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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
Edital Nº 001/2012

www.pontuaconcursos.com.br

PREZADO CANDIDATO,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 13.

14.

15.

É de sua responsabilidade a conferência do nome do cargo para o qual realizou a inscrição com o
que consta neste caderno de questões;

Este caderno de questões contém 40 questões objetivas a serem respondidas;

Após tê-lo recebido da fiscalização, confira o número e a sequência das questões e páginas, qualquer
incoerência levante o braço e solicite ao fiscal um novo caderno;

O caderno de questões pode ser usado livremente para fazer rascunhos;

O tempo de duração é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão de leitura óptica
(cartão de respostas);

Você só poderá retirar-se do local de realização da prova após ter decorrida 1 (uma) hora do início da
mesma;

Você só poderá retirar-se do local de realização da prova levando seu caderno de questões após ter
decorrida 1 (uma) hora do início da mesma;

Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de resposta representadas pelas letras A, B, C, D e E
sendo somente uma correspondente à resposta correta;

Após o início da prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte
integrante da mesma;

Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações,
agendas eletrônicas, gravadores, máquina calculadora, telefone celular ou qualquer outro instrumento
receptor/transmissor de mensagens e/ou similares;

Ao terminar a prova objetiva, entregue ao fiscal de sala, OBRIGATORIAMENTE, o cartão de respostas
devidamente assinado no campo indicativo, sem amassá-lo ou dobrá-lo, uma vez que é insubstituível;

O gabarito preliminar das provas será publicado em caráter meramente informativo no site
www.pontuaconcursos.com.br, no primeiro dia útil após a realização da prova.

O prazo para interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis a contar do dia subsequente à data de
publicação do gabarito preliminar;

No cartão de leitura óptica personalizado - cartão de respostas – preencha, inteiramente, apenas
uma das alternativas de cada questão, com caneta esferográfica de ponta grossa, azul ou preta,
suficientemente pressionada, conforme o exemplo abaixo:

A questão será considerada nula se não estiver assinalada, ou assinalada a lápis, ou com mais de
uma alternativa, ou ainda se contiver emendas, rasuras, borrões.

CARGO: PROFESSOR ÁREA II ENSINO FUNDAMENTAL
ÁREA  LÍNGUA  PORTUGUESA

Nome:                                                        Inscrição:

INSTRUÇÕES GERAIS
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Língua Portuguesa e Interpretação de Texto

1. Assinale a opção que completa CORRETA e
respectivamente as lacunas das linhas 6 e 17:

a) toda a – despercebidas
b) toda – desapercebidas
c) toda a – desapercebidas
d) toda – despercebidas
e) toda a – despercebida

2. Observe os itens abaixo:

I. A palavra “que”, na 1ª (l. 1) e 2ª (l. 2) ocor-
rências, apresenta a mesma classifica-
ção.

II. O nexo “quando” (l. 7) inicia uma oração
que expressa tempo.

III. O nexo “pois” (l. 16) representa valor cau-
sal.

Quais estão CORRETOS?

a) Apenas os itens I e III.
b) Apenas os itens II e III.
c) Apenas os itens I e II.
d) Todos itens.
e) Nenhum dos itens.

Responda às questões de números 1 a 5 com
base no texto que segue.

Os canadenses descobriram que até nas
universidades prolifera um tipo de leitor: o que
lê bem e não entende. Um estudo com 400
alunos da Universidade de Alberta mostrou
um déficit de compreensão não detectado
em 5% de                  população. São pessoas
que, quando investem em uma leitura, es-
quecem o significado específico de uma pas-
sagem. Fazem uma generalização, que se
fixa na memória a curto prazo (capacidade
de armazenar informação para processa-
mento imediato) e, ao concluir a leitura, es-
quecem o que estava dito no 1º parágrafo,
por exemplo. Manter e executar muitas ins-
truções em série é um sacrifício para elas,
pois o hábito da leitura as fez assim. Tais pes-
soas podem passar                  em testes de
precisão de leitura, se tais sondagens se limi-
tarem a identificar dificuldades rudimentares
de leitura. Para os pesquisadores, é útil a
esse leitor escrever a ideia principal de cada
parágrafo ao lê-lo. E adquirir o hábito de ler
textos variados, que não sejam de uma úni-
ca especialidade.
(Revista Língua Portuguesa – abril de 2012 – adaptação)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

3. Se retirarmos o acento das palavras abaixo,
qual delas continuará existindo em língua por-
tuguesa?

a) até (l. 1).
b) sacrifício (l. 15).
c) útil (l. 20).
d) lê-lo (l. 22).
e) única (l. 23 - 24).

