
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmIyYzo3YTg5:V2VkLCAyOSBKYW4gMjAyMCAxMDowMDo0NCAtMDMwMA==

              CARGO: Professor de Língua Portuguesa 

1 
 

 

 

 

PORTUGUÊS 

 
As crianças fazem as leis 

 
1 A MENINA me havia advertido: para 
entender a sua escola eu teria de me esquecer 
de tudo o que eu sabia sobre as outras 
escolas... Lembrei-me da pedagogia de 
Ricardo Reis: "... tendo as crianças por nossas 
mestras...". E ali estava eu, um velho, 
aprendendo de uma criança! 
2 Quis aprender um pouco mais. 
Perguntei: "Vocês não têm problemas de 
disciplina? Não há, entre vocês, os valentões 
que há em todas as escolas, que agridem, 
ofendem, ameaçam e amedrontam?" 
"Ah", ela me respondeu. "Temos sim. Mas 
para esses casos temos o tribunal..." 
"Tribunal?", perguntei curioso. Mais uma coisa 
que eu nunca vira em escolas! Ela então me 
explicou: "As leis de nossa escola foram 
estabelecidas por nós mesmos, alunos. Temos 
então de zelar para que essas leis sejam 
cumpridas. A responsabilidade com o 
cumprimento das leis é nossa e não dos 
professores e do diretor. Somos nós, e não 
eles, que temos de tomar as providências para 
que a vida da escola não seja perturbada.        
Quando um aluno se torna um problema ele é 
levado a um tribunal - tribunal mesmo, com 
juiz, advogado de defesa, advogado de 
acusação - e é julgado. E a comunidade de 
alunos toma a decisão cabível". 
3 Voltei à Escola da Ponte um ano 
depois e fui informado de que o tribunal 
deixara de existir. A razão? Um aluno terrível 
fora levado a julgamento. O juiz - não me 
lembro se menina ou menino - nomeou o 
advogado de acusação, e o réu nomeou seu 
próprio advogado. No dia marcado, reunidos 
os alunos, o advogado de acusação proferiu a 
sua peça, tudo de mau que aquele menino 
havia feito. O diretor, que apenas assistia à 
sessão, relatou-me sua impressão: "O réu 
estava perdido. A peça acusatória era 
arrasadora..." 
4 Chegou a vez do advogado da defesa 
que ficou mudo e não conseguiu falar. A 
presidência do tribunal nomeou então um 
advogado "ad hoc", uma menina que teve de 

improvisar. E essa foi sua linha de 
argumentação: 
5 "Vocês são todos religiosos, vão ao 
catecismo e aprendem as coisas da igreja. 
Vocês aprenderam que quando alguém está 
em dificuldades é preciso ajudá-lo. Todos 
vocês sabiam que o nosso colega estava em 
dificuldades. Precisava ser ajudado. Eu 
gostaria de saber o que foi que vocês, que 
aqui estão assentados como júri para proferir 
a sentença, fizeram para ajudar nosso 
colega..."  
6 Seguiu-se um silêncio profundo. 
Ninguém disse nada. 
7 A menina continuou: "Então vocês, 
que nada fizeram para ajudar esse colega, 
agora comparecem a esse julgamento com 
pedras na mão, prontos a apedrejá-lo?" 
8 Com essa pergunta, o tribunal se 
dissolveu porque perceberam que todos, 
inclusive o juiz e o advogado de acusação, 
eram culpados. Como é que estão resolvendo 
agora o problema da indisciplina e da 
violência? 
9 Criaram um novo sistema, inspirado 
numa história da escritora Sophia Mello de 
Breyner Andressen que conta de uma fada - 
acho que o seu nome era Oriana - que vivia 
para ajudar crianças em dificuldades. Como 
funciona? É simples. Quando um aluno 
começa a apresentar comportamento 
agressivo forma-se um pequeno grupo de 
"fadas Orianas" para impedir que a agressão e 
a violência aconteçam. Pelo que me foi 
relatado, as fadas Orianas têm tido resultados 
muito bons. Quem sabe coisa parecida 
poderia funcionar com os "bullies" que 
infernizam a vida dos mais fracos nas escolas... 

RUBENS ALVES  
Extraído de: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009201106.htm 

 

1. Observando-se as características 
linguísticas do texto, podemos afirmar 
corretamente que:  
a) É notável a predominância da linguagem 
erudita.    
b) A função da linguagem mais enfatizada no 
texto é a fática. 
c) Os trechos em discurso direto buscam dar 
maior clareza e expressividade ao texto.   
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d) O rebuscamento linguístico no texto 
atrapalha o entendimento da mensagem. 
 
