhuma das alternativas

Conhecimentos Gerais
11)Sobre Políticas Públicas assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Políticas públicas governamentais são entendidas como o
Estado em ação. É o Estado implantando um projeto de
governo, através de programas, de ações voltadas para
setores específicos da sociedade.
b)Políticas públicas são resultantes da atividade política,
requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar
os objetivos desejados, constituem-se de decisões e ações
que estão revestidas da autoridade soberana do poder
público.
c)As políticas públicas repercutem na economia e nas
sociedades, daí por que qualquer teoria da política pública
precisa também explicar as inter-relações entre Estado,
política, economia e sociedade.
d)Nenhuma das alternativas.

4) Colocando em pratica seus conhecimentos sobre
adjuntos adverbiais e suas variações, identifique a
afirmação verdadeira.
a)Na frase “Pedro trabalhava em Vitória” A expressão “em”
caracteriza um adjunto adverbial de modo.
b)Na frase “Pedro não trabalhará hoje” A expressão “hoje”
caracteriza um adjunto adverbial de tempo.
c)Na frase “Pedro está trabalhando bem” a expressão “bem”
caracteriza um adjunto adverbial de finalidade.
d)Nenhuma das alternativas.
5) Leia a seguinte frase e assinale a questão que indica
corretamente o uso da conjunção.
“A pobreza e a riqueza andam sempre em companhia. ”
a)A conjunção “e” presente na frase é uma conjunção aditiva.
b)A conjunção “e” presente na frase é uma conjunção
adversativa.
c)A conjunção “e” presente na frase é uma conjunção
alternativa.
d)Nenhuma das alternativas.

12) Poder judiciário é o responsável por julgar através
das leis criadas pelo legislativo e pela constituição do
país. Os órgãos que compõem o poder judiciário
são: Analise as afirmativas abaixo:
I- Supremo Tribunal Federal (STF): é o órgão máximo do
Judiciário, composto por 11 ministros indicados pelo
Presidente da República, que também devem ter aprovação
do Senado.
II- Superior Tribunal de Justiça (STJ): está acima do STF e
julga causas criminais que envolvam pessoas que estão em
cargos com o “foro privilegiado”, são eles desembargadores,
governadores estaduais, Juízes de Tribunais Regionais
Federais, Eleitorais e Trabalhistas, Ministros e outras
autoridades.
III- Justiças Estaduais: cada estado é tem o seu Tribunal de
Justiça (TJ) e os Juízes Estaduais. Os integrantes do TJ são
os chamados desembargadores (juízes de segunda instância)
e podem contestar e avaliar a decisão de juízes estaduais
(primeira instância).
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I,III.
b)Apenas II, III.
c)Apenas I, II.
d)Nenhuma das alternativas.

6- Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a
uma frase declarativa afirmativa:
a)Estude para a prova agora.
b)Gosto de estudar antes de trabalhar.
c)Eu gostaria saber se posso caminhar.
d) Nenhuma das alternativas.
7) Assinale a alternativa que explica corretamente o uso
do porquê na seguinte frase: “Estou exausta, porque
estudo o dia todo e não tenho tempo para brincar”.
a) O uso não é acentuado pois indica uma pergunta.
b) Indica a explicação para o sujeito estar exausto, tem o
valor de “pois”
c) Indica causa para o sujeito estar exausto, tem o valor de
“porém”.
d) Nenhuma das alternativas.
8)Em relação à Concordância, é muito comum a utilização
equivocada da palavra mesmo/mesma. Mesmo quando
equivale a próprio, varia normalmente. Indique abaixo a
resposta CORRETA que apresenta um exemplo da regra
descrita acima.
a) Ela mesmo o convidou.

13)De acordo com a Constituição Federal Art. 216.
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
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sociedade brasileira, nos quais se incluem: Assinale a
alternativa CORRETA referente a esse artigo:
a) I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e
viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
b) I- defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; IIprodução, promoção e difusão de bens culturais; III- formação
de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas
múltiplas dimensões; IV- democratização do acesso aos bens
de cultura; V- valorização da diversidade étnica e regional.
c) I - diversidade das expressões culturais; II - universalização
do acesso aos bens e serviços culturais; III - fomento à
produção, difusão e circulação de conhecimento e bens
culturais; IV - cooperação entre os entes federados, os
agentes públicos e privados atuantes na área cultural; V integração e interação na execução das políticas, programas,
projetos e ações desenvolvidas.
d)Nenhuma das alternativas.