4. Marque (V) para as afirmativas Verdadeiras
e (F) para as Falsas e, a seguir, escolha a
opção que preenche CORRETAMENTE os
parênteses, de cima para baixo:

(    ) Os dois pontos (l. 2) anunciam um es-
clarecimento.

(    ) Se retirássemos a vírgula que antece-
de a palavra “que” (l. 9) provocaríamos
alteração semântica no período.

(    ) Poderíamos suprimir as vírgulas que
isolam o enunciado “ao concluir a leitu-
ra” (l. 12), sem que isso provocasse in-
correção.

a) F – F – V.
b) F – V – F.
c) V – F – V.
d) F – V – V.
e) V – V – F.

5. De acordo com o texto:

a) Os universitários canadenses apresen-
tam dificuldades de leitura.

b) Universitários brasileiros compreendem,
com mais facilidade, o que leem.

c) Instruções em série são um problema para
a maioria das pessoas.

d) O leitor que lê bem e não entende está
presente inclusive nas universidades.

e) Ler textos jornalísticos é um recurso útil
para melhorar a capacidade de leitura, se-
gundo os pesquisadores.



PROFESSOR ÁREA II ENSINO FUNDAMENTAL - ÁREA LÍNGUA PORTUGUESA Página 3 de 9

6. Observe os itens a seguir:

I. A expressão “Com a popularização do
teatro lírico” (l. 11) exerce função de ad-
junto adverbial.

II. O verbo “publicar” (l. 17) admite voz pas-
siva analítica.

III. Nas linhas 28 e 29, a oração “a curiosi-
dade mata a gente” seria transformada
em voz passiva analítica, seguindo a nor-
ma padrão, desta forma: “a gente será
morto pela curiosidade”.

Quais estão CORRETOS?

a) Apenas os itens II e III.
b) Apenas os itens I e III.
c) Apenas os itens I e II.
d) Nenhum dos itens.
e) Todos os itens.

Responda às questões de números 6 a 10 com
base no texto a seguir.

Expressão de berço italiano, em que a pa-
lavra “ópera” antigamente servia para refe-
rir-se não só a qualquer obra arquitetônica
ou literária, mas também a todo trabalho de
fortificação para a defesa de uma posição
militar. A partir do século 17, passou a desig-
nar a obra dramática musicada, geralmente
desprovida de partes faladas, composta de
recitativos, árias, coro, às vezes balé, sem-
pre com acompanhamento de orquestra.
Com a popularização do teatro lírico, a pala-
vra “ópera” assumiu-se lentamente como
sinônimo desse tipo específico de manifes-
tação artística.

Como as óperas geralmente eram longas,
seus produtores e organizadores passaram
a publicar livretos com o chamado “resumo
da ópera”. A expressão, pelo uso constante,
acabou sendo utilizada para fazer referência
ao resumo de qualquer projeto ou material.

Comentaristas econômicos como Carlos
Alberto Sardenberg, da CBN,                o hábito
de, após analisar determinado assunto, fa-
zer, em poucas palavras, o chamado “resu-
mo da ópera” e suas possíveis               ,
favoráveis ou não. Se a ópera é bufa, pode
nem merecer comentário. Mas pela polêmi-
ca despertada, como a saudade, a curiosi-
dade mata a gente...

(Márcio Cotrim – Revista Língua Portuguesa – maio de 2012)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

7. Para completar CORRETA e respectivamen-
te as lacunas das linhas 22 e 25, escolha a
alternativa adequada:

a) tem – repercussões
b) têm – repercussões
c) têm – repercuções
d) tem – repercursões
e) têm – repercursões

8. Caso a palavra “óperas” (l. 15) fosse singu-
larizada, quantas outras, no período, sofreri-
am ajustes de concordância?

a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.

