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CARGO: PROFESSOR B - PORTUGUÊS 
 
 
 

 
INSTRUÇÕES: 

 
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
 

 Corresponde a sua opção de cargo. 

 Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro 
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

 A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 
 

 Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

 Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

  Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].  
 

ATENÇÃO: 
 

  Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.  

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

 Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

 Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

 Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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LINGUA PORTUGUESA – 01 A 12 

02 PONTOS 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 6. 

 

Bloqueio de comunicação: 

A timidez é um problema que atinge um contingente 

imenso da população mundial. Todos podem ficar 

inibidos em alguma situação, mas há casos mais 

graves, que levam a pessoa à frustração 

 

Existem exemplos surpreendentes de tímidos 

famosos. A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma 

performance de palco intensa e ousada, chegando, 

algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao 

final das apresentações. No entanto, era tímida a ponto 

de ter medo de entrevistas.  

Segundo Sérgio Savian, que há 22 anos 

trabalha com terapia corporal e já está no sexto livro 

(Emoções, Editora Celebris) sobre questões ligadas a 

relacionamentos amorosos, casos como o da cantora 

são bastante comuns. "Enquanto a pessoa está no papel 

profissional, vai bem", explica. "Mas fica tímida quando 

enfrenta outras situações." 

É fácil reconhecer um tímido ou uma tímida: 

eles falam baixinho, não conseguem olhar nos olhos; 

muitas vezes, têm uma postura encurvada, transpiram 

em excesso, dão respostas monossilábicas e podem 

ficar com as mãos geladas em algumas situações.  

Os especialistas dizem que toda essa inibição é 

resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à 

insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente 

para contrabalançar a equação que nos leva a agir com 

firmeza nas situações reais. O resultado: alto nível de 

frustração pela falta de realizações plenas. "O tímido tem 

muita dificuldade em lidar com críticas, então, cria 

bloqueios de comunicação para não ser criticado." 

Uma situação típica: o tímido vai ao cinema ou a 

uma festa e tem a impressão de que todas as pessoas 

presentes param para observá-lo. Essa supervalorização 

de si mesmo, às vezes tem relação com um “alto grau 

de narcisismo”, segundo a opinião de Savian. 

 Por causa de sua postura introvertida, o 

indivíduo tímido também pode se passar por arrogante. 

Acaba perdendo a naturalidade porque tem essa atitude 

extremamente autocentrada. "São conscientes de cada 

ato que praticam, todo gesto é ensaiado", diz Savian. "A 

cura passa pela volta da espontaneidade." 

 E qual seria a causa para tamanho bloqueio de 

comunicação? "Podem ser traumas de infância, críticas 

negativas ou, ainda, uma situação de deboche que ficou 

gravada no inconsciente", afirma Savian. "Uma questão 

do passado com a qual não se soube lidar pode acionar 

a timidez no presente." 

Há um exemplo claro de um de seus clientes. 

Toda vez que ele tem uma reunião em grupo, tem medo 

de falar bobagem. Com técnicas de regressão, lembrou 

que, um dia, uma professora o colocou na "fileira dos 

burros", embora ele tivesse absoluta consciência de que 

aquele lugar não equivalia à sua inteligência. Ele pulou a 

janela e foi para casa. Essa experiência traumática fazia 

com que tivesse medo perante situações coletivas: ele 

temia falar "asneira" e sofrer uma punição em seguida. 

Por incrível que pareça em sua experiência 

profissional Savian encontrou muito mais homens 

tímidos do que mulheres. Mas a verdade é que todos 

nós temos nossas inibições. "A pessoa, às vezes, se dá 

bem profissionalmente, faz novas amizades, mas trava 

quando o assunto é relacionamento amoroso." E há 

aqueles que têm um temperamento introvertido por 

natureza: gostam de ficar sozinhos e falam pouco, mas 

estão felizes nessa situação. O problema ocorre quando 

o indivíduo quer se comunicar e não consegue. 

