
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PEDAGOGO 



 

PARTE I – PEDAGOGO 
 
01 - As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica - DCNEB orientam a indissociabilidade entre 
educar, cuidar e brincar na Educação Infantil com 
continuidade nos primeiros anos do Ensino Fundamental. O 
cuidado implica em: 

A) promover uma ação assistemática e espontânea 
mediatizada pelos funcionários escolares 

B) promover ações docentes espontâneas, 
oportunizando a homogeneidade da turma 

C) entender a instituição que oferece educação infantil 
como uma instância assistencialista 

D) assegurar a educação em sua integralidade, 
entendendo o cuidado como algo indissociável ao 
processo educativo 

E) compreender a educação infantil como uma etapa 
de educação fundamental que guarda e protege a 
criança 

 
02 - Escola é o lugar em que é possível ensinar e cultivar as 
regras do espaço público que conduzem: 

A) a formação étnica, religiosa, de gênero, social e 
cultural das crianças  e de seus pais conforme os 
valores impostos pela sociedade 

B) a formalização dos padrões sociais e culturais da 
maioria dirigente do país, no sentido de manter os 
valores vigentes na sociedade 

C) a seleção de gênero, social e cultural dos estudantes 
de acordo com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
da unidade escolar 

D) a manutenção das classes sociais de acordo com o 
os méritos e desempenhos pessoais  

E) ao convívio democrático com as diferenças, 
orientado pelo respeito mútuo e pelo diálogo 

 
03 - A pedagoga Fernanda orienta os professores no sentido 
de articularem a base nacional comum e a parte 
diversificada do currículo do Ensino Fundamental com o 
objetivo de possibilitar: 

A) a sintonia dos interesses mais amplos de formação 
básica do cidadão com a realidade local, as 
necessidades dos alunos e as características 
regionais da sociedade 

B) que a parte diversificada do currículo seja vista ao 
final da Educação Básica, atendendo as 
necessidades dos estudantes e as condições 
materiais e os recursos humanos existentes 

C) que a base nacional comum seja implantada quando 
forem oferecidas as condições de trabalho para os 
professores, de acordo com os valores impostos 
pela sociedade 

D) que a parte diversificada atenda as exigências do 
mercado de trabalho e a formação inicial dos 
professores 

E) a sintonia com os interesses da realidade local, as as 
características regionais da região, evitando o 
êxodo rural 

 
 
 
 
 

04 - O pedagogo Flávio refletiu com os professores sobre a 
avaliação perspectiva de acompanhar sistematicamente os 
alunos por meio de estratégias que visam observar, 
documentar, interpretar, compreender o percurso de cada 
um, no sentido de favorecer a reorientação e qualificação da 
prática pedagógica. Esse processo de acompanhamento e 
devolutivas ao discente tem as características de uma 
avaliação: 

A) qualificatória 
B) que reforça a heteronomia 
C) que garante a homogeneização da turma 
D) mediadora 
E) que veio para atender às exigências da família 

 
05 - Ao estimular os professores para aplicaremos 
encaminhamentos definidos coletivamente com base no 
PPP, o pedagogo Carlos destacou a importância do jogo 
simbólico, considerado por Vygotsky como uma atividade 
típica da infância e essencial ao desenvolvimento infantil. 
Os docentes reconhecem que esse percurso favorece o 
desenvolvimento da Zona de Desenvolvimento Proximal 
(ZDP), visto que: 

A) promove o processo evolutivo do aluno para além 
do patamar por ele já consolidado 

B) mantém o aluno no mesmo nível de 
desenvolvimento já consolidado em toda a turma 

C) promove o desenvolvimento do aluno com 
dificuldade de aprendizagem, sem a mediação de 
companheiros ou pessoas mais experientes  

D) nega o papel do educador porque parte da 
compreensão que o desenvolvimento é resultante de 
um processo maturacional 

E) parte do entendimento que a aprendizagem é 
decorrência do estágio de desenvolvimento 
concreto 

 
06 - A pedagoga Lúcia planeja sistematicamente com os 
docentes, conforme as suas demandas e compreende que o 
esforço de integração parece ser a necessária disposição, por 
parte dos professores, em compartilhar as suas experiências 
e dificuldades, o que requer: 

