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D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursolandrisales@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

15 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

PROFESSOR CLASSE B –  

LETRAS PORTUGUÊS 

D

C 

A

 

B A 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a 1 
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de 2 
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que, 3 
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério. 4 

O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande 5 
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade. 6 

A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter 7 
universal à reflexão sobre a condição humana. 8 

A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o 9 
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial 10 
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos. 11 

O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de 12 
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de 13 
critérios intelectuais universalmente compartilhados. 14 

As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no 15 
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A 16 
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que 17 
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados. 18 

A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela 19 
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais 20 
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos. 21 
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e 22 
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a 23 
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas. 24 

Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade 25 
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir 26 
as diferenças entre povos e nacionalidades. 27 

Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse 28 
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas 29 
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...) 30 

As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos 31 
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito. 32 
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas 33 
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial. 34 

A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a 35 
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a 36 
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a 37 
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização. 38 

A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice 39 
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em 40 
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas. 41 

A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem 42 
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações 43 
técnicas e do sistema produtivo mundial. 44 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Segundo o texto. 

 

A) ideia de globalização, a grande novidade do século, 

originou-se com o advento do computador. 

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um 

lento processo do intelecto humano. 

C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo 

mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo 

ponto, inexplicável. 

D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma 

consequência direta da evolução tecnológica. 

  

02) Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas 

para as questões que formulou. 

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da 

universalização do conhecimento, conseguiram dar 

forma a grandes obras. 

C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos 

seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do 

pensamento. 

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do 

universal em suas reflexões sobre a condição humana. 

 

03) No texto, o autor parte do princípio de que 

 

A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o 

homem. 

B) a ciência se antecipou no processo de universalização do 

pensamento. 

C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o 

espírito. 

D) a literatura avançou nó processo de universalização 

iniciado pela ciência. 

 

04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande 

mérito 

 

A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da 

metalurgia. 

B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes 

construções do espírito. 

C) materializar o que já havia sido antes pensado pela 

literatura e pela filosofia. 

D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que 

levariam à globalização. 

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá 

 

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto 

do homem trará conquistas também positivas no uso da 

tecnologia e na produção em escala industrial no 

mundo. 

B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo 

mundial estão se aperfeiçoando sem as construções 

intelectuais. 

C) averiguar se será melhor investir em construções 

intelectuais ou no sistema tecnológico de produção 

mundial. 

D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema 

produtivo mundial nas construções intelectuais. 

 

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está 

inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que 

 

A) a afirmação feita não pode ser refutada. 

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa 

afirmação. 

C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no 

presente. 

D) existem muitos argumentos que contradizem tal 

afirmação. 

 

07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra 

transcrita e seu significado no texto é  

 

A) "bélico" (L.3) - ostentoso.  

B) "emergência" (L.24) - surgimento.  

C) "diluir" (L.26) - anular. 

D) "ápice" (L.39) - apoio. 

 

08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que 

atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo 

motivo que em  

 

A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).  

B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17). 

C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).  

D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos 

sobressaltos causam hoje" (L.28)...”. 
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo 

em  

  

A)  “O que hoje se chama globalização vem de muito 

longe." (L.5). 

B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais 

diferentes se submetem” (L.22). 

C) “Que ninguém se engane” (L.25). 

D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente 

fecundo” (L.42/43). 

 

10) Leia o trecho abaixo: 

 

"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma 

fantástica astronave” (L.3/4).  

 

No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui 

o mesmo valor morfossintático que a destacada em 

 

A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9). 

B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista" 

(L.17/18). 

C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por 

séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).  

D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento" 

(L.33). 

 

11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração 

 

A) explicativa. 

B) conclusiva. 

C) concessiva. 

D) comparativa. 

 

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada 

em 
 

A) "da literatura mundial" (L.10). 

B) "de nós" (L.15). 

C) "de pensamento" (L.17). 

D) "da metalurgia" (L.34). 

 

13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito 

em  
 

A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26). 

B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17). 

C) " o processo de universalização desencadeado pela arte 

e pela filosofia." (L.19/20). 

D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6). 

14) Leia o trecho abaixo:  

 

"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas quando conseguiram dar caráter universal à 

reflexão sobre a condição humana." (L.7/8) 

 

A alternativa em que a reestruturação mantém sentido 

do período acima transcrito é 

 

A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a 

produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter 

universal a reflexão sobre a condição humana. 

B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal 

à reflexão sobre a condição humana. 

