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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO: 

 

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

a) Este Caderno contém 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 Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 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, 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. 

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 processo seletivo. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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AS QUESTÕES 21 A 34 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO I 

 

Nós, robôs 

 

Em janeiro passado, representantes das nações mais importantes do planeta se reuniram em 1 

Davos, na Suíça, para debater as consequências econômicas, sociais e ambientais da quarta revolução 2 

industrial, na qual predominarão as hipertecnologias: a inteligência artificial, a nanotecnologia e a 3 

robótica. 4 

Até o fim do século passado, pairava no ar um consenso de que a tecnologia seria o caminho 5 

mais rápido e consistente para nos libertar da miséria, das guerras e das doenças. No entanto, isso não 6 

aconteceu e, por isso, essa percepção está mudando. 7 

O desenvolvimento da tecnologia não impediu a degradação urbana, o aumento da 8 

criminalidade, do terrorismo e das guerras civis. Em países muito pobres, presenciamos uma mistura 9 

paradoxal de miséria com armas de última geração, uma espécie de pós-primitivismo. 10 

Certamente, a tecnologia não está entregando tudo o que prometeu. Mas por que isso está 11 

acontecendo? Será que devemos buscar as causas na própria tecnologia, já que foi ela que contribuiu 12 

para o surgimento do mundo industrial, do uso de combustíveis fósseis que destroem o ambiente, das 13 

armas nucleares e, agora, dos drones? 14 

A associação entre o poder econômico e a tecnologia sempre foi aceita como uma hipótese 15 

banal, principalmente pelos historiadores e sociólogos marxistas. Os moinhos de vento definiram o 16 

modo de produção da economia medieval, e as máquinas a vapor, a era industrial. 17 

No entanto, penso que essa situação mudou. Há um desalinhamento crescente entre economia, 18 

tecnologia e meio ambiente, que causa um profundo desequilíbrio e um mal-estar indefinível nas 19 

sociedades pós-modemas. Creio que esse mal-estar resulta de uma profunda dissonância cognitiva 20 

que se estabeleceu entre as possibilidades abertas pelas hipertecnologias e a organização das 21 

sociedades, sobretudo do trabalho, que não mudou nas últimas décadas. A economia e a organização 22 

social humana não estão preparadas para as hipertecnologias, que se tornaram incompatíveis com o 23 

capitalismo industrial. Para termos uma ideia desse conflito, basta pensarmos o que aconteceria se 24 

essas hipertecnologias fossem instauradas nos próximos anos.     25 

A inteligência artificial é uma das hipertecnologias mais temidas, pois, na percepção popular, 26 

ela gera desemprego. Ela traz a ameaça do desmanche progressivo e inevitável de grande parte do 27 

estamento burocrático das empresas e dos governos como, aliás, já aconteceu com a automação do 28 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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setor bancário nas últimas décadas. A robótica ameaça a substituição do operário que trabalha no 29 

chão de fábrica. Em poucos anos, os motoristas automáticos para carros, caminhões e ônibus também 30 

contribuirão para o crescimento do desemprego.      31 

Com as impressoras 3D, os parques industriais se descentralizarão e, certamente, haverá uma 32 

queda nos custos dos produtos que puderem ser fabricados por elas com menos desperdício de 33 

matéria-prima, de transporte, logística e da necessidade de embalagens. 34 

A nanotecnologia permitirá uma fantástica economia de matéria-prima. Um computador, por 35 

exemplo, poderia ser construído com apenas algumas moléculas. As fábricas nanotecnológicas 36 

pesarão pouco mais de um quilo e serão capazes de produzir grande variedade de artefatos em apenas 37 

algumas horas. Como as fábricas nanotecnológicas estariam espalhadas pelo mundo, o comércio 38 

exterior, a estocagem e o transporte de produtos manufaturados  serão desnecessários. O comércio de 39 

matérias-primas também será reduzido drasticamente, e as economias de países baseadas na 40 

manufatura entrarão em colapso. 41 

Fábricas dependem de outras fábricas, há milhões de empregos diretos, indiretos e mão de 42 

obra terceirizada envolvida em todo o processo industrial. A produção de um carro abrange a 43 

atividade de milhares de pessoas, sem falar, é claro, de uma imensa tecnoestrutura de estradas, postos 44 

de gasolina, revendedores, oficinas mecânicas, publicidade na TV... Somos reféns dessas 45 

tecnoestruturas. Nenhum investidor aceitaria perder o que já investiu nelas. A economia do petróleo 46 

