PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

MONITOR
____________________________________________________________

CADERNO DE
QUESTÕES
____________________________________________________________

ABRA SOMENTE QUANDO AUTORIZADO
____________________________________________________________________

Nome do Candidato:
Assinatura:

Concurso Realizado pela:

Contato
concurso@planexcon.com.br
Tel.0xx15 3282.3542

INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 09 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Língua Portuguesa, com 10 questões, enumeradas de 01 a 10;
- Matemática, com 10 questões, enumeradas de 11 a 20
- Conhecimentos Específicos, com 10 questões, enumeradas de 21 a 30;
- Conhecimentos Gerais, com 10 questões, enumeradas de 31 a 40.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende às
condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente após
30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com todos
os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta esferográfica
de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A) ”.
11. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
12. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação incorreta
efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não será
substituído em hipótese alguma.
13. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder as
questoes de numeros 01 a 04

MONITOR
b) Uma.
c) Ainda.
d) Nesse.
e) Caso.
QUESTÃO 03
Em “Eu te amo calado”, o substantivo “calado”
tem a funçao sintatica de:
a) Complemento nominal.
b) Agente da passiva.
c) Objeto indireto.
d) Objeto direto.
e) Predicativo do sujeito.

Certas Coisas
Nao existiria som
Se nao houvesse o silencio
Nao haveria luz
Se nao fosse a escuridao
A vida e mesmo assim,
Dia e noite, nao e sim...

QUESTÃO 04
Leia os versos a seguir: “Eu te amo
calado/Como quem ouve uma sinfonia”.

Cada voz que canta o amor nao diz
Tudo o que quer dizer,
Tudo o que cala fala
Mais alto ao coraçao.
Silenciosamente eu te falo com paixao...

A oraçao destacada e classificada como:
a) Subordinada substantiva objetiva direta.
b) Subordinada adverbial comparativa.
c) Coordenada sindetica conclusiva.
d) Coordenada assindetica.
e) Subordinada
substantiva
completiva
nominal.

Eu te amo calado,
Como quem ouve uma sinfonia
De silencios e de luz.
Nos somos medo e desejo,
Somos feitos de silencio e sons,
Tem certas coisas que eu nao sei dizer...

QUESTÃO 05
Leia os textos abaixo:

A vida e mesmo assim,
Dia e noite, nao e sim...
Eu te amo calado,
Como quem ouve uma sinfonia
De silencios e de luz,
Nos somos medo e desejo,
Somos feitos de silencio e sons,
Tem certas coisas que eu nao sei dizer...
E digo...

Assinale a alternativa cujos termos estao de
acordo com a norma-padrao:
a) Bem-vindo a cidade das flores/ A ninguem
interessa o nosso plano.
b) Bem vindo a cidade das flores/ A ninguem
interessa o nosso plano.
c) Bem vindo a cidade das flores/ A ninguem
interessa o nosso plano.
d) Bem-vindo a cidade das flores/ A ninguem
interessa o nosso plano.
e) Bem-vindo a cidade das flores/ A ninguem
interessa o nosso plano.

Compositor: Lulu Santos

QUESTÃO 01
A antítese figura de linguagem, ocorre em:
a) Eu te amo calado.
b) Como quem ouve uma sinfonia.
c) Silenciosamente eu te falo com paixao.
d) Somos feitos de silencio e sons.
e) Tem certas coisas que eu nao sei dizer.
QUESTÃO 02
No verso: “Silenciosamente eu te falo com
paixão...”, o vocabulo sublinhado pertence a
mesma classe gramatical que:
a) Algum.

QUESTÃO 06
O cidadao e o maior agente para melhorar o
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planeta. Para a consolidaçao efetiva de um
QUESTÃO 08
processo de desenvolvimento sustentavel, fazSusi! Me ajuda a bolar uns nomes científicos
se necessaria a participaçao coletiva, mas para
pros meus insetos enquanto a professora nao
atingir e preciso que tenha início no individual,
esta olhando. Assinale a alternativa em que a
ou seja, partir do particular para o geral. Nesse
classificaçao morfologica do termo destacado
sentido, cada indivíduo deve avaliar seu
do texto esta correta:
conjunto de comportamentos e as possíveis
a) Pronome possessivo.
consequencias que eles provocam no meio
b) Conjunçao.
ambiente e buscar seus interesses de modo
c) Substantivo.
que nao haja grandes agressoes a ele.
d) Preposiçao.
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/o-cidadaoe) Adverbio.
no-desenvolvimento-sustentavel.htm- (Acesso em
14/03/2019)

QUESTÃO 09
A alternativa em que todas as palavras
apresentadas sao acentuadas em virtude da
mesma regra que determina a acentuaçao da
palavra “agradável” apresentada no texto,
esta em:
a) Bíceps/ingenuo/cortex.
b) Impar/cortex/carater.
c) Agua/ fossil/ ímpar.
d) Serie /nodoa /aereo.
e) Facil/adoravel/reptil.

