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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

PROFESSOR DE  

6º AO 9º 

(PORTUGUÊS) 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

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.  
 

Língua Portuguesa Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 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. 
Exemplo:   
 

 
05- 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.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

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

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 

 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.esperantina2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A má-fé e a ignorância não podem acabar com a Lei Rouanet 

Maurício Gaia 
 

Os tempos andam sombrios para a classe artística e produtores culturais. Desde o início 1 

da crise política que paralisou o país e a constatação do enorme déficit nas contas públicas fez com 2 

que muita gente começasse a rediscutir os investimentos governamentais, entre eles as leis de 3 

incentivo à cultura, mais especificamente  a Lei Rouanet. Além disso, a manifestação de apoio à 4 

presidente afastada Dilma Roussef por alguns artistas deu margem à criação de uma patrulha 5 

ideológica, onde se acusava estes artistas de receberem dinheiro, via leis de incentivo, para 6 

defender o governo. Hoje, está previsto o protocolamento de uma CPI para investigar suposto mau 7 

uso da lei pelo governo afastado. 8 

Quem diz que a leis de incentivo, especificamente a Rouanet, constituem “bolsa-artista'' 9 

ou o faz por má-fé ou por desconhecimento dos mecanismos da Lei Rouanet. Não existe “bolsa-10 

artista”. Primeiro, que o projeto cultural não recebe dinheiro diretamente por este mecanismo. A 11 

lei concede a possibilidade de captar junto a empresas e pessoas físicas dinheiro que seria destinado 12 

ao pagamento de impostos. Quem define qual projeto/artista receberá o investimento são, no caso 13 

das empresas, os responsáveis pelas áreas de marketing e comunicação corporativa das mesmas. 14 

Então, quando você vê certos perfis raivosos no twitter vociferando que artista tal recebe dinheiro 15 

do governo, saiba: quem deu o cheque foi uma empresa como Itaú, Oi, Petrobrás, Pão de Açúcar 16 

ou Natura. 17 

Cultura é tão necessária quanto educação ou saúde. Ela faz parte da identidade de um 18 

povo, liberta e empodera as pessoas. Outro ponto, o ex-MinC, depois Secretaria, agora MincC 19 

novamente (que confusão amigos, que confusão)  conta com um orçamento de 0,38% do governo 20 

federal. É ridiculamente inferior aos das pastas da Saúde ou Educação. Não é cortando festivais 21 

de música, cinema, teatro, dança, por exemplo, que teremos mais hospitais, melhores médicos ou 22 

professores. Ao contrário, professor que não lê, médico que não vai ao cinema, pedreiro que não 23 
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vai ao teatro, entre tantos exemplos, poderão até serem bons no que fazem, mas pode ter certeza, 24 

quanto mais acesso à cultura eles tiverem, melhores serão, como profissionais e cidadãos. 25 

Terceiro, voltando ao discurso dos boçais: a suposta vinculação partidária para 26 

conseguir habilitar seu projeto na Rouanet não existe. Os projetos são avaliados por um corpo 27 

técnico do ministério e, algumas destas avaliações são públicas, podendo ser acompanhadas pela 28 

internet.  29 

(...) 30 

A Lei Rouanet precisa de ajustes? Com certeza! Talvez o maior problema dela seja 31 

justamente o de delegar ao mercado quais projetos efetivamente recebem o incentivo – um projeto 32 

encabeçado por um artista de maior visibilidade  tem muito mais chances de captar dinheiro do 33 

que um projeto de dança de uma comunidade quilombola no Vale do Ribeira, por exemplo, porque 34 

a lógica do mercado é esta: encara-se este tipo de incentivo como investimento de marketing, 35 

procurando visibilidade de marca. Da mesma maneira, a seleção de projetos precisaria contemplar 36 

os que tem menor possibilidade de retorno financeiro: uma das principais críticas do ministro 37 

afastado Juca Ferreira à Lei era o fato da edição de 2011 do Rock in Rio ter obtido recursos via 38 

renúncia fiscal, claramente uma burla a sua finalidade, por exemplo. 39 

Além disto, a Rouanet não é a única lei de incentivo à cultura existente no país. Diversos 40 

estados e municípios também possuem mecanismos semelhantes. Neste momento de confusão 41 

política, a Lei Rouanet, assim como as demais leis de incentivo à cultura precisam ser preservadas 42 

e defendidas de ataques de gente que utiliza a canalhice e a desinformação para destruí-las, sabe-43 

se lá com quais objetivos. 44 

Extraído do site: http://combaterock.blogosfera.uol.com.br/2016/05/25/ 
 

 

 

 

01) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) A lei Rouanet cria possibilidades de 

corrupção dos recursos públicos. 