A) a dispersão dos propósitos definidos na semana 
pedagógica a fim de atender as necessidades mais 
imediatas 

B) a banalização dos conteúdos e a prioridade a 
formação de valores e atitudes que promovem os 
estudantes das classes privilegiadas  

C) a utilização dos recursos disponíveis na escola, o 
contato e o aprendizado de conhecimentos 
essenciais pelo aluno 

D) a valorização dos procedimentos de ensino, que 
evita o conteudismo, mantem o universo material e 
simbólico dos alunos mais carentes 

E) a oferta de uma educação calcada na 
espontaneidade e na manutenção dos 
conhecimentos prévios do aluno 

 
 
 
 
 
 
 



 

07 - Ao intensificar o processo de inclusão e busca da 
universalização do atendimento, as escolas públicas e 
privadas deverão contemplar a melhoria das condições de 
acesso e de permanência dos alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades 
nas classes: 

A) apenas na sala multifuncional 
B) especiais de acordo com a legislação 
C) regulares com um tempo  para o atendimento 

especial no mesmo turno 
D) onde existirem profissionais especializados apenas 
E) comuns do ensino regular 

 
08 - A pedagoga Francisca realiza a formação continuada 
dos professores com base no Projeto Político Pedagógico - 
PPP, elaborado coletivamente, sempre lembrando que os 
objetivos de ensino explicitam intenções educativas e 
estabelecem capacidades considerando que os estudantes 
poderão: 

A) evoluir cognitivamente, pois só diz respeito a 
dimensão comportamental 

B) aprender de forma homogênea 
C) aperfeiçoar o seu desenvolvimento, 

assistematicamente 
D) desenvolver como consequência de ações 

intencionais do professor 
E) desenvolver uma relação interpessoal  amistosa 

com o diretor 
 
09 - Ao planejar com os professores o pedagogo deve 
destacar a importância das diferentes aprendizagens, as 
quais ocorrem por meio de sucessivas reorganizações do 
conhecimento. Este processo deve ser protagonizado pelos 
estudantes pela mediação do outro e dos objetos que lhes 
forneçam conteúdos apresentados de forma: 

A) acrítica, apenas para referendar definições 
expressas em registros 

B) não simplificada e associada a práticas sociais reais 
C) simplificada e assistemática, mas referentes as 

práticas sociais 
D) assistencialista para atender as necessidades das 

crianças carentes 
E) espontânea e cientificamente neutra 

 
10 - A qualidade da educação e a inclusão universal são 
entendidas como qualidade socialmente referenciada. Ela é 
socialmente referenciada quando: 

A) beneficia a todos, não promovendo apenas alguns 
B) é uma qualidade total aplicada à educação  
C) discrimina a maioria dos alunos desinteressados 
D) discrimina a minoria dos estudantes indisciplinados 
E) inclui especialmente os alunos oriundos de lares 

carentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 - O Conselho Escolar, como instância coletiva de atuação 
pró-ativa da gestão democrática da escola deve contribuir 
para que o trabalho pedagógico da escola: 

A) desloque o seu eixo do processo formativo para 
assegurar a manutenção da sociedade 

B) seja desenvolvido espontaneamente, garantindo a 
promoção automática e a continuidade de estudos 
para todos 

C) constitua-se como um fim em si mesmo, adaptando 
o estudante no movimento de provas e conceitos 

D) contribua com o amplo processo de construção da 
democracia e cidadania participativas 

E) conscientize os pais sobre as limitações da criança 
deficiente e o seu disciplinamento para manter 
sempre a pontualidade na execução das tarefas  

 
12 - As mudanças no meio econômico, político e social 
trouxeram novas exigências no sentido de dinamizar o 
Conselho Escolar de forma: 

A) assistemática e solidária com a gestão escolar 
B) executiva nas ações da gestão escolar 
C) espontaneísta, mas que possa solucionar os 

problemas escolares 
D) a acatar todas as definições da equipe dirigente 

escolar 
E) coletiva, autônoma e co-responsável na gestão 

escolar 
 
13 - Na definição de um projeto de ação, elaborado 
coletivamente é preciso levar em conta os limites e 
constrangimentos, assim como: 