O texto traz algumas dicas para que o processo
de desenvolvimento sustentavel aconteça.
Assinale a alternativa cujo vocabulo e
sinonimo do termo “sustentavel”:
a) Defensavel.
b) Inoperacional.
c) Padecido.
d) Planetario.
e) Terreo.
QUESTÃO 07
Das as alternativas abaixo, qual representa um
paronimo do verbo deferir:
a) Atender.
b) Conceder.
c) Diferir.
d) Adiar.
e) Prolongar.

QUESTÃO 10
No segmento “Quem sabe, sentando lá na
frente da turma, você pare de distrair o Calvin”
as vírgulas sao empregadas para:
a) Separar aposto e vocativo.
b) Marcar a supressao do verbo em uma
oraçao.
c) Separar oraçoes independentes.
d) Separar adjunto adverbial deslocado.
e) Indicar a elipse de um termo.

Leia o texto abaixo para responder as
questoes de numeros 08 a 10

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
No Condomínio Mar Azul, tem um
reservatorio de agua em forma de cilindro cuja
base e um círculo de raio de 10 metros e 6
metros de altura. Como o aspecto dele estava
bastante embolorado, resolveu-se pinta-lo. O
pintor contratado para executar o serviço,
cobrou um valor de R$ 8,00 o metro quadrado
de pintura. Ao termino do serviço o valor
devido ao pintor foi de:
a) R$ 1.280,00.
b) R$ 2.048,00.
c) R$ 2.560,00.
d) R$ 4.800,00.
e) R$ 8.038,40.
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QUESTÃO 12
Um conservatorio musical tem 320 alunos
matriculados. Entre eles, 146 tocam violao, 84
tocam flauta e 38 tocam os dois instrumentos.
Escolhendo ao acaso um dos alunos, qual a
probabilidade de ele nao tocar nenhum desses
instrumentos:
a) 42%.
b) 41%.
c) 40%.
d) 38%.
e) 35%.
Certa tarde, no clube de campo “Ceu Azul,” foi
realizada uma pesquisa entre os associados
que se encontravam na lanchonete, com a
finalidade de saber o numero de esportes que
cada entrevistado pratica semanalmente. De
acordo com o grafico, e considerando o total
de associados pesquisados, a porcentagem de
associados que pratica semanalmente 2 ou 4
esportes e de:
a) 5%.
b) 10%.
c) 15%.
d) 20%.
e) 25%.

QUESTÃO 13
Tres costureiras produziram 250 lençois em 5
dias. Se a oficina contratar mais duas
costureiras por 3 dias, quantos lençois serao
produzidos pelas 5 costureiras:
a) 500.
b) 520.
c) 680.
d) 700.
e) 710.
QUESTÃO 14
Se Willian e ator, entao Gisele nao e atleta. Se
Odilon e atleta, entao Sergio e caricaturista.
Assim sendo, podemos verificar que:
Gisele e Odilon sao atletas. Logo, se conclui
que:
a) Willian e ator e Sergio e caricaturista.
b) Willian e ator se, e somente se, Sergio e
caricaturista.
c) Willian nao e ator e Sergio nao e
caricaturista.
d) Willian nao e ator e Sergio e caricaturista.
e) Willian nao e ator se, e somente se, Sergio
nao e caricaturista.

QUESTÃO 16
Maria foi pagar a prestaçao de seu carro
referente ao mes de março, com 6 dias de
atraso. O valor da prestaçao era de R$ 650,00,
porem teve que pagar 0,4% de juro simples a.d.
(ao dia). O valor total pago por Maria pela
prestaçao do mes de março foi de:
a) R$676,00.
b) R$675,60.
c) R$665,60.
d) R$663,00.
e) R$660,40.

