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Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
15 
15 

Total de questões  40 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 

espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 

CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 

de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 04 (quatro) horas. O candidato somente poderá retirar-se do 

local de prova após 01 ( uma) hora do efetivo inicio da prova e após 02 ( duas ) horas de prova, poderá 

retirar-se da sala levando consigo o caderno de provas. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar 

os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, 

depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 

USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 
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Língua Portuguesa 

1)  Muitos têm dificuldades com interpretação de textos, 
para melhor interpretar textos devemos desenvolver 
gosto pela leitura, aumentar nosso vocabulário, entre 
outros. Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta outras regras complementares para boa 
interpretação textual. 

a)Ler o texto duas ou três vezes; procure estar 
atualizado; adquira conhecimentos intertextuais. 
b)Aprenda um novo idioma, a executar um instrumento 
musical. 
c)Participe de grupos de cinema, teatro e artes 
plásticas. 
d)Nenhuma das alternativas. 

2)  Em relação à concordância em Língua Portuguesa, 
uma das regras é a de que a palavra que estiver 
próxima ao verbo não deverá influenciar na 
concordância, como no exemplo: A dedicação dos 
professores serve de exemplo, e não  ...servem de 
exemplo. Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta outro exemplo da aplicação dessa regra de 
concordância. 

a)A lista dos convidados ausentes provocou admiração. 
b)A lista dos convidados ausentes provocaram 
admiração. 
c)A lista dos convidados ausente provocaram 
admiração. 
d)Nenhuma das alternativas. 

3)  O homem se manifesta ou manifesta algo ao seu 
semelhante através da linguagem. Linguagem é, todo 
sistema organizado de sinais que serve como meio de 
comunicação entre os indivíduos. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA  que apresenta a conceituação 
dos dois tipos que se agrupam as diversas linguagens. 

a)Verbal, que utiliza palavras, Verbo-nominal, que 
utiliza outros signos. 
b)Língua, fala e cultura, que é transmitida de geração a 
geração. 
c)Verbal, que utiliza palavras e não-verbal, que utiliza 
outros signos 
d)Nenhuma das alternativas. 

4) A Teoria da Comunicação apresenta  seis elementos 
essenciais no processo comunicativo. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA  que apresenta esses elementos. 

a)emissor, receptor, mensagem, código, canal e signo. 
b)emissor, receptor, mensagem, código, canal e 
referente. 
c)emissor, receptor, mensagem, código e canal e 
símbolo. 
d)Nenhuma das alternativas. 

5) Til e trema não são acentos. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta a conceituação dos 
elementos citados acima. 

a)O primeiro marca a nasalização da vogal e o 
segundo, a pronúncia da vogal u. 

b)O primeiro marca a nasalização da vogal e o 
segundo, a pronúncia átona da semivogal u. 
c)O primeiro marca a nasalização da vogal e o 
segundo, a nasalização da letra u. 
d)Nenhuma das alternativas. 

6)  Em relação ao estudo da sintaxe, o Predicado é 
tudo aquilo que se declara na oração. Quando não há 
sujeito na oração, o predicado é a própria mensagem 
expressa pelo verbo. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta os três tipos de Predicados. 

a)Verbal, nominal e verbo-nominal 
b)Verbal, nominal e oração sem sujeito 
c)Verbal, não-verbal e nominal 
d)Nenhuma das alternativas. 

7) Em relação ao estudo da ortografia da língua 
portuguesa, utiliza-se o por que nas interrogativas 
diretas e indiretas, isso em virtude de por que, nesse 
caso ser um advérbio interrogativo.  Indique abaixo a 
resposta  CORRETA  que apresenta um exemplo de 
interrogativa indireta. 

a)Por que ela não veio? 
b)Ela não veio por que não quis. 
c)Não interessa porquê ela não quis vir. 
d)Nenhuma das alternativas. 

