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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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 Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

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

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 
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01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) As tendências pedagógicas no Brasil surgem 

divididas em duas vertentes, as de cunho liberal e 

as de cunho progressista.   A didática na Tendência 

Pedagógica Escola Nova diretiva tem como 

características: 

 

I. O aluno como sujeito da aprendizagem. 

II. O professor como estimulador e orientador da 

aprendizagem. 

III. Uma pedagogia embasada na racionalidade técnica. 

IV. A valorização do “eu” do aluno e também as 

atividades adequadas as suas características 

individuais. 

V. A participação dos alunos de maneira ativa, 

aprendendo pela descoberta. 

 

Estão corretas apenas:  

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II, IV e V. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, IV e V. 

 

17) “O processo avaliativo é parte integrante da práxis 

pedagógica e deve estar voltado para atender as 

necessidades dos alunos.” 

 

Uma professora que avalia o próprio processo de 

ensino e as atividades que realiza em sala de aula, 

analisa as respostas dadas pelas crianças, 

buscando compreender a lógica utilizada por elas 

na realização das tarefas propostas, investigando o 

que os alunos pensam sobre o que foi ensinado 

realiza uma avaliação: 

 

(A) Classificatória. 

(B) Somativa. 

(C) Formativa. 

(D) Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) O Projeto Político-Pedagógico representa a 

essência da escola. Cada escola possui 

características específicas e está inserida em um 

contexto social único. Em relação ao Projeto 

Político Pedagógico assinale (V) para as afirmativas 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

  )  Não pode ficar restrito à direção da escola. 

 ) Os membros da  comunidade escolar tem que ter 

clareza de seus objetivos, metas e ações. 

 )  Deve nortear apenas todo o trabalho  pedagógico. 

 )  Deve ser aceito por todos os envolvidos. 

 ) É elaborado de maneira  participativa e 

democrática. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

(A) V- V- V- V- F. 

(B) V- F- V- F- V. 

(C) V- F- F- F- V. 

(D) V- V- F- V- V. 

 

19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 

9394/96, estabelece as incumbências das escolas e 

dos docentes. De acordo com a lei não é correto 

afirmar que cabe à escola: 

 

(A) Elaborar o Plano Nacional de Educação junto ao 

Município. 

(B) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente. 

(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

aula estabelecidos. 

(D) Prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento. 

 

20) As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto 

de definições doutrinárias. Para o Ensino 

Fundamental apresenta como norteador de suas 

ações pedagógicas os princípios:  

 

(A) Da impessoalidade. 

(B) Éticos da autonomia. 

(C) Da igualdade. 

(D) Da isonomia. 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                   QUESTÕES DE 16 A 20 
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Instrução: Com base na interpretação do texto a seguir, responda às questões de 21 a 25. 

 

TEXTO 1 

PORTA DE COLÉGIO 

  Passando pela porta de um colégio, me veio uma sensação nítida de que aquilo era a porta da própria vida. Banal, 

direis. Mas a sensação era tocante. Por isto, parei, como se precisasse ver melhor o que via e previa. 

      Primeiro há uma diferença de clima entre aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre 

carros, em torno de carrocinhas de doces e refrigerantes, e aqueles que transitam pela rua. Não é só o uniforme. Não é só 

a idade. É toda uma atmosfera, como se estivessem ainda dentro de uma redoma ou aquário, numa bolha, resguardados 

do mundo. Talvez  não estejam. Vários já sofreram a pancada da separação dos pais. Aprenderam que a vida é também 

um exercício de separação. [...]. Mas há uma sensação de pureza angelical misturada com palpitação sexual, que se exibe 

nos gestos sedutores dos adolescentes. Ouvem-se gritos e risos cruzando a rua. Aqui e ali um casal de colegiais, abraçados, 

completamente dedicados ao beijo. Beijar em público: um dos ritos de quem assume o corpo e a idade. Treino para beijar 

o namorado na frente dos pais e da vida, como quem diz: também tenho desejos, veja como sei deslizar carícias. 