é, hoje em dia, a maior tecnoestrutura do planeta. 47 

O capitalismo  industrial  se  tornou conservador e só aceita mudanças a conta-gotas, 48 

introduzindo pequenas inovações nas invenções já existentes. Muda-se algum componente dos 49 

smartphones, dos carros e das TVs, mas as novas invenções não são instauradas. 50 

O capital industrial faz coro com os sindicatos na defesa, preservação e criação de empregos, 51 

que são considerados prioridades por todos os governos. Os sindicatos atacam as hipertecnologias 52 

que, para eles, são sinônimo de desemprego. O trabalho é sagrado e discutir sua redistribuição ou 53 

reorganização é um tabu. Os empregos, por mais degradantes que sejam, passaram a ser vistos como 54 

prêmios. Trabalhar é um privilégio. 55 

Como o trabalho humano se tornou um dos artigos mais baratos no planeta, um fenômeno 56 

paradoxal na história da automação está ocorrendo. Não se investe mais em humanizar os robôs, mas, 57 

ao contrário, em robotizar os humanos. Somos nós que nos tornamos robôs, pois eles poderiam estar 58 

fazendo tarefas que nos são atribuídas. É o fenômeno que o sociólogo americano George Ritzer 59 

chamou de "macdonaldização" das sociedades. 60 

Será que a quarta revolução industrial é um tiro que saiu pela culatra? 61 

TEIXEIRA, João Fernandes. IN: Filosofia e ciência. Julho, 2016, Ano IX. p.23. Edição 118. 
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21) De acordo com o texto, 

 

A) A tecnologia, na chamada quarta revolução industrial, 

funciona como um agente de transformação do meio 

social, protegendo a figura do trabalhador ativo sobre 

qualquer tipo de inovação. 

B) A tecnologia futura tende a transformar o trabalhador 

em um ser subordinado, sem capacidade de reação 

frente às inovações tecnológicas. 

C) As inovações tecnológicas contribuíram para o 

avanço das relações humanas sobretudo na oferta 

de trabalho. 

D) O avanço tecnológico trouxe para a sociedade uma 

possibilidade de equilíbrio entre a oferta de emprego 

pela utilização da mão de obra humana.  

 

22) A leitura do texto permite concluir: 

 

A) As hipertecnologias trarão avanços econômicos 

consideráveis às sociedades pós-modernas, uma vez 

que seu objetivo é atender o interesse da 

coletividade, já se mostrando aceita pelos 

trabalhadores e empresários. 

B) O desenvolvimento tecnológico, à medida que 

avança, promove a consolidação dos valores éticos e 

humanísticos. 

C) Ainda que se mostre integrado às tecnologias 

modernas, o empreendedor mostra-se resistente à 

implementação imediata dos avanços propostos pela 

quarta revolução industrial. 

D) Na nova sociedade capitalista, o avanço tecnológico 

promove a associação entre capital e o meio 

ambiente. 

 

23) Sobre os mecanismos linguísticos do texto, é correto 

afirmar: 

 

A) A expressão ―das empresas‖ (L.28) completa o 

sentido de ―estamento‖ (L.28). 

B) ―de carro‖ (L.43) restringe o vocábulo ―produção‖ 

(L.43). 

C) ―um desalinhamento crescente‖ (L.18) constitui 

sujeito do verbo ―haver‖ na ordem inversa. 

D) ―já que‖ (L.12) pode ser substituída por ―porquanto‖ 

sem comprometer o sentido da frase. 

24) Expressa uma relação de causa e consequência a 

afirmativa: 

 

A) ―Para termos uma ideia desse conflito, basta 

pensarmos...‖ (L.24). 

B) ―O capitalismo industrial se tornou conservador e só 

aceita mudanças a conta-gotas,‖ (L.48). 

C) ―Como o trabalho humano se tornou um dos artigos 

mais baratos no planeta, um fenômeno paradoxal na 

história da automação está ocorrendo.‖ (L.56/57). 

D) ―Somos nós que nos tornamos robôs, pois eles 

poderiam estar fazendo tarefas que nos são 

atribuídas.‖ (L.58/59). 

 

25) A forma verbal ―sejam‖ (L.54) indica uma ação: 

 

A) concluída. 

B) habitual. 

C) hipotética. 

D) momentânea. 

 

26) Quanto ao predicado, o nome é o elemento central 

da informação na alternativa:  

 

A) ―ela gera desemprego‖ (L.27). 

B) ―a tecnologia não está entregando tudo‖ (L.11). 

C) ―a tecnologia seria o caminho mais rápido‖ (L.5/6). 

D) ―A nanotecnologia permitirá uma fantástica economia 

de matéria-prima.‖ (L.35). 