8) Em Língua Portuguesa, uma das regras que 
provocam mais dúvidas é em relação ao uso dos 
pronomes. Dessa forma, podemos afirmar que está 
correta a frase: Para eu fazer. Para eu estudar. Para eu 
escrever. Etc. E não: Para mim fazer. Para mim 
estudar. Para mim escrever. Indique abaixo a resposta 
CORRETA  que apresenta a justificativa correta do uso 
dessa regra no uso dos pronomes. 

a)Mim não pode ser predicado. 
b)Mim não pode ser sujeito. 
c)Mim não pode ser verbo. 
d)Nenhuma das alternativas.   

9)  O verbo fazer, em sentido temporal na indicação de 
tempo passado, é impessoal e, assim, deve 
permanecer na terceira pessoa do singular. Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta um 
exemplo da explicação acima. 

a)Oito dias faz hoje que Cristo o ressuscitou. 
b)Oito dias fazem hoje que Cristo o ressuscitou. 
c)Não acredito em ressurreição. 
d)Nenhuma das alternativas 

10)  O verbo visar, com o sentido de almejar, pretender 
ou querer, é transitivo indireto. Indique abaixo a 
resposta correta que apresenta um exemplo 
CORRETO  incluindo o verbo visar.  

a)Visamos o mesmo norte. 
b)Visamos ao cheque. 
c)Avisamos ao mesmo norte. 
d)Nenhuma das alternativas. 
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11)  O Brasil possui uma numerosa rede hidrográfica, 
formada por rios de grande volume de água que 
deságuam no mar. Sobre as bacias  hidrográficas 
brasileiras é CORRETO afirmar: 

a)As bacias hidrográficas brasileiras podem ser 
divididas em três tipos: as planálticas que permitem 
aproveitamento hidrelétrico , as de planície utilizadas  
para navegações e as de relevo que armazenam 
grande volume de água. 
b)As bacias dos rios brasileiros são formadas a partir 
de três grandes divisores: o planalto Brasileiro, o 
planalto das Guianas e a Cordilheira dos Andes. 
c)As quatro principais bacias hidrográficas brasileiras 
são: Bacia Amazônica, Bacia do Pantanal, Bacia do 
São Francisco e Bacia Tocantins-Araguaia. 
d)Nenhuma das alternativas. 

12)  Juína  é uma das cidades planejadas da área de 
recente ocupação do Estado de Mato Grosso. Nasceu 
de um programa de colonização gerida pela 
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato 
Grosso e no contexto de um programa federal de 
ocupação produtiva da Amazônia Brasileira. Sobre 
Juína analise as afirmativas abaixo: 

I- Em 10 de junho de 1979, foi criado o distrito de 
Juína, com território jurisdicionado ao município de 
Aripuanã. 
II- Juína passou a município em 09 de maio de 1982, 
com área de quase 30 mil quilômetros quadrados, 
desmembrado do município de Aripuanã. 
III- É polo regional da RP I – Região de Planejamento  
I: “Região Noroeste” do Estado. 
IV- É um município que possui riquezas minerais, 
sendo que o ouro é a principal e junto com areia lavada 
(para construção) e a argila para confecção de tijolos e 
telhas, são os únicos minerais explorados no município. 
Estão CORRETAS a Afirmativas: 
 
a)I,II, III. 
b)II, IV, 
c)I, III, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 

13)   Relacione as colunas  sobre os símbolos  oficiais 
do Mato Grosso : 

(I) Brasão de Armas do Estado de Mato Grosso 
(II) Bandeira de Mato Grosso 
(III) Hino de Mato Grosso 
(   ) Foi oficializado no dia 05 de setembro de 1983 pelo 
então governador Júlio José de Campos. 
(   )Foi instituído inicialmente em 14 de agosto de 1918, 
por iniciativa do governador Dom Aquino Correia. 
(  ) Foi oficializado  no dia 31 de janeiro de 1890 por 
meio do decreto nº 2, de autoria do Brigadeiro Antônio 
Maria Coelho, barão de Amambaí, primeiro governador 
do Estado após a proclamação da República. 
Assinale a sequência CORRETA: 

a)III, II, I. 
b)III, I, II. 

c)II, III, I. 
d)Nenhuma das alternativas. 