      Onde estarão esses meninos e meninas dentro de dez ou vinte anos? 

      Aquele ali, moreno, de cabelos longos corridos, que parece gostar de esportes, vai se interessar pela informática ou 

economia; aquela de cabelos loiros e crespos vai ser dona de butique; aquela morena de cabelos lisos quer ser médica; a 

gorduchinha vai acabar casando com um gerente de multinacional; aquela esguia, meio bailarina, achará um diplomata. 

Algumas estudarão Letras, se casarão, largarão tudo e passarão parte do dia levando filhos à praia e praça e pegando-os 

de novo à tardinha no colégio. Sim, aquela quer ser professora de ginástica. Mas nem todos têm certeza sobre o que serão. 

Na hora do vestibular resolvem. Têm tempo. É isso. Têm tempo. Estão na porta da vida e podem brincar. 

      [...] 

      A turma já perdeu um colega num desastre de carro. É terrível, mas provavelmente um outro ficará pelas rodovias. 

Aquele que vai tocar  rock vários anos até arranjar um emprego em repartição pública. [...] Tão desinibido aquele, acabará 

líder comunitário e talvez político. Daqui a dez anos os outros dirão: ele sempre teve jeito, não lembra aquela mania de 

reunião e diretório? [...] 

      Se fosse haver alguma ditadura no futuro, aquele ali seria guerrilheiro. Mas esta hipótese deve ser descartada.Quem 

estará naquele avião acidentado? Quem construirá uma linda mansão e um dia convidará a todos da turma para uma 

grande festa rememorativa? [...] Aquela ali descobrirá os textos de Clarice Lispector e isto será uma iluminação para toda 

a vida. Quantos aparecerão na primeira página do jornal? Qual será o tranquilo comerciante e quem representará o país 

na ONU? 

      Estou olhando aquele bando de adolescentes com evidente ternura. Pudesse passava a mão nos seus cabelos e 

contava-lhes as últimas estórias da carochinha antes que o lobo feroz os assaltasse na esquina. Pudesse lhes diria daqui: 

aproveitem enquanto estão no aquário e na redoma, enquanto estão na porta da vida e do colégio. O destino também 

passa por aí. E a gente pode às vezes modificá-lo. 

  Affonso Romano de Sant`Anna. Porta de colégio e outras crônicas. 

                                                          São Paulo: Ática, 1999. P. 9-11. 

 

21) Pelas características predominantes do texto, 

assinale a alternativa que indique a tipologia 

textual a que ele pertence: 

 

(A) Descrição 

(B) Narração. 

(C) Dissertação. 

(D) Injunção. 

 

22) “(...) me veio uma sensação  nítida de que aquilo era 

a porta da própria vida.” (1º parágrafo) 

 

Nesta frase o autor expressa um sentimento de: 

(A) Ansiedade. 

(B) Desgosto. 

(C) Desprendimento. 

(D) Afeição. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 60 



 
 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                           Página 8 de 12 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

23)  “Mas há uma sensação de pureza angelical  

misturada com palpitação sexual, que se exibe nos 

gestos sedutores dos adolescentes.” (2º parágrafo) 

 

O termo grifado acima denota: 

(A) Consequência. 

(B) Causa. 

(C) Oposição. 

(D) Explicação. 

 

24) Quanto ao gênero, o texto apresentado classifica-se 

como: 

 

(A) Apólogo. 

(B) Notícia. 

(C) Crònica. 

(D) Resenha. 

 

25) Em determinada parte do texto, o narrador 

interage diretamente com seu leitor. Isso pode ser 

observado na frase: 

 

(A) “Banal, direis.” (1º parágrafo) 

(B) “Estou olhando aquele bando de adolescentes com 

evidente ternura.” (último parágrafo) 

(C) “O destino também passa por aí.” (último 

parágrafo) 

(D) “Beijar em público: um dos ritos de quem assume o 

corpo e a idade.” (2º parágrafo) 

 

 

Instrução: Leia o texto 2 e  responda às questões 26 

e 27. 

