
Prezado (a) candidato (a): 
 
Coloque seu número de inscrição e assine no quadro abaixo.  
 
 
Nº. de 
Inscrição 

Nome 

 
 
 

 

 

LINGUA PORTUGUESA 

 

VOX ANIMALORUM 

 
(ROBERTO POMPEU DE TOLEDO) 

 

1           Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois,  

tento, numa só cajadada,  

pegar dois coelhos — que nada;  

tropeço, insisto, arrasto as mágoas  

…e dou com os burros n’água.  

No mato, para onde corro,  

10         percebo que estou sem cachorro.  

Gato escaldado, mesmo fraco,  

prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:  

“Cada um no seu galho!”— mas se juntam e me avacalho.  

Encaro a cobra e mato — mas qual!  

…esqueço de mostrar o pau.  

Agora chove, e é em vão que falo: 

“Por favor, tirem o cavalo”.  

Aceito o abraço do urso, vacilo  

20        às lágrimas do crocodilo,  
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ouso cantar de galo,  

e no ato apanho o mico e pago o pato;  

sofro, caio, trombo me aleijo  

…enquanto a vaca vai pr’o brejo.  

Engulo mosca além da conta,  

giro como barata tonta,  

e na hora em que a porca torce o rabo,  

que vem a ser, ao fim e ao cabo,  

a mesma em que a onça bebe água,  

30        atraio a porca e a onça, afago-as,  

apresso-me a fugir de esguelha  

…mas fica a pulga atrás da orelha.  

Ouço um tropel.  

O chão sacode.  

Lá vêm: expiatórios bodes,  

criadas cobras, negras ovelhas,  

vacas de presépio em parelha,  

espíritos de porco em revoada…  

Ganho montaria p’ra escapada:  

40         é cavalo dado, um presente  

…mas não aguento e olho os dentes.  

Pronto. Chega de estripolias.  

Moral da história, exata e fria:  

não fosse a bicharada amiga,  

como expor as muitas intrigas,  

as peripécias e as dissídias que fazem parte desta vida?  

Dito o quê, repouso das canseiras  

…pensando na morte da bezerra. 
 

(Junho 13, 2007. Disponível em http://cronicascp.com/2007 ) 
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QUESTÃO 01 

 

A principal estratégia adotada por Roberto Pompeu para construção de seu poema é: 

 

a) utilizar linguagem formal, apropriada ao gênero textual. 

b) estabelecer uma série de indagações a serem respondidas pelo leitor. 

c) resgatar de forma original ditos e provérbios populares. 

d) lançar mão da 1ª pessoa do plural, buscando adesão do leitor. 

 

Atente para o fragmento abaixo, a fim de responder às questões 02 e 03: 

 

“Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois..” 

 

 

QUESTÃO 02 
 

A figura de linguagem presente em “ouvindo cobras e lagartos” é: 

 

a) metáfora. 

b) metonímia. 

c) perífrase. 

d) pleonasmo. 

 

QUESTÃO 03 

 

O significado da expressão “ponho o carro à frente dos bois” é:  

 

a) ser inseguro em suas decisões, imaturo. 

b) tomar uma  decisão precipitada, irrefletida. 

c) ser precavido e atento nas decisões. 

d) tomar uma decisão de forma enstusiástica. 
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QUESTÃO 04 

 

“Lá vêm: expiatórios bodes,  

criadas cobras, negras ovelhas,  

vacas de presépio em parelha,  

espíritos de porco em revoada…” 

  

Neste fragmento, a concordância do verbo destacado está: 
 

a) incorreta, já que a oração não tem sujeito. 

b) correta, uma vez que o sujeito é indeterminado. 

c) incorreta, pois vem um aposto após os dois pontos. 

d) correta, pois o sujeito é composto e posposto ao verbo. 
 

 

QUESTÃO 05 

 

Abaixo há alguns fragmentos do poema e, entre parênteses, uma indicação do recurso 

textual utilizado pelo autor. Assinale a opção que traz a correlação INCORRETA: 

 

a) “Engulo mosca além da conta, / giro como barata tonta..” (comparação) 

b) “Aceito o abraço do urso, vacilo / às lágrimas do crocodilo.” (ironia) 

c) “prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:/ “Cada um no seu galho!”— mas se 

juntam e me avacalho.”  (intertextualidade) 

d) “Agora chove, e é em vão que falo: / “Por favor, tirem o cavalo”. (polifonia). 