14)  De acordo com a  Lei Orgânica do Município de 
Juína –MT Art. 136. O ensino público municipal será 
ministrado com base nos seguintes princípios: Assinale 
a alternativa CORRETA que apresenta três princípios 
referente ao Art.136. 

a)I- garantia de padrão de qualidade, II- liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 
a arte e o saber, III-pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino. 
b)I- universalização da assistência de igual qualidade, 
II-  integralidade e continuidade da assistência à 
educação, III- descentralização político-administrativa. 
c)I- Integralidade  na prestação das ações de 
educação, II- participação da formulação da política 
educacional, III-garantir  ampla e prévia divulgação dos 
projetos das escolas públicas. 
d)Nenhuma das alternativas. 

15)  Conforme a Lei Orgânica do Município de Juína –
MT Art. 139. Os recursos públicos serão destinados às 
escolas públicas podendo, excepcionalmente, ser 
dirigidos às escolas comunitárias, confessionais e 
filantrópicas desde que: Assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a)não tenham fins lucrativos e apliquem seus 
excedentes financeiros na educação, cultura e 
desporto. 
b)possuam planos de cargos e salários isonômicos à 
carreira de ensino público. 
c)assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária filantrópica ou confessional, ou ao 
Poder Público, no caso de encerramento de suas 
atividades. 
d)Nenhuma das alternativas. 

16)  A PEC 287 da reforma da Previdência  prevê 
regras iguais para homens e mulheres, tanto para o 
serviço público quanto para o privado. Sobre a reforma 
da previdência  assinale a alternativa CORRETA: 

a)Idade mínima de 65 anos para aposentadoria e 
exigência de 25 anos de contribuição  tanto para 
homem ou mulher. 
b)Tempo que pode chegar a 39 anos para acesso ao 
benefício integral para ambos o sexo. 
c)Idade mínima de 65 anos para aposentadoria e 
exigência de 35 anos de contribuição  tanto para 
homem ou mulher. 
d)Nenhuma das alternativas. 

17)  Os problemas ambientais que afetam o Brasil, os 
mais críticos são: Analise as afirmativas abaixo: 

I- Desmatamento, que acarreta em perda de 
Biodiversidade; 
II- Erosão devido a desmatamento e manejo 
inadequado do solo na agricultura e pecuária; 
III-  Poluição das águas e solos devido a falta de 
saneamento básico nas áreas urbanas e rurais; 
IV- Falta de políticas de gerenciamento de resíduos 

Conhecimentos Gerais 
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sólidos nas áreas urbanas, gerando “lixões”; 
V- Poluição industrial. 
VI- Águas potáveis com substâncias hormonais e 
carcinogênicas. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)I, III, IV, V, VI. 
b)I, II, III, V,VI. 
c)I, II, III, IV, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 

18) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil  Art. 4º A República Federativa do  
Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: Assinale a alternativa CORRETA 
relativa aos princípios; 
 
a)independência nacional; prevalência dos direitos 
humanos; autodeterminação dos povos; não-
intervenção; igualdade entre os Estados; defesa da 
paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao 
terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade; concessão de asilo 
político. 
b)construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
c)a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa 
humana; os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; o pluralismo político. 
d)Nenhuma das alternativas. 

19)  Sobre a política de colonização em Mato Grosso a 
partir de 1960 é INCORRETO afirmar: 

a)Após 1960 ocorre intenso processo de transformação 
econômica que por serem novos espaços incorporados 
ao processo produtivo e integrados ao mercado 
nacional, passou a ser caracterizado como “fronteira 
capitalista recente”. A ocupação dessa fronteira 
agrícola intensificou-se na década de 1970, atraindo 
fluxos migratórios do CentroSul e Nordeste para essa 
região. 
b)Em 1963 foi criada a Superintendência do Plano de 
Valorização da Amazônia (SPVEA) para contribuir com 
o aumento do interesse pelas terras mato-grossenses, 
objetivando a apropriação dos recursos naturais da 
chamada Amazônia Legal, tanto no que dizia respeito 
às riquezas minerais como às vegetais. 
c)Empresas colonizadoras e cooperativas começaram 
a se instalar no norte de Mato Grosso no período 
posterior a 1972, devido incentivos e subsídios que 
passaram a ser concedidos pelo governo, como a 
venda de grandes extensões de terra a colonizadoras 
privadas, a preços irrisórios. 
d)Nenhuma das alternativas. 