QUESTÃO 15
Observe o grafico abaixo:

QUESTÃO 17
Na academia de ginástica, no período noturno,
o número de alunos que estão frequentando
diariamente, possuem as idades abaixo
elencadas:
17, 19, 15, 29, 19, 17, 31, 21, 15, 16, 23,
21, 19, 16, 18, 21, 23, 25,19, 17, 24, 23,
19, 31, 27, 28, 30, 23, 19.
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Logo, o correto referente a esses dados, consta
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
na alternativa:
a) A mediana é 19 e a média é 21,55.
QUESTÃO 21
b) Moda e mediana, ambas são iguais a 19.
De acordo com o Manual de orientaçao
c) A moda e a média das idades são iguais a
pedagogica “Brinquedos e brincadeiras de
21.
creches” (2012) Em torno dos 2 anos das
d) A moda é 19 e a mediana é 21.
crianças, o papel do adulto na brincadeira com
e) A mediana das idades é 19 e a média é 29.
objetos e na reorganização dos brinquedos é
fundamental. Os principais papeis sao, com
QUESTÃO 18
exceção de:
Observe o grafico abaixo:
a) Selecionar e organizar sacolas, latas, caixas
ou bacias e recolher os materiais
espalhados.
b) Convidar as crianças para guardar os
objetos nas sacolas e pendurar nos ganchos.
c) Nao e preciso estimular ou elogiar o que a
criança faz, mas observar, fazendo os
registros.
d) Intervir, quando a criança estiver aflita ou
precisar de atençao, ou entao, quando uma
Ele representa uma funçao:
delas começar a perturbar as outras – nesse
a) Afim.
caso oferecer um recipiente para a criança
b) Modular.
colocar os objetos dentro.
c) Quadratica.
e) O principal papel do adulto e o de ser
d) Exponencial.
protagonista, pois somente atraves dele e
e) Linear.
que as interaçoes e as brincadeiras
acontecem.
QUESTÃO 19
Juju comprou cinco camisetas, tres bermudas
e duas sandalias para levar em sua viagem de
ferias. De quantas maneiras diferentes Juju
podera vestir-se:
a) 10.
b) 13.
c) 17.
d) 27.
e) 30.

QUESTÃO 22
Em consonancia com O Referencial Curricular
Nacional para a Educaçao Infantil, vl. 2
(1998)“Todas as atividades permanentes do
grupo contribuem, de forma direta ou indireta,
para a construção da identidade e o
desenvolvimento da autonomia, uma vez que
são competências que perpassam todas as
vivências das crianças.”

QUESTÃO 20
Rodrigo possui a idade de 15 anos, enquanto
que seu pai tem 45 anos. Levando em
consideraçao a mesma razao entre as idades
deles, assinale a alternativa que indica a idade
de Rodrigo caso seu pai tivesse 60 anos de
idade:
a) 30 anos.
b) 12 anos.
c) 18 anos.
d) 25 anos.
e) 20 anos.