2. A linha de argumentação utilizada pela 
menina escolhida para defender o garoto, só 
não teve como consequência direta: 
a) A não condenação do réu. 
b) O arrependimento do réu. 
c) A reflexão do júri e dos demais envolvidos 
no julgamento. 
d) A dissolvição do tribunal.  
 
3. Observe a passagem “A presidência do 
tribunal nomeou então um advogado "ad 
hoc", uma menina que teve de improvisar.” 
(4º parágrafo).  
Assinale a opção correta sobre o termo 
destacado. 
a) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"para isto" ou "para esta finalidade". 
b) Ad hoc é uma expressão anglo-saxônica  
empregada em contexto jurídico cuja 
tradução literal é "pendente de aprovação". 
c) Ad hoc é uma expressão grega empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"de obrigação". 
d) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"sob julgamento". 
 
4. No trecho “(...) Um aluno terrível fora 
levado a julgamento...” (3º parágrafo).  
A palavra destacada foi acentuada pela 
mesma razão que deveria ser acentuado o 
vocábulo: 
a) Funil.  
b) Trofeu. 
c) Reu. 
d) Lavavel.  
 
5. Na passagem: “Com essa pergunta, o 
tribunal se dissolveu porque perceberam que 
todos, inclusive o juiz e o advogado de 
acusação, eram culpados... (8º parágrafo).”  
A correta função sintática do termo destacado 
está na opção: 
a) Índice de indeterminação do sujeito. 
b) Objeto direto reflexivo.  
c) Sujeito.  
d) Partícula apassivadora. 
 

6. Em: “Todos vocês sabiam que o nosso 
colega estava em dificuldades.” (5º 
parágrafo)  
A correta classificação da oração destacada 
em negrito está na opção: 
a) Subordinada adverbial causal. 
b) Subordinada adjetiva restritiva. 
c) Subordinada substantiva objetiva direta. 
d) Subordinada adverbial proporcional. 
 
7. A opção em que a colocação do pronome 
pessoal oblíquo átono foi feita de acordo com 
o padrão culto da língua é: 
a) Me causava preocupação observar os 
desvios de conduta do corpo discente da 
escola. 
b) Apesar de agridirem-se o diretor nada fez 
para coibir tal comportamento. 
c) Nem os jurados nem os advogados falou-
nos o que precisávamos ouvir sobre o réu. 
d) Não se vá desta forma repentina, sua 
ausência como aluno é um vazio 
incomparável. 
 
8. Na passagem: “(...) O diretor, que apenas 
assistia à sessão, relatou-me sua impressão...” 
(3º parágrafo) 
 A opção em que observamos a mesma 
regência verbal da forma destacada acima é:     
a) O advogado de defesa não assistiu o 
cliente. 
b) Não assisti ao final do julgamento do 
discente. 
c) A menina assistiu o garoto a pedido do 
juiz.    
d) O promotor assistiu a vítima do crime. 
 
9. Em: “O juiz - não me lembro se menina ou 
menino - nomeou o advogado de acusação, e 
o réu nomeou seu próprio advogado.” (3º 
parágrafo)  
A forma verbal destacada classifica-se como: 
a) Verbo de ligação. 
b) Transitivo indireto. 
c) Intransitivo. 
d) Transitivo direto.   
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10.  Observe a passagem: “As leis de nossa 
escola foram estabelecidas por nós mesmos, 
alunos. Temos então de zelar para que essas 
leis sejam cumpridas.” (2º parágrafo).  
A figura de sintaxe presente no trecho acima 
é: 
a) Zeugma.  
b) Silepse de gênero. 
c) Antonomásia. 
d) Silepse de pessoa. 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
11. Segundo os artigos 29 e 30 da Lei Nº 
9493/94 (LDB), a educação infantil, primeira 
etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da 
criança pré-escolar, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade. Observada a faixa etária 
correspondente, a educação infantil será 
oferecida em: 
a) Creches (0-3 anos) e pré-escola (0-5 anos). 
b) Creches ou entidades equivalentes (0-3 
anos) e pré-escola (0-6 anos). 
c) Escolas municipais (0-7 anos). 
d) Escolas privadas em qualquer idade, desde 
que financiadas pelo sistema municipal. 
 