20)  A geomorfologia do município de Juína- MT está 
ligada ao Planalto dos Parecis que a partir da margem 
esquerda do rio Juruena passa a ser dissecado, 
apresentando formas suavemente onduladas como 
colinas amplas, pequenos platôs e morrotes com 

intrusões de granito. No munícipio de Juína o Planalto 
dos Parecis se apresenta: 

a)como pequenas superfícies planas que foram 
designadas como platôs. 
b)como grandes colinas  que foram designadas como 
platôs. 
c)como grandes platôs ondulados que foram 
designados como colinas. 
d)Nenhuma das alternativas. 

21)  Em relação ao regime disciplinar  sobre os deveres 
do servidor público de Juína analise as afirmativas 
abaixo: 

I- exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo. 
II- promover manifestação de apreço ou desapreço no 
recinto da repartição. 
III- ser leal administrativamente à instituição que servir. 
IV- -observar e cumprir as normas legais e 
regulamentares. 
V- proceder de forma desidiosa. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)I, III, IV. 
b)II, III, IV, V. 
c)II, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 

22) A região do Xingu (PA) vai receber 200 quilômetros 
de fibra óptica que vai levar internet banda larga para 
12 municípios, beneficiando 600 mil pessoas. A 
iniciativa, conhecida como projeto Xingu Conectado. 
Disponível: < Portal Brasil Publicado: 15/03/2017 
Sobre esse projeto é INCORRETO afirmar: 
 
a)A infraestrutura do projeto consiste na implantação 
de uma rede de fibra óptica para conectar todas as 
cidades que estão na Transamazônica, além de um 
projeto de rádio de alta capacidade para as cidades de 
Vitória do Xingu e Senador José Porfírio, que ficam na 
margem do rio. 
b)O projeto vai permitir a conexão de banda larga com 
menor preço para população e para as prefeituras. 
c) No projeto o “satélite permitirá a cobertura de forma 
igual em todo território brasileiro, sem exceção, com 
internet de até 20 mega”. 
d)Nenhuma das alternativas. 

23)  São seis os principais tipos de variação climática 
encontrados no nosso país: equatorial, tropical, 
semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e 
subtropical. Sobre o clima tropical de altitude é 
CORRETO afirmar: 

a)Este clima abrange os estados das regiões Centro-
Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. No geral, as 
temperaturas são elevadas em boa parte do ano e 
duas estações bem definidas: uma seca (de maio a 
setembro) e outra chuvosa (de outubro a abril), com 
temperatura média anual entre 18ºC e 28ºC. 
b)Apresenta-se principalmente no litoral oriental e sul 
do Brasil. Este clima é caracterizado pelas altas 
temperaturas e elevado teor de umidade. 
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c)Predomina nas regiões serranas e de planalto, 
especialmente na região Sudeste do país. A 
temperatura média varia entre 17ºC e 22ºC. 
d)Nenhuma das alternativas. 

24)  De acordo com a  Lei Orgânica do Município de 
Juína- MT complemente o Art. 142. O Município 
garantirá por seus poderes constituídos e pela 
sociedade a todos, pleno exercício do direito cultural..... 

a)facilitando  o acesso da população à produção, à 
distribuição e ao consumo de bens cultural. 
b)respeitando os símbolos e  valores individuais do 
cidadão, bem como o acesso às fontes da cultura local, 
regional e nacional, estimulando a produção e a difusão 
de eventos culturais. 
c)implantando  espaços culturais, com equipamentos 
adequados à conservação dos acervos existentes e à 
criação de novos. 
d)Nenhuma das alternativas. 