(B) As pessoas que querem o fim da lei Rouanet 

estão embasadas em dados estatísticos que 

justificam o seu fim. 

(C) A lei Rouanet foi criada para incentivar a 

cultura e o empreendedorismo industrial. 

(D) Através da lei Rouanet com o benefício no 

recolhimento do imposto a iniciativa privada 

se sentiria estimulada a patrocinar eventos 

culturais, uma vez que o patrocínio além de 

fomentar a cultura, valoriza a marca das 

empresas junto ao público. 

02) Segundo o texto 

 

(A) A aprovação de um projeto para receber 

incentivos da Lei Rouanet independe de sua 

finalidade. 

(B) O governo Federal define os projetos a serem 

beneficiados pela lei Rouanet. 

(C) A lei Rouanet tem como diretrizes a 

promoção, proteção e valorização das 

expressões culturais nacionais. 

(D) A ingerência político-partidária tem sido 

decisivo para a provação de projetos 

estimulados pela lei Rouanet.  
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03) Com relação à cultura, pode-se inferir a partir 

da leitura do texto: 

 

(A) fortalece a identidade pessoal e social do 

indivíduo,  fornecendo-lhe, através do bem 

estar mental e social, condições de bem estar 

no mundo, ou seja, de saúde, em latu sensu. 

(B) a cultura independe das ações e interrelações 

sociais. 

(C) torna o indivíduo  um cidadão mais sensível e 

consciente da importância de captar meios de 

fomentar a indústria da arte. 

(D) a indiferença atualmente por expressões 

culturais pelos brasileiros  mostra a ausência 

de sua valorização. 

 

04) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

marque a alternativa correta: 

 

(A) Em, “Os tempos andam sombrios” (L.1), o 

nome é o núcleo da informação no predicado. 

(B) A expressão “à presidente afastada Dilma 

Roussef” (L.4/5) é paciente de “manifestação” 

(L.4). 

(C) A expressão “do governo” (L.16) tem função 

completiva. 

(D) Os termos “Além disso” (L.4) e “mas” (L.24) 

expressão ressalva e oposição. 

 

05) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “pela internet” (L.28/29) as 

palavras ou expressões: 

 

(A) “à cultura” (L.25) e “no twitter” (L.15). 

(B) “Hoje” (L.7) e “ao cinema” (L.23). 

(C) “da Saúde” (L.21) e “no país” (L.40). 

(D) “maior “ (L.33) e “por exemplo” (L.39). 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona 

como agente da ação verbal é 

 

(A) "o país" (L.2). 

(B) "por um corpo técnico do ministério" 

(L.27/28). 

(C) "os investimentos governamentais" (L.3). 

(D) "este tipo de incentivo” (L.35). 

 

07) Sobre a expressão destacada, “ de gente” 

(L.43), é correto afirmar: 

 

(A) É paciente da ação nominal. 

(B) É paciente da ação verbal. 

(C) É um modificador circunstancial do verbo. 

(D) É um modificador restritivo do nome. 

 

08) A expressão “à criação de uma patrulha 

ideológica" (L.5/6)  

 

(A) completa o sentido do nome.    

(B) completa o sentido do verbo. 

(C) tem valor apositivo. 

(D) especifica o nome. 

 

09) Do ponto de vista linguístico, uma das frases 

apresenta incoerência com relação à norma 

padrão do português. Marque a alternativa 

em que isso ocorre. 

 

(A) “que seria destinado ao pagamento de 

impostos.” (L.12/13) 

(B) “qual projeto/artista receberá o 

investimento” (L.13) 

(C) “professor que não lê, médico que não vai ao 

cinema, pedreiro que não vai ao teatro, entre 

tantos exemplos, poderão até serem bons no 

que fazem” (L.23/24). 

(D) “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura precisam ser preservadas 

e defendidas de ataques de gente” (L.42/43). 