17)No ano de 1891 é promulgada a primeira Constituição
da República, e foi eleito presidente da república:
a) Deodoro da Fonseca
b)Marechal Floriano Peixoto.
c)Prudente de Moraes.
d)Nenhuma das alternativas.

18) Existem cinco grupos de ilhas distantes da costa em
território
brasileiro,
que
apresentam
paisagem
deslumbrante e fauna muito rica: Penedos de São Pedro
e São Paulo, Atol das Rocas, Fernando de Noronha,
Abrolhos, Trindade e Martim Vaz. Assinale a alternativa
CORRETA que descreve o Atol das Rocas:
a) Arquipélago de 18,4 km2 , formado por 19 ilhas encontrase localizado a 345 km a leste do estado do Rio Grande do
Norte. Em 1988, foi transformado em Parque Nacional
Marinho e anexado ao estado de Pernambuco.
b) É uma pequena ilha formada por corais, de difícil acesso
devido à grande quantidade de recifes, situada a 240 km a
nordeste do estado do Rio Grande do Norte. Nesta ilha foi
criada, em 1979, a primeira reserva biológica do país.
c) Encontra-se a 80 km da costa sul do estado da Bahia, em
área onde se verifica intenso movimento de navegação
marítima. O arquipélago é formado por cinco ilhotas de coral
e possui um farol construído em 1861, além de uma
população de cerca de 15 pessoas.
d)Nenhuma das alternativas.

14)Conforme a Constituição Estadual do Estado de São
Paulo Artigo 152 - A organização regional do Estado tem
por objetivo promover: Assinale V(verdadeiro) e F(falso)
analisando as afirmativas referente ao artigo:
(
) o planejamento regional para o desenvolvimento
socioeconômico e melhoria da qualidade de vida;
( ) a cooperação dos diferentes níveis de governo, mediante a
descentralização, articulação e integração de seus órgãos e
entidades da administração direta e indireta com atuação na
região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos
públicos a ela destinados;
( ) a utilização racional do território, dos recursos naturais,
culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o controle
da implantação dos empreendimentos públicos e privados na
região;
( ) a integração do planejamento e da execução de funções
públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na
região;
( ) a redução das desigualdades sociais e regionais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)V, F, V, F, V.
b)V, V, V, V, V.
c) F, V, F, V, V.
d)Nenhuma das alternativas.

19)Analise as afirmativas abaixo sobre aspectos
geográficos do estado de São Paulo:
I- Limites geográficos: Mato Grosso do Sul e Minas Gerais
(norte); Paraná (sul); Minas Gerais, Rio de Janeiro e oceano
Atlântico (leste) e Paraná (oeste).
II- Fronteiras com os seguintes estados: Paraná, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, Goiás.
III- Clima: subtropical (Planalto Paulista) e tropical (norte e
Vale do Ribeira) e tropical atlântico (litoral).
IV- Vegetação: vegetação de mangues na região litorânea;
Mata Atlântica (região litorânea e Serra da Mantiqueira);
Florestas Tropicais no restante do estado.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas II, IV.
b)Apenas I, II, III.
c)I, III, IV.
d)Nenhuma das alternativas.

15)Com base na Lei Orgânica do Município de GuaíraSP complete o Artigo 96)- A realização de obras públicas
municipais deverá estar adequada às diretrizes do :
a) Conselho de Política de Administração.
b) Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
c) Conselho Fiscal dos Munícipes.
d)Nenhuma das alternativas.

20) Situado a 519 metros de altitude, o munícipio de
Guaíra -SP tem as seguintes coordenadas geográficas:
a) Latitude: 20° 19' 5'' Sul, Longitude: 48° 18' 42'' Oeste.
b) Longitude: 20° 19' 5'' Sul, Latitude: 48° 18' 42'' Oeste.
c) Latitude: 20° 19' 5'' Oeste, Longitude: 48° 18' 42''Sul.
d)Nenhuma das alternativas.

16)Considerando a Lei Orgânica do Município de GuaíraSP Artigo 103)- A alienação de bens municipais,
subordinada à existência de interesse público,
devidamente justificado, será sempre precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas: II - quando
móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos
seguintes casos: Assinale a alternativa INCORRETA
referente a esse artigo:
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de
interesse social.
b) permuta.
c) venda de ações que será obrigatoriamente efetuada em
bolsa.
d)Nenhuma das alternativas.

3