A esse respeito, considere os itens abaixo
elencados e assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa:
(
) Oferta permanente de atividades
diversificadas em um mesmo tempo e espaço
e uma oportunidade de propiciar a escolha
pelas crianças.
(
) Organizar, todos os dias, as mesmas
atividades, tais como cantos para desenhar,
para ouvir musica, para pintar, para olhar
livros, para modelar, para jogos de regras etc.,
auxilia o desenvolvimento da autonomia.
(
) Outras atividades permanentes
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merecem um destaque pela visibilidade que
desenvolvimento da identidade e da autonomia.
oferecem as crianças de suas proprias
O fato de a criança, desde muito cedo, poder se
competencias. Permitem as crianças realizar
comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde
sozinhas algumas das açoes para as quais elas
representar determinado papel na brincadeira
ja tem competencia e que muitas vezes, por
faz com que ela desenvolva sua imaginação.
questoes de organizaçao, sao realizadas pelos
Nas brincadeiras as crianças podem
adultos, como servir o prato de comida ou
desenvolver algumas capacidades importantes,
cuidar de sua higiene pessoal.
tais como a atenção, a imitação, a memória, a
(
) O banho, lavar as maos, escovar os
imaginação. Amadurecem também algumas
dentes etc. sao outras possibilidades de
capacidades de socialização, por meio da
atividades permanentes que auxiliam a
interação e da utilização e experimentação de
independencia das crianças, contribuindo
regras e papéis sociais.” (In: RCNEI, vl. 2 pg. 22).
para a sua autoestima.
E correto afirmar que o fragmento trata de:
a) Brincar.
As afirmativas sao, respectivamente, de cima
b) Socializaçao.
para baixo:
c) Imaginaçao.
a) F, V, F, F.
d) Imitaçao.
b) V, V, F, F.
e) Comunicaçao.
c) V, F, V, V.
QUESTÃO 25
d) F, V, F, V.
Richter & Barbosa (2010) discordam da
e) V, V, F, V.
tendencia de fazer da Educaçao Infantil uma
QUESTÃO 23
escola “elementar” facilitada ou simplificada e
Para Kishimoto (2010) A criança, mesmo
propoem investir em outro modo de pensar e
pequena, sabe muitas coisas: toma decisões,
organizar o cotidiano da creche. Assim sendo,
escolhe o que quer fazer, interage com pessoas,
as autoras propoem refletir sobre algumas das
expressa o que sabe fazer e mostra, em seus
interrogaçoes que os bebes fazem a educaçao.
gestos, em um olhar, uma palavra, como é
capaz de compreender o mundo. Entre as coisas
A esse respeito, considere os itens abaixo
de que a criança gosta está o brincar, que é um
elencados e assinale V para a afirmativa
dos seus direitos. Logo, conclui-se que:
verdadeira e F para a falsa:
a) Nem todo o período da educaçao infantil e
(
) A expectativa e destacar o currículo
importante para a introduçao das
da creche como um lugar e um tempo que
brincadeiras pois e preciso cuidado com os
tenha como foco nao apenas a presença e a
bebes.
participaçao da criança pequena, mas tambem
b) A opçao pelo brincar desde o início da
a opçao pedagogica de ofertar uma
educaçao infantil e o que garante a
experiencia de infancia rica, diversificada,
cidadania da criança e açoes pedagogicas
complexificada pela intencionalidade de
de maior qualidade.
favorecer experiencias ludicas com e nas
c) Para a criança, o repouso e prioridade e
multiplas
linguagens,
favorecendo
a
atividade principal do dia-a-dia, em
construçao de narrativas que possam oferecer
seguida vem o brincar.
sentido a vida e as aprendizagens.
d) Para educar a criança na creche, e
(
) A qualidade da atençao as crianças de
necessario integrar tao somente a educaçao
zero a tres anos precisa ser discutida e
ao cuidado.
socialmente partilhada, ou seja, um
e) As crianças brincam sozinhas e por isso e
estabelecimento aberto para a discussao com
possível pensar que os eixos norteadores
a família e a sociedade sobre qual infancia e
das praticas pedagogicas nem sempre sao
formaçao queremos oferecer as crianças.
as interaçoes e a brincadeira.
(
) Exige compreender o currículo nao
como um plano previo de ensinar a vida mas
QUESTÃO 24
como abertura a experiencia de viver junto –
“É uma das atividades fundamentais para o
bebes, crianças pequenas e adultos
05
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professores – as situaçoes contextualizadas
sao de carater meramente assistencialista.
em narratividades.
e) Um dos princípios fundamentais das
Diretrizes sao os políticos, pois eles se
As afirmativas sao respectivamente de cima
voltam a valorizaçao da autonomia, da
para baixo:
responsabilidade e da solidariedade.
a) V, F e V.
b) F, F e V.
QUESTÃO 28
c) F, V e F.
De acordo com Manual UNICEF/OMS,
d) V, V e V.
considere as assertivas abaixo elencadas e
e) V, V e F.
assinale V para a verdadeira e F para a falsa:
(
) Crianças são curiosas. Elas querem
QUESTÃO 26
descobrir como podem mudar e afetar as
De acordo com a Resoluçao nº 5, de 17 de
pessoas e as coisas em volta dela já nos
dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes
primeiros meses de vida.
Curriculares Nacionais para a Educaçao
(
) Brincar é o "trabalho" das crianças.
Infantil, leia o fragmento de seu artigo 4º:
Brincar proporciona muitas oportunidades
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação
para pensar e resolver problemas.
Infantil deverão considerar que a criança,
(
) Crianças aprendem brincando e
centro
do
planejamento
curricular,
tentando coisas novas mas nunca observando
______________________que,
nas
interações,
e copiando o que os outros fazem.
relações e práticas cotidianas que vivencia,
constrói sua identidade pessoal e coletiva,
As assertivas sao, respectivamente, de cima
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende,
para baixo:
observa, experimenta, narra, questiona e
a) F, F, V.
constrói sentidos sobre a natureza e a
b) V, F, V.
sociedade, produzindo cultura.
c) V, F, F.
d) V, V, F.
Assinale a alternativa que completa
e) F, V, F.
corretamente a lacuna do fragmento acima:
a) Sujeito historico e de direitos.
QUESTÃO 29
b) Sujeito pensante.
Julia estava brincando no tanque de areia da
c) Pessoa humana.
creche e de repente levou uma picada de
d) Centro das atençoes.
abelha no braço esquerdo. Rita, monitor de
e) Sujeito do processo.
educaçao infantil, socorreu-a. Com relaçao aos
primeiros socorros, assinale a alternativa que
QUESTÃO 27
Rita realizou tendo em vista estar correta de
Em consonancia com o Parecer CNE/CEB nº
acordo com o livro de estudo, volume 2, da
20/2009 - Revisao das Diretrizes Curriculares
Coleçao Pro Infantil (2006):
Nacionais para a Educaçao Infantil e correto
a) Levantou o membro afetado de Julia para
afirmar que:
diminuir a dor.
a) Educar cuidando inclui acolher, garantir a
b) Retirou o ferrao, lavou o local com agua e
segurança, mas nao alimentar a
sabao e encaminhou Julia para o Posto de
curiosidade,
a
ludicidade
e
a
Saude para a avaliaçao.
expressividade infantis.
c) Fez pressao no local ferido com um pano
b) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a
limpo.
Educaçao Infantil sao de carater opcional.
d) Lavou o local com agua oxigenada.
c) A família constitui o primeiro contexto de
e) Fez um curativo com gaze.
educaçao e cuidado do bebe.
d) As
creches
se
constituem
em
QUESTÃO 30
estabelecimentos educacionais publicos ou
Com referencia ao manual “Cuidados para o
privados que educam e cuidam de crianças
Desenvolvimento da Criança”, assinale a
de zero a tres anos de idade e suas funçoes
alternativa incorreta:
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a) Os bebes abaixo do peso e crianças
sendo mais de 200 tipos.
desnutridas tem dificuldade de aprender.
e) A tocha olímpica e feita de alumínio, com
b) Elas podem ser tímidas, facilmente
30% de material reciclado de resíduos de
irritaveis, difíceis de alimentar e menos
construçao de habitaçoes temporarias de
propensas a brincar e se comunicar.
Iwate, Miyagi e Fukushima, destinadas a
c) Crianças desnutridas, doentes e com
pessoas que perderam suas casas no
deficiencias tem necessidades especiais.
terremoto e tsunami em 2011.
d) Suas famílias tambem precisam de ajuda
QUESTÃO 33
para entender como suas crianças
O ex-presidente Michel Temer foi preso em
comunicam
fome,
desconforto
e
Sao Paulo na manha de quinta-feira
necessidades.
(21/03/19) pela força-tarefa da Lava Jato do
e) Cada criança e unica ao nascer, porem as
Rio de Janeiro. Os agentes tambem prenderam
diferenças entre elas nao afetam o modo
o ex-ministro Moreira Franco no Rio. A prisao
como elas aprendem e, tao menos o modo
de Temer e preventiva, ou seja, sem prazo
como elas sao tratadas no início das suas
determinado.
vidas, chega a afetar o seu aprendizado.
Temer e um dos alvos da Lava Jato do Rio. A
prisao teve como base a delaçao
CONHECIMENTOS GERAIS
de___________________________________, dono da
Engevix. O empresario disse a Polícia Federal
QUESTÃO 31
que pagou___________________________, a pedido
A Mangueira e a grande escola campea do
do coronel Joao Baptista Lima Filho (amigo de
carnaval 2019 do Rio de Janeiro. Para
Temer), do ex-ministro Moreira Franco e com
conquistar o seu 20º título, a Mangueira
o conhecimento do presidente Michel Temer.
apresentou o seguinte enredo:
https://is.gd/HTNFZq Acesso em 23 de Março de
a) “Historia pra ninar gente grande”.
2019– Adaptado
b) “Cada macaco no seu galho. O, meu pai, me
de o pao que eu nao morro de fome”.
A Engevix fechou um contrato em um projeto
c) “Quem nunca...? Que atire a primeira
da usina de Angra 3:
pedra!”.
a) Joesley Batista/cem mil em propina.
d) “Quem nao viu vai ver...As fabulas do Beijab) Jose Antunes Sobrinho/um milhao em
flor”.
propina.
e) “Me da um dinheiro aí”.
c) Vanderlei de Natale/duzentos mil em
propina.
QUESTÃO 32
d) Brian Prado/cento e cinquenta mil em
“O comite organizador dos jogos de Toquio de
propina.
2020 apresentou na quarta-feira (20 de março)
e) Wellington Moreira Franco/duzentos e
a tocha olímpica.”
vinte mil em propina.
https://is.gd/JRKKZc Acesso em 23 de Março de 2019–
Adaptado