TEXTO 2 

Pronominais 

 

Dê-me cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixe disso camarada 

Me dá um cigarro. 

(Oswald de Andrade) 

 

 

 

 

26) A leitura do poema permite inferir que: 

 

(A) O autor defende maneiras distintas para expressar 

uma mesma ideia. Para ele não existe uma forma 

certa ou errada. 

(B) O autor  prestigia a forma lusitana de uso da língua. 

(C) O autor critica o uso coloquial da língua por parte 

de alguns de seus usuários. 

(D) O uso erudito da língua é visto pelo autor como uma 

forma privilegiada de aproximação entre os 

falantes. 

 

27) Assinale a alternativa que apresenta uma 

afirmação INADEQUADA: 

 

(A) A função de linguagem predominante no poema é a 

referencial. 

(B) Em “Me dá um cigarro”, a colocação pronominal 

está incorreta, conforme a gramática, pois não se 

inicia frase com pronome oblíquo átono. 

(C) A comparação entre o primeiro e o último versos 

exemplifica as diferenças existentes na língua. 

(D) O adjetivo sabido denota  ironia, pois o mulato 

obedece às regras gramaticais para não ser vítima 

de preconceitos linguísticos. 

 

28) Assinale a alternativa que contém uma construção 

característica da variação informal e popular da 

língua portuguesa. 

 

(A) ”Onde estarão esses meninos e meninas dentro de 

dez ou vinte anos?” 

(B) “E a gente pode às vezes modificá-lo.” 

(C) “Não é só o uniforme. Não é só a idade.” 

(D) “Qual será o tranquilo comerciante e quem 

representará o país na ONU?” 

 

29) Assinale a alternativa em que todas as palavras da 

frase estão grafadas CORRETAMENTE: 

 

(A) A recisão do contrato ocorreu dentro do prazo 

legal. 

(B) O rapaz acendeu ao cargo muito rapidamente. 

(C) Houve um impecilho para a implementação do 

projeto. 

(D) Ela se enxerga de uma maneira fora da realidade.   
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30) De acordo com a norma padrão, marque a 

alternativa em que houve ERRO de acentuação 

gráfica. 
 

(A) O diretor sempre aceita boas ideias. 

(B) Paracatu é um município brasileiro de Minas 

Gerais. 

(C) O juiz compartilha provas para MPE investigar 

deputados. 

(D) Os funcionários  lêem os informativos diariamente. 

 

31) O uso INCORRETO da crase pode ser visto na 

seguinte frase: 
 

(A) Os funcionários foram à confraternização de final 

de ano da empresa. 

(B) A secretária chegou a falar do ocorrido na reunião. 

(C) O pagamento do novo imóvel será feito à prazo. 

(D) Às 18 horas encerraremos o expediente. 
 

INSTRUÇÃO:  

Leia a charge para responder às questões de 32 a 35. 

 

http//tv-video-edc.blogspot.com 

 

32) A partir da leitura da charge, pode-se afirmar, 

EXCETO: 
 

(A) A preferência por interação social,  através das 

redes sociais, aproxima e humaniza as relações 

pessoais, além de   favorecer  a conexão com um 

maior número de pessoas. 

(B) O chargista criticou, de forma satírica, uma situação 

específica das redes sociais. 

(C) A charge apresenta uma linguagem mista porque 

utiliza simultaneamente a linguagem verbal e não 

verbal – imagens. 

(D) O principal objetivo desta charge é estabelecer uma 

opinião crítica e, através dos elementos visuais e 

verbais,            persuadir o leitor, influenciando-o 

ideologicamente. 

33) “Você está em tantos lugares, por isso raramente te 

vejo no mundo real.”  

 

A palavra destacada é classificada como: 

(A) Conjunção. 

(B) Advérbio. 

(C) Interjeição. 

(D) Substantivo. 

 

34) “Você está em tantos lugares, por isso raramente te 

vejo no mundo real.”  

 

O verbo destacado pertence a qual conjugação? 

(A) Primeira conjugação. 

(B) Segunda conjugação. 