C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras 

portentosas a partir do momento em que conseguiram 

dar caráter universal à reflexão sobre a condição 

humana. 

D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras 

portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão 

sobre a condição humana. 

 

15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente 

unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da 

mesma forma que a indicada em 

 

A)  “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28). 

B) "que se deram em ritmo lento as transformações" 

(L.33). 

C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39). 

D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas." 

(L.41).  
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16) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 
alternativa correspondente. 

 
Constituem objetivos do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica: 

 
(  ) Oferecer subsídios à formulação, reformulação e 

monitoramento de políticas públicas e programas de 
intervenção ajustados às necessidades 
diagnosticadas;  

(   ) Identificar os problemas e as diferenças regionais do 
ensino;  

(   ) Produzir informações sobre os fatores do contexto 
socioeconômico, cultural e escolar que influenciam o 
desempenho dos alunos;  

(   ) Proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade, 
uma visão dos resultados dos processos de ensino e 
aprendizagem e das condições em que são 
desenvolvidos;  

(   ) Desenvolver competência técnica e científica na área 
de avaliação educacional, ativando o intercâmbio 
entre instituições educacionais de ensino e pesquisa. 

 

A) V – V – V – V – V 

B) V – F – V – V – F 

C) V – V – F – F – V 

D) V – V – F – V – F 
 

17) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental, as escolas deverão 
estabelecer, como norteadores de suas ações 
pedagógicas:  

 

A) Princípios Éticos da Autonomia, da 
Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao 
Bem Comum. 

B) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de 
Cidadania, do exercício da Criticidade e do respeito à 
Ordem Democrática. 

C) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da 
Criatividade, e da Diversidade de Manifestações 
Artísticas e Culturais. 

D) Todas as alternativas acima. 
 

18) A Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada 
deverão integrar-se em torno do paradigma 
curricular, que visa estabelecer a relação entre a 
Educação Fundamental com a Vida Cidadã, através 
da articulação entre vários dos seus aspectos como, 
EXCETO: 

 

A) Vida Familiar e Social 

B) Ciência e a Tecnologia 

C) Meio Ambiente 

D) Violência 

 
 
 

 

19)  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) No currículo do ensino fundamental, a partir do 

sexto ano, será ofertada a língua inglesa.  

B) O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia. 

C) O ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório da educação básica.   

D) Apenas nos estabelecimentos de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena.  

 

20)  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, sendo progressivamente ampliado o 

período de permanência na escola, a jornada escolar 

no ensino fundamental incluirá quantas horas de 

trabalho efetivo em sala de aula? 

 

A) três horas 

B) quatro horas 

C) cinco horas 

D) seis horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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Leia o poema de Manuel Bandeira, transcrito abaixo, para 
responder à questão 21. 
 
Poema tirado de uma notícia de jornal 

 
João Gostoso era carregador de feira 
[livre e morava no morro da 
[Babilônia, num barracão sem 
[número. 
 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de 
[Novembro.  

Bebeu  
Cantou  
Dançou  
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de 

[Freitas e morreu afogado.  
 

21) Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO 
está de acordo com os recursos utilizados no poema: 

 

A) A brevidade da notícia sugere uma certa indiferença 
do jornal quanto ao fato.  

B) É um poema narrativo em 1ª pessoa. 

C) O título nos mostra a origem do poema: o dia a dia 
lido nas páginas do jornal e transformado em notícia. 

D) Os versos são longos na introdução e no desfecho.  
Quando se trata do prazer, os versos são curtos, 
dissílabos. 

 

22)  Observe os seguintes trechos abaixo transcritos: 
 
  “... o objetivo da poesia (e da arte literária em geral) 
não é o real concreto, o verdadeiro, aquilo que de fato 
aconteceu, mas sim o verossímil, o que pode acontecer, 
considerado na sua universalidade.” 
SILVA, Vítor M. de A. Teoria da Literatura. Coimbra:  
Almedina, 1982. 
 
“Verossímil. 1. Semelhante à verdade. 2. Que parece 
verdadeiro, provável.”               
FERREIRA, A. B. de Holanda. O Minidicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. 
 
A partir da leitura dos fragmentos, pode-se deduzir que a 

obra literária tem o seguinte objetivo: 
 

A) Contrapor-se ao real para garantir a imaginação 
criativa. 

B) Contruir um aspecto de realidade para expressar 
dado significado. 

C) Extinguir  a realidade concreta para assim superar 
incoerências. 

D) Procurar uma parcela que seja representativa do real 
para contestar sua legitimidade. 

