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AO ASSINALAR SUAS RESPOSTAS, PREENCHA TOTALMENTE O 
QUADRÍCULO. NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA MARCA. 

Seleção Pública Simplificada para Provimento de vagas de Estágio 
na Secretaria Municipal de Educação- Edital Nº 01/2020 

Nome do Candidato:      
 

 

1.   ABRA ESTE CADERNO SOMENTE QUANDO 

AUTORIZADO. 

2.   Assine a capa deste caderno. 

3.   Veja se este caderno contém 40 questões; 

em caso contrário, solicite outro ao fiscal. 

4.   Ao receber seu cartão-resposta, verifique 

se o seu número de inscrição coincide com 

o número registrado no cartão-resposta; em 

caso contrário chame um dos fiscais. 

 

5.   É obrigatória a assinatura do candidato no 

cartão resposta. 

6.   Ao receber o cartão resposta assine-o 

imediatamente, não deixe para depois. É de 

responsabilidade do candidato esta 

assinatura. A Secretaria Municipal de 

Educação não se responsabilizará pelos 

cartões respostas não assinados. 

7.   Não amasse, não dobre, nem rasure o 

cartão- resposta. 

8.   Terminada a resolução da prova, preencha 

o cartão-resposta conforme instruções 

abaixo. 

9. A marcação de mais de uma opção para uma 

mesma questão, implica na perda desta 

questão. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

•  O cartão-resposta da Seleção Pública 

Simplificada é semelhante ao cartão da loto.  
 

•  No modelo acima, onde aparecem algumas 

questões, exemplificamos como marcar as 

respostas nos quadrículos. 
 

• A      marcação      das       respostas       deve 

OBRIGATORIAMENTE ser feita, com caneta 

esferográfica azul ou preta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  O quadrículo correspondente à questão 

escolhida deve ser totalmente preenchido, 

evitando-se ultrapassar a linha que margeia a 

letra. 
 
•  A Secretaria Municipal de Educação não se 

responsabilizará por problemas na leitura que 

advierem da marcação inadequada do cartão 

ou da utilização de material não especificado 

para tal.

 
 
 
 
 
 

       TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 03 HORAS

 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO  

CARTÃO-RESPOSTA 

No modelo  
Questão 01 - C  
Questão 02 - A  
Questão 03 - C 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

 
1- Marque a alternativa onde a frase está escrita corretamente de acordo com a concordância 
das palavras destacadas. 
 

A- Ana estava meia nervosa ontem.  
B- Aqueles livros devem ter custado caros.  
C- Essas maçãs estão muito caras.  
D- Seguem inclusa a atividade e a correção.  

 
2- Observe as alternativas abaixo e assinale aquela em que, pluralizando-se a frase, as 
palavras destacadas permanecem invariáveis:  
 

A-  Estava só naquele casarão.  
B- Meia palavra basta, menino. 
C-  O fim justifica o meio.  
D- Só estudei o elementar, caro amigo. 

 

3- Leia a frase: 

 

8- Leia  a frase abaixo: 

  

  

Na frase: “não fique chateada…”, “…passar a vida gorda…” as palavras grifadas estão 
qualificando substantivos, portanto são: 
 

A-  Adjetivos. 
B- Conjunções. 
C-  Pronomes. 
D-  Verbos. 

 

4- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. 

 
A- Alteza – empreza – francesa -  miudeza 
B- Cuscus – chimpanzé – encharcar – encher 
C- Incenso – abcesso – obsessão – luchação 
D- Paralisar – pesquisar – ironizar – deslizar 

 

 

“NÃO FIQUE CHATEADA SE VOCÊ PASSAR A VIDA INTEIRA GORDA.  
VOCÊ TERÁ TODA ETERNIDADE PARA SER SÓ OSSO.” 