9. Para que mantivéssemos o significado con-
textual, só poderíamos substituir as palavras
“lírico” (l. 11) e “bufa” (l. 26) por:

a) sentimental – cômica
b) apaixonado – triste
c) emocional – triste
d) sentimental – melancólica
e) apaixonado – bizarra

10. Observe as frases abaixo:

I. A ópera que assistimos tirou-nos o fôle-
go.

II. Parece que eles preferiam ópera do que
peça teatral.

III. Todos obedeceram o regulamento.

Quais itens observam a norma culta quanto
à regência?

a) Apenas os itens I e II.
b) Apenas os itens I e III.
c) Apenas os itens II e III.
d) Nenhum dos itens.
e) Todos os itens.
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Legislação Municipal

11. De acordo com o Regime Jurídico, às pes-
soas portadoras de deficiência é assegura-
do o direito de se inscrever em concurso
público para provimento de cargo cujas atri-
buições sejam compatíveis com a deficiên-
cia de que são portadoras. Para tais pesso-
as serão reservadas até                         das
vagas oferecidas no concurso.

Identifique, dentre as alternativas abaixo,
aquela que completa CORRETAMENTE a
lacuna acima:

a) 10% (dez por cento)
b) 15% (quinze por cento)
c) 20% (vinte por cento)
d) 8% (oito por cento)
e) 5% (cinco por cento)

12. O Regime jurídico prevê que exercício é o
desempenho das atribuições do cargo pelo
servidor. Diante disso, analise as afirmações
abaixo e marque (V) para Verdadeiro ou (F)
para Falso:

(    ) É de cinco dias o prazo para o servidor
entrar em exercício, contado da data da
posse.

(    ) Será tornado sem efeito o ato de no-
meação, se não ocorrer a posse ou o
exercício nos prazos legais.

(    ) O exercício deve ser dado pelo Secre-
tário de Administração do Município.

Identifique a sequência CORRETA de cima
para baixo:

a) V – V – V.
b) V – V – F.
c) V – F – V.
d) F – V – V.
e) F – F – V.

13.                                é o retorno do servidor
aposentado por invalidez à atividade no ser-
viço público municipal, verificado, em proces-
so, que não subsistem os motivos determi-
nantes da aposentadoria.

a) Readaptação
b) Recondução
c) Reintegração
d) Reversão
e) Aproveitamento

14. No que diz respeito ao serviço extraordiná-
rio, analise as alternativas abaixo e identifi-
que a única INCORRETA:

a) A prestação de serviços extraordinários só
poderá ocorrer por expressa determina-
ção da autoridade competente, mediante
solicitação fundamentada do chefe da re-
partição, ou de ofício.

b) O serviço extraordinário será remunera-
do por hora de trabalho que exceda o pe-
ríodo normal, com acréscimo de cem por
cento em relação à hora normal.

c) Salvo nos casos excepcionais, devida-
mente justificados, não poderá o trabalho
em horário extraordinário exceder a duas
horas diárias.

d) Terá preferência para a realização de ser-
viço extraordinário o servidor titular do car-
go.

e) O exercício de cargo em comissão ou de
função de confiança, não sujeito ao con-
trole de ponto, exclui a remuneração por
serviço extraordinário.

15. A critério da administração, poderá ser con-
cedida ao servidor estável licença para tratar
de assuntos particulares, pelo prazo de até
dois anos consecutivos, sem remuneração.
Com base nessa afirmação, analise os itens
abaixo:

I. A licença poderá ser interrompida a qual-
quer tempo, a pedido do servidor ou no
interesse do serviço, segundo os critéri-
os da administração.

II. Não se concederá nova licença antes de
decorridos dois anos do término ou in-
terrupção da anterior.

III. Não se concederá a licença a servidor
nomeado ou removido antes de comple-
tar três anos de exercício no novo cargo
ou repartição.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Nenhum dos itens.
e) Todos os itens.
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Noções de Informática

16. A Lei Orgânica prevê que leis de iniciativa do
Poder Executivo Municipal estabelecerão:

I. O plano plurianual.
II. As diretrizes orçamentárias.
III. Os orçamentos anuais.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Nenhum dos itens.
e) Todos os itens.

17. A convocação extraordinária da Câmara de
Vereadores cabe:

I. Ao Prefeito.
II. Ao Presidente da Câmara de Vereado-

res.
III. Ao Vice-Prefeito.

Está(ão) INCORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Nenhum dos itens.
e) Todos os itens.