 
 

23)  O conhecimento e o domínio dos diferentes tipos de 

gêneros textuais aumentam a compreensão da 

realidade, apontando formas reais de participação 

social. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos 

gêneros textuais: 

 

A) A crônica é um gênero que circula em diferentes 

esferas, como por exemplo em revistas, jornais, 

antologias. 

B) O conto e a fábula são narrações específicas para 

divulgar um conceito moral e apresentam mais de 

um conflito. 

C) O principal objetivo do relato pessoal, oral ou escrito, 

é narrar para o leitor/ouvinte uma sequência de 

acontecimentos.  

D) O resumo é uma representação sucinta dos pontos 

mais importantes de um texto. 

 

Para responder à questão 24, leia: 

 

OS POEMAS 

Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde 

e pousam 

no livro que lês. 

Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um 

alçapão. 

Eles não têm pouso 

Nem porto 

Alimentam-se um instante em cada par de mãos 

E partem. 

E olhas, então, essas tuas mãos   

                                          [vazias, 

No maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles 

já estava em ti. 

Quintana, Mário. Nariz de Vidro. São     Paulo: Editora 

Moderna, 1884, p.12 

 

24)  Pode-se depreender do poema, EXCETO: 

 

A) É o leitor que dá vida aos poemas. 

B) O poeta dirige-se ao leitor na 2ª pessoa. 

C) O poema é todo construído por meio do emprego de 

metáforas. 

D) Os versos “eles não tem pouso / nem porto” 

expressam sentimentos contraditórios. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25)  Assinale a alternativa que contém uma informação 

incorreta em relação ao fenômeno da variação 

linguística: 

 

A) A língua portuguesa pode ser definida como um 

conjunto de variedades linguísticas. 

B) A variante linguística de prestígio, chamada também 

de língua culta, é a única que merece ser chamada de 

língua portuguesa. 

C) A variedade linguística usada em um texto deve 

sempre estar adequada à situação de comunicação 

vivenciada, ao assunto abordado, aos participantes 

da interação comunicativa. 

D) As línguas são heterogêneas e variáveis e, por esse 

motivo, os falantes apresentam mudanças na forma 

de se expressar. 

 

Leia o texto abaixo para responder às questões 26 e 27. 

 

Cultura 

 

Certamente, a mais antiga e a mais recente obra do 

homem é a cultura. Desde que existe como espécie até o 

estádio atual, ele jamais deixou de produzir. O uso das 

cavernas para abrigar-se das intempéries climáticas, os 

desenhos e pinturas feitos nas paredes desses abrigos, a 

fabricação de ferramentas primitivas, a descoberta de um 

pedaço de madeira como arma, o cultivo do solo para 

alimentar-se, a produção industrial automatizada, a 

construção de grandes edifícios, de antigas pirâmides, a 

realização de uma grande obra literária, a nave que vai ao 

espaço, o coração, o rim, o fígado transplantados, a 

criação da democracia, o telefone, a televisão e o livro são 

algumas das realizações do homem. Tudo isso é cultura. 

São produtos da cultura humana. 

Só o sentimento não é uma criação do homem. É algo 

inato nele. Mesmo assim, há, em cada cultura, formas 

diversas de se manifestar um sentimento. A vida e a 

morte, por exemplo, são celebradas de formas diferentes, 

de uma civilização para outra. 

A cultura, enfim, é indefinível. Mas é a única obra 

perene do homem. Sem essa grande obra, o que seríamos? 

Não é possível imaginarmos nosso destino. Por isso, viva a 

bússola, viva a escrita e viva o papel. Eles orientam o 

homem para o caminho certo: o caminho da comunicação. 

Nesse caso, viva o gesto também. Enfim, que viva o 

homem, para continuar criando sua obra eterna: a 

cultura. 

(Waldenir Caldas. O que todo cidadão deve saber 

sobre cultura. São Paulo: Global, 1986, p. 9. Adaptado). 

 

26)  O texto, de acordo com a sua construção, é 
predominantemente 

 

A) descritivo. 

B) expositivo. 

C) injuntivo. 

D) narrativo. 
 

27)  Analise as afirmativas abaixo: 
 

I- “Inato” e “indefinível” são vocábulos com prefixos de 
sentido negativo. 

II- Em “tudo isso é cultura”, sublinhado no texto, o 
pronome “isso” retoma todo o parágrafo. 

III- “Perene” na frase “mas é a única obra perene do 
homem” tem o significado, dentro do contexto, de 
“duradoura”. 

 

É correto o que se afirma em: 
 

A) I e III, apenas. 

B) I, apenas. 