12. Tomando por base as considerações de 
Libâneo no livro Democratização da escola 
pública (1990), assinale as alternativas abaixo 
com V para verdadeiro e F para falso acerca 
das tendências pedagógicas que se vinculam 
respectivamente à Pedagogia Liberal e à 
Pedagogia Progressista: 

Tradicional; renovada progressivista; 
renovada não diretiva; tecnicista/libertadora; 
libertária/crítico-social dos conteúdos. 

Libertadora; libertária/crítico-social dos 
conteúdos/ tradicional; renovada 
progressivista; renovada não diretiva; 
tecnicista. 

Tradicional; escolanovista/construtivista; 
histórico-social. 

Tradicionalista; tecnicista/moderna; 
contemporânea. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) V; F; F; F. 
b) V; F; V; F. 

c) F; F; V; F. 
d) F; F; F; F. 
 
13. Segundo Frigotto apud Gentili, no livro A 
pedagogia da exclusão (1998), as propostas 
educacionais atuais enfatizam quase que 
exclusivamente o ensino por competências, 
concepção vinculada à ótica produtivista, cujo 
papel é desenvolver habilidades de 
conhecimento, de valores e atitudes e de 
gestão de qualidade, definidas pelas 
necessidades do mercado. De acordo com o 
ponto de vista do autor, é CORRETO afirmar 
que a política neoliberal na Educação: 
a) Tem contribuído para uma educação de 
qualidade. 
b) Tem produzido uma sociedade mais justa e 
democrática. 
c) Tem desenvolvido uma consciência mais 
crítica e responsável. 
d) Tem gerado efeitos de polarização e 
exclusão social. 
 
14. Sobre o sentido da charge abaixo, conclui-
se que: 

 
 
I. No que diz respeito à responsabilização 
pelas notas baixas, houve uma mudança de 
foco do aluno para o professor. 
II. A família deixou de acompanhar e cobrar 
bom desempenho dos filhos e passou a lançar 
toda a responsabilidade sobre o professor e a 
escola. 
III. Apesar dos avanços tecnológicos e da 
sociedade como um todo, os alunos 
continuam tirando notas baixas. 
IV. A nossa educação não melhorou nem 
piorou nestes últimos quarenta anos. 
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Estão corretos os itens 
a) Apenas IV. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) Apenas II. 
 
15. Dentre os recursos didáticos mais 
utilizados na educação infantil para a 
transferência didática dos conteúdos de 
matemática, podemos citar, EXCETO: 
a) Ábaco. 
b) Régua. 
c) Sucata. 
d) Exposição-dialogada. 
 
16. As etapas necessárias a um planejamento 
de ensino bem-sucedido se norteiam pelas 
seguintes etapas:  
1. Escolha dos procedimentos didáticos. 
2. Formulação dos objetivos. 
3. Estabelecimentos dos processos 

avaliativos. 
4. Seleção do conteúdo. 
5. Seleção das tecnologias didáticas. 
6. Diagnóstico da realidade do aluno. 
7. Organização dos conteúdos. 

 
Marque a alternativa que estabelece a ordem 
correta dos itens acima, de cima para baixo: 
a) 3, 5, 1, 7, 4, 2, 6. 
b) 6, 2, 7, 4, 1, 5, 3. 
c) 6, 2, 4, 7, 1, 5, 3. 
d) 3, 2, 4, 7, 1, 5, 6. 
 
17. Não obstante serem interdependentes e 
indissociáveis, os conceitos de alfabetização e 
letramentos se distinguem, conforme nos 
ensina Magda Soares (1998), tanto  em 
relação aos objetos de conhecimento quanto 
em relação aos processos cognitivos e 
linguísticos de aprendizagem. Neste sentido, 
podemos estabelecer a seguinte diferença: 
a) Alfabetização é prática social de leitura e 
escrita, enquanto letramento é prática 
individual de lectoescritura. 
b) Alfabetização é a aquisição estática e finita 
do alfabeto, enquanto letramento é o uso 
dinâmico e infinito do alfabeto. 
c) Alfabetização é aquisição do sistema 
convencional de escrita, enquanto letramento 
é o desenvolvimento de comportamento e 

habilidades de uso competente da leitura e 
escrita em práticas sociais. 
d) Alfabetização é o processo mecânico e 
escolar de aprendizagem de escrita e leitura 
enquanto letramento é o processo 
significativo e extraescolar do ensino de 
leitura e escrita. 
 
