ESTADO DO PIAUÍ

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS)
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

Conhec. Pedagógicas
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 Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

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

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Um site de relacionamentos acaba de anunciar a criação de um serviço que pode muito bem ser

2

tratado como inaceitável: colocar à disposição de pessoas interessadas em ter um filho um cadastro de

3

doadores de esperma e de óvulo considerados bonitos. O objetivo, segundo os organizadores, é

4

oferecer aos casais o que eles acreditam ser a possibilidade de ter um filho mais belo.

5

Os inventores da ideia são os criadores da rede social Beautiful People. Ela só aceita como

6

membro quem for classificado como bonito. O candidato a participar deve ser aprovado em uma

7

votação feita pelos integrantes. Mas não basta passar por essa primeira porta. Quem se descuida da

8

aparência corre o risco de ser expulso. Foi o que aconteceu no começo deste ano, quando cerca de

9

cinco mil pessoas foram excluídas com o argumento de que tinham ganhado quilos a mais. Hoje, a rede

10

conta com cerca de 600 mil integrantes do mundo todo.

11

E são esses indivíduos que o site disponibiliza como possíveis doadores. Aqueles que se

12

dispõem a doar seu material genético podem ser encontrados no grupo Beautiful Baby Service, um

13

fórum aberto dentro do site. O problema é que, numa sociedade que já viveu episódios hediondos como

14

o Holocausto, ofertar um critério de seleção baseado na beleza dá arrepios. “É uma iniciativa

15

inaceitável, que lembra a eugenia”, diz Salmo Raskin, presidente da Sociedade Brasileira de Genética

16

Médica. De fato, o anúncio do serviço remete, perigosamente, a uma tentativa de colocar em prática a

17

teoria que prega o aperfeiçoamento da espécie humana por meio da seleção genética, em busca de uma

18

civilização perfeita. Os responsáveis pelo site, claro, defendem-se das críticas. “Não queremos

19

estabelecer a escolha pela beleza, mas apenas abrir nossa base, de pessoas brilhantes, como potenciais

20

doadoras”, disse à ISTOÉ Laura Hind, porta-voz da rede.

21

Segundo Greg Hodge, diretor do Beautiful People, a iniciativa surgiu por causa de insistentes

22

pedidos. “Todos os pais gostariam que seus filhos fossem abençoados com vários atributos, sendo que

23

um dos mais procurados é a beleza. Imagine a demanda para um website cujos membros se parecem

24

com Brad Pitt, George Clooney e Angelina Jolie”, disse.

25

No início, o serviço seria ofertado apenas aos membros da rede. Mas, no que consideraram um

26

gesto de generosidade, os responsáveis resolveram abri-lo a qualquer interessado. “Não tínhamos

27

certeza se o estenderíamos a pessoas que não fossem bonitas”, contou Robert Hintze, um dos

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS)
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28

fundadores do site. “Mas todos, inclusive os feios, gostariam de colocar filhos bonitos no mundo, e não

29

podemos ser egoístas com o nosso pool de genes de pessoas atraentes.”

30

A atitude, no entanto, carece de conhecimento. Qualquer indivíduo sabe que a presença de um

31

pai e de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança terá os traços harmônicos. Hoje se sabe,

32

inclusive, que é muito difícil prever até mesmo a chance de o bebê herdar características pontuais

33

vinculadas à aparência, como a cor dos olhos e dos cabelos. “Atualmente, temos a informação de que

34

diversos genes estão associados a essas características”, explica Raskin. “Por isso, é muito simplista

35

dizer que determinado casal apresenta essa ou aquela probabilidade de ter um filho com olhos claros,

36

por exemplo.”

37

Na opinião do médico carioca Luiz Fernando Dale, especialista em medicina de reprodução

38

assistida, trata-se de um projeto idealizado por indivíduos psicologicamente deturpados. Ele conta que,

39

na sua experiência, nunca se deparou com casais pedindo filhos bonitos. “O que eles querem é que a

40

criança seja saudável e se pareça o máximo possível com eles próprios”, diz. Para que isso seja

41

possível, os médicos costumam recorrer a bancos de esperma e a doadoras de óvulos que pertençam,

42

por exemplo, às mesmas populações das quais fazem parte os casais interessados. É o chamado critério

43

da regionalidade.