25)  Com base na Lei Orgânica do Munícipio de Juína-
MT Art. 2º São Poderes do Município, independentes e 
harmônica entre si, o Legislativo e o Executivo. § único. 
A soberania popular será exercida, no que couber, nos 
termos das Constituições Federal e Estadual, nas 
seguintes formas:  Assinale V (verdadeiro) e F(falso) 
para as afirmativas abaixo: 

(   )pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. 
(   ) pelo plebiscito. 
(   ) pelo referendo. 
(   )pela organização, planejamento. 
(   ) pela iniciativa popular no processo legislativo. 
(  ) pela participação nas decisões do Município e no 
aperfeiçoamento democrático de suas instituições. 
(   ) pela ação corregedora sobre as funções públicas e 
as sociais de relevância pública. 
Assinale a sequência CORRETA: 

a)V, V, F, V, V, F, V. 
b)V, V, V, F, V, V, V. 
c)F, V, V, V, F, F, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 

Conhecimentos Específicos 

 
26)  No ensino da Língua Inglesa, um dos temas mais 
importantes é o que preconiza o uso dos artigos. Uma 
regra fundamental em relação à utilização dos artigos 
definidos: o, a, os, as (the definite article – the) é que 
quando o substantivo é usado em sentido genérico, 
omite-se o artigo. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplos desse uso do artigo 
mencionado acima. 

a) Children like the toys. As crianças gostam de 
brinquedos. 
b) Brazilians speaks Portuguese. Os brasileiros falam 
português. 
c) Music is an the art. A música é uma arte. 

d) Nenhuma das alternativas. 

27)  Há palavras em Inglês que só existem no plural, 
tais como scissors (tesoura); pants (calça) etc. Nesses 

casos, os verbos também vão para o plural, como no 
exemplo: My scissors are on the table. Minha tesoura 
está sobre a mesa. Indique abaixo outro exemplo 
CORRETO  do uso dessas palavras, conforme 
explicado acima. 

a)The police is looking for the robbers. A polícia está 
procurando os assaltantes. 
b)John’s pants is dirty. A calça do John está suja. 
c)All his belongings were in a small valise. Todos os 
seus pertences estavam em uma pequena valise. 
d) Nenhuma das alternativas. 

28) Os verbos ir e vir, quando indicam intenção e 
propósito não exigem preposição, em português; porém 
em Espanhol sim. Como no exemplo: Venho explicar 
minha atitude. Vengo a explicar mi actitud. Indique 
abaixo a resposta CORRETA  que apresenta outro 
exemplo da aplicação correta do uso desses verbos 
citados. 

a) Vou comer comida toda. Voy comer toda la comida. 
b) Vou comer a comida toda. Voy a comer toda la 
comida. 
c) Vou a comer a comida toda. Voy a comer a toda a la 
comida. 
d) Nenhuma das alternativas. 

29)  A compreensão do vocabulário é de fundamental 
importância para o bom entendimento de uma 
determinada língua. Esse entendimento se amplia no 
uso da língua e através do contato diário com essa 
língua. Indique abaixo a resposta certa que apresenta 
palavras em Língua Espanhola com sua 
correspondente e CORRETA  tradução em Língua 
Portuguesa. 

a)agotado/esgotado, hambre/fome, amistad/amizade, 

rabiar/enfurecer-se 

b)dibujo/brincadeira, hacia/vazia, sino/sino, 

lucha/palestra 

c)cumplido/comprido, mirada/garota, tender uma 

trampa/arrumar um trabalho 

d) Nenhuma das alternativas 

30) Em relação ao conceito de polifonia, podemos 
afirmar em consonância com um de seus principais 
autores que ela denomina a pluralidade de vozes em 
equilíbrio presente na obra de alguns autores, 
notadamente Dostoiévski, romancista russo que viveu 
no século XIX. Trata-se de uma metáfora cunhada da 
teoria musical. Em música, polifonia se opõe à 
organização homofônica (vozes semelhantes que 
designam músicas em uníssono) das vozes melódicas. 
Indique abaixo o nome do autor que concebeu a 
definição de polifonia acima. 