Mas que não se desesperem os tímidos, pois há 

várias saídas para solucionar o problema. "O primeiro 

passo é reconhecer a timidez", aponta Savian. Nas 

sessões, ele pede para o paciente escrever suas dez 

principais vergonhas e, ao lado de cada uma, localizar o 

momento em que ela começou. A doutora Susan Leibig, 

do Instituto de Engenharia Humana, acrescenta 

pontuações de 1 a 10 para o nível de vergonha que se 

sente diante de cada situação descrita. "Comece 

enfrentando as de nível 1 ou 2 e, depois, vá para as 

mais intensas." Depois do reconhecimento das 

inseguranças, Savian coordena "vivências de 

aconchego" para fortalecer a autoestima das pessoas. A 

partir disso, é trabalhada a capacidade de se defender 

do mundo, numa espécie de laboratório de situações. 

Agora, para quem não pode fazer terapia 

corporal ou psicoterapia convencional, Savian 

recomenda cursos de arte, especialmente o de teatro, 

aulas de dança e coral. Para aqueles que têm vergonha 

de falar em público, o conselho é a repetição da 

experiência. "O melhor é começar falando para uma 

pessoa, depois, para duas, cinco", aconselha. "De 

repente, ela estará gostando de discursar para uma 

plateia de 20 ou 30 pessoas." 

 

CASO, Fabiana. Bloqueio de comunicação. O 

Estado de S. Paulo, São Paulo, 17/18 maio 2003, 

Suplemento Feminino, p. F5. 
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1. Assinale a alternativa INCORRETA com relação 

ao texto: 

a) O texto trata da timidez, suas causas e os 

encaminhamentos para superá-la. 

b) De acordo com o texto, no trabalho, as pessoas 

tímidas não sofrem com o mal da timidez. 

c) Cássia Eller é um exemplo de superação da 

timidez durante o trabalho. 

d) De acordo com Savian, o tímido pode ser 

narcisista. 

e) Sérgio Savian diz que toda inibição é resultado 

de uma autocrítica. 

 

 

2. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

significado da palavra em destaque no trecho: “Essa 

supervalorização de si mesmo, às vezes tem relação 

com um “alto grau de narcisismo”, segundo a opinião 

de Savian: 

 

a) Medo 

b) Vacuidade 

c) Simplicidade 

d) Despojamento 

e) Discrição 

 

 

3. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – A expressão em destaque no trecho: “a professora 

o colocou na "fileira dos burros", foi usada no sentido 

conotativo. 

II – Houve um erro de concordância verbal em: “Existem 

exemplos surpreendentes...”, pois o termo em destaque 

deveria estar no singular, por se tratar de um verbo 

impessoal. 

III – As aspas, no segundo parágrafo do texto, foram 

usadas com finalidades distintas. 

 

a) Estão corretas apenas a I e II. 

b) Estão corretas apenas a I e III. 

c) Estão corretas apenas a II e III. 

d) Está correta apenas a I. 

e) Está correta apenas a II. 

 

 

4. Propositalmente foi colocada a crase de forma 

incorreta em uma das passagens do texto abaixo, 

assinale a alternativa em que o termo em destaque 

não pode ser craseado: 

 

a) Todos podem ficar inibidos em alguma situação, 

mas há casos mais graves, que levam a pessoa à 

frustração. 

b) A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma 

performance de palco intensa e ousada, chegando, 

algumas vezes, à levantar a blusa e mostrar os seios ao 

final das apresentações. 

c) Os especialistas dizem que toda essa inibição é 

resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à 

insegurança e a uma autoestima muito frágil, insuficiente 

para contrabalançar a equação que nos leva a agir com 

firmeza nas situações reais. 

d) Essa supervalorização de si mesmo, às vezes tem 

relação com um “alto grau de narcisismo”, segundo a 

opinião de Savian. 

e) Com técnicas de regressão, lembrou que, um dia, 

uma professora o colocou na "fileira dos burros", embora 

ele tivesse absoluta consciência de que aquele lugar não 

equivalia à sua inteligência. 

