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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Efeitos de Chernobyl ainda preocupam 

 

 Na madrugada de 26 de abril de 1986, um reator da usina nuclear de Chernobyl, 
Ucrânia, antiga União Soviética, explodiu durante um teste, espalhando material 
radiativo pelo ar, em uma área de 150 mil quilômetros quadrados. Um dia depois da 
explosão, 350 mil pessoas foram evacuadas. A radiação seria 400 vezes maior do que a 
bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão. Quarenta e sete pessoas morreram 
na hora e milhares longo dos anos seguintes. Cinco mil toneladas de material extintor, 
como areia e chumbo, foram jogados sobre o reator, que ainda queimava dias depois da 
explosão. Foram usados 1,8 mil helicópteros para o trabalho, e 3,5 mil homens se 
envolveram na operação. Até hoje países como a Rússia e Ucrânia investem em 
descontaminação. O temor é que os efeitos continuem causando prejuízos ao ambiente e 
à saúde humana. Entre 1986 e 1994, quase triplicou o número de adultos com câncer na 
região próxima usina. Em áreas contaminadas na Ucrânia, em Belarus e na Rússia, é 
alta a incidência de câncer na tireoide e de mama, além de anomalias genéticas em 
recém-nascidos. Um relatório da ONU de 2005 estimou que cerca de 4 mil pessoas 
morrerão de doenças relacionadas a radiação. Chernobyl foi desativada em 2000.  

 

(Zero Hora – Domingo, 13/03/2011, p. 05).  

 

1) Considere as seguintes afirmações e assinale aquela que estiver em desacordo com o 
texto acima:  

a) A explosão na usina nuclear de Chernobyl provocou contaminação radiativa 
bem superior à bomba lançada sobre Hiroshima.  

b) Atualmente há uma política de investimentos em descontaminação na Rússia e 
na Ucrânia.  

c) Um acidente nuclear pode representar perdas imensas ao ambiente por longo 
tempo.  

d) Os efeitos de radiação cessaram com a desativação da Usina de Chernobyl em 
2000.  

 

2) De acordo com o texto, pode-se fazer a seguinte inferência acerca dos acidentes 
nucleares:  

a) a contaminação das pessoas começa a ocorrer no dia seguinte ao de uma 
explosão.  

b) Trazem consequências à saúde das pessoas e ao meio ambiente.   
c) próximo a uma centena de pessoas morreram em decorrência da explosão de 

Chernobyl.  



d) provocam anomalias entre os moradores mais idosos das proximidades de 
usinas.   

 

3)Observe o texto abaixo:  

“O uso deste site permite que tenhamos um canal de comunicação de nossos 
funcionários, clientes, fornecedores e de um monte de malucos oferecendo produtos e 
soluções mirabolantes” – considera o diretor de uma empresa de TI em Porto Alegre.  

Considerando o significado da palavra mirabolantes, qual das alternativas a seguir não 
apresentam um vocábulo que poderia substituí-la, sem alterar o significado expresso no 
texto? 

a) Espalhafatoso.  
b) Surpreendente.  
c) Espantoso.  
d) Estrondeante.  

 

4) Observe a imagem abaixo:   

 

 

Considere as afirmativas que seguem:  

I – O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança.  

II – Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar 
inédito no país.  

III – Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no 
banco sugere o aumento de idosos no país.  

 

Está correto o que se afirma em:  

 



a) I, II e III;   b) I apenas;   c) II e III apenas;   d) II apenas.  

 

5) Não deixa de ser paradoxal o fato de o crescimento da descrença, que parecia levar 
....... uma ampliação da liberdade, tem dado lugar ........ escalada do fundamentalismo 
religioso, ......... que se associam manifestações profundamente reacionárias.  

Preencha corretamente as lacunas da frase acima na ordem dada:  

 

a) à – a – a 
b) a – à – a 
c) a – a – à 
d) à – à – a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LEGISLAÇÃO 

 

1) Em relação aos tributos elencados no art. 109 da Lei Orgânica do Município de Novo 
Xingu, assinale a alternativa que nãocorresponde a imposto de competência municipal: 

a) Impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. 
b) Imposto de transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

móveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis exceto 
os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. 

c) Impostos sobre propriedade territorial rural.  
d) Imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos na 

competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da 
Constituição Federal. 

 

2) De acordo com a Lei Orgânica do Município de Novo Xingu, a respeito da 
organização do Poder Legislativo, é correto afirmar que:  

I – O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal.  

II – O Poder Legislativo Municipal é exercido pelo Presidente da Câmara Municipal.   

III – A Câmara Municipal é composta de nove (09) Vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.  

IV – A Câmara Municipal é composta de onze (11) Vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo, com mandato de quatro anos.  

V - São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador: a nacionalidade 
brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio 
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de dezoito anos e ser 
alfabetizado. 

