ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DOS ANOS FINAIS
(6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA)
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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 Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, réguas, esquadros, transferidores, 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 Teste 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 Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivopaulistana@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA Leia
ÚNICA
alternativa
e às
marque
número
o texto
abaixo paracorreta
responder
questõeso de
1 a 09.
correspondente na Folha de Respostas.

Leia o texto para resolver as cinco primeiras questões.
Vaga-lumes literários
Expedição Vaga-Lume é o simpático nome do projeto de três jovens que deverá levar, nos
próximos meses, cerca de 7.000 livros a 22 comunidades carentes na região amazônica. A idéia, já
contida no próprio nome da iniciativa, é levar partículas de luz à floresta.
Os 7.000 volumes distribuídos em 22 bibliotecas podem parecer pouco, mas, quando se
considera o deserto de livros que é o Brasil e, em especial, a região amazônica, esses micropontos de
luz ganham as proporções que tem um farol para o náufrago.
A Amazônia Legal, que corresponde a 61% do território brasileiro, não tem mais do que 400
bibliotecas públicas. Um Estado do porte do Amazonas conta com apenas oito. Roraima, ainda
menos: quatro.
É verdade que a situação global brasileira não é muito mais confortável. O país possui pouco
mais de 4.000 bibliotecas. É difícil determinar o que é causa e o que é efeito, mas o brasileiro quase
não lê. Existe aqui uma livraria para cada 84,4 mil habitantes. A vizinha Argentina tem (ou tinha,
antes da crise) uma para cada 6.200. O brasileiro adquire em média 2,5 livros por ano, aí incluídos os
didáticos, que são distribuídos a alunos da rede pública. O francês compra mais de sete livros por
ano.E a Expedição Vaga-Lume, ao assumir que faz um trabalho pequeno, como que de inseto, ganha
relevância porque não se limita a despejar os livros nas comunidades. Procura também trabalhar
com alunos e professores, para que o livro lhes pareça um objeto menos exótico.
Um dos aspectos pouco mencionados do ciclo de perpetuação da miséria é o fato de que o
filho de pais analfabetos, mesmo quando chega à escola, já entra em desvantagem. Alguns
educadores acreditam que apenas ver os pais lendo desde a primeira infância já constitui elemento
do processo de aprendizagem.
O Brasil não se tornará uma França da noite para o dia. Mas, para que a população venha a ter
hábitos de leitura, é preciso começar a criar familiaridade com a escrita e os livros, ainda que a ritmo
de vaga-lume.
Folha de S. Paulo
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01) O objetivo da Expedição Vaga-Lume é:

06) Em cada uma das alternativas há, respectivamente,
uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma

A) alfabetizar boa parte da população ribeirinha.

proparoxítona, EXCETO:

B) levar a leitura a todas as comunidades amazônicas.
C) divulgar conhecida coleção de livros.

A) Nobel, avaro, pudico.

D) levar a leitura a comunidades carentes amazônicas.

B) Gibraltar, decano, âmago.
C) sutil, ibero, êxodo.

02) “É difícil determinar o que é causa e o que é efeito,

D) ureter, misantropo, ímprobo.

mas o brasileiro quase não lê.” Isto é:
A) A causa de pouca leitura do brasileiro está nos

07) O verbo haver foi empregado INCORRETAMENTE
em:

problemas sociais.
B) A conseqüência da miséria é o pouco interesse pela
cultura.
C) Lemos pouco por termos poucas bibliotecas ou
temos poucas bibliotecas por lermos pouco.
D) Lemos pouco por causa de nossa colonização, ou
fomos mal colonizados por lermos pouco.
03) A introdução ao assunto do texto é formada pelo(s):

A) O que haveremos de encontrar ali?
B) Nós nos haveremos com eles depois.
C) Ele houve por bem sair logo.
D) Devem haver muitas reclamações pertinentes.
08) O presente do indicativo foi utilizado como presente
habitual ou freqüentativo em:

A) primeiro parágrafo.