 

 

5. Os termos em destaque no trecho: “...sobre 

questões ligadas a relacionamentos amorosos, casos 

como o da cantora são bastante comuns...”  podem 

ser classificados como: 

 

a) Preposição e adjetivo 

b) Adjetivo e substantivo 

c) Conjunção e advérbio 

d) Advérbio e preposição 

e) Adjetivo e adjetivo 

 

 

6. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

número de orações no período: "A pessoa, às vezes, se 

dá bem profissionalmente, faz novas amizades, mas 

trava quando o assunto é relacionamento amoroso.”: 

 

a) Uma 

b) Duas 

c) Três 

d) Quatro 

e) Cinco 

 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 7 

a 12. 

 

 Você escolhe seu caminho, seus valores, suas 

ações, elas definem quem você é. 

  Sorrir não significa necessariamente que você 

está feliz. Às vezes isto significa apenas que você é 

forte. 
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 "Foi mal" não é desculpa. "Valeu" não é 

obrigado. "Eu também" não é eu te amo! 

  Você percebe que é forte, quando se vê 

obrigado a desistir de coisas que nunca imaginou ser 

capaz de deixar um dia, mas apesar de tudo, levanta 

e segue em frente. 

  Encontre a pessoa que vai te dizer a verdade, 

mesmo que isso te deixe triste e que vá durar 

milhões de anos até você se recuperar. Esse é o seu 

verdadeiro amigo. 

  Não viva em função da opinião de outras 

pessoas. Elas não sabem o que realmente se passa 

pela sua vida. 

  O sorriso de quem ama é lindo. Mas o sorriso 

de quem sofre é ainda mais lindo, pois além de 

sofrer têm a capacidade de sorrir. 

  Não leve a vida tão a sério, quebre regras, 

perdoe rápido, ame de verdade, ria 

descontroladamente e nunca lamente nada que 

tenha feito.  

 Por fim, acredite em Deus, pois apesar das 

dificuldades, nada sem Deus é tudo. 

 

Jô Soares – Disponível em 

https://www.pensador.com/textos_de_jo_soares/ - 

acesso em 01 de março de 2019 - adaptado 

 

 

7. De acordo com o texto, todas as alternativas 

abaixo estão corretas, EXCETO: 

 

a) Através do sorriso sabemos se alguém está feliz 

ou não. 

b) A fortaleza aparece quando somos obrigados a 

desistir. 

c) Somos responsáveis por aquilo que somos. 

d) Não devemos levar a vida tão a sério. 

e) Não devemos viver em função do que os outros 

pensam sobre nós. 

 

 

8. Assinale a alternativa CORRETA quanto a 

figura de linguagem predominante no trecho: “nada 

sem Deus é tudo.”: 

 

a) Metáfora 

b) Hipérbole 

c) Aliteração 

d) Antítese 

e) Pleonasmo 

 

 

9. Assinale a alternativa CORRETA na qual a 

conjunção em destaque possui o mesmo valor 

semântico do termo em destaque no trecho: “Não 

leve a vida tão a sério, quebre regras, perdoe rápido, 

ame de verdade, ria descontroladamente e nunca 

lamente nada que tenha feito.”: 

a) O homem não costumava acordar cedo e 

naquele dia quase madrugou. 

b) A mulher chamou imediatamente o médico, 

porém não foi atendida. 

c) Vá rápido, pois já está começando a chover. 

d) Ele não respondeu às minhas cartas nem me 

telefonou. 

e) Pai, me dê uma carona pois estou perdendo 

 a hora da escola. 

 

 

10. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – De acordo com o texto, somos frutos de nossas 

ações. 

II – Temos duas orações no último período do texto. 

III – Temos um exemplo de metonímia no termo em 

destaque do trecho: “... e que vá durar milhões de 

anos até você se recuperar.”. 