 

27) Sobre a expressão, ―do petróleo‖ (L.46), 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. 

 

28) A expressão “para‖ (L.24) expressa uma ideia de 

 

A) concessão 

B) finalidade 

C) conclusão 

D) explicação. 

 

29) A expressão ―desmanche progressivo‖ (L.27) sugere: 
 

A) atraso 

B) devastação 

C) desânimo 

D) mutação. 

 

30) Está contida no texto uma: 
 

A) interpretação de teses científicas. 

B) narrativa que envolve personagens. 

C) informação publicitária. 

D) exposição de fatos. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                       Página | 10  

 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

31) Expressa ideia de concessão a expressão transcrita 
em: 

 
A) ―No entanto, penso que essa situação mudou‖ (L.18). 
B) ―Para termos uma ideia desse conflito‖ (L.24). 
C) ―pois eles poderiam estar fazendo tarefas que nos 

são atribuídas.‖ (L.58/59). 
D) ―por mais degradantes que sejam‖ (L.54) 
 

32) O que se afirma a respeito do termo transcrito está 
correto em 

 
A) ―uma‖ (L.15) individualiza a palavra ―hipótese‖ (L.15). 
B) ―o‖ (L.46) expressa o mesmo sentido que ―o‖ (L.43). 
C) O vocábulo ―algumas‖ (L.36) se posposto ao nome 

com o qual se relaciona não alteraria o sentido na 
frase. 

D) ―por que‖ (L.11) expressa a ideia de causa. 
 
33) A forma verbal transcrita, à esquerda, corresponde à 

informação indicada, à direita, em: 
 

A) ―pairava‖ (L.5) - ação concluída no passado. 
B) ―está entregando‖ (L.11) - ação durativa no presente. 
C) ―mudou‖ (L.18) - ação passada que se prolonga no 

futuro. 
D) ―contribuirão‖ (L.31) - ação hipotética no presente. 
 
34) Quanto à flexão de número, sobre o vocábulo ―mal-

estar‖ (L.19), é correto afirmar. 
 
A) Acrescenta-se a vogal temática ao segundo radical 

seguida da desinência de número ―-s‖ para a 
formação do plural.  

B) Não há flexão de número para este vocábulo por ser 
formado a partir de um advérbio e um verbo. 

C) A flexão se dá apenas no primeiro radical por ser um 
advérbio substantivado. 

D) Os dois radicais se flexionam normalmente para a 
formação do plural. 

 
______________________________________________ 
 
AS QUESTÕES 35 E 36 ESTÃO RELACIONADAS AO 
TEXTO ABAIXO 
 
TEXTO II 
 
1. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala, 

2. Você era a favorita onde eu era mestre-sala. 

3. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua, 

4. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na 

rua. 

 

5. Hoje o samba saiu  

6. Procurando você 

7. Quem te viu, quem te vê, 

8. Quem não a conhece não pode mais ver pra crer, 

9. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. 

 
HOLANDA, Chico Buarque de. Quem te viu, quem te vê. 
Visita ao site: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45166/ 

 
 

35) São características presentes no fragmento transcrito 

do poema-canção: 

 

A) Presença de elementos contrastantes e valorização 

da linguagem coloquial. 

B) Lirismo introspectivo e liberdade formal. 

C) Emprego de neologismos e realce na musicalidade 

dos versos. 

D) Predominância de humor e temática do cotidiano. 

 
36) O verso cuja sintaxe de concordância está incoerente 

com os demais é o 
 

A) primeiro. 

B) terceiro.  

C) quinto.  

D) sétimo. 

_______________________________________________ 
 

As questões 37 a 40 estão relacionadas ao texto em 

quadrinhos abaixo: 

 

(Texto III) 

 

 
(Retirado de clicrbs.com.br) 

 

OCÊ SABIA QUE A 

PREGUIÇA É UM DOS SETE 
PECADOS CAPITAIS? 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45166/
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37) Na comunicação, os interlocutores têm uma intenção 

ou objetivo principais. Observando o Texto III acima, 

podemos afirmar que: 

 

A) No terceiro quadrinho, há presença marcante de 

função linguística apelativa, em que o foco está no 

interlocutor, o qual se deseja influenciar. 

B) O autor utiliza a função metalinguística para explicar 

falas de personagens através de texto visual que o 

constitui. 

C) É marcada pela linguagem coloquial, expressamente 

visível na fala ―A inveja também!‖, no último 

quadrinho. 

D) Possui nítido elemento emotivo observado através da 

fala do personagem, independentemente do texto 

visual. 