18. As ausências dos vereadores não serão con-
sideradas faltas quando ocorrerem dentro de:

a) 07 (sete) dias após contrair matrimônio.
b) 120 (cento e vinte) dias a contar do 8º (oi-

tavo) mês de gestação.
c) 25 (vinte e cinco) dias quando o mesmo

estiver em tratamento de saúde.
d) 20 (vinte) dias quando estiver em trata-

mento pessoa da família do vereador, as-
sim compreendido cônjuge, pais, filhos e
irmãos.

e) Todas as alternativas anteriores estão cor-
retas.

19. De acordo com as determinações da Lei Or-
gânica, a Comissão Representativa funcio-
na no recesso da Câmara Municipal e tem
as seguintes atribuições:

a) Zelar pelas prerrogativas do Poder Legis-
lativo.

b) Zelar pela observância da Lei Orgânica.
c) Autorizar o Prefeito a se ausentar do Mu-

nicípio e do Estado.
d) Convocar extraordinariamente a Câmara.
e) Todas as alternativas anteriores estão cor-

retas.

20. Além das atribuições fixadas em Lei Ordiná-
ria, compete aos Secretários do Município:

a) Orientar, coordenar e executar as ativida-
des dos órgãos e entidades de adminis-
tração Municipal, na área de sua compe-
tência.

b) Aprovar os projetos de edificações e pla-
nos de loteamento, arruamento e zonea-
mento urbano ou para fins urbanos.

c) Solicitar o auxílio da polícia do Estado, para
a garantia de cumprimento de seus atos.

d) Revogar atos administrativos por razões
de interesse público e anulá-los por víci-
os de legalidade, observado o devido pro-
cesso legal.

e) Administrar os bens e as rendas Munici-
pais, promover o lançamento, a fiscaliza-
ção e a arrecadação de tributos.

21. O programa de mensagens instantâneas do
Windows XP que acompanha esse sistema
operacional é o:

a) Google Messenger.
b) GoogleTalk.
c) Safari Messenger.
d) MSN ou Messenger.
e) Nenhuma das alternativas anteriores está

correta.

22. Ao desligar o computador, a memória           tem
seu conteúdo perdido.

Identifique a alternativa que preenche COR-
RETAMENTE a lacuna acima:

a) RAM
b) ROM
c) PROM
d) direta
e) EPROM

23. Na linguagem de programação HTML (Hyper-
Text Markup Language) as tags <B>teste</B>
fazem com que a palavra “concurso” apare-
ça no navegador:

a) Atachada.
b) Em negrito.
c) Em itálico.
d) Alinhada à esquerda.
e) Centralizada.
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24. O ícone        , no Excel 2003, permite a rápida
inclusão de                                               em uma
célula.

a) um preenchimento
b) uma soma de valores
c) uma tabela
d) uma linha
e) uma coluna

25. Analise as afirmações contidas nos itens a-
baixo:

I. Clicando com o botão inverso do mouse
na área de trabalho, escolhendo “Propri-
edades” e depois “Monitor”, é possível
configurar a resolução da tela.

II. O MS Windows XP não permite que o
usuário altere a cor das janelas do siste-
ma.

III. Ao clicar com o botão inverso do mouse
no botão “Iniciar” e escolher a opção “Pro-
priedades” pode-se alterar as configura-
ções da “Barra de tarefas” também.

Está(ão) CORRETOS:

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.

Raciocínio Lógico

26. De acordo com a lógica aristotélica, acerca
da proposição “alguns homens são gregos”,
pode-se afirmar que:

a) Trata-se de uma proposição do tipo uni-
versal afirmativa.

b) A proposição “alguns homens não são
gregos” é a sua contraditória.

c) Não se trata de uma proposição categóri-
ca.

d) É a contraditória de “Nenhum homem é
grego”.

e) Nenhuma das alternativas anteriores está
correta.

27. “Se houvesse uma planificação cuidadosa da
irrigação das lavouras, o município teria um
aumento na produção agrícola. E a produ-
ção agrícola do município aumentou, não di-
minuiu; então é certo que houve uma planifi-
cação cuidadosa da irrigação das lavouras”.

O argumento acima é uma falácia do tipo:

a) Afirmação do Consequente.
b) Petição de princípio.
c) Negação do antecedente.
d) Ad Hoc.
e) Nenhuma das alternativas acima está cor-

reta.