44

Para o Brasil, o Beautiful Baby Service pode não ter valia. Aqui, não é possível importar

45

esperma ou óvulo e as doações são sempre anônimas. Portanto, o brasileiro que se interessar – e

46

conseguir encontrar um doador no serviço – terá que ir a um lugar que permita uma doação aberta, em

47

que doador e receptor podem se conhecer. Na Inglaterra isso é possível. Lá, inclusive, a Clínica

48

London Bridge Fertility, Gynecology and Genetics Center, por exemplo, já se prontificou a realizar os

49

procedimentos que podem ser gerados por meio dos contatos intermediados pela rede. “Apoiamos a

50

iniciativa porque há dificuldade de encontrar doadores”, justificou à ISTOÉ Tim Mott, responsável

51

pela comunicação da clínica.
IN:https://istoe.com.br/83259_A+QUESTIONAVEL+BUSCA+DO+BEBE+PERFEITO/
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01) Segundo o texto, no Brasil
A) A reprodução artificial ainda está no campo das
hipóteses.
B) Os centros de reprodução assistida limitam-se a
atender casais com problemas de fertilidade.
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05) Leia o trecho abaixo:
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos não é garantia de que a criança
terá os traços harmônicos.” (L.30/31).

C) A comercialização de óvulos inseminados
artificialmente obedece a sigilo e atende aos valores
éticos.
D) A seleção de doadores de óvulos ou esperma pelos
pais que desejam ter filhos prescinde de beleza física
das crianças.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar

02) Da leitura do texto depreende-se que

D) A terceira oração equivale a um substantivo.

A) Beleza e saúde são as duas pretensões mais
manifestadas pelos pais que desejam ter filhos
através da doação de óvulos ou esperma.
B) No Brasil assim como na Inglaterra já é possível que
doador e receptor se conheçam, anulação a hipótese
de doação anônima.

06) Quanto aos elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em

C) A doação de esperma e óvulos que remetam a
possibilidade de ter um filho mais belo pode gerar
uma distorção no real sentido da vida e das relações
sociais sobrepondo um ser humano sobre o outro.
D) A busca da perfeição tem gerado a criação, em todo o
mundo, de cadastros de doadores de esperma e
óvulos que garanta o nascimento de filhos bonitos.
03) A leitura do primeiro e segundo parágrafos leva a
inferir que os avanços científicos refletem
A) O entendimento de alguns grupos de pessoas de que
o ser humano é essencialmente matéria biológica.
B) O desejo humano de procriação e imortalidade.
C) O respeito pelos sentimentos humanos.
D) O conhecimento da alma humana.
04) Constitui um ponto de vista do autor, expresso no
texto:
A) “O problema é que, numa sociedade que já viveu
episódios hediondos como o Holocausto, ofertar um
critério de seleção baseado na beleza dá arrepios.”
(L.13/14).
B) “É uma iniciativa inaceitável, que lembra a eugenia””
(L.14/15).
C) “É o chamado critério da regionalidade.” (L.42/43).
D) “Aqui, não é possível importar esperma ou óvulo e as
doações são sempre anônimas.” (L.44/45).

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS)

A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.
B) O agente da ação verbal, na primeira oração, é
indeterminado.
C) A segunda oração tem valor adjetivo.

