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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

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.barras2018@gmail.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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

a) Este Caderno, com 30 (trinta) questõesda 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 LDB/Fund.Educação Conhec. Específicos 

10 05 15 
 

 

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. 

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, 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 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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

C

 
 

B 

B A 

Exemplo: 

PROFESSOR DE 6º AO 9º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PI 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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01) A assertiva em que a oração subordinada 
substantiva está indevidamente classificada é: 

 

(A) Desejamos apenas isto: QUE VOCÊ VOLTE. 
(apositiva) 

(B) Desejamos QUE VOCÊ VOLTE. (objetiva indireta) 

(C) É necessário QUE VOCÊ VOLTE. (subjetiva) 
(D) Temos necessidade DE QUE VOCÊ VOLTE. 

(completiva nominal) 
 

02) A assertiva que contempla uma oração do tipo 
subordinada adjetiva é: 

 

(A) Dir-se-ia QUE ELE ESTAVA CEGO. 
(B) O professor gosta dos alunos QUE ESTUDAM. 
(C) Parece QUE A SITUAÇÃO MELHOROU. 
(D) Sabe-se QUE ELE É RICO. 
 

03) Assinale a alternativa que NÃO esteja 
completamente nos padrões da Norma Culta da 
língua: 

 

(A) Aborígine, Cumeeira e Desperdício. 

(B) Displicência, Influis e Lacrimogêneo. 
(C) Merceeiro, Metereologia e Prazerosamente. 
(D) Privilegio, Ruborizado e Superstição. 

 
04) Em relação aos morfemas é correto afirmar, 

EXCETO: 
 

(A) Desinências verbais são morfemas acrescentados 
ao radical de um verbo. 

(B) Prefixo é o elemento colocado antes do radical de 
uma palavra com a finalidade de acrescentar a 

ela um sentido. 
(C) Radical é aparte que contém o significado da 

palavra. 
(D) Vogal temática é aquela que se junta ao radical 

de um verbo com a finalidade de mudar-lhe o 
sentido. 

 

05) Leia com atenção o quadrinho abaixo: 
 

 
http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br 

Frases dos balões: 

– Governo eleva salário mínimo para R$ 622,73. 

– Esses setenta e três centavos é só pra gozar com a 
nossa cara! 

 
Na fala do telespectador percebemos um erro de: 
(A) Concordância verbal. 
(B) Ortoépia. 

(C) Prosódia. 

(D) Vício de linguagem: gerundismo. 
 

06) No processo de derivação, está 
INCORRETAMENTE exemplificado: 

 

(A) Derivação parassintética: alistar, envergonhar, 
enegrecer. 

(B) Derivação por prefixação: supersônico, pré-
história, refresco. 

(C) Derivação por sufixação: dentista, jogador, 

boiada. 
(D) Derivação regressiva: sapataria, realizar, 

desligar. 
 
07) No trecho abaixo percebemos características do 

gênero textual: 
 

“Olívia era atraente, tinha uns olhos quentes, uma 

boca vermelha, de lábios cheios.”  

Érico Veríssimo, Olhai os lírios do campo. 

 
(A) Descritivo. 
(B) Dissertativo argumentativo. 
(C) Dramático. 
(D) Épico. 
 

08) Pela análise mórfica dos termos em destaque 
abaixo, é INCORRETO afirmar: 

 

Nós o DETIVEMOS quando tentou quebrar a 

CAFETEIRA. 

 

(A) Cafeteira: substantivo comum, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
sufixação. 

(B) Cafeteira: substantivo simples, concreto, 
feminino, singular, derivado, formado por 
derivação parassintética. 

(C) Detivemos: voz ativa, formado por prefixação 

(de+ter). Radical: tiv; prefixo: de; vogal 
temática: e; desinência número-pessoal: mos. 

(D) Detivemos: Primeira pessoa do plural do pretérito 
perfeito simples do indicativo do verbo irregular 
da segunda conjugação deter.  

 

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. 

http://arteemanhasdalingua.blogspot.com.br/
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09) Possui a mesma classificação quanto ao tipo de 
oração coordenada sindética que a da oração em 

destaque abaixo, a assertiva: 
 

Não senti fome nem sede. 

 
(A) Ela passou duas horas embaixo dos escombros e 

foi salva. 

(B) O brasileiro adia, logo existe. (Paulo Mendes 
Campos) 

(C) Ou rezava em voz alta ou morria de medo. 
(D) Se desmorono ou se edifico. (Cecília Meireles) 
 

10) Temos uma oração indevidamente classificada 
em: 

 

(A) Não se sabia SE ELA VINHA. (oração subordinada 

substantiva subjetiva) 
(B) Peço QUE DESISTAS. (oração subordinada 

substantiva objetiva direta) 
(C) Peço-lhes QUE VOLTEM AMANHÃ. (oração 

subordinada reduzida) 
(D) Pedi QUE TIVESSEM CALMA. (oração 

subordinada) 
 

 

 

 

11) Os currículos da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e dos 
educandos. Dessa forma e INCORRETO afirmar 
em: 

 

(A) Os currículos a que se refere o caput devem 
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil. 