A) Escuto tua voz através da fina parede.

B) quatro parágrafos iniciais.

B) O jornaleiro entrega o “Diário” pela manhã.

C) três primeiros parágrafos.

C) A criança chora por causa das balas.

D) dois parágrafos iniciais.

D) Marco Pólo vive na China alguns anos.

04) O desenvolvimento do texto é formado pelo(s):

09) O imperativo está INCORRETO em:

A) parágrafos três e quatro.
B) parágrafos três, quatro, cinco e seis.
C) parágrafos dois, três e quatro.
D) parágrafos um, dois e três.
05) O processo de aprendizagem da leitura, segundo
alguns estudiosos, começa quando:

A) Dai uma esperança ao povo.
B) Crê nas palavras de teu pastor.
C) Lede sempre vosso livro de cabeceira.
D) Põe vosso amor na vida dela.
10) O pronome relativo está INCORRETO em:

A) a criança vê os pais lendo.

A) Diz pouco que seja proveitoso.

B) livros são distribuídos às crianças.

B) Era eu quem falava ontem.

C) começa a vida escolar das crianças.

C) É um jovem aos cujos pais me referia.

D) a criança escuta as pessoas cultas.

D) Era a que sempre encontrávamos.

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA)
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11) Assinale a alternativa CORRETA com relação à
concordância:
A) O receio é de que possa ocorrer fraudes.
B) Embora ainda falte duas semanas para a final da
Copa, a expectativa é grande.
C) No começo do ano deverá ter início as eliminatórias.
D) Discordou-se dos argumentos apresentados.
12) Assinale a alternativa CORRETA em relação aos
termos em destaque:
A) Tudo acabou entre MIM e ELA.
B) Ele esqueceu O ÓCULOS em casa.
C) Ficou SOBRE a mira dos holofotes.
D) Ela vai partir daqui HÁ quinze minutos.
13) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à flexão
verbal:
A) O mediador INTERVEIO na discussão.
B) O governo REAVEU os dados perdidos.
C) O time da casa INFLIGIU uma vergonhosa derrota ao
adversário.
D) Eu REQUEIRO férias antecipadas.
14) Assinale a alternativa CORRETA quanto à regência
verbal:
A) Ela disse que não quer namorar comigo.
B) Esta é a marca que eu confio.
C) A análise dos peritos implicou em alterações no
sistema.
D) Fiz uma lista dos países em que estive.
15) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego do acento de crase:
A) Fui à casa de Mariana ontem à tarde.
B) Não gostavam de assistir às novelas mexicanas.
C) As inscrições vão de segunda à sexta.
D) As pacientes às quais eu entreguei o medicamento
estavam cadastradas.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) São
objetivos
do
Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Assinale a
alternativa INCORRETA:
A) É uma autarquia do Ministério da Educação que tem
como missão prover recursos e executar ações para
o desenvolvimento da Educação visando garantir
educação de qualidade a todos os brasileiros.
B) Liberar recursos para diversos projetos e ações
educacionais, como: o Brasil Alfabetizado, a
educação de jovens e adultos, a educação especial, o
ensino em áreas remanescentes de quilombos e a
educação indígena.
C) Os recursos são direcionados aos estados, ao Distrito
Federal, aos municípios e organizações não
governamentais para atendimento às escolas
públicas de educação básica.
D) Elaborar uma série de documentos orientativos
sobre a prática pedagógica, tendo em vista a
amplitude do território nacional, as diferenças de
formação de professorado e suas dificuldades de
acesso a conteúdos pedagógicos atualizados.
17) “A Educação básica, nos níveis fundamental e médio,
será organizada de acordo com as seguintes regras
comuns” Escreva V nas alternativas verdadeiras e F
nas falsas:
[