 

a) Estão corretas apenas a I e II. 

b) Estão corretas apenas a I e III. 

c) Estão corretas apenas a II e III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

 

11. A palavra em destaque no trecho: “Mas o 

sorriso de quem sofre é ainda mais lindo, pois além 

de sofrer têm a capacidade de sorrir.”, poderia ser 

substituída sem prejuízo de sentido por: 

 

a) Portanto  

b) E 

c) Porém 

d) Mas 

e) Porquanto 

 

 

12. A classificação CORRETA do verbo em 

destaque no trecho: “... mas apesar de tudo, levanta 

e segue em frente.” é: 

 

a) Transitivo 

b) Intransitivo 

c) Transitivo direto e indireto 

d) Ligação 

e) Pronominal 

 

https://www.pensador.com/autor/jo_soares/
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RACIOCÍNIO LÓGICO – 13 A 16  

02 PONTOS 

 

13. Para jogar uma partida de futsal, 10 (dez) 

crianças se dividem em dois grupos de 5 (cinco) 

cada. O número de times diferentes possíveis é 

 

 

a) 252 

b) 126 

c) 63 

d) 96 

e) 136 

 

 

14. Seja , a diferença entre o conjunto A 

e o universo S. O conjunto que melhor representa o 

conjunto sombreado do diagrama a seguir é 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

 

15. O cálculo do produto de matrizes  

 

 
resulta em: 

 

a) 86 

b) 34 

c) 52 

d) 144 

e) 99 

 

16. A distância entre os pontos A (3,12) e B (10,4) é: 

 

a) 10,57 

b) 11,42 

c) 10,63 

d)   9,84 

e) 12,13 

 

ATUALIDADES – 17 A 20 
02 PONTOS 

 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 17 

 

“A disputa entre facções criminosas causou a 

madrugada mais violenta da história no Ceará. Uma 

chacina em uma casa de shows neste sábado (27) 

deixou 14 mortos e vários feridos, segundo informa a 

Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado. 

O número de vítimas é questionado, porém, pela 

APS (Associação dos Profissionais da Segurança 

Pública do Ceará), que fala em 18 mortes”. 

BOL. 27.01.2018. Disponível em: 

<http://encurtador.com.br/acvR1>  

 

 

17. Assinale a alternativa CORRETA sobre a notícia 

acima: 

 

a) O crime teria sido fruto da disputa por territórios 

de tráfico de drogas em Fortaleza entre o PCC 

(Primeiro Comando da Capital), o CV (Comando 

Vermelho) e o GDE (Guardiões do Estado). 

b) O crime teria sido uma retaliação do crime 

organizado pela transferência de presos para o 

regime de segurança máxima em Brasília. 

c) O crime teria sido fruto de protestos contra a 

violência policial no Ceará  

d) O crime é devido a disputas entre facções 

criminosas e grupos de milicianos por áreas de 

influência nas periferias cearenses. 

e) O crime foi cometido por líderes de facções para 

chamar a atenção do poder público para a 

superpopulação carcerária no Ceará.  

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 18 

 

“O presidente Michel Temer decidiu no início da 

madrugada desta sexta-feira (16) decretar 

intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. 

O Exército passará a ter responsabilidade sobre as 
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polícias, os bombeiros e a área de inteligência do 

Estado, inclusive com poder de prisão de seus 

membros. O oficia interventor vai substituir o 

governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB), na 

área de segurança. A decisão do governo federal 

contou com o aval de Pezão”. 

 

BOL. 16.02.2018. Disponível em: <http:// 

encurtador.com.br/rEF78>  

 

 

18. Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O interventor foi o general Antônio Hamilton 

Martins Mourão, comandante Militar da reserva. 

b) O interventor foi o general Luiz Carlos Soares, 

comandante Militar do Sul. 

c) O interventor foi o capitão Jair Messias Bolsonaro, 

Presidente do Brasil. 

d) O interventor foi o general Walter Braga Neto, 

comandante Militar do Leste. 

e) O interventor foi Francisco Dornelles, vice-

governador do Rio de Janeiro.  

 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 19 

 

“Apenas uma deputada entre 19 parlamentares votou 

contra PEC 181/2011, que insere na Constituição a 

garantia do direito à vida “desde a concepção”. A 

votação ocorreu na tarde da quarta-feira, 8.” 