 

10) A alternativa cujo termo ou expressão tem o 

mesmo valor morfossintático de “o 

protocolamento” (L.7) é: 

 

(A) “a canalhice,” (L.43). 

(B) “A lei” (L.11/12). 

(C) “Neste momento“ (L.41) 

(D) “os investimentos” (L.3). 
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11) Um consórcio internacional de cientistas 

anunciou, no último dia 11 de fevereiro, a 

primeira detecção de ___________________________, 

um fenômeno previsto pelo físico Albert 

Einstein há exatos cem anos, mas que nunca 

havia sido observado. 

 

O texto refere-se a 

 

(A) Ondas eletromagnéticas. 

(B) Ondas elétricas. 

(C) Ondas sonoras, 

(D) Ondas gravitacionais. 

 

12) Sobre os ataques de novembro de 2015 em 

Paris, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) Pelo menos 137 pessoas morreram 

(incluindo os 7 terroristas que perpetraram 

os ataques), sendo 89 delas no teatro 

Bataclan.  

(B) Os ataques foram os mais mortais que 

ocorreram na França desde a Segunda Guerra 

Mundial.  

(C) Até a presente data, nenhum grupo terrorista 

assumiu a responsabilidade pelos ataques.  

(D) Os ataques consistiriam de fuzilamentos em 

massa, atentados suicidas, explosões e uso de 

reféns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A NASA marcou uma coletiva de imprensa 

para a manhã de 28/09 com o intuito de 

anunciar uma "grande descoberta científica". 

Que grande descoberta foi essa? 

 

(A) Evidências de que Marte possui sais que 

aparentam estar hidratados em uma época do 

ano e desidratados em outra, o que seria uma 

evidência forte para a presença de água em 

Marte. 

(B) A descoberta de vida microbiana em Marte.  

(C) A descoberta de água líquida em Marte.   

(D) A descoberta de gelo na Lua. 

 

14) Em 22/11/2015, depois do segundo turno, a 

Argentina elegeu seu novo presidente. Quem 

foi eleito para o cargo máximo do Executivo 

do nosso vizinho? 

 

(A) Daniel Sciolli.   

(B) Maurício Macri.  

(C) Cristina Kirchner  

(D) Elisa Carrió 

 

15) _________________é o nome de uma operação 

deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 

26 de março de 2015, para investigar um 

esquema de corrupção no Conselho de 

Administração de Recursos Fiscais (CARF), 

órgão colegiado do Ministério da Fazenda, 

responsável por julgar os recursos 

administrativos de autuações contra 

empresas e pessoas físicas por sonegação 

fiscal e previdenciária. 

 

O texto faz referência à: 

 

(A) Operação Zelotes.  

(B) Operação Dupla Face.  

(C) Operação Lava Jato.  

(D) Operação Acrônimo. 

  

 

 

 ATUALIDADES                                                                                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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Para análise das questões a seguir sobre a História 

do pensamento pedagógico brasileiro leia o texto. 

(Questões 16 e 17) 

O movimento em favor da escola pública, enquanto 

direito fundamental de todos os brasileiros terem 

acesso à educação e instrução, difundiu-se, por todo 

o país e representa, sem dúvida, um momento de 

amadurecimento político da geração de educadores 

que vem atuando nas escolas, nos últimos anos.  

É possível dividir  a história das lutas em favor da 

escola pública em, pelo menos, quatro fases: a 

primeira foi o conflito entre católicos e liberais-

escolanovistas, ocorrido no período que vai de 1931 

a 1937, sobre as linhas que deveria assumir a 

política nacional  de educação; a segunda gira em 

torno do conflito entre escola pública e escola 

particular e vai de 1956 a 1961, culminando com a 

aprovação, pelo Congresso nacional, da Lei 4.024; a 

terceira corresponde ao surgimento dos 

“movimentos de educação popular”   que vai de 

1960 a 1964; finalmente, a quarta, que é o momento 

que estamos  vivendo, iniciado por volta de 1980, 

caracterizado pela mobilização da sociedade em 

torno da universalização e democratização da 

escola. (LIBÂNEO, 1998, p. 57 

 

16) Um momento significativo da primeira fase é 

o lançamento em 1932, do Movimento dos 

Pioneiros da Educação Nova, no qual 

apareciam ideias como, EXCETO: 

 

(A) Escola Comum e única para todos mantida 

pelo Estado. 