a) Bakhtin 
b) Rousseau 
c) Michelângelo 
d) Nenhuma das alternativas 

31) Norma culta ou norma padrão da Língua 
Portuguesa é um conjunto de padrões linguísticos 
severos, ou exigentes que definem o uso rigoroso ou 
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correto de uma determinada língua. Normalmente esse 
padrão é utilizado por pessoas com elevado nível de 
escolaridade. Em alguns lugares seu uso será mais 
adequado e esperado, do que em outros lugares. Ou 
seja, não devemos ir à praia de paletó, nem em 
compromissos formais com roupa de praia. Dessa 
forma, indique abaixo os locais preferenciais ao uso da 
norma culta padrão da Língua Portuguesa. 

a) A norma culta padrão deve ser utilizada em 
concursos, redações, tribunais, entrevistas de 
emprego, currículos e em certos locais formais de 
trabalho. 
b) A norma culta padrão deve ser utilizada nos 
ambientes informais: bares, aconchego do lar, 
conversa com amigos. 
c) A norma culta padrão deve ser utilizada 
rigorosamente na fala e jamais na escrita. 
d) Nenhuma das alternativas 

32)  O conceito de interação ou o ato de dialogar foi 
criado pelo linguista russo Bakhtin, que o descreve 
como um mecanismo de interação textual muito comum 
na polifonia, processo no qual um texto apresenta a 
existência de outros textos em seu interior.  Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o nome do 
conceito mencionado acima. 

a) Discurso. 
b) Enunciação. 
c) Dialogismo. 

d) Nenhuma das alternativas 

33)  Aprender Espanhol na escola  e conseguir uma 
autêntica competência comunicativa, os estudantes 
têm que aprender a reconhecer a realidade 
sociocultural que subjaz a todo ato de fala, e 
compreender a cultura integrada com a língua, já que a 
língua expressa a cultura e por meio dela adquirimos 
cultura. Com ênfase na proposição acima sobre 
Interculturalidade é  INCORRETO afirmar: 

a)A Interculturalidade se manifesta como um eixo 
transversal que ultrapassa fronteiras; um encontro 
intercultural implica, não só a convivência de culturas 
diferentes, mas também o reconhecimento e o respeito 
à diversidade do outro. 
b)O enfoque intercultural na aprendizagem de 
Espanhol deve priorizar a reflexão comparativa sobre o 
uso dos códigos verbais e não verbais entre a nossa 
cultura (brasileira) e a das diferentes comunidades 
linguísticas do Espanhol, com o objetivo de aceitar e 
compreender o modo de ser e de pensar da outra 
cultura sem impor nem dominar. 
c)A Interculturalidade  é aprender a expressar-se de 
forma adequada, tanto na modalidade oral, quanto na 
escrita, com o objetivo de elaborar com o outro um 
diálogo, uma interação de modo seguro, autônomo, 
autoral e crítico, desenvolver suas habilidades no que 
diz respeito à compreensão e a produção oral e escrita. 
d)Nenhuma das alternativas. 

34)  A linguagem, entendida como atividade humana de 
falar  apresenta cinco dimensões universais .Analise as  
afirmativas abaixo  referente a essas dimensões: 

I-Criatividade - linguagem, forma de cultura  se 
manifesta como atividade livre e criadora. 
II-Historicidade -  porque o significar é originariamente 
e sempre um “ser com outros”, próprio da natureza 
político-social do homem, de indivíduos que são 
homens juntos a outros. 
III-Materialidade-  a linguagem é, primeiramente, uma 
atividade condicionada fisiológica e psiquicamente, pois 
implica, em relação ao falante, a capacidade de utilizar 
os órgãos de fonação, produzindo signos fonéticos 
articulados. 
IV-Semanticidade- porque a cada forma corresponde 
um conteúdo significativo. 
V-Alteridade- porque a linguagem se apresenta sempre 
sob a forma de língua. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a)I- II-V. 
b)I- III- IV. 
c)I-III-V. 
d)Nenhuma das alternativas. 