A) A forma verbal “surgiu” (L.21) apresenta-se com a
mesma regência de “descuida” (L.7).
B) O vocábulo “só” (L.5) tem valor de exclusão.
C) Em “cerca de cinco mil pessoas foram excluídas”
(L.8/9), o verbo pode ficar também no singular em
concordância com a palavra “cerca”, observando
outros ajustes na sentença.
D) A construção oracional “passar por essa primeira
porta” (L.7) tem valor de objeto direto.
07) Quanto às funções dos elementos linguísticos das
frases presentes nas alternativas abaixo, é correto
afirmar
A) Os vocábulos “o”, em “o que eles acreditam” (L.4), e
“o”, em “corre o risco” (L.8), têm a mesma função
morfológica.
B) A expressão ”com vários atributos” (L.22) é agente
da ação verbal.
C) Não se permite omissão da preposição “de” no uso
do verbo gostar, em “Todos os pais gostariam que
seus filhos fossem abençoados com vários atributos”
(L.22), uma vez que a forma verbal seleciona uma
oração subordinada substantiva completiva.
D) A expressão “de pessoas brilhantes” (L. 19) é
paciente da ação verbal.
08) Exerce a mesma função sintática de “da ideia” (L.5) a
expressão
A) “de um projeto idealizado” (L.38).
B) “de seleção” (L.14).
C) “de um serviço” (L.1).
D) “de conhecimento” (L.30).
Página | 5
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09) No texto
A) A expressão “são [...] que”, em “E são esses
indivíduos que o site disponibiliza como possíveis
doadores.” (L.11) tem valor de realce, podendo ser
retirado da oração sem prejuízo sintático.
B) A construção verbal “tinham ganhado” (L.9) tem
como forma simples correspondente “ganharam” no
pretérito perfeito.
C) A preposição contida na contração “à” (L.2) é uma
exigência do verbo “colocar” que aparece no
infinitivo pessoal.
D) “Por isso” (L.34) tem valor explicativo.
10) Marque a alternativa CORRETA:
A) Em “terá que ir a um lugar” (L.46), o vocábulo “que”
pertence à mesma classe gramatical de “que”, em
“Qualquer indivíduo sabe que a presença de um pai e
de uma mãe bonitos...” (L.30/31).
B) A forma verbal “fazem” (L.42) está no plural
concordando com “mesmas populações” (L.42).
C) “Apoiamos” (L.49) é uma forma verbal anunciadora
da indeterminação do sujeito na oração.
D) A forma pronominal “cujos” (L.23), no contexto em
que se insere, exerce a mesma função sintática de
“que pode muito bem ser tratado como inaceitável”
(L.1/2).
AS QUESTÕES DE 11 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
¨A Bomba Suja¨
1. Introduzo na poesia
2. a palavra diarreia.
3. Não pela palavra fria
4. mas pelo que ela semeia.
5.
6.
7.
8.

Quem fala em flor não diz tudo.
Quem me fala em dor diz demais.
O poeta se torna mudo
sem as palavras reais.

9.
10.
11.
12.

No dicionário a palavra
é mera ideia abstrata.
Mais que palavra, diarreia
é arma que fere e mata.

13.
14.
15.
16.

Que mata mais do que faca,
mais que bala de fuzil,
homem, mulher e criança
no interior do Brasil.

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS)

..........................................
17. É como uma bomba D
18. que explode dentro do homem
19. quando se dispara, lenta,
20. a espoleta da fome.
..........................................
21.
22.
23.
24.

Cabe agora perguntar
quem é que faz essa fome,
quem foi que ligou a bomba
ao coração desse homem.

25.
26.
27.
28.

Quem é que rouba a esse homem
o cereal que ele planta,
quem come o arroz que ele colhe
se ele o colhe e não janta.

29.
30.
31.
32.

Quem faz café virar dólar
e faz arroz virar fome
é o mesmo que põe a bomba
suja no corpo do homem.

33.
34.
35.
36.

Mas precisamos agora
desarmar com nossas mãos
a espoleta da fome
que mata nossos irmãos.

37. Mas precisamos agora
38. deter o sabotador
39. que instala a bomba da fome
40. dentro do trabalhador.
.........................................
41.
42.
43.
44.
45.

E sobretudo é preciso
trabalhar com segurança
pra dentro de cada homem
trocar a arma da fome
pela arma da esperança.

GULLAR,
Ferreira.
A
bomba
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/

suja.

in:

11) O poema
A) denuncia a exploração do povo brasileiro a quem são
negados os direitos fundamentais.
B) evidencia os efeitos da recessão econômica sobre o
povo brasileiro.
C) apresenta o homem — em face da fome —
desapegado à vida.
D) condena a ação do estrangeiro no Brasil, seduzindo o
povo com sua moeda forte: o dólar.
Página | 6
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12) No poema, o sujeito poético
A) revela-se consciente do seu papel transformador da
realidade.
B) demonstra insegurança quanto à identificação do
agente causador do flagelo da fome brasileira.
C) critica a indiferença das minorias privilegiadas em
relação ao sofrimento de seus semelhantes,
D) procura, através de denúncias, alcançar o inatingível.
13) O poema caracteriza-se
A) pela linearidade discursiva.
B) pela valorização do descritivismo.
C) pela ambiguidade do discurso.
D) pelo uso de um tom coloquial.
14) A ação expressa pela forma verbal transcrita à
esquerda está corretamente indicada em
A) "Introduzo" (v. 1)

— habitual no presente.