28. De acordo com a teoria dos conjuntos, assi-
nale a alternativa que completa CORRETA-
MENTE a definição abaixo:

a)
b)
c)
d)
e)

29. Assinale a alternativa que completa COR-
RETAMENTE, de cima para baixo, a coluna
mais à direita da seguinte tabela de verdade:

a) F – F – F – F – V – F – F – F.
b) V – V – V – V – F – F – V – V.
c) V – V – V – V – F – V – V – V.
d) V – F – F – V – V – F – V – F.
e) F – F – F – F – F – V – F – F.

A     B }{_________df

A(BC)
__
__
__
__
__
__
__
__

A B C     BC
V V V
F V V
V F V
F F V
V V F
F V F
V F F
F   F F

ouAxx | Bx
Axx | Bxe

Axx | Bxe

Uxx | Ax Bxe e

Axx | Bx e
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30. Assinale a alternativa que traduz CORRETA-
MENTE para o Cálculo Quantificacional
Clássico a sentença abaixo, sendo que A: “x
é um animal” e M: “x é um mamífero”:

“Nem todos os animais são mamíferos”

a)  x (Ax  Mx)
b)   x (Ax   Mx)
c)   x (Ax  Mx)
d)  As alternativas “b” e “c” estão corretas.
e)  As alternativas “a” e “b” estão corretas.

Conhecimentos  Específicos

31. De acordo com o artigo 206 da Constituição
Federal, o ensino será ministrado com base
em alguns princípios, Identifique-o(s), dentre
as alternativas abaixo:

a) Gratuidade do ensino público em estabe-
lecimentos oficiais.

b) Valorização dos profissionais da educa-
ção escolar, garantidos, na forma da lei,
planos de carreira, com ingresso exclusi-
vamente por concurso público de provas
e títulos, aos das redes públicas.

c) Gestão democrática do ensino público, na
forma da lei.

d) Garantia de padrão de qualidade.
e) Todas as alternativas anteriores estão cor-

retas.

32. A Lei 8.069/90 prevê que o direito à liberdade
compreende os seguintes aspectos, EXCE-
TO:

a) Crença e culto religioso.
b) Manter alojamento conjunto, possibilitan-

do ao neonato a permanência junto à mãe.
c) Brincar, praticar esportes e divertir-se.
d) Participar da vida familiar e comunitária,

sem discriminação.
e) Participar da vida política, na forma da lei.

33. Analise os itens abaixo, levando em consi-
deração as determinações do Estatuto da
Criança e do Adolescente:

I. É assegurado atendimento integral à saú-
de da criança e do adolescente, por in-
termédio do Sistema Único de Saúde,
garantido o acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para promoção,
proteção e recuperação da saúde.

II. A criança e o adolescente portadores de
deficiência receberão o mesmo atendi-
mento das demais crianças e adolescen-
tes, tendo em vista os princípios da in-
clusão social.

III. Incumbe ao poder público fornecer gra-
tuitamente àqueles que necessitarem os
medicamentos, próteses e outros recur-
sos relativos ao tratamento, habilitação
ou reabilitação.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Apenas os itens I e III.
e) Apenas os itens II e III.

34. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, o dever do Estado com edu-
cação escolar pública será efetivado medi-
ante a garantia de:

a) Oferta de educação escolar regular para
jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas neces-
sidades e disponibilidades, garantindo-se
aos que forem trabalhadores as condi-
ções de acesso e permanência na esco-
la.

b) Atendimento ao educando, no ensino fun-
damental público, por meio de programas
suplementares de material didático-esco-
lar, transporte, alimentação e assistência
à saúde.

c) Padrões mínimos de qualidade de ensi-
no, definidos como a variedade e quanti-
dade mínimas, por aluno, de insumos in-
dispensáveis ao desenvolvimento do pro-
cesso de ensino-aprendizagem.

d) Vaga na escola pública de educação in-
fantil ou de ensino fundamental mais pró-
xima de sua residência a toda criança a
partir do dia em que completar 4 (quatro)
anos de idade.

e) Todas as alternativas anteriores estão cor-
retas.
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35. Analise os períodos abaixo:

I. O diretor, quando receber o relatório,
saberá o motivo do baixo desempenho
dos discentes.

II. O departamento de educação uruguaio,
depois de uma sucessão de maus indi-
cadores em salas de aula, contra-indi-
ciou o construtivismo para o ensino de
matemática.