(B) Obrigatoriedade e gratuidade escolar. 

(C) Laicidade e co-educação. 

(D) Pretendiam difundir a ideia da escola 

democrática, baseada na filosofia 

progressista de Paulo Freire. 

 

 

 

 

 

 

 

17) Sobre a segunda fase, de 1956 a 1961 é 

INCORRETO. 

 

(A) Configura-se como o segundo movimento de 

defesa da escola pública, inspirado na 

pedagogia progressista, caracterizado pelo 

confronto entre defensores da escola pública 

e defensores da escola particular. 

(B) Os defensores da escola pública propunham  

uma democratização do ensino que 

garantisse oportunidades iguais a todos, de 

forma que a população pudesse usufruir os 

benefícios do desenvolvimento industrial, 

bem como a modernização do sistema 

educacional, pela aplicação de métodos 

científicos aos problemas educacionais, 

dentro dos princípios da escola nova. 

(C) A Igreja Católica liderava e defendia a 

liberdade de ensino, a orientação humanística 

e religiosa das escolas e o financiamento  pelo 

Estado das escolas particulares, para que 

estas se tornassem gratuitas e garantissem 

aos pais o direito de escolha da educação para 

os seus filhos. 

(D) Os pontos defendidos pela Igreja Católica, na 

alternativa b, coincidiam com os interesses 

dos políticos e empresários de sustentar uma 

ordem social como características 

oligárquicas e uma escola elitista. 

 

18) Analise os itens a seguir sobre a avaliação da 

aprendizagem. 

 

I – A avaliação na escola deve se dirigir a todo o 
processo de ensino e de aprendizagem e, 
portanto, não apenas aos resultados que os 
alunos obtiveram, mas a qualquer uma das 
três variáveis fundamentais as quais 
intervêm no processo de ensino e 
aprendizagem, ou seja, as atividades que os 
professores promovem, as experiências que 
os alunos realizam e os conteúdos de 
aprendizagem, pois as três são determinantes 
para a análise e a compreensão de tudo o que 
ocorre em qualquer ação formativa. 

 

 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                             QUESTÕES DE 16 A 20 
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II – Podemos generalizar e afirmar que as provas 

convencionais são apropriadas para todos os 

tipos de conteúdos de ensino. 

III –Numa ação competente o professor deve na 

avaliação utilizar as técnicas e os recursos 

diferenciados de acordo com o tipo de 

competência e os componentes os quais as 

configuram. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

(A) Somente os itens I e II são corretos 

(B)  Somente os itens I e III são corretos 

(C)  Somente o item I é correto 

(D) Somente o item III  é correto 

 

19) O projeto pedagógico-curricular é o 

documento que reflete as intenções, os 

objetivos, as aspirações e os ideias da equipe 

escolar, tendo em vista um processo de 

escolarização que atenda a todos os alunos. 

São razões que justificam a importância desse 

projeto, EXCETO: 

 

(A) O projeto expressa o grau de autonomia da 

equipe escolar. 

(B) A formulação do projeto pedagógico-

curricular é, também, prática educativa, 

manifestação do caráter formativo do 

ambiente de trabalho. 

(C) O projeto resulta de práticas participativas. 

(D) O projeto pedagógico-curricular da escola é 

expressão das aspirações e interesses apenas 

dos docentes.   

 

 

 

 

 

 

 

20) Pode-se afirmar que: 

 

(Currículo é) o conjunto dos conteúdos cognitivos e 

simbólicos (saberes, competências, representações, 

tendências, valores) transmitidos (de modo 

explícito ou implícito) nas práticas pedagógicas e 

nas situações de escolarização, isto é, tudo aquilo a 

que poderíamos chamar de dimensão cognitiva e 

cultural da educação escolar (Forquin, 1993). 

 

Sobre currículo marque a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) Podemos citar como exemplo de currículo 

real os parâmetros curriculares nacionais e as 

propostas curriculares dos estados e dos 

municípios. 

(B) O currículo real é aquele que de fato acontece 

na sala de aula, em decorrência de um projeto 

pedagógico e dos planos de ensino. 