(B) O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente 
curricular facultativo nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 
(C) O ensino da história do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias 
para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e 
europeia. 

(D) Na parte diversificada do currículo será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 
ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da 
comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 

 

 

12) A educação escolar compõe-se de EXCETO: 
 

(A) Educação infantil,  
(B) Ensino fundamental e ensino médio; 
(C) Educação superior; 
(D) Curso técnico profissionalizante; 

 

13) De acordo com a LDB podemos destacar 

corretamente que: 
 

(A) Os municípios incumbir-se-ão de: organizar, 
manter e desenvolver os órgãos e instituições 

oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-
os às políticas e planos educacionais da União e 
dos estados; 

(B) Exercer ação redistributiva em relação às 
finanças estudantis; 

(C) Baixar normas complementares para o estado; 

(D) Autorizar, credenciar e supervisionar os 

estabelecimentos do seu sistema do município; 
 

14) Os objetivos educacionais tem pelo menos três 
referências para sua formulação: 

 
I. Os valores e idéias – proclamados na legislação 

da classe dominante. 
II. Os conteúdos básicos da ciências – prática social 

da humanidade; 
III. As necessidades e expectativas de formação 

cultural exigidas pela produção majoritária da 
população majoritária da sociedade; 

IV. O sistema escolar – finalidade educativa 

determinada pela classe minoritária; 
 

Esta correta a alternativa: 
(A) II,III,IV; 

(B) II,IV; 
(C) III,IV; 
(D) I,II,III; 

 

15) Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem 
o primeiro nível de concretização curricular. São 

uma referência nacional para o ensino 
fundamental; estabelecem uma meta educacional 
para a qual devem convergir as ações políticas do 
Ministério da Educação e do Desporto, tais como 
os projetos ligados à sua competência na 
formação inicial e continuada de professores, à 
análise e compra de livros e outros materiais 

didáticos e à avaliação nacional. Sendo que o 
mesmo tem a função de: 

 

(A) Têm como função subsidiar a elaboração ou a 
revisão curricular dos Estados e Municípios, 
dialogando com as propostas e experiências já 
existentes, incentivando a discussão pedagógica 
interna das escolas e a elaboração de projetos 
educativos, assim como servir de material de 
reflexão para a prática de professores. 

(B) Devem ser vistos como materiais que subsidiarão 
a escola na constituição de sua proposta 
educacional mais geral, num processo de 
interlocução em que se compartilham e 
explicitam os valores e propósitos que orientam o 
trabalho educacional que se quer desenvolver e o 

estabelecimento do currículo capaz de atender às 

reais necessidades dos alunos. 

LDB/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÕES DE 11A 15 
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(C) Realizar a programação das atividades de ensino 
e aprendizagem na sala de aula. quando o 

professor, segundo as metas estabelecidas na 
fase de concretização anterior, faz sua 

programação, adequando-a àquele grupo 
específico de alunos. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

 

 

 

Leia com atenção o poema abaixo, as próximas 06 
questões serão referentes ao mesmo. 

 

O ovo 

O ovo revela o acabamento 
a toda mão que o acaricia, 
daquelas coisas torneadas 

num trabalho de toda a vida. 

E que se encontra também noutras  
que entretanto mão não fabrica: 
nos corais, nos seixos rolados 
e em tantas coisas esculpidas 

cujas formas simples são obra  

de mil inacabáveis lixas 

usadas por mãos escultoras 
escondidas na água, na brisa. 

No entretanto, o ovo, e apesar  
de pura forma concluída,  

não se situa no final: 
está no ponto de partida. 

(O trecho da poesia acima foi extraído do livro “João 
Cabral de Melo Neto – Obra Completa”, Editora Nova 

Aguilar – Rio de Janeiro, 1994, pág. 302). 

 

16) A forma e o acabamento desses elementos 
resultam do trabalho de forças da própria 
natureza. Temos uma metáfora utilizada para 

nomear o agente dessas forças em: 
 
(A) toda mão que o acaricia”. 

(B) “Escondidas na água, na brisa”. 
(C) “Usadas por mãos escultoras”. 
(D) Que entretanto mão não fabrica”. 
 
17) A palavra ACABAMENTO remete à idéia de coisa 

concluída. No entanto, o poeta afirma que o ovo 
“está no ponto de partida”. Levando em 

consideração o motivo dessa afirmação, essas 
duas idéias possuem entre si uma relação de: 

 
(A) Anacoluto. 
(B) Antítese. 

(C) Hipérbole. 
(D) Paradoxo. 

18) Não se pode afirmar sobre o texto: 
 

(A) Ao descrever o objeto, o poeta privilegia as 
sensações visuais e táteis. 