ARNALDO JABOR 
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5- Leia o texto: O caboclo, o padre e o estudante e responda: 

O caboclo, o padre e o estudante 
 
Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como carregador de bagagens 
um caboclo. Deram-lhes numa casa um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como 
dividi-lo, mesmo porque chegaria um pequenino pedaço para cada um, o padre resolveu 
que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse, durante a noite o sonho mais 
bonito, pensando engabelar todos com os seus recursos oratórios. Todos aceitaram e 
foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu-o. Pela manhã, os três 
sentaram à mesa para tomar café e cada qual tiveram de contar o seu sonho. O padre 
disse ter sonhado com a escada de Jacob e descreveu-a brilhantemente. Por ela, ele 
subia triunfalmente para o céu. O estudante, então, narrou que sonhara já dentro do céu 
a espera do padre que subia. O caboclo sorriu e falou: – Eu sonhei que via seu padre 
subindo a escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e 
gritava: – Seu doutor, seu padre o queijo! Vósmicês esqueceram o queijo. Então, 
vósmices responderam do céu:- Come o queijo, caboclo! Come o queijo, nós estamos 
no céu, não queremos o queijo.-O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade, 
levantei-me, enquanto vósmicês dormiam e comi o queijo… 

(CASCUDO, Luiz da Câmara, contos Tradicionais do Brasil) 

 
 

Assinale a alternativa que indica a ordem dos acontecimentos narrados no texto: 

A- A viagem, uma casa, o queijo, o acordo, a solução inesperada. 
B- Chegada à casa, o queijo, o acordo, a viagem. 
C- O caboclo, os dois amigos, a viagem, o acordo, a solução. 
D- O caboclo, os dois amigos, a viagem, o queijo, o acordo. 

 
 

6- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que completa as lacunas corretamente: 

 
I- “Ora cabe humor, ora cabe ________ para representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.”  
II- “O autodeclarado presidente teve seus direitos políticos ________ .  
III- “Preso que tentava fugir vestido de agente penitenciário é pego no __________ e vai 

pro isolamento.”  
IV- “O cãozinho estava deitado na caminha dele, pupila __________, babando, mal 

conseguia ficar em pé.” 
 

A- Descrição – caçados – flagra – dilatada. 
B- Descrição – caçados – fraga – delatada. 
C- Discrição – cassados – flagra – delatada. 
D- Discrição – cassados – flagra – dilatada. 
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7- Leia o texto abaixo e responda: 

                               Antes de dormir 

Antes de dormir, a criança pede para ouvir uma história 

E se coloca deitada na cama 

(Os olhos são fonte de imaginação) 

Então, com voz doce de contador, 

O pai faz um estilo de mistério, 

Abandonando o cansaço do trabalho, 

E começa seu conto: 

Era uma vez uma menina 

Que adorava cores 

E as levava consigo por todo dia 

Fosse inverno ou verão 

Tivesse sol ou chuva 

Que se enchia a casa de beleza 

E mesmo quando ia dormir 

Podia-se vê-las no rosto angelical 

Que dormia... 

Zzzz...! 

“Boa noite filhinha!” 

 
Ao criar o verso “Zzzz...”, a autora fez uso de: 

A- concisão. 
B- expressão coloquial. 
C-  técnica regional. 
D-  onomatopeia. 

 

8- Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do sinal indicativo de crase. 

A- À qualquer hora, o pai de Calvin está disponível para ensiná-lo a andar de bicicleta. 
B- À hora certa, Calvin aprenderá a andar de bicicleta como acontece com todas as 

crianças. 
C- À julgar pelas expressões do garoto, ele está apavorado. 
D- O pai leva à sério a sua tarefa de orientar o filho. 
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9- Observe e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse texto faz uma crítica à: 

A- Desastres naturais. 
B- Invasão humana nos mares. 
C- Pesca de animais marinhos. 
D- Poluição dos mares. 

10- Leia os textos abaixo e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1                                                                                Texto 2 

 

 Uma informação comum a esses dois textos é: 

A-  A comemoração do dia da leitura. 
B- A criação de um software. 
C- A definição de leitura. 
D-  A importância do hábito de leitura. 