A) apenas informar a comunidade local o que foi 
decidido no grupo 

B) a boa intenção dos participantes, o que evita o 
controle público 

C) a mera presença de várias pessoas em reuniões 
D) as possibilidades e recursos para a sua 

operacionalização  
E) o atendimento aos interesses da lógica do capital  

 
14 - A pedagoga Fabíola estimula os professores a 
planejarem e desenvolverem práticas com leitura literária, 
tendo como base os PCN. Assim, os discentes devem 
vivenciar situações didáticas que envolvam o exercício de: 

A) praticar boas maneiras que levam o estudante a 
ingressar no mercado de trabalho com a postura 
esperada 

B) elaborar as inferências relativas ao que não está 
explícito no texto que garantem a aprendizagem dos 
tópicos gramaticais 

C) reconhecimento das singularidades e das 
propriedades compositivas que matizam  um tipo 
particular de escrita  

D) decompor, em princípio, os elementos mais simples 
por meio da aquisição da leitura mecânica primeiro, 
compreensiva depois e crítica ao final da Educação 
Básica 

E) desenvolvimento da correspondência fonográfica, 
seguida das convenções ortográficas do português, 
as quais são confirmadas durante a leitura 

 
 
 



 

15 - A pedagoga Zilma acompanha sistematicamente o 
planejamento dos professores, tendo como base as definições 
coletivas do PPP escolar, considerando as diversas áreas do 
conhecimento. Segundo os PCN essas diversas áreas 
necessitam evidenciar a dimensão social que a aprendizagem 
cumpre no percurso de construção da cidadania. Assim a 
comunidade educativa deve levar em conta: 

A) a seleção de objetivos que possibilitem o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, em 
detrimento de saberes atitudinais 

B) os conteúdos do ensino religioso, obrigatório, levando 
em conta as contribuições das diferentes culturas e 
manifestações do povo brasileiro  

C) os conteúdos da Educação Física, obrigatórios, 
integrados à proposta pedagógica da escola, 
contemplando às diversas faixas etárias dos 
adolescentes  

D) os conteúdos que tenham relevância social e que sejam 
potencialmente significativos para o processo 
evolutivo dos alunos 

E) a parte diversificada do currículo, obrigatoriamente, a 
partir da primeira etapa da educação básica 

 
16 - A análise dos Índices de Desenvolvimento da Educação 
Báscia - IDEB permite identificar um fraco desempenho dos 
alunos em Língua Portuguesa e Matemática. Apesar da 
existência de determinantes sociais, políticos e econômicos é 
necessário reconhecer a importância das boas intervenções 
pedagógicas, do necessário acompanhamento ao processo de 
construção do conhecimento, os quais favorecem: 

A) o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico e o êxito da 
aprendizagem de todos 

B) os modismos da educação e as técnicas de ensino  que 
levam o aluno a aprender  

C) a bolsa escola para todos, única forma de manter o 
aluno evoluindo na escola 

D) profissionais qualificados, o que requer uma equipe de 
assistência social e de saúde escolar 

E) a promoção automática de todos os alunos, único meio 
de garantir a terminalidade da educação básica 

 
17 - Após reflexões baseadas nos últimos estudos e pesquisas 
sobre o uso inadequado do vídeo na sala de aula os professores 
foram orientados pelo pedagogo para levar em conta que esta 
produção imagética deve ser utilizada: 

A) apenas como ferramenta, em sala de aula, esquecendo-
se a dimensão estética e priorizando a quantidade da 
imagem biforme 

B) como ações compreendidas pelo paradigma 
fotográfico e pela tradução tecnológica do cinema, os 
quais acalmam os alunos indisciplinados 

C) como algo informativo que mantém a passividade do 
aluno e lhe leva a uma formação como plateia  

D) como fonte de informação, na qual o professor suscita 
a problematização junto aos estudantes, 
compartilhando a aventura de explorar a reconstrução 
de sentido da mensagem, relacionada com o conteúdo 
abordado 

E) como instrumento do poder, legitimando a relação de 
dominação da escola sobre a família 

 
 
 

18 - Os estudos e pesquisas sobre a vida diária, sobre o homem 
comum e suas práticas introduziram no campo do currículo a 
preocupação em estabelecer conexões entre: 