 

38)  Podemos afirmar que a forma exclamativa no 

primeiro quadrinho está sendo utilizada para: 

 

A) Representar uma nota de incerteza com reforço 

especial no tom sarcástico do personagem. 

B) Fazer referência ao que ainda será dito pelo 

personagem. 

C) Indicar situação que está próxima a quem fala, no 

caso, a postura do personagem. 

D) Representar em forma dialogada uma notação 

mímica de espanto. 

 

39)  Analisando-se o Texto III acima, podemos afirmar 

que há presença marcante do seguinte fenômeno 

linguístico: 
 

A) Intertextualidade 

B) Regionalismo 

C) Modalização 

D) Perífrase 

 

40)  O Texto III classifica-se no seguinte tipo textual: 
 

A) Narração 

B) Argumentação 

C) Injunção 

D) Exposição 

 

41) Orações podem ser utilizadas como termos de outra 

oração, recebendo classificação sintática própria. 

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado 

exerce a mesma função sintática que a da oração 

sublinhada no período abaixo: 

 

“O veículo será dirigido por quem pode.” 

 

A) As tecnologias estão mudando. 

B) Qualquer pessoa pode ser escolhida. 

C) As cartas pelos padres foram escritas. 

D) Por tudo, ele agradecia. 

42) De acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra: “O 

pronome possessivo não exprime sempre uma 

relação de posse ou pertinência, real ou figurada. Na 

língua moderna, tem ele assumido múltiplos valores 

[...]”. Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o valor semântico entre parênteses do 

pronome possessivo sublinhado: 

 

A) Na nossa época, isso não acontecia. (afetividade) 

B) Ela tinha sido o seu bem maior. (Indefinido) 

C) Posso ajudar, minha senhora? (aproximação 

numérica) 

D) Ah! Meus cinquenta quilos! (instrumento) 

 

43)  Há verbos que admitem mais de uma regência, 

variando, contudo, o significado a depender da 

regência adotada. O sentido do verbo não é alterado 

pela troca de regência na seguinte oração: 

 

A) Agora, meditaremos sobre um assunto específico. 

B) Aspiraremos o ar puro da montanha. 

C) Ontem assistimos ao jogo ao vivo. 

D) Visava o passaporte pela manhã. 

 

44)  Quando o adjetivo refere-se a mais de um 

substantivo, é necessário seguir algumas regras de 

concordância. Nesse caso, assinale a alternativa cuja 

concordância nominal do adjetivo foi respeitada: 

 

A) Conheci ontem a gentil irmã e prima de Bruno. 

B) Tinha por ele alto respeito e admiração. 

C) O homem tinha casaco e calça escuras. 

D) Ela comprou duas saias e chapéu escuras. 

 

45)  Assinale a alternativa cuja palavra destacada do 

texto abaixo se encontra com a grafia INCORRETA: 

 

“A ética atrelada ao posicionamento expresso por 

Kundera, na obra, é a de que se existisse uma educação 

(livre de conceitos cristalizados em verdades absolutas e 

de hipocrisias ideológicas, políticas, morais, estéticas e 

sociais – kitsch) voltada para o pensamento não linear 

ou cíclico (retorno), a vida não seria considerada tão vã, 

porquanto, por essa perspectiva, há espectação de se 

conferir maior sisudez à própria vida e comprometimento 

às ações humanas. Sugere-se que a „felicidade‟, 

categoria apreciada em Ética, se adequa a esta 

concepção de maneira sublime, já que a „felicidade é o 

desejo da repetição‟.” (Adaptado de JusBrasil, 

15/07/2016) 

 

A) ―hipocrisias‖ 

B) ―vã‖ 

C) ―espectação‖ 

D) ―sisudez‖ 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                       Página | 12  

 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 46 a 

52. 

 

Versos Íntimos 

 

(Augusto dos Anjos) 

 

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 

Somente a Ingratidão - esta pantera - 

Foi tua companheira inseparável! 

 

Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 

Necessidade de também ser fera. 

 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 

O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 

 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 

 

46) Assinale o item CORRETO sobre o texto de Augusto 

dos Anjos. 

 

A) O texto mostra a existência humana como uma luta 

constante, para a qual não há perdão. 

B) Trata de uma desilusão estritamente amorosa, 

metaforizada pelo consumo do cigarro. 

C) Alerta sobre a necessidade de se ter gratidão. 

D) Alerta sobre os perigos escondidos no beijo. 

