ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE PORTUGUÊS
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
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) 3025-1017
E-mail: ima.concursobeneditoleite@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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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.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ?
Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de
programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício
à sociedade.
Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas,
como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo,
como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das
transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações
e os fatos chegam aos indivíduos.
Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e
discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e
televisão.
As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte
anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema.
A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela
sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as
pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber
das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a
respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar
dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções
assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina.
Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de
informação em escala mundial?
É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra
do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático.
O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência
como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados
nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência.
Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de
violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem
as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas.
Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia.
Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus
máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias
à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se
entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do
mundo ou no micro de cada comunidade.
E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis,
mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as
acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda
plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à
preservação da vida.
É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de
reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca
como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através
dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só
quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura.
Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em
superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a
doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia
desordenada para a tarefa de reconstrução humana.
Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo:
concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo
necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as
crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da
generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os
homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio.
Artur da Távola - 1979

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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01)

O título do texto revela:

(A)

Censura.
(B) Inconformação.
(C) Descrença.
(D) Ironia.
02)

Tendo em vista as ideias expostas no
texto, é correto afirmar:

(A)

Para o autor, a televisão incentiva a
violência.
(B) O autor tem uma visão favorável da
televisão como veículo de comunicação.
(C) Távola questiona a autenticidade das
notícias da televisão.
(D) O texto revela um posicionamento de
objeção do autor quanto aos meios de
comunicação .
03)

O termo destacado tem o mesmo
significado da palavra entre parêntese,
exceto em:

04)

Há marcas de oralidade em:

(A)

“Desnecessário dizer que ele é
psiquiatra.” (12º parágrafo)
(B) “O que divulga provoca também
resistências.” (7º parágrafo)
(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas
passam
a
ser
profundamente
entrelaçados (...)” 3º parágrafo
(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º
parágrafo)
05)

“Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é
maior que o ódio.” 12º parágrafo

É correto afirmar sobre essa frase:
(A) O autor confirma a existência do Amor e
da Morte no mundo.
(B) O autor reforça a necessidade de ajuda
de seres sobrenaturais.
(C) Távola acredita na força da religião
politeísta.
(D) O autor acredita na mitologia para
compreensão do mundo.

(A)

“(...) para saber das guerras, ou as viam
idealizadas,
glamourizadas
e
heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo
(sublime)
(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva
os seus desvarios.” 9º parágrafo
(contrassenso)
(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo
ou no micro de cada comunidade.” 9º
parágrafo (pulverizar)
(D) “Mas o amor é maior que o ódio.” 12º
parágrafo (contanto)

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

06)

Marque a alternativa que não apresenta
linguagem conotativa:

(A)

“Todos estão ameaçados nesta bolota
azul em que vivemos.” (7º parágrafo)
(B) “É meio pelo qual as coisas, as
transformações e os fatos chegam aos
indivíduos.” (2º parágrafo)
(C) “Está secretando os anticorpos à
violência e as atitudes necessárias à sua
sobrevivência.” (9º parágrafo)
(D) “(...) de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (...) das cinzas da
violência (...).” (12º parágrafo)
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07)

10)

É uma palavra formada por derivação
sufixal :

(A)

Compor.
(B) Enriquecer.
(C) Maldade.
(D) Passatempo.
11)

Nessa charge, as palavras que podem ser
classificadas como substantivos são em
número de :
(A) Um.
(B) Dois.
(C) Três.
(D) Quatro.
08)

“Ninguém
aguenta
prolongadas.” (9º parágrafo)

“Pergunto eu: será só o incentivo à
violência o resultado único desse
processo de informação em escala
mundial?” 6º parágrafo

O termo destacado nessa frase exerce a
função de:
(A) Complemento nominal.
(B) Objeto direto.
(C) Objeto indireto.
(D) Predicativo.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

A regência do verbo destacado contraria os
padrões cultos da língua escrita em:
(A) Cabe aos pais assistir os filhos.
(B) Eu a convidei para assistir a peça
comigo.
(C) Esse é um direito que assiste à
população.
(D) Eu não assisto aos programas de
violência.

