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INSTIHJÇÜES:

- Esta prova é composta de 20 l vinte) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas:
o. b. c. d.

- Somente uma alternativa é a correta. ..
- Assinale, inicialmente, no caderno de prova, a alternativa que você julgar correta.
- EJl1 caso de reclamação de questão, esta deverá ser feita em formulário especial
somente durante a realização da prova, devendo ser solicitado o referido formulário e
entregue o mesmo ao fiscal da sala.
.. Os números de O I a 20 110 Cartão-Resposta correspondem, rigorosamente, à
numeração seqüencial atribuída às questões objetivas da prova.
- Preencha, totalmente, C01)1 caneta esferográfíca AZUL ou PRETA, os parênteses da
letra que corresponde à alternativa correta no Cartão-Resposta.
- Não preencha mais de uma alternativa em uma mesma questão, pois, se isso ocorrer, a
resposta será anulada.
- Procure responder a todas as questões.
- Não haverá substituição do Cartão-Resposta.
- Ao sair da sala entregue o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta ao fiscal.
- NÃO nOBn.E~ NÃO Al\lASSE E NÃO ESCREVA NO VERSO DO CARTÃO-
RESPOSTA.

Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser
excluído do concurso:

• Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao concurso, bem
como consultar livros, apontamentos, fazer uso de calculadora ou qualquer outro
tipo de material que for julgado indevido.

• Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na
companhia do fiscal

• Os três últimos candidatos sairão juntos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS ALVES
SECRET ARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO - 001/ 2002-

CARGO: MONITOR

Gramática e Discurso

NOME DO CANDIDATO- .
INSCRIçÃO N° .

PROVA ESCRITA

Leia com atenção o texto a seguir:

Documento da UNESCO

De acordo com a utilização, os meios de informação de massa podem promover o
desenvolvimento do indivíduo, a coesão dos países, bem como a compreensão e a paz
internacionais, apresentando a cada povo uma imagem mais autêntica e mais completa da vida
dos outros povos, ou então tornar-se o novo ópio das massas, provocar a degradação de valores
e passar a ser um instrumento de dominação cultural.

Reflexão do texto:

1a) Assinale com x a alternativa correta:

a- Os meios de comunicação de massa só promovem a paz.
b- Todos os indivíduos utilizam os meios de informação apenas com objetivos educativos.
c- Nunca poderemos utilizar os meios de comunicação de massa para uma dominação cultural.

~ Os meios de comunicação podem provocar a degradação de valores. •

23 Assinale com x somente a alternativa correta:



Leia a seqüência de palavras observando a acentuação correta:

ríi1 árvore, parênteses, carnívoro, próximo,pálido.
b- bússola, pessego, século, dialogo, símbolo.
c- xícara, rapido, olímpico figado,numero.
d- guarana, pontapé, você, retrós, tambem

3a) Assinale com x a classificação gramatical correta das frases a seguir:

a- O número de brasileiros que utilizam a INTERNET ainda é reduzido.
Adjetivo: o número artigo: que

b- Os comerciais da televisão promovem o consumismo.
Substantivo: promovem verbo: da / os

e Nós não viajaremos no sábado.
Advérbio: não

d- A rodovia BR 101, foi duplicada em nossa região.
Substantivo composto: A rodovia

4a) Assinale com x a alternativa correta:

Leia com atenção a análise sintática das seguintes frases:

I- A criança sentia necessidade de afeto.
Adjunto adnominal: A complemento nominal: de afeto

11-Os automóveis passavam velozmente pela estrada.
Adjunto adverbial de modo: velozmente
Adjunto adverbial de lugar: pela estrada

111- A noite estava quente e abafada.
Predicativos do sujeito: quente e abafada

IV- A água estava bem quente.
Adjunto adnominal: A Sujeito: água
Adjunto adverbial de intensidade: bem
Predicativo do sujeito: quente

a- Estão corretas apenas a I e 11.
b- Apenas a 111está correta.
c- Todas as alternativas estão erradas.
~ Todas as alternativas estão corretas.



53) Considerando a concordância verbal, assinale somente a alternativa errada:

Não podem haver rasuras neste documento.
N aquela casa, tudo eram tristezas.
Hão de existir profissionais competentes para este serviço.
Entrar na faculdade era um dos seus sonhos.

c-
d-

Assinale com x a seqüência de palavras escritas corretamente:

a gorjeta, argila, vegetal, laranjeira.
a- brecha, xampu, enchurrada, chapéu.
b- ancioso, licença, festansa,utensílio.
c- Compreenção, abensoar, cansasso,berço.