[

[

[

[

] O controle de frequência fica a cargo da escola,
conforme disposto no seu regimento, exigida a
frequência mínima de setenta e cinco por cento do
total de horas letivas para aprovação.
] A verificação do rendimento escolar observará a
possibilidade de aceleração de estudos para alunos
com atraso escolar e avanço nos cursos e séries
mediante verificação do aprendizado.
] Os estabelecimentos que adotam a progressão regular
por série, o regimento escolar pode admitir formas
de progressão parcial, desde que preservada a
sequência do currículo, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino.
] Obrigatoriedade do estudo de recuperação, de
preferência paralelos ao período letivo, para os casos
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados
pelas instituições de ensino em seus regimentos.
] A Educação básica é formada pelo ensino fundamental
e médio; deverá organizar-se em séries ou ciclos
anuais de ensino de duração mínima de oito anos
para a formação básica do cidadão.

A sequência CORRETA é:
A)
B)
C)
D)

F –V – F – V – V.
V – V – V – V – F.
V – F – V – V – F.
F – F – V – F – V.

QUESTÕES DE 16 A 20
18) “O dever do estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de:
I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que tiverem a idade própria.
II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio.
III. Atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos
com
necessidades
especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino.
IV. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de idade.
V. Oferta de ensino noturno regular, adequando às
condições do educando.
São corretas as proposições:
A)
B)
C)
D)

Apenas as proposições I, II, III e V.
Apenas as proposições I, III, IV e V.
Apenas as proposições II, III, IV e V.
Todas as proposições estão corretas.

19) O art. 3º da LDB estabelece que o ensino será
ministrado com bases nos seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola.
II - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais.
III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas.
IV - Valorização da experiência extraescolar.
Marque a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa IV está incorreta.

20) Em relação ao acompanhamento da frequência dos
alunos à escola, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9394/96) estabelece que:
A) O aluno com ótimo desempenho escolar pode deixar
de atingir a frequência mínima exigida.
B) O Conselho Tutelar deverá ser comunicado,
mensalmente, das ausências frequentes de alunos.
C) Esta é uma obrigação exclusiva dos pais ou dos
responsáveis.
D) Ela deve atingir, no mínimo, 60% das aulas
efetivamente ministradas.