A) os valores da família e a preservação dos interesses da 
sociedade 

B) o ideal e o real, conforme as exigências do mercado de 
trabalho 

C) o prazer pessoal, alimentado pela sociedade de 
consumo 

D) as expressões de injustiça social e a agressão ao meio 
ambiente 

E) a realidade  cotidiana dos alunos  e os conteúdos 
curriculares 

 

19 - O PPP deve traduzir o projeto educativo, construído pela 
comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com base as 
características dos alunos, os profissionais e recursos 
disponíveis, tendo como referência: 

A) as orientações curriculares nacionais e dos respectivos 
sistemas de ensino 

B) o modelo padrão elaborado pela equipe técnica da SME 
C) o PPP da escola de excelência 
D) o PPP das escolas particulares 
E) a qualidade total da educação 

 

20 - A concepção de Educação Especial contida nas Diretrizes 
Operacionais para o atendimento educacional especializado na 
Educação Básica, na perspectiva da educação inclusiva busca: 

A) superar a visão do caráter substitutivo da Educação 
Especial ao ensino comum 

B) manter a organização dos espaços educacionais, 
separados em salas multifuncionais 

C) superar o caráter complementar desse nível de ensino, 
garantindo a matrícula dos alunos na sala comum 

D) prestar apoio técnico e financeiro aos familiares dos 
alunos com deficiência 

E) ampliar o atendimento dos alunos especiais em salas 
comuns desde que frequentem diariamente as 
atividades na sala multifuncional, em turno inverso  

 
21 - O PPP da escola de ensino regular deve institucionalizar a 
oferta do Atendimento Educacional especializado - AEE 
prevendo na sua organização: 

A) especialistas em LIBRAS e guia-intérprete, podendo ser 
voluntários ou familiares do estudante quando na escola 
inexistam pessoas qualificadas e guia-intérprete 

B) um modelo de plano padrão, elaborado pelas 
Secretarias, a ser executado pelo professor regente da 
sala multifuncional que atende aos alunos especiais nos 
dois turnos 

C) o encaminhamento dos alunos especiais a serem 
atendidos pelos serviços setoriais da saúde, da 
assistência social, entre outros serviços necessários ao 
atendimento desses discentes 

D) tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRA e outros profissionais que atuem no apoio, 
principalmente  nas atividades de higiene, alimentação 
e locomoção 

E) os recursos materiais necessários ao deslocamento do 
aluno, assim como os equipamentos específicos para os 
exercícios físicos e corretivos dos alunos especiais 

 
 
 



 

22 - O pedagogo Alan considerou uma das propostas 
discutidas, coletivamente, no planejamento anual onde foi 
definido que nas situações de aprendizagem é preciso 
considerar tudo o que o aluno já sabe para oferecer os 
subsídios para que se apropriem dos conhecimentos e 
conceitos científicos, de acordo com a Zona de 
Desenvolvimento Proximal a qual foi defendida por: 

A) Penin 
B) Skinner 
C) Piaget 
D) Freud 
E) Vygotsky 

 
23 - A apropriação dos avanços nos estudos e pesquisas 
relativas à aprendizagem e ao ensino tem favorecido a 
credibilidade e a aceitação das reflexões coletivas 
coordenadas pelo pedagogo Manoel, não apenas pelos 
professores, mas também pelos demais segmentos da escola 
o que deve favorecer: 

A) as experiências bem sucedidas e a evolução da 
aprendizagem dos alunos 

B) a substituição da avaliação pela promoção 
automática 

C) o diagnóstico preliminar para a organização das 
turmas em salas homogêneas  

D) a elevação do nível sócio-econômico dos alunos  
E) a introdução dos modismos pedagógicos 

incorporadas às práticas escolares cotidianas 
 
24 - O pedagogo Paulo procura trabalhar com os professores 
as suas demandas e não o que ele considera ser necessário o 
docente aprender. Nessa perspectiva Paulo deve partir da 
compreensão que: 

A) o processo formativo do professor requer a 
viabilização de receitas e propostas homogêneas 
que fortalecem o ensinar e aprender 

B) o docente aprende da mesma forma que o estudante 
da educação básica e por essa razão a formação do 
professor deve seguir os mesmos procedimentos de 
ensino 

C) as aprendizagens do adulto são diferenciadas da 
criança porque requerem os seus conhecimentos 
prévios tornando-se construções próprias do sujeito  