B) "diz" (v. 5) — concluída no passado.
C) "ligou" (v. 23)

— em curso no passado.

D) "rouba" (v. 25)

— contínua no presente.

15) No poema,
A) "mas" (v. 4) e "e" (v. 28) exprimem a mesma ideia.
B) "tudo" (v. 5) e "demais" (v. 6) completam o sentido
do verbo "dizer."
C) "mudo" (v. 7) e "suja" (v. 32) possuem o mesmo
valor morfossintático.
D) "a espoleta da fome" (v. 20) e "o cereal" (v. 26)
exercem a mesma função sintática.

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS)
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394/96) trouxe
diversas mudanças em relação às leis anteriores,
como, EXCETO:

20) O Saeb e a Prova Brasil são dois exames

A) Aumento da carga horária mínima para oitocentas
horas distribuídas em duzentos dias na educação
básica.
B) Formação de docentes para atuar na educação básica
em curso de nível superior.
C) Matrícula dos alunos a partir dos sete anos de idade,
no ensino fundamental.

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica

D) Vaga na escola pública de educação infantil a toda
criança a partir do dia em que completar quatro anos
de idade.
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº
9394/96), a educação é:

complementares que compõem o Sistema de
Avaliação da Educação Básica. Com relação ao
(Saeb), marque a alternativa INCORRETA.
A) A avaliação é feita por amostragem
B) Abrange estudantes das redes públicas e privadas do
país
C) Abrange estudantes localizados apenas em área
urbana
D) São aplicadas provas de Língua Portuguesa e
Matemática.

A) Dever da família e do Estado.
B) Dever do Município.
C) Dever exclusivo da família.
D) Dever exclusivo do Estado.
18) Em relação ao Plano Nacional de Educação (PNE),
assinale a alternativa CORRETA.
A) É composto por metas que abrangem todos os níveis
de formação.
B) É composto por metas que abrangem apenas o
ensino fundamental e médio.
C) É composto por metas que abrangem apenas o
ensino fundamental.
D) É composto por metas que abrangem apenas a
educação infantil.
19) As bases que dão sustentação ao projeto nacional de
educação, tem como base os seguintes princípios,
EXCETO:
A) Existência apenas de instituições públicas de ensino.
B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
C) Valorização da experiência extraescolar.
D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.
CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
RECEITA DE VIVER
Viver é expandir, é iluminar. Viver é derrubar
barreiras entre os homens e o mundo. Compreender.
Saber que, muitas vezes, nossa jaula somos nós mesmos,
que vivemos polindo as nossas grades, ao invés delas nos
libertarmos.
Procuro descobrir nos outros sua dimensão
universal, única. Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de
mim. Um profundo respeito humano. Um enorme respeito
à vida. Acredito nos homens. Até nos vigaristas. Procuro
desenvolver um sentido de identificação com o resto da
humanidade. Não nado em piscina se tenho o mar. Por
respeito a cada ser humano em todos os cantos da terra, e
por gostar de gente - gostar de gostar - é que encontro em
cada indivíduo o reflexo do Universo.
As pessoas chamam de amor ao amor-próprio.
Chamam de amor ao sexo. Chamam de amor a uma porção
de coisas que não são amor. Enquanto a humanidade não
definir o amor, enquanto não perceber que o amor é algo
que independe de posse, do egocentrismo, da
planificação, do medo de perder, da necessidade de ser
correspondido, o amor não será amor.
A gente só é o que faz aos outros. Somos
consequências dessa ação. Não fazer... me deixa
extenuado. Talvez a coisa mais importante da vida seja
vencer na vida, não se realizar.
O homem deve viver se realizando.
O realizado botou ponto final.
Não podemos viver, permanentemente, grandes
momentos. Mas podemos cultivar sua expectativa.
Acredito em milagre. Nada mais miraculoso que a
realidade de cada instante.
Acredito no sobrenatural. O sobrenatural seria o
natural mal explicado, se o natural tivesse explicação.
Enquanto o homem não marcar um encontro
consigo mesmo, verá o mundo com prisma deformado. E
construirá um mundo em que a lua terá prioridade. Um
mundo mais lua do que luar...
Pedro Bloch.