CARGO: PROFESSOR DOS ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

Leia o TEXTO 1 abaixo e responda as questões de (21) a (23)
Retrato do artista quando coisa
A menina apareceu grávida de um gavião.
Veio falou para a mãe: o gavião me desmoçou
A mãe disse: Você vai parir uma árvore para
a gente comer goiaba nela.
E comeram goiaba.
Naquele tempo de dantes não havia limites
para ser.
Se a gente encostava em ser ave ganhava o poder de alçar.
Se a gente falasse a partir de um córrego
a gente pegava murmúrios
Não havia comportamento de estar.
Urubus conversavam sobre auroras.
Pessoas viravam árvore.
Pedras viravam rouxinóis.
Depois veio a ordem das coisas e as pedras
têm que rolar seu destino de pedra para o resto
dos tempos.
Só as palavras não foram castigadas com
a ordem natural das coisas.
As palavras continuam com seus deslimites.
(Manoel de Barros. Retrato do Artista Quando Coisa.)
21) De acordo com o texto 1, é INCORRETO afirmar que:
A) Pela linguagem, podemos falar de coisas que existem e de coisas que nunca existiram.
B) Pela linguagem, o ser humano tem o poder de criar novos universos.
C) A linguagem é um espelho da realidade.
D) A linguagem não se submete à ordem natural das coisas.
22) O poema estabelece uma relação intertextual central com:
A) os mitos de origem.
B) os romances naturalistas.
C) as narrativas épicas.
D) o texto-manifesto.
23) O uso do termo DESLIMITES reforça, no poema, o caráter:
A) coercitivo da linguagem.
B) conformativo da linguagem.
C) libertário da linguagem
D) subalterno da linguagem.
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Leia o texto 2 e responda as questões (24) a (27):
Sobre Marias
José Luiz Fiorin
Em Alice no país das maravilhas (São Paulo: Summus, 1980, p. 192), num dado momento , o Humpty Dumpty
pergunta a ela qual o seu nome.
- Meu nome é Alice, mas...
- É um nome bastante idiota - interrompeu Humpty Dumpty com impaciência - Que significa?
- Deve um nome significar alguma coisa? - perguntou Alice, cheia de dúvida.
- Claro que deve - respondeu Humpty Dumpty com um risinho.
O problema que aparece nesse texto é bastante interessante, pois nos leva a indagar qual é o significado dos
chamados nomes próprios. O de um nome comum não é a coisa que ele designa, mas é um conceito: por exemplo, o de
árvore é "vegetal de grande porte e caule lenhoso". Essa representação contém aquilo que é comum a todos os
indivíduos da espécie. Um cipreste é muito diferente de uma mangueira, mas ambos têm aquelas características
existentes em todas as árvores, que compõem, assim, uma abstração que poderíamos chamar a "arvoridade". No
entanto, qual é o significado de um nome próprio: Márcio, por exemplo? Márcio quer dizer "uma pessoa chamada
Márcio". A circularidade é evidente: o nome próprio de pessoa designa alguém que porta esse nome. Não há uma
significação geral para o termo Márcio, pois os Márcios não têm nenhuma propriedade comum. Não existe a
"marcidade". Portanto, os nomes próprios indicam um ser tomado individualmente e nunca como membro de uma
classe, mesmo porque ele não faz parte de nenhuma classe.
Poder-se-ia dizer que, se formos observar a origem dos antropônimos, isto é, nomes próprios de pessoa, eles
sempre terão um significado preciso: por exemplo, Helena vem do grego, em que tinha o sentido de "tocha", daí a
acepção de "a reluzente", "a resplandecente". Márcio provém do latim martius, "relativo a Marte, deus da guerra" e,
portanto, "guerreiro, corajoso". O que ocorre é que, mesmo que sejamos capazes de encontrar um valor preciso para
cada nome, quando ele assume a função de nome próprio, é dessemantizado, deixa de traduzir um dado conceito.
Portanto, Alice tem razão em sua conversa com o Humpty Dumpty, um nome não deve significar nada.
No entanto, há um aspecto a ser levado em conta: se o antropônimo não denota um conceito, ele comporta
uma série de conotações. Pode-se definir a conotação, sem muito rigor, como um significado que se acrescenta a outro
já existente. Assim, um antropônimo indica o gênero de seu portador: homem ou mulher (há nomes que são ambíguos
desse ponto de vista, Ariclenes, por exemplo); origem regional (se alguém se chama Raimundo Nonato deve ter
nascido no Nordeste ou de pais nordestinos); exotismo (por exemplo, Cainã, Ceumar); simplicidade (como João, Pedro,
Maria), pertencimento a uma classe social (por exemplo, Willians Reginaldo, Dorisgleide, Marinete ou nomes de