 

47) Considerando o aspecto semântico da palavra 

―quimera‖, no segundo verso do poema, ela só NÃO 

poderia ser substituída por: 

 

A) Devaneio 

B) Ilusão 

C) Sonho 

D) Realidade 

 

48) O conteúdo da primeira estrofe do poema expressa 

um sentimento de: 

 

A) Vitória 

B) Decepção 

C) Dúvida 

D) Engodo  

49) Em ―A mão que afaga é a mesma que apedreja.‖, a 

palavra destacada formou-se pelo processo de: 

 

A) Derivação prefixal e sufixal 

B) Derivação parassintética 

C) Composição por aglutinação 

D) Composição por justaposição 

 

50) O poeta coloca os pronomes oblíquos átonos de 

forma adequada à norma culta no verso ―Acostuma-

te à lama que te espera!‖. Nas frases a seguir, em 

apenas UMA o pronome está colocado de forma 

INADEQUADA: 

 

A) Não se vá! 

B) Deus te guie! 

C) Sempre dediquei-me aos estudos. 

D) Não posso recebê-lo. 

 

51) ―Versos Íntimos‖ é um soneto – 14 versos, divididos 

em dois quartetos e dois tercetos. Nos quartetos do 

referido poema, as rimas são: 

 

A) Cruzadas 

B) Emparelhadas 

C) Interpoladas 

D) Versos brancos 

 

52) Em 1912, Augusto dos Anjos publicou ―Eu‖, sua 
única obra. O nome do autor figura entre os: 

 
A) Parnasianos 
B) Realistas 
C) Modernistas 
D) Pré-modernistas 
 
53) À associação de um significante com um significado, 

dá-se o nome de: 
 
A) Sinonímia 
B) Antonímia 
C) Signo 
D) Hiperonímia 
 
54) Analise os itens e marque a alternativa correta. 
 
I. Gramática Normativa: obrigação: assemelha-se à lei 

jurídica: ―é o que deve ser‖. 
II. Gramática Descritiva: busca pelas regularidades da 

língua: assemelha-se à lei da natureza: ―é o que é‖. 
III. Gramática Internalizada: é a língua em situações de 

uso pelo falante: são conhecimentos/usos linguísticos 
dos falantes, com regras implícitas (sem que se tenha 
consciência delas, muitas vezes). 

IV. A gramática descritiva considera erro tudo aquilo que 
foge à norma culta. 

 
A) Somente I e II estão corretos. 
B) Somente II, III e IV estão corretos. 
C) Somente I e IV estão corretos. 
D) Somente I, II e III estão corretos. 
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55) ―É a língua em situações de uso pelo falante: são 
conhecimentos/usos linguísticos dos falantes, com 
regras implícitas (sem que se tenha consciência 
delas, muitas vezes)‖. Essa afirmativa discorre sobre 
a gramática: 

 
A) Normativa 
B) Descritiva 
C) Internalizada  
D) Do erro 
 
56)  Observe o anúncio a seguir e assinale a figura de 

linguagem evidente no texto em destaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Prosopopeia 

B) Ironia 

C) Eufemismo 

D) Hipérbole  

 
57) “Enfim, chegou a hora da encomendação e da 

partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o 

desespero daquele lance consternou a todos. Muitos 

homens choravam também, as mulheres todas. Só 

Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si 

mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A 

confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou 

alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão 

apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem 

algumas lágrimas poucas e caladas...” (Dom 

Casmurro – Machado de Assis) 

 

O trecho acima é uma representação do movimento 

literário conhecido como: 

 

A) Realismo 

B) Romantismo 

C) Modernismo 

D) Barroco 

Analise o cartum abaixo e responda às questões 58 a 60. 

 

 
(http://diegonovaes.blogspot.com.br/2008/11/zope.html) 

 

58) O humor do cartum é gerado a partir de uma 

incoerência argumentativa. Aponte o item que 

comprova essa afirmativa. 

 

A) O Brasil não ―vai dar dinheiro‖ para o Haiti. 

B) O Brasil não ―tá dando dinheiro para o FMI‖. 

C) Moradores de rua, esfarrapados, debatem sobre o 

Brasil ajudar aos povos necessitados do mundo e um 

deles concorda com isso. 

D) É realmente bom o Brasil doar dinheiro para os 

necessitados do mundo. 

 

59) O verbo PODER em ―Que bom podermos ajudar 

tanto os necessitados do mundo‖ está conjugado no: 

 

A) Futuro do subjuntivo 

B) Pretérito imperfeito 

C) Mais-que-perfeito  

D) Infinitivo pessoal 

 

60) Das palavras abaixo, retiradas do cartum, assinale a 

única que permite desinência de gênero: 

 

A) Brasil 

B) Dinheiro 

C) Necessitados 

D) Mundo 

 

http://diegonovaes.blogspot.com.br/2008/11/zope.html