QUESTÕES DE 21 A 40
21) Em todas as alternativas o significado das palavras
destacadas está adequado ao texto, EXCETO em:
A) “...enquanto não perceber que o amor é algo que
independe de posse, do egocentrismo, da
planificação...” (= INDIVIDUALISMO)
B) “Mas
podemos
cultivar
sua
expectativa.”
(=SIMPLIFICAR)
C) “Não fazer... me deixa extenuado.” (=ESGOTADO)
D) Acredito em milagre. Nada mais miraculoso que a
realidade de cada instante.” (= MILAGROSO);
22) Segundo o autor, o verdadeiro amor é:
A) a doação plena sem cobranças nem trocas.
B) a posse do ser amado, como objeto seu e que não se
pode transferir.
C) a realização dos seus objetivos.
D) o preenchimento dos seus desejos.
23) A expressão que resume
coletividade no texto é:
A)
B)
C)
D)

a

concepção

de

"...nossa jaula somos nós mesmos."
"As pessoas chamam de amor ao amor-próprio."
"O amor é algo que depende da posse."
"Tenho o mundo dentro de mim."

24) O texto tenta passar uma "receita de viver" dando
destaque a uma concepção de vida coletiva.
Identifique a expressão que resume metaforicamente o
posicionamento do autor.
A) "...encontro em cada indivíduo o reflexo do
Universo."
B) "Acredito nos homens. Até nos vigaristas."
C) "Não nado em piscina se tenho o mar".
D) "Procuro descobrir nos outros sua dimensão
universal."
25) Marque a alternativa em que a correspondência
entre a frase retirada do texto e o valor atribuído a
ela, entre parênteses, esteja INCORRETO:
A) "Procuro descobrir nos outros sua dimensão
universal." (= IDENTIDADE).
B) "Procuro desenvolver um sentido de identificação
com o resto da humanidade." (FRATERNIDADE).
C) Por respeito a cada ser humano ...encontro em cada
indivíduo o reflexo do Universo." (= RESPEITO).
D) "Acredito nos homens. Até nos vigaristas." (=
CREDIBILIDADE).
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26) Com relação à colocação pronominal, analise as
frases a seguir.
I.

Em “Os livros que lhe foram emprestados deverão
ser devolvidos até amanhã”, ocorre uma próclise.
Em “A internet abre-nos um novo campo de
aprendizado”, ocorre uma próclise.
Em “Os amigos dar-lhe-ão apoio sempre que ele
precisar”, ocorre uma mesóclise.
Em “Dinheiro algum nos compra a consciência”
ocorre uma ênclise.

II.
III.
IV.

Conclui-se que estão CORRETAS:
A) I, II e IV, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I e III, apenas.
D) III e IV, apenas.
27) Assinale a alternativa que completa, CORRETA e
respectivamente, as frases a seguir, de acordo com a
norma culta.
I-

Todas as informações ______que tive acesso são
confidenciais.
II- O goleiro exerce liderança _________ todo o time.
III- A passagem de aviões russos _______território
ucraniano é constante.
IV- São poucos os cargos ________ os quais os jovens estão
aptos.
A) a – sobre – por – para.
B) em – para – em – com.
C) com – em – sobre – entre.
D) pelas – a – sobre – com.
28) ”Ao caminharmos por ruas e avenidas de amplos
centro urbanos, temos a impressão...”
Sem alterar o sentido da estrutura acima, podemos
substituir o termo destacado por:
A)
B)
C)
D)

Visto que caminhamos.
Porque caminhamos.
Porquanto caminhamos.
Quando caminhamos.

29) Indique a alternativa em que há ERRO quanto à
regência:
A) Esse autor tem ideias com que todos simpatizamos.
B) Não podendo lutar, preferiu morrer a viver.
C) O ensino deve visar sempre o progresso social.
D) Quero-lhe muito bem e vou assistir a seu casamento.

CARGO: PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO (PORTUGUÊS)