18. Dias (1996) defende que é preciso resgatar 
o trabalho com jogos e brincadeiras na 
educação infantil. Assim, na criança, a 
imaginação criadora surge na forma de jogos 
que se transformam num primeiro 
instrumento de enfrentamento da realidade. 
O conhecimento deixa de estar preso ao aqui 
e agora para se transformar em canal de 
expressão de linguagem verbal, experiências 
vividas e interpretação da realidade. Outros 
benefícios didáticos decorrentes do uso do 
lúdico na educação pré-escolar, além da 
capacidade criadora, incluem, EXCETO: 
a) Aprendizagem de normas e regras. 
b) Socialização. 
c) Desenvolvimento da coordenação motora. 
d) Superficialidade nos aspectos cognitivos. 
 
19. “A inclusão postula uma reestruturação do 
sistema de ensino, com o objetivo de fazer 
com que a escola se torne aberta às 
diferenças e competente para trabalhar com 
todos os educandos, sem distinção de raça, 
classe, gênero ou características pessoais” 
(DUTRA, 2009). Inclusão total e incondicional 
na escola significa 
a) Abrir as portas da escola para pessoas com 
deficiência física ou mental. 
b) Garantir o acesso, permanência e sucesso 
na escola de todos os excluídos socialmente. 
c) Introduzir no projeto pedagógico da escola 
o conceito de acessibilidade. 
d) Elaborar currículos apropriados e prover a 
escola de estrutura física adequada a todos os 
tipos de alunos. 
 
20.  Para Sacristán & Goméz (2000), a escola 
deve prover os indivíduos "não só, nem 
principalmente, de conhecimentos, idéias, 
habilidades e capacidades formais, mas 
também, de disposições, atitudes, interesses e 
pautas de comportamento". Com base na lista 
das funções sociais  da escola elaborada por 
esses autores afirmação, faça a 
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correspondência da primeira coluna com a 
segunda: 
1. Função reprodutora 
2. Função educativa 
3. Função compensatória 
4. Função transformadora  
 

 Visa a utilizar o conhecimento para 
compreender as origens das influências, seus 
mecanismos, intenções e consequências, bem 
como oferecer para debate público e aberto 
as características e efeitos para o indivíduo e a 
sociedade desse tipo de processo de 
reprodução. 

 Visa a garantir a imitação social e cultural 
como requisito para sobrevivência mesma da 
sociedade. 

 Visa a provocar e facilitar a reconstrução 
de conhecimentos, atitudes e formas de 
conduta que os(as) alunos(as) assimilam 
direta e acriticamente nas práticas sociais de 
sua vida anterior e paralela à escola. 

 Visa a atenuar, em parte, os efeitos da 
desigualdade e preparar cada indivíduo para 
lutar e se defender nas melhores condições 
possíveis, no cenário social. 
A sequência correta dos itens é: 
a) 2134. 
b) 3412. 
c) 4321. 
d) 2143. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

'É presente de grego' 
1 O caro leitor decerto tomou ciência da 
polêmica sobre o que se encontra no grande 
dicionário "Houaiss" no verbete "cigano". Um 
membro do Ministério Público entende que o 
"Houaiss" afronta a lei ("o direito à liberdade 
de expressão não pode albergar posturas 
preconceituosas e discriminatórias, sobretudo 
quando caracterizadas como infração penal").  
2 O "Houaiss" e outros dicionários 
registram (sob a rubrica "pejorativo") o uso de 
"cigano" como "que ou aquele que trapaceia", 
"velhaco, burlador", "que ou aquele que faz 
barganha, que é apegado ao dinheiro", 
"agiota", "indivíduo esperto, enganador, 
especialmente nos negócios", "que ou quem 