(C) Terceira conjugação. 

(D) Quarta conjugação. 

 

35) “Até no twitter?” (Charge) 

 

É verdadeira a afirmativa sobre esta frase: 

(A) A frase é nominal. 

(B) O período é composto. 

(C) A frase é verbal 

(D) A frase é imperativa. 

 

36) As frases a seguir estão de acordo com a norma 

culta, EXCETO: 

 

(A) Por que você saiu? 

(B) Não sei o porquê do conflito. 

(C) Os lugares porque viajei são maravilhosos. 

(D) Ausentei-me porque tinha outro compromisso. 

 

37)  “Pudesse lhes diria daqui: aproveitem enquanto 

estão no aquário e na redoma, enquanto estão na 

porta da vida e do colégio.” (último parágrafo do 

texto 1)  

 

O pronome destacado pode ser substituído por: 

(A) A eles. 

(B) Os. 

(C) Tu. 

(D) Nos. 
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38) “Pudesse lhes diria daqui: aproveitem enquanto 

estão no aquário e na redoma, enquanto estão na 

porta da vida e do colégio.” (último parágrafo do 

texto 1)  

 

O pronome destacado tem a função de: 

(A) Objeto indireto. 

(B) Objeto direto. 

(C) Predicativo. 

(D) Sujeito. 

 

39) A alternativa que apresenta oração destacada com 

sentido de consequência é: 

 

(A) O youtube foi criado para que seus usuários 

compartilhem vídeos. 

(B) Não terminou a dissertação, porque perdeu muito 

tempo no WhatsApp. 

(C) Navega na internet como se estivesse fora do 

mundo real. 

(D) A necessidade de viver conectado tornou-

se tão forte que as pessoas acordam nas redes 

sociais.  

 

40) A alternativa que apresenta oração destacada com 

sentido de concessão é: 

 

(A) As vendas permanecem em alta, embora o país 

esteja em crise. 

(B) À medida que o tempo passa, mais pessoas estão 

conectadas à internet. 

(C) Ela navega como um peixe. 

(D) Iniciaram a prova, depois que desligaram o celular.  

 

41) “O ser humano, que se diz racional, é capaz de 

praticar crueldades contra a natureza.” 

 

A oração acima destacada apresenta sentido de: 

(A) restrição. 

(B) causa. 

(C) explicação. 

(D) comparação. 

 

 

 

 

 

 

42) “Pudesse passava a mão nos seus cabelos e 

contava-lhes as últimas estórias da carochinha 

antes que o lobo feroz os assaltasse na esquina.” 

(último parágrafo do texto 1) 

 

É correto afirmar: 

(A) A oração destacada apresenta uma figura de 

linguagem, o que permite mais objetividade ao 

texto. 

(B) A oração destacada apresenta uma linguagem 

literária, portanto conotativa. 

(C) A linguagem empregada na oração destacada é 

denotativa. 

(D) A oração destacada apresenta uma linguagem 

literária e impessoal. 

 

43) “Ouvem-se gritos e risos cruzando a rua.” 

 

Pode-se dizer que nesta frase: 

(A) O sujeito é inexistente. 

(B) O sujeito é “gritos e risos”. 

(C) O sujeito é indeterminado. 

(D) O sujeito é “eles”. 

 

44) “Prezado cliente, gentileza aguardar o 

atendimento, pois estamos sem acesso à internet 

neste momento.” 

 

Assinale a alternativa que justifica o emprego das 

vírgulas na frase acima: 

(A) A 1ª. vírgula vem para isolar o sujeito. A 

2ª.vírgulavem para introduzir uma oração 

coordenada. 

(B) A 1ª. vírgula vem para isolar o sujeito.  A 2ª. vírgula 

vem para introduzir uma oração explicativa. 

(C) A 1ª. vírgula vem para isolar o vocativo.  A 2ª. 

vírgula vem para introduzir uma oração 

explicativa. 

(D) A 1ª. vírgula vem para isolar o vocativo.  A 2ª. 

vírgula vem para introduzir uma oração principal. 