30) “Se o regulamento do campeonato for bem
elaborado, certamente o melhor time será o
campeão.”
A oração destacada no período acima exprime
relação de:
A)
B)
C)
D)

condição
consequência
finalidade
tempo

31) Identifique a alternativa que contém uma oração
sem sujeito:
A) Ainda não conseguiram obter provas da existência
daquele planeta.
B) Explodiu nova crise no Oriente Médio.
C) Faltou-me coragem naquele momento.
D) Faz sempre muito calor no litoral.
32) Assinale o item em que a palavra destacada está
INCORRETAMENTE aplicada.
A) O diretor pediu que fôssemos apressar um DVD de
origem japonesa, anunciado pelos jornais como
excelente.
B) O tráfego era intenso no final da tarde; esperava-se
que os engenheiros pudessem providenciar uma
solução.
C) Só pudemos arrear os cavalos quando o dono da
fazenda nos convidou para conhecer detidamente a
sua propriedade.
D) Todos nós agimos mal ao considerarmos que os
alunos não haviam estudado para as provas
bimestrais.
33) Assinale a alternativa em que as palavras são
formadas, respectivamente, por sufixação, prefixação
e aglutinação.
A)
B)
C)
D)

contrapor – imperdoável – vaivém.
engarrafar – rodapé – pontapé.
outrora – riacho – contrabando.
utilidade – contrabando – fidalgo.

34) “Há palavras que ninguém emprega. Apenas se
encontram nos dicionários como velhas caducas num
asilo. Às vezes uma que outra se escapa e vem luzirse desdentadamente, em público, nalguma oração de
paraninfo. Pobres velhinhas... Pobre velhinho!”
(QUINTANA, Mário, “Porta Giratória”, São Paulo, Globo,
1988, p. 20)
O vocábulo “luzir” tem como significado, no contexto, de:
A)
B)
C)
D)

falhar.
exibir.
brilhar.
alegrar.
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35) Assinale o período em que há oração subordinada
adverbial consecutiva:

39) Leia a frase abaixo, retirada do livro “Cecília Meireles
- Obra em Prosa”

A) Queremos liberdade, ainda que venha tarde.

“A primavera chegará, mesmo que ninguém mais
saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem
possua jardim para recebê-la.”

B) Quanto mais eu penso nela, tanto mais a odeio.
C) Comeu tanto que ficou doente.
D) Por mais que gritasse, não me ouviram.
36) Assinale a alternativa em que o plural foi
INCORRETAMENTE flexionado:
A) quebra-nozes
B) guardas-civis
C) pombos-correio
D) abaixos-assinados
37) Os vocábulos saguão, raiz, ânsia, raquete e artigo
possuem, respectivamente:
A) tritongo,

hiato,

ditongo,

dígrafo,

encontro

Se substituirmos o termo ninguém por nós, de tal
maneira que se respeitem as flexões de tempo e
modo dos verbos, teremos:
A) “A primavera chegará, mesmo que nós não mais
saberemos seu nome, nem acreditaremos no
calendário, nem possuiremos jardim para recebê-la”.
B) “A primavera chegará, mesmo que nós não mais
saibamos seu nome, nem acreditemos no calendário,
nem possuamos jardim para recebê-la”.
C) “A primavera chegará, mesmo que nós não mais
soubemos seu nome, nem acreditemos no
calendário, nem possuímos jardim para recebê-la”.
D) “A primavera chegará, mesmo que nós não mais
soubermos seu nome, nem acreditamos no
calendário, nem possuirmos jardim para recebê-la”.

consonantal.
B) ditongo,

ditongo,

hiato,

encontro

consonantal,

dígrafo.

40) Os textos abaixo foram retirados de cartazes e placas
de estabelecimentos comerciais. A alternativa em
que o acento indicativo de crase está CORRETO é:

C) encontro consonantal, hiato, hiato, dígrafo, dígrafo.
D) tritongo,

ditongo,

hiato,

dígrafo,

encontro

A)
DELICIOSA COMIDA CASEIRA
CALDOS & TIRA-GOSTO
DE SEXTA À DOMINGO
FRANGO ASSADO

consonantal.
38) Marque a opção que corresponde ao período de
pontuação CORRETA:

B)
PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

A) Com a parada dos trens a vida em Pureza mudara
completamente.
B) No cofre de um banco em Paris, um verdadeiro

C)
SUPER LIQUIDAÇÃO
PREÇOS À PARTIR DE R$19,99

tesouro em obras de arte foi encontrado.
C) O autor do texto afirma, que chegada a hora de
suspender a impunidade para a elite branca
brasileira,

as

cadeias,

deixarão

de

abrigar

unicamente os pobres deste país.

D)
CONDIÇÕES ESPECIAIS
À VISTA
VENHA CONFERIR.

D) “Cada edição da vida é uma edição que corrige a
anterior, e que será corrigida também; até a edição
definitiva, que o editor dá de graça aos vermes”.
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