D) as aprendizagens são construções próprias do 
sujeito enquanto processo reflexivo, de descoberta 
pessoal e de reconstrução 

E) nenhuma das respostas anteriores 
 
25 - O currículo formal deve contemplar todas as propostas 
pedagógicas da escola, de modo que elas possam ser 
trabalhadas de forma: 

A) a operacionalizar o PPP planejado  pela SME 
B) integrada, articulada e evolutiva, para que os alunos 

possam obter o máximo aproveitamento em sua em 
vida escolar 

C) a manter o Referencial Curricular do Estado 
D) a manter o foco na transmissão do saber docente 
E) a assegurar a terminalidade da educação básica 

 
 
 
 
 

26 - Ao trabalhar com a resolução de problemas deve-se 
considerar que o conhecimento é permanentemente 
(re)construído, pois essa metodologia de ensino vê o 
homem como um ser em constante processo de 
aprendizagem. A essência dessa educação problematizadora 
tem como base: 

A) a consciência acerca do comprometimento do 
professor com o acompanhamento e progresso dos 
alunos em termos de aprendizagem 

B) o comprometimento com posturas positivistas por 
permitirem que cada aluno analise o meio em que 
reside 

C) a manutenção dos saberes prévios do aluno, único 
meio de envolvê-lo e assegurar a sua permanência 
na escola pública 

D) a ênfase nos procedimentos competitivos e 
classificatórios do aluno, a fim de imitar o modelo 
da sociedade vigente 

E) o ensino subjetivo que atende as necessidades das 
classes trabalhadoras e dispensa a sistematização 
dos procedimentos didáticos 

 
27 - O trabalho em grupo, conjugado com outros métodos 
de exposição e de trabalho independente deve favorecer: 

A) a transferência e manutenção dos saberes prévios 
entre os colegas 

B) a critiquice do aluno aplicado, o que requer a 
aceitação das limitações dos colegas 

C) a tendência messiânica que o sucesso do aluno 
depende diretamente de seu mérito 

D) a cooperação dos alunos entre si na realização de 
uma tarefa 

E) a transferência vertical  do saberque o professor 
domina, para os alunos 

 
28 - Uma das atribuições do pedagogo escolar é: 

A) atuar como tutor sempre que o professor necessitar 
faltar as aulas, o que lhe permite controlar a prática 
pedagógica e a aprendizagem do aluno 

B) orientar o processo de aprendizagem do professor 
iniciante, controlando as diferentes fases de seu 
desenvolvimento pedagógico 

C) tematizar a prática de professores com o objetivo 
que o docente aprenda vendo modelos de escolas 
bem sucedidas 

D) documentar as ausências  do professor faltoso, 
estabelecendo relações com os resultados de 
avaliações e baixo rendimento de sua turma 

E) elaborar uma pauta produtiva para os horários de 
trabalho coletivo, orientar os professores a planejar 
as aulas, criar estratégias para melhorar o trabalho 
em sala de aula 

 
  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira abaixo de Laerte. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A tira retrata uma situação de comunicação que é 

prejudicada pela intolerância de um dos interlocutores 
II- A personagem de óculos considera errada a fala do seu 

interlocutor no 1º e no 2º quadrinho porque, de acordo 
com as regras de colocação pronominal da norma 
padrão, pronomes pessoais oblíquos átonos não podem 
iniciar frases. 

III- Além de humor, a tira contém também uma crítica à 
rigidez de certas regras gramaticais, distantes da 
realidade linguística do país, ou a rigidez de algumas 
pessoas, que, apoiando-se nessas regras, prejudicam a 
comunicação verbal. 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
A questão 30 está relacionada a tira seguinte: 

 
30 - A palavra “engavetamento”, empregada no texto, 
nasceu da forma verbal ENGAVETAR. Como devemos 
denominar o processo de formação da palavra 
“ENGAVETAR”? 

A) Derivação prefixal e sufixal 
B) Composição por aglutinação  
C) Composição por justaposição 
D) Derivação parassintética  
E) Derivação imprópria 

 
As questões de 31 a 33 referem-se ao poema seguinte de 
Carlos Drummond de Andrade. 