Além de aumentar o conhecimento, 
o hábito da leitura aprimora o vocabulário 
e ajuda na construção textual. ... 
Um ato de grande importância para a 
aprendizagem do ser humano, a leitura, 
além de favorecer o aprendizado de 
conteúdos específicos, aprimora a escrita. 
 
https://brasilescola.uol.com.br › ferias › a-
importancia-leitura 
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11- A palavra AMOR tem duas sílabas. Por isso é chamada de: 

A- Dissílaba 
B- Monossílaba 
C- Polissílaba 
D- Trissílaba 

 

12- O sinônimo de “generoso” é: 

A- Improdutivo 
B- Mesquinho 
C- Nobre 
D- Sabido 

 

13- O pronome mim é oblíquo, ou seja, não executa ações. Assinale o exemplo de uso correto 
desse pronome. 

A- Devo pedir licença pra mim brincar de amarelinha com os primos. 
B- Minha mãe trouxe um livro pra mim ler durante as férias. 
C- O doente contou pra mim toda sua história de altos e baixos. 
D- Pra mim preparar a macarronada, preciso de muito queijo. 

14- Complete as lacunas das frases de forma correta: 

1- Ao ________ para a foto, segurou uma pequena flor. 
2-  À noite, _________ a cabeça no travesseiro e dormiu. 
3- Um _________, foi o primeiro brinquedo que ganhei. 
4- O _________trabalhava com vontade. 

 

A ordem correta é: 

A- Posar - pousou- peão- pião 
B- Posar - pousou- pião- peão. 
C- Pousar - posou- pião- peão. 
D- Pousar - posou- peão- pião. 

 

15- Marque a alternativa que lista, respectivamente, os porquês que podem ser usados 
adequadamente nas lacunas do período  "Você só quer nos ajudar, ________ tem segundas 
intenções. – ________ vocês afirmam isso? Agora quero realmente saber o ________ dessa 
calúnia!": 

A- Porque, por que, porquê 
B- Por que, porquê, porque 
C- Por que, porque, porquê 
D- Por quê, porquê, por que 
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16- Leia o texto e responda: 

A Poeira e a Estrada 
Maciel Melo 

 

Amigo olhe a poeira, olhe a estrada 

Olhe os garranchos que arranham pensamentos 

Entre o cascalho,vá separando os espinhos 

Não esqueça que os caminhos 

São difíceis pra danar 

Nem todo atalho diminui uma distância 

Nem toda ânsia no final tem alegria 

Veja na flor que o espinho lhe vigia 

A noite adormece o dia 

E a lua vem lhe ninar 

Devagarinho vá pelo cheiro das flores. 

A palavra “difíceis” concorda corretamente no texto com: 

A- Caminhos. 
B- Cascalhos. 
C- Espinhos. 
D- Pensamentos. 

 
17- Leia e responda: 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A afirmação de Charlie Brown no último quadrinho demonstra: 
 

A- A incoerência de sua atitude.  
B- A sua alegria em escrever para o amigo. 
C- A sua insatisfação com os programas televisivos. 
D- O seu compromisso com o amigo. 
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18- Leia atentamente o texto: 
 
 

Namoro precoce entre jovens gera discussão entre pais e filhos 
 

“Toda menina que enjoa da boneca é o sinal que o amor já chegou ao coração”. Essa 

famosa música de Luiz Gonzaga tem sido uma realidade na vida de muitos adolescentes. Meninos 

e meninas entre 12 e 16 anos têm entrado em relacionamentos sérios cada vez mais cedo. E o dia 

12 de junho será o primeiro Dia dos Namorados para muitos deles. 

Laryssa Oliveira, de 12 anos e Matheus Henrique, de 14 anos, estão juntos há 6 meses. 

Esse é o primeiro namoro do casal e consequentemente será a primeira vez que os pombinhos vão 

comemorar o Dia dos Namorados. A estudante diz que preferiu contar logo para a mãe sobre o 

início do relacionamento com Matheus. 