QUESTÃO 34
O naufragio de uma balsa superlotada deixou
dezenas mortos no rio Tigre, em Mossul, no
norte do Iraque, na quinta-feira (21/03/19).
Ela transportava passageiros da margem do
rio para uma pequena ilha turística chamada
Um al Rabeein. Segundo o Ministerio do
Interior iraquiano, 94 pessoas morreram.
A maioria das vítimas sao mulheres e crianças
que nao sabiam nadar, disse o chefe da Defesa
Civil de Mossul, Husam Khalil. Cerca de 250
pessoas estavam a bordo, cinco vezes mais
que a capacidade da balsa, informou.

Assinale a alternativa incorreta a respeito do
trecho acima:
a) Com design moderno, 71 centímetros e 1,2
kg, a tocha tem tons em dourado e rosa e
formato de uma flor de cerejeira estilizada.
b) A tocha e trabalho do designer Tokujin
Yoshioka.
c) O comite nomeou a cor sakura e ouro sakura significa flor de cerejeira em
japones.
d) A arvore cerejeira e símbolo mundial e
floresce em distintos períodos do ano,
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MONITOR
https://is.gd/nzhfQt Acesso em 23 de Março de 2019–
Moçambique. Os numeros da destruiçao
Adaptado
causada pelo fenomeno impressionam.
Apenas nas províncias de Sofala e Manica —
As causas do naufragio continuam
as mais afetadas pelo ciclone sao 109.528
desconhecidas, porem:
pessoas diretamente afetadas.
1. Oficiais iraquianos disseram a AP que
https://is.gd/LeuSZe Acesso em 24 de Março de 2019–
houve um problema tecnico.
Adaptado
2. Fontes disseram que nao havia barcos na
area o suficiente para resgatar as vítimas.
(
) A cidade de Beira ficou devastada
3. Suspeita-se tambem de que a abertura das
porque, ao chegar na regiao costeira, a
barragens pode ter causado aumento no
umidade do oceano alimentou a potencia do
nível de agua, o que pode ter
ciclone.
desestabilizado a embarcaçao.
(
) Governo de Moçambique confirma
242 mortos apos ciclone.
Esta (ao) correta (s) a (s) alternativa(s):
(
) A ONU ja considera que o ciclone pode
a) 1 apenas.
ter sido o "pior desastre climatico que se
b) 1 e 2 apenas.
abateu sobre o hemisferio norte".
c) 1, 2 e 3.
(
) Se comparado com o furacao Florence
d) 2 e 3 apenas.
e o furacao Michael, que atingiram os EUA no
e) 2 apenas.
ano passado, o ciclone Idai ja matou pelo
menos o triplo de pessoas ate o momento.
QUESTÃO 35
O comite organizador da Olimpíada de 2020,
As afirmativas sao, respectivamente, de cima
em Toquio, anunciou na madrugada de
para baixo:
22/7/18 o nome dos mascotes da Olimpíada e
a) V, V, F e V.
Paraolimpíada. Suas figuras ja eram
b) V, V, V e V.
conhecidas, mas o batismo aconteceu em
c) V, V, F, e F.
cerimonia transmitida ao vivo nas redes
d) F, F, V e V.
sociais. Assim sendo, o mascote dos Jogos
e) V, F, V e F.
Olímpicos foi chamado de_________________, que
QUESTÃO 37
na escrita japonesa e a junçao das palavras 未
Os muçulmanos voltaram no sabado
来 (futuro) e 永遠 (eternidade). Ja o mascote
(23/03/19) a mesquita de Al Noor, pela
paraolímpico foi batizado de___________________.
primeira vez desde o massacre de 50 fieis por
https://is.gd/EfgMdo Acesso em 23 de Março de 2019–
um extremista australiano, no dia 15 de março.
Adaptado
Apos o ataque perpetrado por Brenton
Tarrant, um supremacista branco de 28 anos,
Na língua portuguesa significa "tao poderoso".
contra duas mesquitas dessa cidade do sul da
a) Shitennoji/ Someity.
Nova Zelandia, a polícia havia fechado Al Noor
b) Mie Ken/ Miraitowa.
por motivos de segurança e para facilitar as
c) Keio/ Odakyu.
investigaçoes. Pequenos grupos de fieis da
d) Shinjuku/ Mie Ken.
comunidade
muçulmana
local
foram
e) Miraitowa/ Someity,
autorizados a entrar em Al Noor no sabado,
23/3. "Recebemos as pessoas em grupos de 15,
QUESTÃO 36
para ir recuperando uma certa normalidade",
O ciclone Idai, que atingiu o sudeste da Africa,
explicou Saiyad Hassen, voluntario na
neste mes de março, particularmente a costa
mesquita. "No momento nao e possível dizer
de Moçambique com maior força, começa a
quando tudo voltara ao normal", disse Hassen.
revelar seus estragos uma semana depois.
https://is.gd/fol9we Acesso em 25 de Março de 2019–
Imagens do sistema de satelites da Agencia
Adaptado
Espacial Europeia mostram que cerca de
2.600 quilometros quadrados de terra estao
inundados apenas na regiao de Beira, em
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Esse fato aconteceu na cidade de:
a) Auckland.
b) Wellington.
c) Queenstown.
d) Christchurch.
e) Tauranga.