Passagem da noite 
É noite. Sinto que é noite 
não porque a sombra descesse 
(bem me importa a face negra) 
mas porque dentro de mim, 
no fundo de mim, o grito 
se calou, fez-se desânimo. 
Sinto que nós somos noite, 
que palpitamos no escuro 

e em noite dissolvemos. 
Sinto que é noite no vento, 
noite nas águas, na pedra. 
 
E que adianta uma lâmpada? 
E que adianta uma voz? 
É noite no meu amigo. 
É noite no submarino. 
É noite na roça grande. 
É noite, não é morte, é noite 
de sono espesso e sem praia. 
Não é dor, nem paz, é noite, 
é perfeitamente a noite. 
Mas, salve, olhar de alegria! 
E salve, dia que surge! 
Os corpos saltam do sono, 
o mundo se recompõe. 
Que gozo na bicicleta! 
Existir: seja como for. 
A fraterna entrega do pão. 
Amar: mesmo nas canções. 
De novo andar: as distâncias, 
as cores, posse das ruas. 
 
Tudo que à noite perdemos 
se nos confia outra vez. 
Obrigado, coisas fiéis! 
Saber que ainda há florestas, 
sinos, palavras; que a terra 
prossegue seu giro, e o tempo 
não murchou; não nos diluímos! 
Chupar o gosto do dia! 
Clara manhã, obrigado, 
o essencial é viver! 

(Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympia, 1980. P.88)  

 
31 - Que relação há entre a 3ª estrofe e as anteriores? 

A) Contradição 
B) Oposição 
C) Confirmação 
D) Aproximação 
E) Alternância  

 
32 - O poema foi publicado no livro “A rosa do povo”, de 
1945, que reúne textos escritos por Drummond durante a 
Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Estado Novo, 
instaurada por Getúlio Vargas no Brasil. Considerando esse 
fato, indique a afirmativa falsa. 

A) No poema, a contradição entre dia e noite expressa 
o descontentamento do eu lírico com a passagem do 
tempo. 

B) A noite, representa para o eu lírico um momento de 
tristeza e de desesperança, possivelmente 
relacionado com a guerra e a ditadura. 

C) Apesar do descontentamento com o momento 
político, o poema manifesta a esperança de um 
futuro melhor. 

D) As palavras noite e dia, empregadas de forma 
conotativa, representam respectivamente um tempo 
de dificuldades e um tempo de redenção 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 



 

33 - Das afirmações seguintes com relação ao poema: 
I- Na 3ª estrofe, a palavra DIA foi empregada em sentido 

conotativo e tem os seguintes significados no 
contexto: alegria, prazer, esperança, vida. 

II- A palavra “noite”, utilizada nas duas primeiras 
estrofes, está empregada em sentido denotativo. 

III- Nos trechos “É noite no meu amigo” e “Sinto que nós 
somos noite” do poema, percebemos o uso de NOITE 
em sentido denotativo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
34 - Em qual dos períodos seguintes há uma oração 
subordinada adverbial que expressa ideia de concessão? 

A) Embora estivesse chovendo, as crianças foram à 
praia. 

B) “Todas as teorias físicas […] deveriam se prestar a 
uma descrição tão simples que até uma criança 
pudesse entender”. 

C) Conforme determina a lei, todos os direitos são 
meus. 

D) Se você baixar um pouco esse som, talvez consiga 
responder à pergunta. 

E) Como os recursos de expressão eram minguados, 
tentavam remediar a deficiência falando alto. 

 
35 - Assinale a alternativa cujo acento indicativo de crase 
foi empregado de forma incorreta: 

A) Despedimo-nos às quatro da manhã. 
B) Fiquei à distância de dez metros do local do 

acidente. 
C) Assistimos àquela cena deprimente e não pudemos 

fazer nada para evitar. 
D) Iremos à China em nossas férias. 
E) Corri à casa para buscar o celular que havia 

esquecido. 
 
36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Aqueles que desobedeceram os regulamentos 
devem ser punidos severamente. 

B) Visou o animal e atirou sem piedade. 
C) Roberval assiste em São Joaquim da Barra. 
D) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
E) Aspirava às melhores notas. 
 