“Conheci ele na igreja que estou frequentando. Começamos a namorar e desde então 

percebi que estava rolando alguma coisa entre a gente. Sou bastante próxima da minha mãe e não 

quis esconder essa situação dela. Mesmo sendo muito nova, minha mãe aceitou o namoro e 

estamos bem juntos, não me arrependo de ter aberto o jogo. Hoje, namoro em casa e não preciso 

esconder nada de ninguém”, conta Oliveira. 

 (Adaptado de http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/06/namoro-precoce-entre-jovens-gera-discussao-
entre-pais-e-filhos.html) 

 
 “Conheci ele na igreja que estou frequentnado”. De quem é essa fala?  
 

A- Henrique. 
B- Laryssa. 
C- Luiz Gonzaga.  
D- Matheus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/06/namoro-precoce-entre-jovens-gera-discussao-entre-pais-e-filhos.html
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/06/namoro-precoce-entre-jovens-gera-discussao-entre-pais-e-filhos.html
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19- Observe e responda: 
 

                       
 
 
 
Gráficos são exemplos de utilização simultânea das linguagens verbal e não verbal. É preciso 

analisar as duas ocorrências para a compreensão do texto 

Nos gráficos, os elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais para o 
entendimento total da mensagem transmitida. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a 
linguagem não verbal têm como intenção mostrar ao leitor que: 

A- Apresenta a preocupação com a diminuição no número de casamentos entre pessoas 
de várias faixas etárias da população brasileira, assim como a dificuldade dessas 
pessoas para conseguir emprego no mercado de trabalho. 

B- Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento no número de casamentos 
entre pessoas acima de 60 anos, assim como o aumento da inserção de pessoas acima 
de 60 anos no mercado de trabalho. 

C- O número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos diminuiu em um período de 
cinco anos. 

D- O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho é 
proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária. 
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20- Leia atentamente o texto: 
 

Dia Nacional da Consciência Negra 
O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as 

dificuldades que os negros passam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, 

o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua morte. Zumbi foi morto por 

ser traído por Antônio Soares, um de seus capitães. A localização do quilombo ficava onde é 

hoje o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para 

abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo que aguentar maus tratos e 

castigos de seus feitores, como permanecerem amarrados aos troncos, sob sol ou chuva, sem 

água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de vinte mil 

habitantes. 

Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes 

sofrimentos. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens 

brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas 

vezes suas mulheres e filhas serviam de escravas sexuais para os patrões e seus filhos, 

feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As casas dos escravos eram de 

chão batido, não tinham móveis nem utensílios para cozinhar. As esposas dos barões é quem 

lhes concedia alguns objetos, para diminuir as dificuldades de suas vidas. Nem mesmo estando 

doentes eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios e 

sem atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos com ervas naturais, 

ações aprendidas com os índios durante o período de colonização. 

Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas 

não concordavam com a escravização. A Lei do Ventre Livre foi a primeira delas, criada em 

1871, concedendo liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, 

criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de sessenta anos de 

idade. Porém, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, foi que 

os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação 

foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando nas casas de seus 

patrões, mesmo estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por 

completo. 

(Adaptado de http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-
consciencia-negra.htm)  

 De acordo com o texto, podemos afirmar que: 
 

A- A escravidão era natural e aceita por todos, inclusive pelos negros. 
B- Antes de 1888, nem todos os negros eram livres no Brasil.  
C- Existe uma comparação entre a escravidão dos negros e a dos índios. 
D- Os negros eram bem alimentados para trabalhar melhor. 

 
 
   

 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-consciencia-negra.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-consciencia-negra.htm
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

21-Leia atentamente e responda: 

O mundo assistiu de forma perplexa o desabamento das famosas Torres Gêmeas, o Word 
Trade Center, após os choques consecutivos de dois aviões comerciais. Não se tratava de um 
mero acidente aéreo – o que muitos podem ter pensado após o choque do primeiro avião – 
mas sim da execução de um plano encabeçado por Osama Bin Laden. 
 