 

CARTA CAPITAL, 8.nov.17. Disponível em: 

<https://bit.ly/2EMV3pR>. Adaptado) 

 

 

19. Na prática, a proposta aprovada pela comissão: 

 

a) descriminaliza a prática do aborto e presta 

assistência, pela estrutura do SUS, às mulheres que 

decidirem por esta opção. 

b) proíbe qualquer forma de aborto, inclusive os já 

previstos hoje pela legislação brasileira, como nos 

casos de estupro ou de risco de morte para a mãe. 

c) Permite o aborto apenas nos casos de gravidez 

proveniente de estupro em menores de 14 anos. 

d) descriminaliza o aborto somente com o 

consentimento por escrito do pai da criança. 

e) Autoriza o aborto apenas nos casos em que a 

mulher se submete, após o nascimento da criança, à 

retirada do útero, evitando assim uma futura gravidez 

indesejada. 

 

TEXTO PARA A QUESTÃO 20 

“Começaram a valer neste sábado (11) as novas 

regras estabelecidas pela reforma trabalhista. São 

mais de cem mudanças na relação entre as 

empresas e os trabalhadores. Luiza Seni trabalha 

numa empresa de eventos. Só é chamada quando 

tem serviço. Ela recebe por diária e sem registro: “As 

leis não pagam nada, também não recebo nada. 

Freelancer já é o dia, não um salário fixo”. 

 

G1, 11. nov. 17. Disponível em: 

<https://glo.bo/2hpYEkU>. Adaptado 

 

 

20. Entre as mudanças propostas pela reforma 

trabalhista, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O trabalho realizado por Luiza Seni, citada na 

reportagem, se enquadra, pela Reforma Trabalhista, 

na formalização do trabalho intermitente - aquele em 

que não há jornada fixa, podendo o empregado 

trabalhar em alguns dias ou durante algumas horas.  

b) Com a Reforma Trabalhista foi regularizado o 

fim do salário mínimo - este não servirá mais como 

parâmetro na remuneração dos trabalhadores pelas 

empresas. 

c) A Reforma Trabalhista decreta o fim da 

obrigatoriedade do registro em carteira nas relações 

de trabalho - o intuito é a legalização do trabalho 

informal. 

d) A Reforma Trabalhista traz como novidade a 

incorporação do tempo de deslocamento o 

trabalhador, de sua casa para o local de trabalho, 

como parte da jornada, instituindo uma remuneração 

específica para os empregados que moram longe. 

e) A Reforma Trabalhista decreta o aumento da 

contribuição para o FGTS por parte das empresas - a 

finalidade é que o trabalhador tenha maior segurança 

financeira em caso de demissão sem justa causa. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 A 40  
03 PONTOS 

 
Leia os poemas abaixo, para responder às questões 

de 21 a 28. 

 

Texto 1 

A lírica 

 

Eu cantarei de amor tão docemente, 

Por uns termos em si tão concertados, 

Que dois mil acidentes namorados 
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Faça sentir ao peito que não sente. 

 

Farei que amor a todos avivente, 

Pintando mil segredos delicados, 

Brandas iras, suspiros magoados, 

Temerosa ousadia e pena ausente. 

 

Também, Senhora, do desprezo honesto 

De vossa vista branda e rigorosa, 

Contentar-me-ei dizendo a menor parte. 

 

Porém, pera cantar de vosso gesto 

A composição alta e milagrosa 

Aqui falta saber, engenho e arte. 
Luís de Camões Camões, L. V. de. Sonetos Para Amar o Amor. 

Rio de Janeiro: L&PM. 1997L&PM Pocket. 

 

Texto 2  

Transforma-se o amador na cousa amada 

 

Transforma-se o amador na cousa amada, 

por virtude do muito imaginar; 

não tenho logo mais que desejar, 

pois em mim tenho a parte desejada. 

Se nela está minha alma transformada, 

que mais deseja o corpo de alcançar? 

Em si somente pode descansar, 

pois consigo tal alma está liada. 