MONITOR
artista nunca parou de produzir.
https://is.gd/fVitYd Acesso em 26 de Março de 2019–
Adaptado

O artista se consagrou com os filmes:
a) Casa de Areia/Amarelo Manga.
b) Todas as mulheres do mundo/Barata
Ribeiro, 716.
c) Cidade de Deus/ Carandiru.
d) O Lobo Atras da Porta/Tatuagem.
e) O cangaceiro/O som ao redor.

QUESTÃO 38
Depois de abrir as visitas a chefes de Estado
com a viagem aos Estados Unidos, o
presidente Jair Bolsonaro chegou ao Chile na
quinta-feira (21/3) para um encontro com
líderes de outros países da America do Sul na
sexta-feira e para se reunir com o presidente
chileno, Sebastian Pinera, no sabado.
A escolha do Chile como primeiro destino de
viagem na America do Sul do presidente Jair
Bolsonaro e explicada pelo governo brasileiro
com base em tres motivaçoes.

QUESTÃO 40
Medidas preventivas contra o Aedes aegypti
devem ser reforçadas o ano todo, ja que o
mosquito tambem se prolifera no frio.
No país o aumento de casos da dengue foi de
264%. Foram registrados 229.064 casos nas
primeiras 11 semanas de 2019 (ate 16 de
março). No mesmo período de 2018 foram
registrados 62,9 mil casos de dengue.

https://is.gd/4acxz7 Acesso em 25 de Março de 2019–
Adaptado

https://is.gd/7pTf0j Acesso em 26 de Março de 2019–
Adaptado

Analise as afirmativas abaixo:
1. O alinhamento ideologico entre os dois
presidentes.
2. A oportunidade de reunir uma nova cupula
de países da America do Sul.
3. O fato de o Chile ser o segundo principal
parceiro comercial com o Brasil da regiao.
4. Um ponto interessante e que algumas
empresas brasileiras tem criado sede em
Santiago para usar os acordos de livrecomercio do Chile.
5. O presidente brasileiro havia prometido a
Sebastian Pinera que visitaria seu país tao
logo assumisse o governo do Brasil.

De acordo com a pasta, metade de todas as
mortes registradas neste ano no Brasil por
causa da doença - 31 dos 62 obitos foi no
estado:
a) Da Paraíba.
b) Do Rio de Janeiro.
c) De Sao Paulo.
d) De Alagoas.
e) Do Para.

As afirmativas verdadeiras que traduzem as
tres motivaçoes, sao, respectivamente, de
cima para baixo:
a) 1, 2 e 4.
b) 1, 3, e 5.
c) 3, 4 e 5.
d) 2, 3 e 4.
e) 1, 2 e 3 .
QUESTÃO 39
Morre no Rio, em 23 de março ultimo, o autor,
diretor e ator Domingos Oliveira. Tinha 82
anos e se sentiu mal em casa. Apesar de
doente na ultima decada – sofria de Mal de
Parkinson – e com dificuldades para andar, o
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