 

 

QUESTÃO 06 
 

Atente para o título do poema  e os sete versos finais (42 a 48).  Verifica-se que, 

EXCETO: 

 

a) Há entre eles uma nítida relação de contradição. 

b) Depois de inúmeros exemplos, trata-se do fecho do tema  - “voz dos animais”. 

c) Os versos finais retomam o que o autor apresentou em outras partes do poema. 

d) Como nas fábulas, cujo foco são animais, o autor fala em “moral da história” ao fim 

do poema. 
 

 

4

CADERNO 19



QUESTÃO 07 

Considere os verbos do fragmento abaixo: 

Em palpos de aranha, já farto, /  ouvindo cobras e lagartos, /  engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois, / tento, numa só cajadada, / pegar dois coelhos — que 

nada;  

tropeço, insisto, arrasto as mágoas / …e dou com os burros n’água.  

Sobre eles, assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) O verbo “ouvir” é irregular, apresentando dois radicais distintos em sua conjugação. 

b) O verbo “pôr”, irregular e da 2ª conjugação, serve de base para a conjugação de 

supor, compor, repor e outros. 

c) O verbo “tropeçar” é regular e apresenta a variação mórfica tropecei / tropeçava para 

manutenção do fonema /s/ na pronúncia. 

d) Os verbos “dar” e “arrastar”, pertencentes à primeira conjugação, são regulares. 

 

QUESTÃO 08 

No fragmento “Lá vêm: expiatórios bodes,/ criadas cobras, negras ovelhas..”, a 

anteposição do adjetivo concorre para dar uma expressividade adicional. Há situações, 

porém, em que a anteposição do adjetivo ao nome provoca mudança semântica. É o que 

se verifica em: 

a) um imaturo rapaz / um rapaz imaturo 

b) aquela calma cidade / aquela cidade calma 

c) o pobre homem / o homem pobre 

d) este lindo quadro / este quadro lindo 
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QUESTÃO 09 

Atente para os dois fragmentos do poema e as considerações sobre eles: 

(1) Agora chove, e é em vão que falo: 
“Por favor, tirem o cavalo”.  
 
(2) “Ganho montaria p’ra escapada:  

             é cavalo dado, um presente, 
…mas não aguento e olho os dentes.” 
 

O autor, com os fragmentos acima, 
 
I – alude a provérbios populares. 
II – modifica o sentido original do 1º, encaminhando a uma leitura literal. 
III – explica o sentido popular do 2º, que não é implícito no texto original. 
IV – cria, no segundo fragmento, uma imagem de arrogância frente ao saber popular. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II, III e IV. 
d) I, II, III, IV. 
  

QUESTÃO 10 

Os encontros vocálicos são fenômenos fonéticos frequentes na língua, em que uma 
vogal (núcleo de sílaba), acha-se contígua a outra vogal (hiato) ou semivogal(-ais) – 
formando ditongo ou  tritongo. Há ainda os encontros consonantais (mesma sílaba ou 
sílabas distintas) e os dígrafos. 

Classificaram-se corretamente tais encontros nas palavras a seguir, EXCETO: 

a) Na palavra “qual” ocorre tritongo e em “chega”, há dígrafo. 
b) A palavra “encontrei” apresenta, simultaneamente, dígrafo, encontro consonantal e 

ditongo. 
c) A palavra “tirem” apresenta ditongo nasal e “engulo”,  dígrafo. 
d) Na palavra “atraio” há tritongo, enquanto em “arrasto” ocorre dígrafo. 
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

QUESTÃO 11 

 

Analise as assertivas abaixo e ao final responda: 

 

    Compete ao Município de Mariana, exceto: 

 

a) manter relações com a União, os Estados Federados, o Distrito Federal e os demais 

municípios do País; 

b) organizar os serviços administrativos de modo a atender, satisfatoriamente, os seus 

munícipios; 

c) firmar acordos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres, observados os 

parâmetros da lei; 

d) estruturar os órgãos judiciários locais. 

 

QUESTÃO 12 

 

Analise as assertivas abaixo e ao final responda: 

 

I) Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, 

a qualquer título, pertençam ao Município. 

II) Cabe apenas ao Prefeito a administração dos bens municipais. 