artistas popularescos ou de jogadores de futebol, como Camille Vitória, Michael Jackson, Rivelino), raridade (como
Vasco ou Quitéria). Há nomes religiosos (por exemplo, Maria Aparecida), imperiais (como Tereza Cristina), esnobes
(por exemplo, Enzo, Luca) e assim sucessivamente.
Antigamente, os nomes das crianças eram escolhidos, basicamente, por razões de ordem religiosa
(promessas, nascimento no dia de um santo) ou de continuidade de um nome existente na família, como o do pai ou do
avô (e aí surgem os Filho, Neto, Júnior). Essas são ainda justificativas válidas em nossa sociedade. No entanto, a
escolha dos nomes dos bebês é cada vez mais governada pelas conotações que eles veiculam.
Em 22 de outubro do ano passado, O Estado de S. Paulo publicou uma matéria mostrando os dez nomes mais
utilizados em cada uma das décadas, desde 1940 (página C7). Aí se verifica que os nomes saem de moda e ganham
uma conotação de "coisa velha" (por exemplo, Geraldo, Benedita, Sebastião estavam entre os dez mais escolhidos na
década de 40; Bento, Jacinto, Leontina, Filomena soam a algo muito antigo), outros entram na moda e recebem uma
conotação de modernidade (estamos no tempo de Gabriel (mas Miguel tem um sabor levemente arcaico), Mateus,
Guilherme, Ana, Júlia, Gustavo). Leandro, Diego e Juliana foram muito populares nos anos 80. Os pais escolhem os
nomes de seus filhos fundamentalmente em função das conotações que os cercam: uns querem nomes fora de moda;
outros, nomes moderninhos; alguns, nomes simples; outros, nomes exóticos e assim sucessivamente.
Nos países europeus ou asiáticos, as pessoas atêm-se ao estoque tradicional de prenomes. Nos países de
imigração, como o Brasil, juntaram-se todos os acervos de nomes tradicionais de todos os povos que para cá vieram.
Além disso, usam-se, em nosso país, os prenomes de origem indígena: Peri, Ubirajara, Jandira, Jussara, Iracema, Jacira.
Com isso, de um lado, a coleção de nomes possíveis ampliou-se muito e, de outro, criou-se uma tolerância muito
grande a toda sorte de modismos e mesmo de bizarrices. Aceita-se, por exemplo, a cunhagem de prenomes formados
pela combinação de sílabas do nome do pai e da mãe: Elival e Dorel tinham como pais Dorival e Elza. Registram-se
nomes como Waterloo Napoleão, Tom Mix, Zorro...
Revista Língua Portuguesa, disponível em : www.revistalínguaportuguesa.com.br
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24) Assinale a alternativa CORRETA em relação ao texto
2:
A) Os antropônimos, no passado, serviam para designar
os membros de uma mesma classe social, ou os
habitantes de uma certa região, cujas características
físicas ou manifestações culturais eram semelhantes.
B) O processo de dessemantização de um antropônimo
ocorre mais velozmente em países orientais, em que
há limitações culturais para a seleção de nomes
próprios.
C) Apesar de terem perdido seu significado original, os
nomes próprios podem indicar, atualmente,
pertencimento um determinado extrato social ou
cultural.
D) Um prenome designa, atualmente, a classe geral das
pessoas que o portam.
25) De acordo como texto 2, as várias conotações
atribuídas a um prenome têm sua gênese ligada
MAIS FREQUENTEMENTE:
A) a aspectos sincrônicos da linguagem.
B) a aspectos não puramente linguísticos.
C) a aspectos fonéticos da linguagem.
D) a aspectos etimológicos.
26) Assinale a alternativa CORRETA com respeito ao
uso do termo NESSE, no trecho: “O problema que
aparece nesse texto (...)”:
A) refere-se ao artigo de FIORIN.
B) é elemento catafórico de referenciação.
C) é elemento anafórico de referenciação.
D) é um mecanismo de coesão lexical.
27) Assinale a alternativa que contém a definição MAIS
ADEQUADA para os antropônimos, considerados em
seu sentido genuíno, conforme descrito no texto 2:
A) Palavra ou locução com que se designa uma classe de
coisas, pessoas, animais, um lugar; designativo,
designação.
B) Antenome dado a uma criança ao nascer, nãorelacionado com a cultura e os costumes de seu povo
e pelo qual ela passa a ser conhecida depois de
adulta.
C) Designativo genérico de substantivo e adjetivo.
D) Palavra que expressa alguma característica de um
indivíduo ou circunstância da sua vida, pela qual ele
é conhecido; alcunha.
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28) No enunciado: “As coisas andam de um jeito que,
quando a gente pensa que já chegou ao fundo do
poço em matéria de vilanias, algo pior acontece", o
termo A GENTE :
A) Serve como recurso para
cumplicidade com o leitor.