Mas esta linda e pura semideia, 

que, como o acidente em seu sujeito, 

assim co’a alma minha se conforma, 

está no pensamento como ideia; 

[e] o vivo e puro amor de que sou feito, 

como matéria simples busca a forma. 
CAMÕES, Luís de. A lírica. Sel. Introd. e notas de Massaud 

Moisés. 4. Ed. São Paulo. Cultrix, 1972. p. 109 

 

 

21. Com relação ao assunto principal dos textos, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O primeiro texto fala dos problemas sociais 

enfrentados pelo eu poético, já o segundo trata da 

vida de galanteador (conquistador de várias moças) 

que o autor foi. 

b) Ambos os textos tratam da vida de boemia e 

amores diversos do eu poético. 

c) Ambos os textos tratam exclusivamente da 

vida de galanteador e as desilusões amorosas 

vividas pelo eu lírico. 

d) Ambos os textos tratam do amor, sentimento 

com doçura e harmonia, que fará nascer o 

sentimento em peitos insensíveis; tratam do amor 

que não se alcança.  

e) O primeiro texto trata da vida desregrada que 

o eu poético leva (por isso não encontrou ninguém), 

já o segundo texto, fala dos problemas com a família 

da amada do eu poético. 

 

22. Analise as proposições abaixo, acerca dos 

textos e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I – Temos a presença de versos decassílabos. 

II – Podemos considerar os dois textos como 

sonetos. 

III – Apenas o texto II pode ser considerado soneto. 

 

a) Estão corretas apenas I e II. 

b) Estão corretas apenas I e III. 

c) Estão corretas apenas II e III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

 

23. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 

significado da palavra “avivente” presente na 

segunda estrofe do texto 1: 

 

a) Morra  

b) Acabe 

c) Mude 

d) Comece 

e) Estimule 

 

 

24. Com relação à conjugação, assinale a 

alternativa CORRETA do verbo em destaque no 

verso: “Contentar-me-ei dizendo a menor parte.”. 

 

a) Pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo 

b) Futuro do presente simples do indicativo 

c) Futuro composto do subjuntivo 

d) Imperativo afirmativo 

e) Futuro do pretérito composto do indicativo 

 

 

25. Assinale a alternativa CORRETA quanto a 

figura de linguagem em destaque no verso: 

“Brandas iras, suspiros magoados ...”: 

 

a) Metáfora 

b) Metonímia 

c) Antítese 

d) Polissíndeto 

e) Anacoluto 
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26. Marque ( V ) para Verdadeiro ou ( F ) para Falso 

e assinale a sequência CORRETA: 

 

(_____) No texto I, o amor é retratado com segredos 

e contradições, ressaltando realidades opostas. 

(_____) Podemos dizer que no texto 1 foi usado 

oximoro. 

(_____) O oximoro usado no texto 1 teve a finalidade 

de mostrar as contradições do amor. 

(_____) Na terceira estrofe do texto 1 o eu lírico 

apresenta a amada como uma “Senhora”, casta, 

elevada, idealizada. 

 

a) V – F – V – V  

b) V – V – V – V  

c) F – V – F – V  

d) F – F – F – V  

e) V – V – F – F 

 

 

27. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – A palavra “liada”, presente na segunda estrofe 

do texto 2, significa “morta”. 

II – No texto 2, o eu poético formula uma ideia de 

amor platônico. 

III – O texto 2 marca a contradição entre o amor 

concreto e o amor ideal. 

 

a) Estão corretas apenas I e II. 

b) Estão corretas apenas I e III. 

c) Estão corretas apenas II e III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

 

28. Marque ( V ) para Verdadeiro ou ( F ) para 

Falso e assinale a sequência CORRETA: 

 

 

(_____) A função da linguagem predominante nos 

dois poemas é a função conativa. 

(_____) A palavra em destaque no verso: “Temerosa 

ousadia e pena ausente.”, foi usada em seu sentido 

denotativo. 

(_____) Os dois poemas podem ser considerados 

textos essencialmente narrativos. 

(_____) A palavra em destaque no verso: “Também, 

Senhora, do desprezo honesto”, foi acentuada pela 

mesma regra de “Jacaraú”. 