(B) No poema predomina o sentimentalismo. 
(C) O mundo físico é um, desfio que o poeta procura 

analisar, decifrar. 
(D) O poema não concentra-se apenas no essencial, 

mas prende-se a detalhes. 
 
19) O poema descreve um elemento do mundo físico 

cujo um de seus aspectos muito impressiona o 
poeta. Esse aspecto se revela em: 

 
(A) “Daquelas coisas torneadas, num trabalho de 

toda a vida”. 
(B) “De mil inacabáveis lixas”. 

(C) “E se encontra também noutras”. 
(D) “Não se situa no final: está no ponto de partida”. 
 
20) O termo em destaque abaixo mantém relação de 

sinonímia com: 

 

“Que entretanto mão não fabrica: 

Nos corais, nos SEIXOS rolados”. 

 

(A) Calhau, pedra. 

(B) Dunas. 

(C) Formato dos lagos e lagoas com o passar dos 

anos. 

(D) O vale entre as dunas é chamado slack. 

 

21) Os termos em destaque, no texto abaixo, 

remetem à idéia de: 

 

“Não se situa no final: 

Está no PONTO DE PARTIDA”. 

 

(A) Arrancada, largada. 

(B) Início da vida. 

(C) Momento de ir embora, sair deste lugar. 

(D) Preparado para ser quebrado, no sentido 

denotativo. 

 

22) A ortoépia ocupa-se do estudo: 

 

(A) Da boa pronunciação das palavras no ato da fala. 

(B) Da expressão escrita, letras, sinais diacríticos e 

sinais de pontuação. 

(C) Parte da fonética que tem por objetivo a exata 

acentuação tônica das palavras. 

(D) Parte da gramática que trata do emprego correto 

das letras e dos sinais gráficos na língua escrita. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÕES DE 16A 30 
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23) Assinale a assertiva em que há termos que NÃO 

estão de acordo com os padrões da norma culta. 

 

(A) Auge, Baiano e Buliçoso. 

(B) Burburinho, Egrégio e Entupir. 

(C) Hereje, Lanugem e Mexerico. 

(D) Prodígio, Tigela e Viajem. 

 

24) Leia com atenção o diálogo abaixo: 

 

 
http://magicoconhecimento.blogspot.com.br 

 

Frases dos balões: 

– O que é, o que é? Um monte de político ladrão, 

brincando em serviço? 

– Pleonasmo? 

 

A figura de linguagem que a charge acima se refere é 

definida por: 

(A) Aqui também existe a comparação, só que desta 

vez ela é mais objetiva. 

(B) É a concordância com a ideia e não com a 

palavra dita. 

(C) É a falta de nexo que existe entre o início e o fim 

de uma frase. 

(D) Quando fazemos uso de expressões redundantes 

com a finalidade de reforçar uma ideia; o 

emprego de um termo desnecessário. 

 

25) NÃO é um exemplo de imperfeição na 

representação dos fonemas portugueses: 

 

(A) A letra “X” não pode representar 

simultaneamente, dois fonemas diferentes. 

(B) A mesma letra pode representar fonemas 

diferentes. 

(C) O mesmo fonema pode ser representado por 

letras diferentes. 

(D) Um fonemas pode ser representado por um 

grupo de duas letras (dígrafo). 

 

26) NÃO é um exemplo de palavra empregada no 

conotativo, a destacada na frase: 
 

(A) DOCES recordações... 

(B) Mais cedo um raio QUEBROU o galho da árvore. 

(C) Pedro estava IMERSO em grande saudade. 

(D) Tive idéia LUMINOSA. 

27) O emprego da vírgula está INCORRETO em: 

 

(A) Dali eu via, sem ser visto, a sala de visitas. 

(B) Meus olhos, devido à fumaça, ardiam e 

lacrimejavam muito. 

(C) O vento soprou tão forte, que arrancou mais de 

uma árvore. 

(D) Tristes e lentos, os retirantes iam passando. 

 

28) O verbo em destaque abaixo está conjugado no: 

 

Soube o que DISSERAM? 

 

(A) Futuro do subjuntivo. 

(B) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(C) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 

(D) Pretérito perfeito do indicativo. 

 

29) Possuem devida concordância nominal, EXCETO: 

 

(A) ANEXO à presença, vai a relação das 

mercadorias. 

(B) É NECESSÁRIA a tua presença aqui. 

(C) É NECESSÁRIO muita fé. 

(D) Estavam MOLHADAS as cortinas e os tapetes. 

 

 

30) São casos de que se ocupa a ortoépia, EXCETO: 

 

(A) As oxítonas: Novéis, Recém e Sutis. 

(B) Cônjugue, Degladiar e Dignatário. 

(C) O ditongo “ai” das palavras Roraima, e Andaime. 

(D) O timbre aberto: Acerbo, Cerda e Reses. 

 

http://magicoconhecimento.blogspot.com.br/