 

45) “É toda uma atmosfera, como se estivessem ainda 

dentro de uma redoma ou aquário (...) ” (2º 

parágrafo) 
 

A palavra destacada pertence a que  modo verbal? 

(A) Indicativo. 

(B) Subjuntivo. 

(C) Imperativo. 

(D) Indeterminado. 
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46) “É toda uma atmosfera, como se estivessem ainda 

dentro de uma redoma ou aquário (...) ” (2º 

parágrafo) 

 

Qual é o tempo verbal? 

(A) Pretérito imperfeito. 

(B) Presente. 

(C) Futuro. 

(D) Pretérito mais-que-perfeito. 

 

47) A única frase que NÃO apresenta desvio em relação 

à regência recomendada pela norma culta é: 

 

(A) Chegamos no escritório ao meio-dia. 

(B) Custei a acreditar naquelas estórias de seu colega. 

(C) Prefiro viajar durante o dia do que à noite. 

(D) Infelizmente assistimos à crise política no Brasil. 

 

48) De acordo com a norma culta, estão corretas as 

frases da alternativa: 

 

(A) Quero cumprimentar meu amigo pelo aniversário. 

/ Quero cumprimentar-lhe pelo aniversário. 

(B) Respondeu ao professor prontamente. / 

Respondeu-lhe prontamente. 

(C) Vou convidar o amigo para minha formatura.  / Vou 

convidar-lhe para minha formatura.  

(D) Eu vejo você hoje à noite. / Eu lhe vejo hoje à noite. 

 

49) Marque a alternativa que NÃO apresenta a 

concordância conforme a norma culta: 

 

(A) Alugam-se estes apartamentos.  

(B) Aluga-se estes apartamentos. 

(C) Trata-se de fenômenos inexplicáveis.  

(D) Precisa-se de cozinheiras. 

 

50) Na frase “Precisa-se de motoristas”,  pode-se 

afirmar que: 

 

(A) O sujeito é simples. 

(B) O sujeito é composto. 

(C) O predicado é “Precisa-se.” 

(D) O sujeito é indeterminado. 

 

 

 

 

 

Nas questões 51 a 53 indique a qual Escola Literária 

do Brasil pertence a característica descrita. 
 

51) Pastoralismo, bucolismo. Ideal de vida simples, 

junto à natureza. Carpe diem (“aproveite o dia”). 

Consciência da fugacidade do tempo. Simplicidade, 

clareza e equilíbrio. Emprego moderado de figuras 

de linguagem. Natureza racional (é vista como um 

cenário, como uma fotografia, como um pano de 

fundo. Pseudônimos. Fingimento / Artificialismo. 
 

(A) Arcadismo 

(B) Barroco 

(C) Realismo 

(D) Romantismo 
 

52) Estilo especificamente poético, desenvolveu-se 

junto com o Realismo – Naturalismo. A maior 

preocupação dos poetas é com o fazer poético. Arte 

pela arte. Poesia descritiva sem conteúdo; 

vocabulário nobre; objetividade. Os poetas são 

considerados “os mestres do passado”. Por suas 

manias de precisão foram criticados severamente 

pelos poetas do 1º Tempo Modernista. 
 

(A) Arcadismo 

(B) Barroco 

(C) Parnasianismo 

(D) Simbolismo 
 

53) Poesia nacionalista. Espírito irreverente, polêmico 

e destruidor, movimento contra. Anarquismo, luta 

contra o tradicionalismo; paródia, humor. 

Liberdade de estética. Verso livre sem uso da 

métrica. Linguagem coloquial. 

(A) Modernismo 

(B) Realismo 

(C) Barroco 

(D) Simbolismo 
 

54) Nasceu no distrito de Santarém, na província 

geográfica do Ribatejo, no dia 16 de Novembro. Foi 

um escritor, argumentista, jornalista, dramaturgo, 

contista, romancista e poeta português. Foi 

galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. 

Também ganhou o Prémio Camões, o mais 

importante prémio literário da língua portuguesa. 