(C) É importante considerar que, muitas vezes, o 

que é realmente aprendido, compreendido e 

retido pelos alunos não corresponde ao que 

os professores ensinam ou creem estar 

ensinando. 

(D) O currículo oculto refere-se àquelas 

influências que afetam a aprendizagem dos 

alunos e o trabalho dos professores e são 

provenientes da experiência cultural, dos 

valores e significados trazidos de seu meio 

social de origem e vivenciados no ambiente 

escolar- ou seja, das práticas e experiências 

compartilhadas na escola e na sala de aula.   
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AS QUESTÕES 21 A 40 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

As mães nunca morrem 

 

Tudo, antes de seu início, tem um sentimento que dá vida a todas as coisas. Este sentimento harmoniza 1 
o universo e se espalha em distâncias incalculáveis. O sentimento mais forte que tudo que possa existir. O amor. 2 

Da luz à escuridão – essa união feita pelo amor – surgiu a matéria, surgiu a força e a grandeza. Dessas 3 
três sementes surgiram os principais elementos que regem a vida: o fogo, a terra, a água e o ar. Da mistura desses 4 
elementos, nasceu a mais bela das criaturas humanas, a mãe. 5 

Dela nascemos. Dela respiramos o sopro da vida. Dela crescemos. E dela, partimos para o nosso mundo. 6 
Não existe maior maravilha do mundo, o amor que as mães dedicam aos seus filhos. Este sentimento é 7 

inquebrável, por mais rebeldes que sejamos. Aliás, a própria mãe natureza recebe de muitos de nós injúrias que 8 
somente vêm para nos prejudicar, mas ela mesma age de maneira sábia, para não permitir a nossa extinção. 9 

Há sempre momentos de desconforto que nos cercam, e estes nos permitem agir de maneira 10 
impensável, onde ofendemos e hostilizamos nossos irmãos mais próximos. Mas as mães estão nessa Terra para 11 
promover o amor, na conquista da paz e harmonia a todos os seus filhos, para que possamos ofertar um futuro 12 
de muita paz e amor. 13 

Porém, infelizmente, as mães não tem o poder de decidir os caminhos que seus filhos escolhem trilhar. 14 
Estes acabam entrando na vida com o sentimento de grandes conquistadores. Com espadas erguidas, acreditam 15 
estar prontos e fortes para sua grande batalha. Nesse mundo o mal também habita, e, como um fantasma que 16 
caminha sedento por vidas, este sempre contamina a alma de um filho desgarrado. 17 

Durante sua dura batalha, este filho, como um soldado dentro de uma pesada armadura, sofre ataques 18 
inesperados de outros tantos que também estão em suas guerras. Em certos momentos, a fraqueza lhe espera, e 19 
quando desconsolado, sem quase esperança, eis que surge ao seu lado quem lhe renova a vida, a força e a 20 
coragem. Alimentada de grande amor, sua mãe lhe compartilha desse sentimento ardente, presente maior do 21 
que o fogo, para lhe dar a máxima certeza de que sempre estará presente. Onde quer que este filho deseje estar, 22 
ela sempre estará ao seu lado, até mesmo na morte. 23 

Eu mesmo me sinto abatido nas duras batalhas que a vida me propõe. Quando nasci, dois dias depois 24 
minha mãe partiu. Mas, ao mesmo tempo, tenho a fé que ela está ao meu lado, lendo essas palavras que escrevo 25 
em sua homenagem. Dedico aqui minhas palavras de amor a todas as mães em que o amor existe de forma 26 
extrema, que sempre nos têm como eternas crianças e onde devemos sempre estar protegidos, no abraço 27 
acalorado embaixo de suas asas. 28 

As mães não morrem. Por mais que sintamos sua ausência, ela sempre está presente nos nossos 29 
momentos de agonia e desespero. As mães sempre nos consolam quando estamos em meio a multidão, nos 30 
sentindo sós. 31 

Mãe, já errei muito, e provavelmente continuarei errando. Mas hoje permito que o pensar antes de agir 32 
seja o escudo que me mantém na defesa. Procuro ouvir antes de falar e, mesmo estando errado, assumo meus 33 
erros diante de quem quer que seja. Após assumido o erro, peço ao meu irmão ferido o perdão. Como um 34 
cavaleiro ajoelhado diante de alguém maculado por ser hostilizado, fico no meio do salão da corte, ofereço todas 35 
as honrarias aqueles que testemunham as imperfeições de meu coração. 36 