III. Um conjunto de pesquisas metodológi-
cas internacionais, que chama atenção
para as falhas do construtivismo, levou
alguns países a desistirem dele.

Em qual(is) do(s) item(ns) a oração desta-
cada NÃO corresponde(m) a uma subordi-
nada adverbial temporal?

a) Apenas no item I. 
b) Apenas no item II.
c) Apenas no item III.
d) Apenas nos itens I e II.
e) Apenas nos itens II e III.

36. Analise os seguintes itens a respeito do tre-
cho extraído da Obra Galinha Cega, de João
Alphonsus.

“Gotas inúmeras se espargiam nas mãos e
no rosto do carroceiro agachado junto do
poço. Bênção, água benta ou coisa pareci-
da: uma impressão de doloroso triunfo, de
sofredora vitória sobre a desgraça inexplicá-
vel, injustificável, na carícia dos pingos de
água, que não enxugava e lhe secavam len-
tamente na pele. Impressão, aliás, algo con-
fusa, sem requintes psicológicos e sem lite-
ratura.”

I. Na primeira linha, o verbo “espargir” pode
ser substituído pela forma verbal “espa-
lharam”, sem nenhum prejuízo ao senti-
do.

II. As palavras bênção e impressão levam
acento gráfico pelo mesmo motivo.

III. A palavra algo na expressão “algo confu-
sa” trata-se de um substantivo.

Está(ão) INCORRETO(S):

a) Todos os itens.
b) Nenhum dos itens.
c) Apenas o item I.
d) Apenas o item II.
e) Apenas o item III.

37. Analise os itens abaixo, considerando a plu-
ralização do verbo haver:

I. Superadas as dificuldades, dias             em
que ninguém entrará em discórdia.

II.             motivos para que todos gritassem
daquela maneira?

III. Garanto que todas as providências foram
tomadas para que não            tantos erros
em situações futuras.

Identifique em qual(is) item(ns) o verbo ha-
ver deve preencher a(s) lacuna(s) na sua
forma pluralizada:

a) Apenas no item I.
b) Apenas no item II.
c) Apenas no item III.
d) Em nenhum dos itens.
e) Em todos os itens.

38. Analise o período abaixo:

“Enquanto na pedagogia tradicional as crian-
ças são apresentadas às letras do alfabeto
e aos seus sons, depois vão formando síla-
bas até chegar às palavras, os construtivis-
tas suprimem os fonemas e já mostram a
palavra pronta, sempre associada a uma
imagem.”

Substituindo-se a expressão destacada por
o aluno, quantas alterações de flexão ocor-
rerão para se manter a concordância?

a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.
e) Seis.

39. Na oração “Eu não escrevo o que quero, es-
crevo o que sou.”,  de Clarice Lispector,
apresenta(m)-se:

I. Duas orações coordenadas assindéti-
cas.

II. Duas orações subordinadas adverbiais.
III. Uma oração coordenada explicativa.

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.
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40. Analise os itens abaixo e identifique aquele(s)
em que a indicação da função da linguagem
está de acordo com a descrição:

I. É a mais persuasiva das funções da lin-
guagem; é muito comum em textos pu-
blicitários, discursos políticos, horósco-
po e textos de auto-ajuda. É centrada no
interlocutor e procura interferir no seu
comportamento. – FUNÇÃO FÁTICA.

II. Centra-se no trabalho com a parte ma-
terial e concreta da mensagem, particu-
larmente com sua construção. Coloca
em evidência o lado estético, fruto de
uma especial escolha e combinação de
termos, do emprego de palavras em sen-
tido conotativo, recursos de linguagem,
combinação de sons, etc. – FUNÇÃO
METALINGUÍSTICA.

III. O foco recai sobre o assunto e a inten-
ção é evidenciar e esclarecê-lo da me-
lhor forma possível, evitando ambi-
guidades. Sua principal marca gramati-
cal é a terceira pessoa. – FUNÇÃO RE-
FERENCIAL

Está(ão) CORRETO(S):

a) Apenas o item I.
b) Apenas o item II.
c) Apenas o item III.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.