Foi considerado o responsável pelo efetivo 

reconhecimento internacional da prosa em língua 

portuguesa. 

(A) José Saramago 

(B) Eugênio de Andrade 

(C) Helder Macedo 

(D) Lídia Jorge 
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55) Os períodos abaixo apresentam diferenças de 

pontuação. Assinale a letra que corresponde ao 

período de pontuação correta, de acordo com a 

norma culta da língua. 

 

(A) A cena se repete dia após dia, faz meses. Nuvens 

densas borram o céu azul da região de Palmeira dos 

Índios, interior de Alagoas. Chuva que é bom, nada. 

E assim, como as nuvens, as vidas seguem secas na 

mesma terra que inspirou Graciliano Ramos a 

escrever seu maior romance, há sessenta anos. 

(B)  A cena se repete, dia após dia, faz meses. Nuvens 

densas borram o céu azul, da região de Palmeira 

dos Índios interior de Alagoas. Chuva que é bom 

nada. E assim como as nuvens, as vidas seguem 

secas, na mesma terra que inspirou Graciliano 

Ramos a escrever, seu maior romance há sessenta 

anos. 

(C) A cena se repete, dia após dia faz meses. Nuvens 

densas borram o céu azul da região de Palmeira dos 

Índios, interior de Alagoas. Chuva que é bom nada. 

E, assim; como as nuvens, as vidas seguem secas na 

mesma terra que inspirou Graciliano Ramos, a 

escrever seu maior romance, há sessenta anos. 

(D) A cena se repete dia após dia; faz meses. Nuvens 

densas, borram o céu azul, da região de Palmeira 

dos Índios interior de Alagoas. Chuva, que é bom; 

nada. E, assim como as nuvens as vidas seguem 

secas, na mesma terra, que inspirou Graciliano 

Ramos a escrever seu maior romance há sessenta 

anos. 

 

56) Na passagem da voz ativa para a passiva analítica 

do verbo destacado em “O técnico do time de 

futebol ofendeu o juiz da partida”, a 

correspondência correta de flexão verbal está 

expressa em:  

 

(A) fora ofendido.  

(B) é ofendido.  

(C) ofendera-se.  

(D) foi ofendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57) Todas as frases abaixo estão corretas de acordo 

com a regras de concordância da norma culta, 

exceto: 
 

(A) Aquilo eram bichos perigosos e ameaçadores. 

(B) Quando deixará de existir no mundo tantas 

incompreensões e maldades? 

(C) Há bastantes pessoas preocupadas com a situação 

econômica do país. 

(D) Caminhada pela manhã é bom para a saúde. 

 

58) Assinale a opção em que a explicação para o 

emprego das vírgulas está incorreta, de acordo 

com a gramática normativa: 

 

(A) Viajou no feriado, foi visitar os pais. (separa 

orações coordenadas assindéticas). 

(B) Procurava ler todo tipo de livro, para fugir da 

ignorância. (separa oração subordinada adjetiva 

explicativa) 

(C)  Se tudo correr bem, iremos a Paris ano que vem. 

(separa oração adverbial   anteposta à principal). 

(D) Chegando o diretor da escola, avise-me 

imediatamente! (separa oração reduzida de 

gerúndio). 

 

59) Assinale a alternativa em que haja impropriedade 

no uso da expressão destacada, de acordo com o 

sentido expresso na frase. 

 

(A) Mostrou-se capaz de inúmeras tarefas a fim de 

conseguir o emprego desejado. 

(B) Haverá uma palestra acerca das consequências do 

aquecimento global. 

(C) O viaduto por que deveríamos passar foi 

interditado por problemas em sua estrutura. 

(D) Algumas empresas fizeram doações vultuosas 

para a campanha eleitoral de alguns políticos. 

 

60) Leia a frase abaixo: 

 

“Advertência, repreensão, suspensão, nada intimida os 

empregados desinteressados, nada   ______________ .” 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

(A) assustam-os. 

(B) assustam-lhes. 

(C) os assusta. 

(D) lhe assustam. 

 