age com astúcia para enganar ou burlar 
alguém" etc.  
3 Transcrevi essas definições de alguns 
dicionários (o próprio "Houaiss", o "Aulete" 
eletrônico e até um português, o "Universal"). 
Como se vê, o membro do Ministério Público 
"esqueceu" os outros dicionários ou vai 
processar cada um deles separadamente. 
Prepare-se, editor do "Universal"! Algum 
tribunal internacional será convidado a tratar 
do tema...  
4 O fato é que há um grande equívoco 
em toda essa questão. Não sei se o ovo é 
anterior à galinha, mas, em se tratando da 
relação língua/dicionários, a língua e os usos 
linguísticos vêm antes dos dicionários, que 
nada mais são que "cartórios" da língua. Ao 
dicionarista não cabe julgar antes de registrar, 
não cabe o papel de censor.  
5 O que o dicionarista faz é definir o 
"corpus" de sua pesquisa e, a partir daí, 
registrar o que atinge determinado número de 
incidências. E fim.  
6 Um dicionário de caráter amplo, como 
o "Houaiss" ou o "Aurélio", apoia-se num 
"corpus" vasto (linguagem formal, informal, 
chula, familiar, técnica, antiga, literária etc.) e 
num amplo arco temporal. O "Houaiss", por 
exemplo, vai longe no tempo.  
7 Moral da história: se é uso, o 
dicionário registra e, portanto, cumpre o seu 
papel. O dicionário não inventa significados, 
não os "depura", não esconde o jogo, não 
"doura a pílula", não é esquizofrênico, não é 
hipócrita.  
8 Bem, a esta altura, cabe-me sugerir ao 
Ministério Público que estenda a ação judicial 
aos outros dicionaristas e a alguns dos nossos 
artistas. Sugiro dois nomes: o monumental 
Chico Buarque e o grande Humberto Teixeira. 
Bem, Humberto Teixeira já faleceu (em 1979), 
mas processar um defunto não seria menos 
bizarro do que é processar o "Houaiss" pelo 
verbete "cigano". Que fez Teixeira, que, além 
de letrista, era advogado? Empregou 
"judiação" na letra da memorável "Asa 
Branca". Sim, todo brasileiro manifesta 
preconceito explícito contra os judeus quando 
emprega termos como "judiar"e "judiação".  
9 E Chico Buarque? Em 1969, quando 
nasceu uma de suas filhas, o Mestre, torcedor 
do Fluminense, recebeu do querido e saudoso 
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Ciro Monteiro ("Gostar de Ciro Monteiro é 
prova de caráter", dizia Vinicius) uma camisa 
do Flamengo. Mais que depressa Chico 
transformou o fato na memorável canção 
"Ilmo Sr. Ciro Monteiro" ou "Receita para Virar 
Casaca de Neném". Diz a letra: "Minha petiz / 
Agradece a camisa / Que lhe deste à guisa / 
De gentil presente / Mas caro nego / Um pano 
rubro-negro / É presente de grego / Não de 
um bom irmão". Eta Chico preconceituoso! 
Nego? Presente de grego? Processo nele!  
10 Fico com os versos seguintes da 
memorável mensagem de Chico a Ciro: "Nós 
separados / Nas arquibancadas / Temos sido 
tão chegados / Na desolação". Que maravilha! 
E motivos não faltam para a desolação. Um 
deles é constatar que a bobajada do 
politicamente correto já deu o que tinha de 
dar. Xô! É isso.  

Pasquale Cipro Neto  
Extraído de: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/31367-e-
presente-de-grego.shtml 

 
21.  Sobre a passagem “O dicionário não 
inventa significados...” (7º parágrafo), é 
incorreta a seguinte análise:  
a) O termo ‘dicionário’ desempenha a função 
morfológica de substantivo. 
b) O artigo ‘os’ remete de forma anafórica 
para ‘significados’.  
c) A forma verbal ‘inventa’ é transitiva direta. 
d) O núcleo do sujeito oracional do verbo 
‘inventa’ é ‘dicionário’. 
 
22. Em "o direito à liberdade de expressão não 
pode albergar posturas preconceituosas e 
discriminatórias...” (1º parágrafo)  
As palavras destacadas acima se classificam 
respectivamente como: 
a) Adjetivo, substantivo, pronome. 
b) Substantivo, adjetivo, advérbio.  
c) Substantivo, advérbio, adjetivo.  
d) Adjetivo, advérbio, substantivo. 
 
23. “Prepare-se, editor do "Universal"! Algum 
tribunal internacional será convidado a tratar 
do tema...” A inserção desse comentário ao 
final do 3º parágrafo tem como objetivo:  
a) Alertar tacitamente o editor do dicionário.  
b) Informar sobre a internacionalização do 
problema. 
c) Corroborar a intenção do promotor.   

d) Ironizar a postura do membro do 
ministério público.  
 