III) Os bens imóveis públicos, edificados, de valor histórico, arquitetônico, artístico ou 

cultural, somente poderão ser utilizados mediante autorização para finalidades 

culturais. 

IV)  É facultado ao Poder Público edificar, descaracterizar ou abrir vias públicas, em 

praças, parques, reservas ecológicas, nascentes e espaços tombados do Município, 

ressalvadas as construções estritamente necessárias à preservação e ao 

aperfeiçoamento das mencionadas áreas. 

 

a) Se apenas as alternativas I e III estiverem corretas. 

b) Se apenas as alternativas II e IV estiverem corretas. 

c) Se todas as alternativas estiverem corretas. 

d) Se todas as alternativas estiverem incorretas. 
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QUESTÃO 13 

 

A administração pública indireta é a que compete, EXCETO: 

 

a) à autarquia. 

b) à sociedade de economia mista. 

c) às fundações privadas. 

d) à empresa pública. 

 

  

QUESTÃO 14 

 

Analise as assertivas abaixo e ao final responda. 

 

I) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeadas para cargo em 

comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração; 

II) O prazo de validade de concursos públicos é de até três anos, prorrogável por igual 

período. 

III) Durante o prazo previsto no edital de convocação e sua prorrogação, se houver, o 

aprovado em concurso público será convocado, observado a ordem de 

classificação, com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou 

emprego, na carreira. 

IV) É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada neste 

artigo, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e 

responsabilidade administrativa e civil de autoridade contratante. 

 

a) Se apenas as assertivas I, II e III estiverem corretas; 

b) Se apenas as assertivas II, III e IV estiverem corretas; 

c) Se apenas as assertivas I, II e IV estiverem corretas; 

d) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
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QUESTÃO 15 
 
Ao servidor público municipal, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se 
as seguintes disposições, EXCETO: 
 
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado do 

cargo, emprego ou função, sem direito à percepção dos vencimentos do cargo, 
emprego ou função; 

 
b)  investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, 

sendo-lhe, portanto vedado optar por sua remuneração; 
 
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá 

as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso 
anterior; 

 
d) em qualquer caso que exija o afastamento para exercício do mandato eletivo, seu 

tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção 
por merecimento; 

 
 
 
QUESTÃO 16 
 
 Analise as assertivas abaixo e ao final responda: 
 
I) Os atos de improbidade importam suspensão dos direitos políticos, perda da função 

pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e na 
graduação estabelecidos em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

II) O servidor admitido por entidade de administração indireta poderá ser colocado à 
disposição da administração direta. 

III) É vedado ao servidor público municipal desempenhar atividades que não sejam 
próprias do cargo em que for titular, exceto quando ocupar cargo de comissão ou 
desempenhar função de confiança. 

IV) É vedada a dispensa do servidor ou empregado público sindicalizado, a partir do 
registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. 

 
a) Se apenas a assertiva I estiver incorreta. 
b) Se apenas a assertiva II estiver incorreta. 
c) Se apenas a assertiva III estiver incorreta. 
d) Se apenas a assertiva IV estiver incorreta. 
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QUESTÃO 17 

 

Sobre a Câmara Municipal de Mariana está incorreta a seguinte assertiva 

 

a) A Mesa Diretora executiva da Câmara Municipal se compõe do Presidente, Vice-

Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário. 

 

b) É de um ano a duração do mandato dos membros da Mesa, vedada a recondução 

para os mesmos cargos na eleição imediatamente subseqüente na mesma 

legislatura. 

 

 

c) As Comissões Permanentes têm por finalidade o estudo de assunto submetido ao 

seu exame, sobre eles se manifestando, na forma que for estabelecida no Regimento 

Interno da Câmara. 

 

d) As Comissões Especiais criadas por deliberação do Plenário serão destinadas ao 

estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em Congressos, 

solenidades ou outros atos públicos. 