7a) Assinale com x a alternativa correta:

Um jogo de futebol foi assistido por aproximadamente, cinco dezenas de milhar de pessoas.
Quantas pessoas (unidades) assistiram a esse jogo?

a- 100.000 pessoas.
b- 150 000 pessoas.
c- 5.000 pessoas.
@ 50.000 pessoas.

83) Assinale x a alternativa certa:

Qual o número natural que adicionado a 699 dá como resultado o número 1007?

a- 297
b- 335
® 308
d- 208

9a) Assinale x para a alternativa verdadeira:

Qual é o valor do quadrado do número natural 64?

a- 128
® 4096
c- 2700



•

d- 3096

11a) Leia com atenção e assinale com x a alternativa:

10a) Leia com atenção e assinale com x a alternativa correta:

Dona marta comprou um televisor pagando à vista. Por isso ganhou um desconto de 15%.
Quanto pagou, se o televisor custava R$600,00 ?

a- R$655,00
b- R$550,00
c- R$502,00
® R$510,00

Seu João tem ração suficiente para alimentar suas 12 vacas durante 21 dias. Se elt::.'preciasr
alimentar 2 vacas a mais, quantos dias a ração deverá durar?

a- 24 dias
b- 12 dias
c- 15 dias
@) 18 dias

12a) Assinale x para a alternativa verdadeira:

Na escola onde Cristina estuda, as aulas terminam às12h e 10min. A última aula começa às llh
25min. Quantos minutos dura essa aula?

a- 50min
b- 55min
c- 40 min

~
45min

13a) Assinale a alternativa correta:

A colonização e o povoamento do litoral de Santa Catarina ocorreu a partir de 1700 pelos:

alemães, italianos e russos.
portugueses, poloneses e franceses.

/""'\=--' açorianos, alemães e italianos.
açorianos, portugueses e alemães.

a-



- obre o período colonial assinale a alternativa errada:

o enbor de engenho durante os séculos XVI e XVII ficava com cerca de um terço pelo
o açúcar era vendido na Europa.

Durante o período colonial, os produtos manufaturados necessanos à colônia, como
tas, roupas e até alimentos, vinham da Europa a preços muito elevados.

erras com a chegada dos portugueses na América e com a implantação das lavouras de
-- e -açúcar é que os comerciantes começaram a realizar o tráfego de escravos, da Índia
~ ::.África e de lá para a América.

- ~a organização familiar patriarcal, o homem mais velho - o patriarca- exercia o poder
re todos os outros habitantes do engenho.

Assinale o certo:

A. era da informação é uma das características da década que encerrou o século XX e
- e na transmissão muito veloz de dados para diversos lugares do mundo e para o maior

e empresas e pessoas.

rede mundial de computadores, Internet:

giu nos Estados Unidos em 1969 com o nome de Aparnet e é aberta a todos os
- essados;
e gerenciada atualmente pelo governo norte- americano;
-icriada pelo Departamento de Informação norte - americano;
~ restrita ao campo da pesquisa comandado pelas universidades japonesas.

As inale o grupo social que desempenhou papel fundamental na Proclamação da
oca no Brasil:

000 Enquanto milhares de crianças brasileiras deixarem de freqüentar a escola para
-- - s: não haverá a mínima possibilidade de o Brasil se considerar uma nação

G:!::::x::n-r;:J. ca .... ( Gilberto Dimenstein. O cidadão de papel. São Paulo, Ática, 1999)
~ LDB n" 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional foi sancionada



18a) Assinale a opção errada

a- 24 de dezembro de 1996
b- 20 de novembro de 1996
c- 24 de novembro de 1995
~ 20 de dezembro de 1996

Neste novo milênio, em tempos de economia globalizada , o mundo enfrenta alguns
problemas ecológicos e procura através de ações supera-los:

a- efeito estufa e o buraco na camada de ozônio;
b- lixo hospitalar e lixo doméstico;
c- aquecimento global;
d Aids e drogas.

1ga) O artigo 32 da LDB (Lei de diretrizes e bases da educação) trata do ensino fundamental,
obrigatório e gratuito na escola pública, tem por objetivo a formação básica do cidadão. A
duração minima estabelecida é de:

~ oito anos;
b- dez anos;
c- sers anos
d- nove anos

2oa) Assinale a única alternativa que não contém uma característica comum nos Estados
latinos- americanos:

a-
b-

Precários sistemas escolares públicos e insuficiência na pesquisa científica e tecnológica.
Forte influência de um autoritarismo político, com frágeis democracias.
Existências de algumas economias industrializadas e outras de base agrícola.
Força de trabalho qualificada e com elevado nivel médio de escolaridade.