 

a) V – F – V – F  

b) V – V – V – F  

c) F – F – V – V  

d) F – F – F – F  

e) F – V – F – V 

 

 

29. Com relação ao Romantismo brasileiro faça a 

associação e assinale a sequência CORRETA: 

 

( 1 ) O mal do século 

( 2 ) Poesia social 

( 3 ) Poesia indianista 

 

(_____)Primeira Geração 

(_____)Segunda Geração 

(_____)Terceira Geração 

 

a) 1 – 2 – 3  

b) 2 – 1 – 3  

c) 1 – 3 – 2  

d) 3 – 1 – 2  

e) 3 – 2 – 1  

 

 

30. É autor do Romantismo Brasileiro, EXCETO: 

 

a) Machado de Assis 

b) Castro Alves 

c) Claudio Manuel da Costa 

d) Manuel Antônio de Almeida 

e) Franklin Távora 

 

 

Leia os textos abaixo para responder as questões de 

31 a 33. 

 

Texto 1 

Leitura 

 

Era um quintal ensombrado, murado alto de pedras. 

As macieiras tinham maçãs temporãs, a casca 

vermelha 

de escuríssimo vinho, o gosto caprichado das coisas 

fora do seu tempo desejadas. 

Ao longo do muro eram talhas de barro. 

Eu comia maçãs, bebia a melhor água, sabendo 

que lá fora o mundo havia parado de calor. 

Depois encontrei meu pai, que me fez festa 

e não estava doente e nem tinha morrido, por isso 

ria, 

os lábios de novo e a cara circulados de sangue, 

caçava o que fazer pra gastar sua alegria: 

onde está meu formão, minha vara de pescar, 
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cadê minha binga, meu vidro de café? 

Eu sempre sonho que uma coisa gera, 

nunca nada está morto. 

O que não parece vivo, aduba. 

O que parece estático, espera. 
LEITURA. – In: Bagagem, de Adélia Prado, Editora Record, Rio 

de Janeiro. 

 

Texto 2  

Fragmento 

 

Bem-aventurado o que pressentiu 

quando a manhã começou: 

não vai ser diferente da noite. 

Prolongados permanecerão o corpo sem pouso, 

o pensamento dividido entre deitar-se primeiro 

à esquerda ou à direita 

e mesmo assim anunciou paciente ao meio-dia: 

algumas horas e já anoitece, o mormaço abranda, 

um vento bom entra pela janela. 

 
FRAGMENTO. – In: Bagagem, de Adélia Prado, Editora Record, 

Rio de Janeiro. 

 

 

31. Assinale a alternativa INCORRETA com relação 

ao texto 1: 

 

a) O poema é circular, isto é, abre e fecha com o 

mesmo assunto. 

b) A cena é doméstica, familiar. 

c) Percebe-se que no verso 8 começa a 

imaginação e há divinização do pai do eu lírico. 

d) O cenário é de uma vida sofisticada, 

provavelmente uma tarde de verão.  

e) Do verso 1 ao 7, há a descrição da realidade do 

eu poético. 

 

 

32.  Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

I – O eu lírico do texto 1 sofreu uma desilusão 

amorosa. 

II – O eu poético do texto 2 sente saudades de casa. 

III – Quando o autor do texto 1 fala: “maçãs 

temporãs”, significa que eram maçãs suculentas. 

 

a) Estão corretas apenas I e II. 

b) Estão corretas apenas I e III. 

c) Estão corretas apenas II e III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

33. Marque ( V ) para Verdadeiro ou ( F ) para 

Falso e assinale a sequência CORRETA: 

 

(_____) Houve um erro de concordância no termo 

em destaque no verso: “os lábios de novo e a cara 

circulados de sangue”. 

(_____) No texto 1, o eu poético está descrevendo a 

imagem do pai ressuscitado pela lembrança. 

(_____) Os dois poemas têm em si o mesmo tema. 

(_____) Houve um erro de concordância no termo 

destacado no verso: “Prolongados permanecerão o 

corpo sem pouso”, pois, obrigatoriamente, ele 

deveria concordar com o termo “corpo sem pouso”. 