 

QUESTÃO 18 

 

São de elaboração do Poder Legislativo municipal de Mariana, EXCETO : 

 

a) lei complementar 

b) lei ordinária  

c) portaria 

d) resolução 
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QUESTÃO 19 

 

Podem apresentar proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Mariana, 

exceto: 

 

a) Mínimo de um terço dos membros da Câmara Municipal 

b) Prefeito 

c) Mínimo de cinco por cento do eleitorado do Município 

d) O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

QUESTÃO 20 

 

Não tem competência para apresentar iniciativa de leis complementar e ordinária: 

 

a) Qualquer vereador. 

b) Vice-prefeito municipal. 

c) Prefeito Municipal. 

d) Qualquer cidadão. 
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INSPETOR  DE  ALUNOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

QUESTÃO 21 

 

Leia:   “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhes,  por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento _______________, _______________, ______________, 

_______________  e  ______________, em condições de liberdade e de dignidade.”  

(Art. 3º - Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

Marque a alternativa em que as expressões completam corretamente os espaços em 

branco: 

 

a) cognitivo – mental – motor – espiritual - psicomotor 

b) físico – mental – moral – espiritual – social  

c) motor – espiritual – familiar – social – intelectual 

d) mental – físico – intelectual – espiritual – cognitivo 

 

QUESTÃO 22 

 

Segundo o Art.206 da Constituição da República Federativa do Brasil, o ensino será 

ministrado com base nos princípios abaixo, EXCETO 

 

a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

c) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos privados. 

d) Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 
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QUESTÃO 23 

 

De acordo com o Art. 21º  da Lei 9394/96, a educação escolar compõe-se de: 

 

a) Educação básica (formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio) e educação superior. 

b) Ensino fundamental, ensino médio e educação superior. 

c) Educação infantil e ensino fundamental. 

d) Educação infantil, ensino médio e educação superior. 

 

QUESTÃO 24 

 

É correto afirmar que a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a qual dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, traz em seu texto todos os artigos abaixo, 

EXCETO 

 

a) “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.” 

b) “Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 

rede regular de ensino.” 

c) “No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 

próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a 

liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.” 

d) “As pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem comunicarão ao Conselho 

Tutelar as divergências que acontecerem no lar de cada um de seus alunos.” 

 

QUESTÃO 25 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 2º, considera criança a pessoa 

 

a) até doze anos de idade incompletos. 

b) entre 12 e dezoito anos de idade 

c) entre 8 e 10 anos de idade. 

d) até 7 anos de idade completos. 
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QUESTÃO 26 

 

Leia:  “Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representando 

88 governos e 25 organizações internacionais em assembleia [...] entre 7 e 10 de junho 

de 1994, reafirmamos o nosso compromisso para com a Educação para Todos, 

reconhecendo a necessidade e urgência do providenciamento de educação para as 

crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema 

regular de ensino e re-endossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, em que, 

pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e organizações sejam 

guiados.” 

 

O fragmento acima é parte do texto: 

 

a) da Constituição da República Federativa do Brasil. 

b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

c) da Declaração de Salamanca. 

d) do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

QUESTÃO 27 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, são direitos fundamentais da 

criança e do adolescente:  

 

a) Vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, educação, profissionalização. 

b) Abrigo, profissionalização, educação, prestação de serviços à comunidade, trabalho. 

c) Apoio, acompanhamento temporário escolar, educação, obrigação de reparar o dano. 

d) Orientação, respeito, trabalho, educação, liberdade assistida.  
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QUESTÃO 28 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 54, considera que é dever do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria. 

II – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

III – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 

trabalhador. 

IV – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

 

Estão corretos os itens: 

 

a) apenas I, II, IV 

b) apenas II, III, IV 

c) apenas I, III, IV 

d) apenas I,II, III, IV 

 

 

QUESTÃO 29 

 

São consideradas atribuições do Inspetor de Alunos, EXCETO 

 

a) Auxiliar na administração da rotina escolar. 

b) Cuidar da segurança dos alunos nas dependências e proximidades da escola. 

c) Orientar os alunos sobre as regras e procedimentos, regimento escolar e o 

cumprimento de horários. 

d) Manter atualizados arquivos e documentos da escola, dos alunos e ex-alunos. 
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QUESTÃO 30 

 

Ao identificar casos de maus-tratos envolvendo algum aluno, o Inspetor de Alunos deve 

levar a ocorrência à direção da escola que tem a obrigação legal de: 

 

a) Conversar com o aluno sobre as causas dos maus-tratos e a origem da ocorrência.  

b) Registrar o fato no Ministério Público como ato de lesão corporal. 

c) Pesquisar junto à família e comunidade a sucessão dos acontecimentos. 

d) Comunicar o fato ao órgão competente, no caso, o Conselho Tutelar. 
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