produzir

maior

B) Serve para demonstrar registro informal e evitar
marcas de oralidade.
C) Produz um eufemismo.
D) É utilizado como pronome pessoal de tratamento,
podendo ser substituído por “nós”, sem alteração
semântica ou pragmática importante.
29) Assinale a alternativa que contém a designação mais
adequada para o termo AS COISAS, conforme
utilizado no enunciado da questão (08):
A) Qualquer ser inanimado.
B) Realidade, fato concreto em relação ao que é
abstrato, ou assim considerado.
C) Assunto, tema, matéria.
D) Aquilo que se pensa, pensamento, ideia.
30) Assinale a alternativa correta com respeito às
manchetes de jornal a seguir, considerando-se os
efeitos de sentido por elas produzidos:
I. “Os EUA ocuparam o Iraque”.
II. “Os EUA invadiram o Iraque”.
A) I e II produzem efeito argumentativo equivalente.
B) II indica maior imparcialidade e neutralidade
jornalística.
C) I e II indicam escolhas lexicais subjetivas e não
neutras.
D) Em II há maior grau de objetividade.
31) Assinale a alternativa em que o conectivo foi
utilizado para hierarquizar um argumento e
produzir conexões que ressaltam uma tomada de
postura subjetiva:
A) “Romário foi jogador e ídolo”.
B) “Romário foi bom jogador, mas também foi
desagregador e indisciplinado”.
C) “Além de talentoso, Romário foi carismático”.
D) “Romário encantou várias gerações, já que jogou por
muito tempo”.
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32) Assinale a alternativa em que a matiz semântica da
conjunção E encontra-se INADEQUADAMENTE
indicada entre parênteses, considerando-se o
contexto expresso pelos enunciados:

35) Complete corretamente com os verbos solicitados
no presente do indicativo:”  hoje ao teu programa.
 consequências da minha atitude e  que minha
atitude é coerente.”

A) “O amor é tão grande e cabe no breve espaço de um
beijar” (matiz adversativa).

(1) aderir
(2) medir
(3) advertir

B) “Pensei muito e não consegui resolver nada”. (matiz
adversativa)

Assinale a sequência correta:

C) “Qualquer palavra e será repudiado por todos”
(matiz aditiva)
D) “Quem fez tudo isso foi ela, e muito ela” (matiz
enfática)

A)
B)
C)
D)

Observe a charge a seguir e responda a questão (33):

36) No período simples “Demonstrou receio da resposta
por insegurança” só NÃO existe:
A)
B)
C)
D)

adiro – messo – adverto
adero – mido – advêrto
adeiro – mêço – advérto
adiro – meço – advirto

adjunto adverbial.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.

37) A oração grifada em “Tudo vale a pena, se a alma
não é pequena” é uma adverbial:
A)
B)
C)
D)

condicional.
concessiva.
comparativa.
conformativa.

38) A oração reduzida substantiva grifada em “É preciso
estar atento e forte” é uma:
33) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A charge apresenta apenas elementos não verbais.
B) A principal motivação do chiste encontra-se no uso
de heterônimos.
C) O tema central da charge é uma crítica à Reforma
Ortográfica da Língua Portuguesa.
D) A principal motivação do chiste encontra-se no uso
de homônimos.
34) Em todas as alternativas
demonstrativo, EXCETO em:
A) Não via as pessoas que esperava.
B) Não vejo a que tanto espero!
C) Aquilo é uma verdadeira loucura.
D) Este é um dos meus amigos.

há

um

pronome

A)
B)
C)
D)

objetiva direta.
subjetiva.
objetiva indireta.
apositiva.

39) Em qual das alternativas o verbo haver foi
empregado incorretamente em língua culta?
A)
B)
C)
D)

Você não se houve corretamente no debate.
Eu me haverei com vocês amanhã.
Há reclamações em toda a parte.
Havia existido pessoas valentes.

40) Em qual dos exemplos o presente do indicativo foi
empregado para indicar uma verdade científica?
A)
B)
C)
D)

Dois homens se ocupam da tarefa simultaneamente.
Dois atletas lutam pela vitória e chegam ao título.
Dois corpos estão ali para mostrar a dureza da luta.
Dois corpos não ocupam o mesmo espaço
simultaneamente.
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