35) O ensino de uma língua estrangeira não é só 
necessária por ser um direito, assegurado por lei, de 
todo cidadão. Mais do que isso, é necessário na 
medida em que este estudo garante ao aluno o seu 
engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se 
envolver e envolver outros no discurso. Indique abaixo 
a resposta CORRETA que apresenta as quatro 
habilidades a serem desenvolvidas para a aquisição da 
língua inglesa, de maneira autônoma e competente 
para se comunicar adequadamente nessa língua.  

a) ler, escrever, falar e gesticular 
b) ler, escrever, pensar e ouvir 
c) ler, cantar, falar e ouvir 
d) Nenhuma das alternativas. 

36) O recurso estilístico da metrificação ou versificação, 
é relacionado à técnica de fazer versos. O ritmo poético 
da versificação tem como elementar característica a 
repetição e é assegurado pela presença dos seguintes 
elementos: número fixo de sílabas, distribuição das 
mesmas em tônicas e átonas, cesura, rima, aliteração, 
encadeamento e paralelismo. Indique abaixo a 
resposta CORRETA  que apresenta a definição de 
cesura. 

a)Característica do texto que compreende a 
uniformidade de sons nos finais de estrofes. 
b)Pausa interna que pode ocorrer em virtude da 
necessidade de uma interrupção sintática ou pela 
necessidade de se destacar alguma palavra. 
c)Repetição uniforme de vogais, dentro da oração, tal 
como no exemplo a seguir, onde verifica-se a repetição 
da letra a: “Estava à toa na vida...” (Música A Banda, 
de Chico Buarque de Holanda). 
d)Nenhuma das alternativas. 

37)  Em vigor desde janeiro de 2016, o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa, tem como objetivo 
unificar as regras da Língua Portuguesa escrita, em 
todos os países que adotam essa língua. Uma de suas 
principais mudanças foi o desaparecimento do acento 
diferencial, exceto para os verbos poder (diferença 
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entre passado e presente) tal como no exemplo: Ele 
não pôde ir ontem, mas pode ir hoje. O verbo pôr 
(diferença com a preposição por) Exemplo: Vamos por 
um caminho novo, então vamos pôr casacos. E ter e 
vir. Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta exemplos corretos da aplicação dessa regra.  

a) por (verbo) por (preposição) 
b) para (verbo parar) para (preposição) 
c) para-raios, para-choques 
d) Nenhuma das alternativas. 

38)  Algumas das formas narrativas são o conto, a 
novela e o romance, que se diferenciam por sua 
extensão física, sendo o conto uma narrativa curta, a 
novela de tamanho médio e o romance de longa 
extensão.  Indique abaixo a resposta CORRETA  que 
apresenta outros exemplos de narrativas. 

a)Crônicas, seriados, fábulas, apólogos, epifania e 
lendas. 
b)Crônicas, seriados, fábulas, apólogos, onomatopeia e 
lendas. 
c)Crônicas, seriados, fábulas, apólogos, épico e lendas. 
d) Nenhuma das alternativas. 

39) A grande proximidade linguística entre a Língua 
Espanhola (falada na América do Sul) e a Língua 
Portuguesa, é sabida devido a três razões principais: 
ambas línguas têm uma origem comum, ou seja a 
Península Ibérica; outra razão é a existência de uma 
tipologia altamente coincidente (muitas palavras em 
comum) e ... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta a terceira razão da grande proximidade 
linguística entre a Língua Espanhola falada na América 
do Sul e a Língua Portuguesa.  

a) Apresentam como característica comum o grande 
interesse de sua população por futebol, samba e 
novelas. 
b) Tiveram os mesmos descobridores originários de 
Portugal, no ano de 1500. 
c) As bases culturais em que se assentam as duas 
línguas são amplamente compartilhadas, assim como a 
maior fonte do léxico é a mesma para as duas. 

d) Nenhuma das alternativas. 

40)  Sendo  seis tipos de estratégias de leitura 
auxiliares do processo de compreensão: predição, 
pensar em voz alta, estrutura do texto, representação 
visual do texto, resumo e questionamento. Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta a 
definição de predição.   

a) Significa antecipar, prever fatos ou conteúdos do 
texto utilizando o conhecimento já existente para 
facilitar a compreensão do mesmo. 
b) Significa verbalizar seus pensamentos enquanto lê. 
c) Significa formar uma imagem mental do conteúdo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