VI - São condições de elegibilidade para o mandato de Vereador: a nacionalidade 
brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio 
eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de vinte e um anos e ser 
detentor de diploma de nível superior.  

 

Está correto o que se afirma na alternativa:  

a) Apenas I e III; 
b) Apenas IV e VI;  
c) Apenas II, IV e VI;  
d) Apenas I, III e V.  

 



3) Em conformidade com o artigo 7º da Lei Municipal nº. 119/2002, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município de Novo Xingu, são requisitos 
básicos para ingresso no serviço público municipal todos os itens abaixo, exceto:  

a) Ser brasileiro;  
b) Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;  
c) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;  
d) Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico;  

 

4)Segundo disposição do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de 
Novo Xingu - RS (Lei Municipal nº. 119/2002), “O servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 
___________ anos de efetivo exercício”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado desta questão:  

a) 120 (cento e vinte) dias. 
b) 01 (um) ano; 
c) 02 (dois) anos; 
d) 03 (três) anos.  

 

5)De acordo com o art. 2º da Constituição Federal de 1988: “São poderes da União, 
independentes e harmônicos entre si, o _________________, o _________________ e 
o _______________”.  

a) Executivo – Constituinte – Tributário; 
b) Legislativo, Tributário e Constituinte;  
c) Legislativo – Executivo – Judiciário;  
d) Judiciário – Executivo – Popular.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CONHECIMENTOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

1)Numa concepção crítica de educação, faz parte da elaboração de um Projeto Político-
Pedagógico: 

a) Diagnosticar a capacidade intelectual de cada membro do grupo, visando 
desenvolver as ações educativas a quem tem possibilidade de sucesso de 
aprendizagem e respectiva inserção na vida produtiva da sociedade. 

b) Conhecer e reconhecer os vários saberes existentes das crianças ou adolescentes 
a quem este se destina, assim como refletir as questões relativas ao cotidiano 
deles e suas subjetividades, explorando a diversidade cultural e social, enquanto 
elementos que favoreçam as ações educativas. 

c) Fazer um levantamento das condições sócio-econômicas das crianças e 
adolescentes para analisar o grau de carência cultural existente, visando uma 
ação educativa corretiva que supere as dificuldades sociais, culturais, cognitivas, 
de interação e de comunicação. 

d) Reconhecer, no grupo de crianças ou adolescentes a que se destina a ação sócio-
educativa, as pessoas que têm capacidade de se ajustar às normas e regras sociais 
de qualquer tipo de grupo de convivência, para poder direcionar o projeto a este 
segmento do grupo. 

 

2) Atenção: Leia o texto abaixo para responder à questão:  

“No recreio, um grupo de alunos de 4º ano está conversando. Um deles diz: − Não 
adianta a gente ficar brava com os alunos do 4º ano B. Só piora as coisas. Eles são 
muito ruins e fazem coisas más. Só que não adianta a gente querer revidar. Outro 
responde: − É isso aí: a gente tem que fingir que está na maior calma. Outro, ainda, fala: 
− Eu acho melhor rezar...”. 

Reconhecendo que essa é uma situação muito comum atualmente no dia a dia das 
escolas, você:  

a) proporia uma gincana, na qual grupos rivais seriam forçados a fazer as pazes. 

b) exporia a situação na sala de aula, para que todos pudessem condenar essa 
conduta. 

c) comunicaria à direção que há alunos na escola que gostam de humilhar os 
outros. 

d) incluiria, em seu plano de aula, espaços para discutir com seus alunos os 
motivos da violência. 

 

3)De maneira geral, é possível afirmar que os planos de ensino dos professores 
constituem:  



 

a) A relação oficial e acordada das propostas feitas pelos vários professores para 
cada disciplina e série. 

b) Os norteadores que servem para a elaboração dos planos das aulas e da avaliação 
da aprendizagem dos alunos. 

c) Sequência lógica de ensino-aprendizagem e as regras básicas de funcionamento 
da classe. 

d) A definição daquilo que deve mobilizar os professores das disciplinas para 
implementá-las em suas aulas. 

 

4)Segundo o artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de n.º 
9.394/96, assinale a opção incorreta, quanto à responsabilidade dos municípios. 

a) Oferecer a educação básica, inclusive a educação infantil e o ensino médio, 
garantindo gratuidade em seu sistema de ensino. 

b) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 
c) Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino. 
d) Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o 

ensino fundamental. 

 

5)De acordo com o art. 4º da Lei nº. 9.394/1996 que Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional: “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de”:  

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade. 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 6 (seis) anos de idade. 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal 
a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Assinale a alternativa correta:  

a) Apenas a I está correta;  

b) Apenas I e II estão corretas;  

c) Apenas I e III estão corretas;  

d) Todas alternativas estão corretas.  
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