 

a) F – V – F – F  

b) V – V – F – F  

c) F – V – F – V  

d) V – V – V – V  

e) F – F – F – V  

 

 

Observe a charge abaixo para responder às 

questões 34 e 35. 

 

 
34. Assinale a alternativa CORRETA com relação 

ao texto: 

 

a) A charge critica a falta de diálogo entre pais e 

filhos na atualidade. 

b) O autor faz uma crítica aos problemas sociais 

enfrentados pela família. 

c) O chargista critica a devoção exagerada das 

famílias brasileiras. 
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d) Apesar do humor presente na charge, não 

identificamos crítica alguma. 

e) Todas as anteriores estão corretas. 

 

 

35. Analise as proposições abaixo e assinale a 

alternativa CORRETA 

 

I – A expressão “Vai, Alberto!”, significa que a mulher 

está mandando o marido deixar de rezar e ir procurar 

emprego. 

II – O sujeito de termo “pedir” é “você” (a mulher 

referindo-se ao marido Alberto). 

III – O uso dos verbos no infinitivo pessoal 

concordando com os sujeitos destaca a ação de 

cada um deles. 

 

a) Estão corretas apenas I e II. 

b) Estão corretas apenas I e III. 

c) Estão corretas apenas II e III. 

d) Todas estão corretas. 

e) Todas estão incorretas. 

 

 

36. O currículo escolar tem como eixo fundamental a 

construção dos saberes educacionais, conhecimento 

social, a valorização dos saberes popular e a crítica 

às concepções da sociedade. Currículo tem ação 

direta e indireta na formação e no desenvolvimento 

do aluno, por isso, é um conjunto de experiências 

possíveis e imagináveis organizados com a 

finalidade de formar jovens e crianças em processo 

de aprendizagem, ou seja, constituído de: 

 

 

I – Saberes: conhecimentos. 

II – Conteúdos: que devem ser justapostos e 

desordenados. 

III – Práticas: como é oferecido (métodos de ensino e 

aprendizagem). 

IV - Aprendizagem abstrata: avaliação visando a 

promoção / avaliação. 

V – Recursos usados: por exemplo, livros usados 

para ministrar os conteúdos e para o processo 

ensino e aprendizagem. 

 

Dos itens acima: 

 

a) Apensas os itens II, III e IV estão corretos. 

b) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 

c) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 

d) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

37. De acordo com a Constituição Federal de 1988, 

artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às 

escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

definidas em lei, que: 

 

a) Promovam e incentivem o desenvolvimento 

científico, a pesquisa, a capacitação científica e 

tecnológica e a inovação. 

b) Cumprem as normas gerais da educação 

nacional. 

c) Comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem 

seus excedentes financeiros em educação. 

d) Promovam a cultura nacional e regional e 

estímulo à produção independente que objetive sua 

divulgação. 

e) Melhorem a qualidade do ensino. 

 

 

38.  Analise o trecho e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna. 

 

Para________________, as estruturas mentais são 

organizadas, não são palpáveis. A base para o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas 

(psicológicas) é de natureza biológica, logo, é 

inviável querer compreender o funcionamento e a 

construção das estruturas psicológicas, sem o auxílio 

fornecido pela biologia. 

 

a) Piaget 

b) Rousseau 

c) Kant 

d) Descartes 

e) Vygotsky 

 

 

39.  Conforme a Lei 9.394/96, artigo 4º. O dever do 

Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

 

a) Igualdade de condição para o acesso e 

permanência na escola. 

b) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

as práticas sociais. 

c) Valorização do profissional da educação escolar. 

d) Gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais. 

e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma: a) pré-escola; b) 

ensino fundamental e c) ensino médio. 
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40. A Lei orgânica municipal estabelece que o dever 

do município para com a Educação será efetivado 

mediante a garantia de:  

 

I. Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para aqueles que não tiveram acesso na 

idade própria; 

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino superior; 

III. Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino; 

IV. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

V. Atendimento ao educando no ensino 

fundamental através de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 

a) I, II, III e V; 

b) I e IV; 

c) I, III, IV E V; 

d) Todas as afirmativas estão corretas; 

e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