As questões de 37 a 39 referem-se ao texto seguinte: 
 
DF tem a maior expectativa de vida, com média de 

75, 79 anos 
 

Pesquisa de IBGE coloca o Distrito Federal na frente 
entre as unidades da Federação onde as pessoas vivem 
mais: média de 75, 79 anos. Segundo especialista, se o 
estudo fosse dividido por cidade, haveria discrepância 
na capital 

Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para se dar 
conta do crescimento da população idosa no Distrito 
Federal. Prova do envelhecimento dos moradores da 

capital é a mais recente pesquisa sobre expectativa de 
vida realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), divulgada na quarta-feira. De 
acordo com o estudo, no Plano Piloto e nas regiões 
administrativas, as pessoas chegaram, em 2009, em 
média, aos 75, 79 anos. Com o resultado, o DF se 
mantém pelo 10º ano consecutivo na liderança do 
ranking das unidades da federação onde as pessoas 
vivem mais. A média nacional é de 73,17 anos. 

O pesquisador do IBGE Gabriel Borges acredita 
que o bom desempenho do DF está diretamente ligado 
à situação econômica dos trabalhadores. “Os fatores 
socioeconômicos estão envolvidos com a esperança de 
vida da população. Assim como as baixas taxas de 
mortalidade infantil, que são indicadores de que a 
expectativa de vida será maior. De uma maneira geral, 
nos estados onde há uma incidência maior de mortes 
entre crianças, há também menor esperança de 
longevidade”, analisou Gabriel. 

Ele ainda ressalta outros aspectos que influenciam 
na longevidade da população de um determinado lugar. 
Para ele, quando o poder público investe em educação, 
saneamento básico e trabalho, a tendência é de 
longevidade. Talvez essa seja a explicação para que os 
idosos de locais como Brasília, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina estejam num patamar bem à frente do 
que aqueles que residem nas regiões do Norte e do 
Nordeste. 

EM ASCENSÃO 
Evolução da expectativa de vida no DF nos 

últimos 18 anos 
 

1991 – 68,64 
1992 – 69,25 
1993 – 69,84 
1994 – 70,43 
1995 – 71,00 
1996 – 71,56 
1997 – 72,10 
1998 – 72,63 
1999 – 73,15 
2000 – 73,64 
2001 – 73,90 
2002 – 74,15 
2003 – 74,40 
2004 – 74,64 
2005 – 74,87 
2006 – 75,11 
2007 – 75,34 
2008 – 75,57 
2009 – 75,79 

 
(Saulo Araújo. http:// 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cida
des/2010/12/03/interna_cidadesdf,225940/df-tem-a-

maior-expectativa-de-vida-com-media-de-75-79-
anos.shtml) 

 
 
 
 
 



 

37 - A frase que inicia o primeiro parágrafo do texto pode, 
opcionalmente, ser pontuada de outra maneira. Qual é a 
alternativa em que essa outra pontuação aparece? 

A) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta: do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

B) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro, ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

C) Basta um passeio, pelas praças do Cruzeiro ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

D) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade, no fim do dia, para de 
dar conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

E) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população, idosa, no 
Distrito Federal. 
 

38 - De acordo com o texto, uma das causas para o 
crescimento da expectativa de vida no Distrito Federal é: 

A) A taxa de mortalidade infantil é crescente. 
B) Houve aumento do número de casas com água 

tratada e encanada. 
C) A situação econômica dos trabalhadores melhorou. 
D) O Brasil tornou-se a 4ª economia mundial, no início 

do século XXI. 
E) A produção agrícola aumentou, fazendo cair o 

preço dos alimentos. 
 
39 - A sequência dos números relativos aos últimos nove 
anos do século XX e dos primeiros nove anos do século XXI 
indica que o crescimento da expectativa de vida nesses 
períodos: 

A) Foi igual nos dois períodos. 
B) Foi maior no período do século XXI. 
C) Foi de 48 décimos entre o último ano do século XX 

e o primeiro do ano do XXI. 
D) Foi de 73,90 no ano da primeira eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva. 
E) Foi maior no século XX do que no XXI. 

 
40 - Assinale a alternativa cujo termo destacado não se 
classifica sintaticamente como “complemento nominal”. 

A) Ele é perito em cirurgia. 
B) A resposta do patrão não os convenceu. 
C) Ele tem amor à mãe. 
D) Tenho necessidade de sua ajuda. 
E) A oposição votou favoravelmente ao governo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