24. Em “O fato é que há um grande equívoco 
em toda essa questão.” (4º parágrafo), a 
opção que contém uma oração com a mesma 
classificação da destacada acima é: 
a) Eu jamais aceitaria que processassem os 
dicionaristas.  
b) Os dados apresentados pelo ministério 
público não confirmam se houve preconceito 
contra os ciganos.    
c) O promotor de justiça desconfiava de que 
sua ação não daria em nada.     
d) O grande desejo da promotoria era que o 
processo contra o Houaiss chegasse a bom 
termo. 
 
25. Na passagem: “O caro leitor decerto tomou 
ciência...” (1º parágrafo).  
Qual função sintática desempenha o termo 
destacado? 
a) Adjunto adnominal. 
b) Complemento nominal. 
c) Adjunto adverbial.     
d) Aposto. 
 
26. No trecho da canção de Chico Buarque: 
"Minha petiz / Agradece a camisa / Que lhe 
deste à guisa / De gentil presente / Mas caro 
nego / Um pano rubro-negro / É presente de 
grego / Não de um bom irmão"(9º parágrafo)  
O termo destacado pode ser substituído por 
todas as expressões abaixo, exceto por: 
a) À feição de. 
b) Bom grado. 
c) Como. 
d) À maneira de. 
 
27. Em “... Humberto Teixeira já faleceu (em 
1979), mas processar um defunto não seria 
menos bizarro do que é processar o 
"Houaiss"...” (8º parágrafo) A relação lógico-
discursiva que desempenha o termo 
destacado é de:   
a) Conclusão. 
b) Proporção.    
c) Explicação. 
d) Adversão. 
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28. Observe a passagem abaixo: 
“... a língua e os usos linguísticos vêm antes 
dos dicionários, que nada mais são que 
"cartórios" da língua.” (4º parágrafo).  
O termo em destaque funciona como elo 
coesivo substituindo: 
a) Usos linguísticos.   
b) Língua. 
c) Dicionários.   
d) Cartórios. 
 
Observe o seguinte anúncio publicitário para 
responder a próxima questão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. A peça publicitária acima, foi construída 
por meio da forma como o personagem 
Cebolinha se expressa, utilizando:   
a) Um discurso disléxico que favorece a 
substituição do fonema /r/ pelo /l/ tornando 
mais chamativa a peça. 
b) Uma paronomásia em que a aproximação e 
substituição do fonema /l/ pelo /r/ torna mais 
expressivo o anúncio.      
c) Um trocadilho em que uma determinada 
palavra é pronunciada de forma a parecer 
outra, com intenção humorística. 
d) Linguisticamente o ponto de articulação da 
consoante alveolar /l/ em substituição à 
consoante palatal /r/, o que transformou 
‘certa’ em ‘celta’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considere esta peça publicitária para a 
questão 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.  As figuras de linguagem identificadas 
nesse anúncio são: 
a) Aliteração & anáfora. 
b) Assonância & apóstrofe.  
c) Gradação & hipérbole.  
d) Zeugma & assíndeto.  
 
31.  Observe agora este outro anúncio 
publicitário:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos identificar no texto que compõe o 
anúncio: “Roupas que se apaixonam por você” 
LYCRA® a seguinte figura de linguagem: 
a) Metáfora. 
b) Sinestesia. 
c) Anacoluto.    
d) Prosopopéia. 
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Observe o diálogo a seguir para responder a 
questão 32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.  A variação linguística presente na fala da 
entrevistada é de natureza: 
a) Social.  
b) Estilística. 
c) Geográfica. 
d) Histórica.  
 
Leia a tirinha para responder as questões 33 e 
34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.  O discurso utilizado pelo rapaz no 3º 
quadrinho para responder ao pai, reflete uma 
variação linguística do tipo: 
a) Geográfica.  
b) Histórica. 
c) Social. 
d) Estilística.   
 
34.  A função morfológica desempenhada pelo 
termo “só” no 1º quadrinho é de um (a): 
a) Adjunto adverbial. 
b) Adjetivo simples.  
c) Substantivo feminino.  
d) Advérbio. 
 
 
 

Textos para as questões de 35 a 40. 
 

Texto 1: Fetichismo 
1  Homem, da vida as sombras inclementes 
2  Interrogas em vão: - Que céus habita 
3  Deus? Onde essa região de luz bendita,  
4  Paraíso dos justos e dos crentes? ... 
 
5  Em vão tateiam tuas mãos trementes 
6  As entranhas da noite erma, infinita, 
7  Onde a dádiva atroz blasfema e grita, 
8  E onde há só queixas e ranger de dentes. 
 