C) I, II e III. 

D) II e III, apenas. 
 

28)  Uma das dificuldades da língua escrita formal é 
operar a concordância em certos contextos. A 
construção cuja concordância NÃO está de acordo 
com a norma culta do idioma é: 

 

A) Assistiu-se, durante as férias escolares, a belos 
espetáculos em nossos teatros. 

B) Nem mesmo uma pista dos livros que lhe 
emprestamos há dez dias foram encontradas. 

C) Nenhum dos preconceitos sociais persiste a uma boa 
e consistente reflexão. 

D) Sem educação de qualidade não pode haver cidadãos 
conscientes dos seus deveres. 

 

29)  Leia as três frases abaixo: 
 

A palestra estava muito interessante. 
A professora saiu antes do final. 
Tinha outro compromisso. 
 
Em cada uma das alternativas, essas orações foram 
estruturadas em um único período, mantendo-se, no 
entanto, o mesmo relacionamento de ideias, EXCETO em: 
 

A) A palestra estava muito interessante, porém a 
professora saiu antes do final, pois tinha outro 
compromisso. 

B) Já que a palestra estava muito interessante, a 
professora saiu mais cedo, portanto tinha outro 
compromisso. 

C) A palestra estava muito interessante, mas a 
professora saiu antes do final porque tinha outro 
compromisso. 

D) Mesmo estando a palestra muito interessante,  a 
professora saiu antes do final por ter outros 
compromissos. 
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30)  Leia o excerto da apresentação do livro Literatura 
Brasileira de William Roberto Cereja & Thereza 
Cochar Magalhães: 

 
“Num mundo moderno ou pós-moderno como o 

nosso, que privilegia a imagem e a rapidez das 
informações, parece quase não haver espaço para a 
leitura e para o estudo da literatura. 

Literatura é a arte da palavra, e estudar sua história 
é o mesmo que compreender a evolução do pensamento e 
dos sentimentos humanos através dos tempos. É também 
aprender a ler textos, extrair-lhes o sentido mais 
profundo e perceber de que forma eles estão relacionados 
com o momento histórico em que foram criados, com a 
estrutura da sociedade e com a tradição cultural. 

Estudar a literatura brasileira é buscar as raízes 
culturais de nosso povo e de nossa língua. É compreender 
aquilo que somos hoje e por que somos assim.” 
 
De acordo com as ideias apresentadas, assinale a 
afirmação INCORRETA:  
 

A) O estudo da literatura nos permite entender como o 
pensamento do homem evoluiu. 

B) O estudo da literatura torna possível  relacionar os 
diversos textos à História humana. 

C) Ao estudar literatura ampliamos a nossa capacidade 
de leitura de textos. 

D) A literatura é  uma atividade interativa, intimamente 
relacionada à de produção textual. 

 

31)  Na frase: “Concordo, teu argumento é incontestável.”  
A palavra grifada tem como antônimo, de acordo 
com o sentido que expressa no texto, de: 

 

A) discutível. 

B) indefensável. 

C) irrefutável. 

D) irrespondível. 
 

32)  Leia o texto a seguir. 
 
          Bom sono ___________ ? 
 
 Os trabalhos mostram que 70% da população 
mundial manifesta pelo menos uma vez na vida 
insatisfação com relação ______ qualidade do sono. 
 As causas desse quadro lamentável misturam velhos 
e novos inimigos. Entre os mais antigos estão razões 
físicas como a apneia do sono e algumas ligadas ao estilo 
de vida – o estresse e a competitividade profissional, por 
exemplo. Com medo de perder o emprego ou jamais ser 
lembrado na hora de uma promoção, muitos empregados 
desdobram-se para dar conta do serviço. Levam tarefas 
para casa e adiam a hora de ir para a cama. E quando 
conseguem dormir são interrompidos pelas 
preocupações. 
   Revista Veja 
 

Analise as afirmações a seguir: 
 
I- a palavra que preenche corretamente a lacuna do título 
é “por quê”. 
II- a lacuna existente na linha 4 deve ser preenchida por 
“a”. 
III- A divisão silábica da palavra apneia é “ap-nei-a”. 
IV- encontram-se dígrafos nas seguintes palavras: 
mundial, qualidade, promoção, estilo. 
V- “lamentável” e “competitividade” são derivadas por 
sufixação. 
VI- “interrompidos” possui 12 fonemas. 
 

É CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, III e V, apenas. 

C) II, IV e VI, apenas. 

D) III, IV, V e VI, apenas. 