Mãe, não sou perfeito. Longe de mim ser, pois estando aqui, sendo seu filho, tenho que aprender, tenho 37 
que lutar, e tenho que conquistar. Realizar nossos sonhos é o principal motivo de nossa vida, manter o amor em 38 
nossos corações é manter a chama acesa na certeza de nossa vitória, sempre acompanhados do ventre de onde 39 
saímos, nossas eternas mães. 40 

 
Paulo Henrique Machado - http://variosprismasinfinitoslados.blogfolha.uol.com.br/2016/05/05/as-maes-nunca-morrem/. 
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21) Segundo o texto 
 
(A) A natureza mostra-se indiferente quanto à 

existência da vida. 

(B) O mundo está tão conturbado que a 

humanidade pode desaparecer pela falta de 

humildade das pessoas. 

(C) Há para o ser humano a certeza de que nunca 

estará sozinho. 

(D) O ser humano é hostil e não se corrige. 

 
22) O texto evidencia 
 
(A) afirmações negativas com pessimismo 

exagerado quanto à ideia de amor fraternal. 

(B) posicionamento antitético do autor 

repercutindo negativamente para o conceito 

do que seja o amor materno. 

(C) a crítica aos que procuram gerar confusão e 

desordem entre os seus irmãos. 

(D) o amor materno que transcende o limite da 

existência humana. 

 
23) Quanto aos aspectos linguísticos do texto, 

uma das frases abaixo apresenta incoerência 

quanto ao uso da norma padrão do 

português. Marque a alternativa em que isso 

ocorre. 

 

(A) “onde ofendemos e hostilizamos nossos 

irmãos mais próximos.” (L.11) 

(B) “o amor que as mães dedicam aos seus 

filhos.” (L.7) 

(C) “Nesse mundo o mal também habita” (L.16). 

(D) “assumo meus erros diante de quem quer que 

seja.” (L.33/34). 

 

24) Exerce a mesma função morfológica do 

vocábulo destacado  na frase  “Tudo, antes de 

seu início” (L.1) a palavra, também destacada 

na expressão: 

 

(A) “somente vêm para nos prejudicar” (L.09) 

(B) “onde saímos” (L.39/40). 

(C) “quando desconsolado” (L.20). 

(D) “tenho que conquistar” (L.38). 

 

25) Quanto à acentuação gráfica, marque a 

alternativa cuja presença ou ausência do 

acento gráfico infringe as regras de 

ortografia. 

 

(A) “que somente vêm para nos prejudicar” 

(L.08/09). 

(B) “mãe natureza recebe de muitos de nós 

injúrias” (L.08). 

(C) “as mães não tem o poder de decidir os 

caminhos” (L.14). 

(D) “que me mantém na defesa” (L.33). 

 

26) Apresenta-se em desacordo com a norma 

culta a frase na alternativa: 

 

(A) “tem um sentimento que dá vida a todas as 

coisas.” (L.1). 

(B) “Eu mesmo me sinto abatido nas duras 

batalhas que a vida me propõe.” (L.24). 

(C) “assumo meus erros diante de quem quer que 

seja.” (L.33/34). 

(D) “tenho a fé que ela está ao meu lado” (L.25). 

 

27) Marque a alternativa cujo termo ou 

expressão exerce a mesma função sintática 

da forma pronominal oblíqua presente na 

oração “...estes nos permitem agir de maneira 

impensável” (L. 10/11). 

 

(A) “ataques” (L.18). 

(B) “a matéria” (L.3). 

(C) “nos”, em “As mães sempre nos consolam” 

(L.30). 

(D) “de meu coração” (L.36). 

 

28) Marque a alternativa em que houve mau 

emprego do pronome oblíquo, considerando 

a norma culta vigente. 

 

(A) “a fraqueza lhe espera” (L.19). 

(B) “quem lhe renova a vida” (L.20). 

(C) “que sempre nos têm como eternas crianças” 

(L.27). 

(D) “para lhe dar a máxima certeza” (L.22). 
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29) Possui a mesma regência da forma verbal da 

oração “dá vida a todas as coisas.” (L.1) o 

verbo na presente na frase  da alternativa: 

 

(A) “nasceu a mais bela das criaturas humanas” 

(L.5). 