9  A essa abóbada escura, em vão elevas  
10 Os braços para o Deus sonhado, e lutas 
11 Por abarcá-lo; é tudo em torno trevas... 
 
12 Somente o vácuo estreitas em teus braços; 
13 E apenas, pávido, um ruído escutas,   
14 Que é o ruído dos teus próprios passos!... 
CORREIA, Raimundo. Ed. Ediouro, abr.1998 

 
Texto 2: Ultima Visio 
1  Quando o homem, resgatado da cegueira 
2  Vir Deus num simples grão de argila errante, 
3  Terá nascido nesse mesmo instante  
4  A mineralogia derradeira! 
 
5  A impérvia escuridão obnubilante 
6  Há de cessar! Em sua glória inteira 
7  Deus resplandecerá dentro da poeira 
8  Como um gasofiláceo de diamante! 
 
9  Nessa última visão já subterrânea, 
10 Um movimento universal de insânia 
11 Arrancará da insciência o homem precito...  
 
12 A Verdade virá das pedras mortas 
13 E o homem compreenderá todas as portas 
14 Que ele ainda tem de abrir para o Infinito! 
ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias.41.ed.Rio 
de Janeiro: Civilização BrasileiraEdiouro, 1997. 

 
35.  Sobre ambos os textos é INCORRETO 
afirmar que: 
a) Têm temáticas afeitas à existência humana 
privada de percepções reais e mergulhadas 
em ilusões.  
b) Caracterizam-se por uma visão pessimista 
da vida e dos destinos do homem.  
c) Demonstram nas entrelinhas uma 
inquietação metafísica do homem. 
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d) Fazem a evocação de uma força supra-
humana que os auxiliam apaziguando suas 
dúvidas e temores. 
 
36.  Em relação ao texto 1, o tipo de 
inquietação que fomenta a postura pessimista 
do eu lírico é: 
a) O agnosticismo da divindade em não 
responder às suas lamúrias de forma 
providencial. 
b) O niilismo divino do criador que age como 
um algoz atroz e implacável. 
c) A busca por respostas através da tentativa 
de diálogo com a divindade sem obter êxito. 
d) As respostas evasivas que recebe da 
abóboda sem, no entanto, apaziguar-lhe.  
 
37.  Os versos que confirmam sua resposta 
anterior são: 
a) E apenas, pávido, um ruído escutas,/ Que é 
o ruído dos teus próprios passos!... (versos 1 e 
2). 
b) Em vão tateiam tuas mãos trementes/ As 
entranhas da noite erma, infinita, (versos 5 e 
6). 
c) Onde a dádiva atroz blasfema e grita,/ E 
onde há só queixas e ranger de dentes. (versos 
7 e 8). 
d) A essa abóbada escura, em vão elevas/ Os 
braços para o Deus sonhado, e lutas (versos 9 
e 10). 
 
38.  Sobre o texto 1 e seu autor é dito que: 
I. É considerado pela crítica literária 
brasileira um poeta simbolista, mas já em 
transição para o modernismo, tanto na forma 
como na temática. 
II. A seleção vocabular de seu texto utiliza 
termos científicos e por vezes até apoéticos 
como ‘atroz’ e ‘blasfema’, ilustrando seu 
caráter ateísta.    
III. Trata-se de um típico representante da 
escola romântica ligado à geração mal-do-
século em que predomina o que se 
convencionou chamar de spleen.  
IV. Não pode ser considerado um típico 
representante da escola parnasiana, pois seu 
texto traz elementos que não seriam 
tipicamente dessa estética.  
 
 
 

Sobre as afirmações acima está(ão) correta(s): 
a) Apenas I e II.  
b) Apenas III e IV.  
c) Apenas III. 
d) Apenas IV. 
 
39.  As rimas dos textos 1 e 2 quanto à sua 
posição nas duas primeiras estrofes, podem 
ser classificadas como: 
a) Interpoladas. 
b) Cruzadas. 
c) Alternadas.  
d) Emparelhadas.  
 
40.  Nos versos 10 e 11 “Um movimento 
universal de insânia/Arrancará da insciência o 
homem precito...” (Ultima Visio), o vocábulo 
destacado traz para a compreensão do texto 
que: 
a) O homem está de antemão condenado.   
b) Inicialmente o homem será digno de 
piedade e perdão. 

c) O homem já foi citado anteriormente no 
poema. 

d) A indulgência divina arrancará da 
ignorância o homem arrependido. 