Em que ano as Torres Gêmeas (World Trade Center) foram derrubadas? 
 

A- 11 de setembro de 2000. 

B- 11 de setembro de 2001. 

C- 11 de setembro de 2002. 

D- 11 de setembro de 2004. 

 
22-  O 14-Bis fez seu inesquecível voo no dia 23 de outubro de 1906, pelas mãos de um 

brasileiro, marcando para sempre a data no mundo e em nosso país. A data foi transformada 

em Dia do Aviador pela Lei n. 218, de 4 de julho de 1936, pelo então Presidente do Brasil, 

Getúlio Vargas. Quem foi o brasileiro que construiu o 14-bis? 

 

A- Carlos Chagas. 

B- Monteiro Lobato.    

C- Olavo Bilac. 

D- Santos  Dumont. 
 

 

23- Os números romanos foram durante muito tempo a principal forma de representação 

numérica na Europa. Os números eram representados a partir de letras do próprio alfabeto dos 

romanos. Sobre o sistema romano de numeração, marque a opção correta: 

A- Atualmente este sistema de numeração é muito usado.  

B- Esse sistema de numeração era baseado em 7 símbolos. 

C- Os símbolos fundamentais podiam se repetir, no máximo, quatro vezes. 

D- Um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor, indica adição dos 

respectivos valores. 
 

24- A energia elétrica é obtida principalmente através de termoelétricas, usinas hidrelétricas, 

usinas eólicas e usinas termonucleares. Como é obtida a energia eólica? 

A- Através das águas. 

B- Através das chuvas. 

C- Através das máquinas. 

D- Através dos ventos. 

https://escolaeducacao.com.br/world-trade-center-historia-e-tragedia-em-11-de-setembro-de-2001/
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25- O rio Tietê é um curso de água brasileiro conhecido nacionalmente por atravessar, ao longo 
de seus 1 100 quilômetros de extensão, praticamente todo o estado. 
Em qual estado ele está localizado? 
 

A- Goiás. 

B- Minas Gerais. 

C- Rio de Janeiro. 

D- São Paulo. 

 
26- O Sistema Solar é um conjunto de planetas, asteróides e cometas que giram ao redor do 
sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional 
exercida pelo astro, que possui massa muito maior que a de qualquer outro planeta. 
Qual é o maior planeta do Sistema Solar? 
 

A- Marte. 
B- Júpiter. 
C- Plutão. 
D- Saturno. 

 

 
27- Eles estão localizados imediatamente abaixo da caixa torácica, um em cada lado da coluna 
vertebral. Todos os dias, filtram cerca de 120 a 150 litros de sangue. De qual parte do corpo 
humano estamos falando? 

 
A- Cérebro. 
B- Pulmões. 
C- Rins. 
D- Traqueias. 

 

 
28- Aleijadinho (1730-1814) foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil 
colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por 
suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas. 
 
Qual era o nome de Aleijadinho? 
 

A-  Alex Francisco Lisboa.  

B- Alexandrino Francisco Lisboa. 

C- Antônio Francisco Lisboa. 

D-  Manuel Francisco Lisboa. 
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29- Em nosso país são produzidas diariamente cerca de 240 mil toneladas de lixo, mas apenas 
2% desse total é encaminhado para a reciclagem, o que é uma quantidade irrisória se levarmos 
em consideração o tanto de embalagens que consumimos e que podem ser recicladas.  
 
Qual material demora mais tempo pra se decompor? 
 

A- Chicletes. 
B- Fralda descartável. 
C- Garrafa plástica. 
D- Pneu. 

 
30- "A FIFA desistiu de ampliar a Copa do Mundo, no Catar, com 48 seleções. O próximo 
Mundial, a ser disputada entre novembro e dezembro de 2022, terá os mesmos 32 
participantes que as seis edições anteriores. (...). O inchaço da Copa do Mundo era um projeto 
do presidente da FIFA, Gianni Infantino. O Mundial terá 48 times a partir de 2026, ano em que 
será organizado por EUA, México e Canadá."  