 

33)  Considere estas frases: 

 

I- Em se apresentando a oportunidade, não a deixaremos 

escapar. 

II- Causa-me admiração ver jovens dedicando-se aos 

estudos, enquanto outros não se esforçam nem um 

pouco.  

III- Os amigos tinham prevenido-me de que eras assim. 

IV- O homem que preza-se a si mesmo não propõe-se a 

servir de instrumento para o crime. 

V- Entregou-nos o convite do casamento logo que 

chegamos de viagem. 

 

Segundo as regras da gramática normativa, a colocação 

pronominal está CORRETA em: 

 

A) I, II e V, apenas. 

B) I, III,  IV e V, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II, IV e V, apenas. 

 

34)  Em todas as alternativas a regência verbal está 

correta, EXCETO em: 

 

A) Aliviando-se de um verdadeiro pesadelo, o filho 

pagava ao pai a promessa feita no início do ano. 

B) Desde criança sempre aspirava a uma posição de 

destaque, embora fosse tão humilde. 

C) Há alguns dos novos diretores da empresa com os 

quais não nos simpatizamos. 

D) O ideal a que visavam os parnasianos era a perfeição 

estética. 
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35)  A frase em que a concordância verbal NÃO é aceita 
pelos padrões da norma culta é: 

  

A) Não só a saúde, mas também a educação precisa de 
muita atenção do governo. 

B) Os Estados Unidos, em 1941, declararam guerra à 
Alemanha. 

C) Toda a verdade dos fatos será apurada, ainda que 
doam as revelações. 

D) Vossa Majestade fez muito bem em estender a mão 
às pessoas necessitadas. 

 

36)  Marque a alternativa em que há INCORREÇÃO de 
acordo com a norma culta da língua portuguesa: 

 

A) A biblioteca já informou bastantes vezes que, para a 
retirada de livros e revistas raras de seu acervo, é 
obrigatória a apresentação de documento de 
identidade e de comprovante de endereço. 

B) A secretária estava meio indecisa quanto a enviar as 
faturas anexas às notas fiscais. 

C) Água mineral é bom para a saúde, segundo 
recomendação dos médicos. 

D) Cancelamos o passeio, haja visto o mau tempo. 
 

37)  Após analisar as palavras em destaque e a relação de 
sentido estabelecida entre as duas orações, marque a 
alternativa INCORRETA: 

 

A) Como o motor começou a falhar, o velho barco voltou 
ao cais. (CAUSA) 

B) Desde que ele se mudou para a Europa, seus filhos 
vivem com os avós. (CONCLUSÃO) 

C) Embora fosse domingo, ele trabalhou o dia todo. 
(CONCESSÃO) 

D) Os fiscais agiram com rigor, como determinou o 
prefeito. (CONFORMIDADE) 

 
Leia o poema abaixo, de Manuel Bandeira, e responda às 
questões 38 e 39. 
     
O Bicho 
 
Vi ontem um bicho   
Na imundície do pátio   
Catando comida entre os detritos.   
 
Quando achava alguma coisa,   
Não examinava nem cheirava:   
Engolia com voracidade.   
 
O bicho não era um cão,   
Não era um gato,   
Não era um rato.   
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 
 

 

38)  O substantivo “bicho” aparece três vezes nos versos 

do poema, exercendo, respectivamente, as seguintes 

funções sintáticas:  

 

A) adjunto adnominal, sujeito, vocativo. 

B) complemento nominal, agente da passiva, sujeito.  

C) objeto direto, sujeito, sujeito.  

D) objeto indireto, sujeito, aposto.  

 

39)  Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) “voracidade” pode ser substituída, sem prejuízo de 

sentido dentro do texto, por “avidez”. 

B) em “catando comida entre os detritos”, a palavra 

sublinhada equivale, dentro do texto, a “restos”. 

C) O sentido da expressão interjetiva “Meu Deus” no 

contexto do poema corresponde a espanto. 

D) O termo “bicho” revela característica secundária 

desse homem retratado no texto. 

 

40)  Quanto ao emprego do acento indicador da crase, há 

INCORREÇÃO em: 

  

A) À família compete obedecer às leis que garantem à 

criança o direito à vida. 

B) Às quintas-feiras, às sete horas, o coral se reúne na 

igreja do bairro  para ensaiar. 

C) Há três semanas, cheguei a Lisboa; daqui a três dias 

farei uma excursão à França; depois farei uma visita 

às ruínas da Itália; de lá regressarei a São Paulo. 

D) Nas compras à vista ou à prazo, o desconto oferecido 

a clientela é praticamente o mesmo. 

 

 