(B) “caminha sedento por vidas” (L.17). 

(C) “Dedico aqui minhas palavras de amor a 

todas as mães” (L. 26). 

(D)  “sofre ataques inesperados de outros tantos” 

(L.18/19). 

 

30) Marque a alternativa que apresente um 

termo ou expressão com a mesma função 

sintática do pronome “lhe” em “...quem lhe 

renova a vida” (L.20). 

 

(A) “para o nosso mundo” (L.6) 

(B) “incalculáveis” (L.2). 

(C) “o fogo” (L.4). 

(D) “sentimento” (L.07). 

 

31) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo 

ou expressão transcrita em: 

 

(A) “um” em “tem um sentimento que dá vida” 

(L.1), individualiza o termo sentimento. 

(B) “mãe” em “Mãe, já errei muito” (L.32), tem 

apositivo. 

(C) “Aliás”, em “Aliás, a própria mãe natureza 

recebe de muitos de nós injúrias” (L.08), 

indica inclusão. 

(D) “como um fantasma” (L.16) exerce função 

predicativa. 

 

32) Expressa uma ideia de comparação o termo 

destacado no fragmento transcrito em: 

 

(A) “que tudo” (L.2) 

(B) “para sua grande batalha” (L.16). 

(C) “na conquista da paz” (L.12). 

(D) “com o sentimento de grandes 

conquistadores” (L.15). 

 
 

 
33) Quanto ao uso do acento indicativo da crase, 

marque a alternativa em que deveria haver, 

obrigatoriamente, sua presença. 

 

(A) “Dedico aqui minhas palavras de amor a 

todas as mães” (L.26). 

(B) “que dá vida a todas as coisas.” (L.1) 

(C) “ofereço todas as honrarias aqueles que 

testemunham as imperfeições de meu 

coração.” (L.35/36). 

(D) “para não permitir a nossa extinção.” (L.9). 

 

34) A alternativa em que a reestruturação 

proposta para o termo transcrito mantém o 

seu significado no contexto é: 

 

(A) “surgiram” (L.4) - teriam surgido. 

(B) “se espalha” (L.2) - é espalhado. 

(C) “acabam entrando” (L.15) - entrará. 

(D) “Realizar” (L.38) - tenha realizado. 

 

35) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 

preposição transcrita à esquerda é: 

 

(A) “de” (L.11) - direção. 

(B) “de” (L.18) - assunto. 

(C) “a” (L.26) - proximidade. 

(D) “até” - (L. 23) - limite 

 

36) Marque a alternativa que apresenta oração 

com valor morfossintático diferente da 

oração “que as mães dedicam aos seus filhos” 

(L.7). 
 

(A) “que possa existir.” (L.2). 

(B) “que seus filhos escolhem trilhar.” (L.14) 

(C) “que testemunham as imperfeições de meu 

coração.” (L.36). 

(D) “que o pensar” (L.32). 

 

37) É exemplo de derivação imprópria: 
 

(A) “pensar” (L.32). 

(B) “início” (L.1). 

(C) “soldado” (L.18). 

(D) “fraqueza” (L.19).  
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38) Tem o mesmo valor morfológico de “de 

maneira sábia,” (L.09) a expressão: 
 

(A) “acesa” (L.39). 

(B) “de meu coração” (L.36). 

(C) “de que sempre estará presente” (L.22). 

(D) “provavelmente” (L.32). 

 

39) A ação expressa pela forma verbal transcrita 

à esquerda está corretamente indicada em: 
 

(A) “possa existir” (L.2) - habitual no presente. 

(B) “respiramos” (L.6) - contínua no presente. 

(C) “Dedico” (L.26) - concluída no passado. 

(D) “nasceu” (L.5) - em curso no passado. 

 

40) A alternativa em que aparece o uso da 

linguagem conotativa é: 
 

(A) “Mãe, já errei muito, e provavelmente 

continuarei errando.” (L.32). 

(B) “Dela nascemos.” (L.6). 

(C) “Com espadas erguidas, acreditam estar 

prontos e fortes para sua grande batalha.” 

(L.15/16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) “Onde quer que este filho deseje estar” (L.22). 

 