 
Fonte: Globo Esporte, 22 maio 2019 <https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-domundo/noticia/fifa-desiste-de-copa-do-

mundo-do-catar-com-48-selecoes-dizjornal.ghtml>  
 
O país sede da Copa do Mundo 2022 situa-se em qual continente? 
 

A- África. 
B- Ásia. 
C- Europa. 
D- Oriente Médio. 

 
31-  Assinale a alternativa que apresente o país persa que está em grande tensão com os 
Estados Unidos por conta de seu programa nuclear:  
 

A- Arábia Saudita. 
B- Irã. 
C- Iraque. 
D- Líbano. 

 
32- Dezenas de desastres ambientais ocorreram no Brasil nos últimos 20 anos. Um dos mais 
recentes foi o de Brumadinho.  

Assinale a alternativa que relata esta tragédia. 

A- A tragédia foi causada pelo vazamento de 4 milhões de litros de óleo cru da Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas. 

B- Com o rompimento da barragem I, na mina Córrego do Feijão da mineradora Vale, um 
mar de lama destruiu tudo o que encontrou pela frente: casas, plantações, pousadas, 
estradas e vegetação. 

C- O incêndio do Terminal Químico de Aratu, da empresa Ultracargo, destruiu a cidade de 
Brumadinho. 

D- O rompimento das barragens do Fundão e de Santarém, ambas da mineradora 
Samarco, destruiu por completo a pequena Bento Rodrigues.  
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33- O meio de comunicação é a forma que temos de nos comunicar-mos com outras pessoas. 
Aponte a alternativa abaixo em que aparece um elemento que não faz parte da comunicação 
por hipermídia. 

A- CD ROM. 
B- Internet. 
C- Rádio. 
D- TV-digital. 

34- Por meio dos raios do tipo ultravioleta B, nosso organismo obtém uma vitamina  muito 
importante que  melhora a absorção do cálcio, fortalecendo os ossos. Qual é o nome dessa 
vitamina? 
 

A- Vitamina A. 
B- Vitamina C. 
C- Vitamina D. 
D- Vitamina F. 

 
35- Marque a alternativa onde aparece o nome do português que, conforme a história oficial 

descobriu o Brasil. 

A- Cristóvão Colombo. 

B- Dom João VI. 

C- Pedro Álvares Cabral. 

D- Vasco da Gama. 

36- Qual estrela fica mais próxima  à Terra? 

A- Alfa Centure. 

B- Estrela de Bernard. 

C- Lua. 

D-  Sol. 

 

37- O grande inventor da lâmpada elétrica foi: 

A-  Albert Einstein. 

B- Santos Dumond. 

C- Thomas Edson. 

D- Vasco da Gama. 

 

38- A consequência para o Brasil decorrente da crise na Venezuela é  
 
A- A melhoria nos serviços sociais a fim de atender os imigrantes venezuelanos. 
B- O aumento de participação de investimentos estrangeiros. 
C- O fortalecimento do Mercosul. 
D- O sobrecarregamento no sistema público de saúde em Roraima. 
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39- Em 1º de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez um 
pronunciamento em rede nacional para confirmar a morte do terrorista mais procurado do 
mundo, líder da Al Qaeda. Esse terrorista chama-se 

A- Hosni Mubarack. 
B- Mahmoud Ahmadinejad. 
C- Osama Bin Laden. 
D- Saddam Hussein. 
 

 40-  Com extensão territorial de 17,8 milhões de quilômetros quadrados, a América do Sul 
consiste numa subdivisão do continente americano. Os países que integram essa porção 
continental são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 
Suriname, Uruguai e Venezuela, além do território da Guiana Francesa.  Qual é o segundo 
maior país da América do Sul? 
 

A- Argentina. 

B- Chile. 

C- Peru. 

D- Uruguai. 
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