tensões

O sujeito dessa frase é assim classificado:
(A) Sujeito indeterminado.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Sujeito desinencial.
(D) Sujeito simples.
09)

“Elas estão assistindo a tudo isso.” (10º
parágrafo)

12)

“Logo, repudiar a violência é tarefa
comum.” (7º parágrafo)

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra
destacada pode ser substituída pelas
conjunções apresentadas a seguir, exceto:
(A) Por conseguinte.
(B) Contudo.
(C) Portanto.
(D) Assim.
13)

Marque a alternativa que contraria as
regras de concordância:

(A)

Esperamos que Vossa Excelência
cumpra vossas promessas.
(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a
violência no Brasil.
(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília.
(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o
mundo pode acabar.
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14)

A palavra “SE” é classificada como
pronome apassivador em:

(A)

“(...) ou o homem se entende e
redescobre o Direito estabelecendo seu
primado, ou se aniquila (...).”
(B) Se o homem praticar a palavra de Deus,
não haverá violência.
(C) As moscas apanham-se com mel, e não
com fel.”
(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.
15)

“Está se conhecendo em seus máximos
e em seus mínimos, em suas grandezas
e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível.”
(9º
parágrafo)

O verbo destacado nessa frase está
conjugado no:
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Pretérito perfeito do indicativo.
(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

A Lei n.º 9.394/96, de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, atribuiu a União
a tarefa de elaborar o Plano Nacional de
Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Em relação ao Plano
Nacional de Educação, não é correto
afirmar que:

(A)

Contesta a educação informal pela
educação a distância.
(B) Assegura a continuidade das políticas
educacionais.
(C) Envolve
a formação do cidadão
responsável e consciente de seus
direitos.
(D) Garante a educação fundamental a
todos que não tiveram acesso a ela na
idade adequada ou que não lograram
concluí-la.
17)

Em 2014 foi aprovado o Plano Nacional
de Educação, lei ordinária, prevista na
Constituição Federal, que apresenta
como objetivo:

(A)

A diminuição da jornada de trabalho.
(B) A individualização do atendimento
escolar.
(C) A valorização dos profissionais da
educação.
(D) A
fragmentação
dos
conteúdos
escolares.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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18)

I.
II.
III.
IV.

A Meta 18 do Plano Nacional de
Educação (Lei nº 13.005/2014) obriga
que a União, os estados, municípios e
Distrito Federal garantam planos de
carreira e remuneração para os
profissionais da educação escolar básica
pública. O plano de carreira é um
instrumento de gestão que objetiva:

19)

De acordo com o Decreto nº 9.057 que
regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394/96,
assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.



) Os ensinos fundamental e médio
poderão ser oferecidos a distância para
o cidadão que está impedido, por motivo
de saúde, de acompanhar o ensino
presencial.
) A educação a distância é uma
modalidade
exclusiva
do
ensino
superior.
) Na educação a distância deverá estar
previsto a obrigatoriedade de momentos
presenciais para as avaliações dos
estudantes.
) A modalidade de ensino, educação
profissional técnica de nível médio, não
poderá ser oferecida a distância.





20)

O ingresso por concurso público.
A criação de fundos para o ensino.
A formação continuada.
O piso salarial.

Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, III e IV.
(C) II, III e IV.
(D) I e IV.



Assinale a sequência correta de cima para
baixo.
(A) V- V- V- F.
(B) V- F- F- V.
(C) F- F- V- F.
(D) V-F- V- F.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

A Lei n° 12.796/2013 realiza uma
alteração expressiva na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, onde os
pais ficam responsáveis por colocar as
crianças na educação infantil a partir
dos:

(A)

6 anos.
(B) 4 anos.
(C) 3 anos.
(D) 5 anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Todas as afirmações estão corretas,
exceto em:

(A)

A comunicação se dá das mais variadas
formas, seja por sinais, códigos
linguísticos, escrita e oralidade.
(B) A
língua consiste num conjunto
específico de códigos e palavras
diversas, usados sob regras e leis de
combinação que, na verdade, é o que
permite que a mensagem seja passada
de maneira compreensível.
(C) A fala é todo sistema verbal e não verbal
pré-estabelecido que nos permite a
realização da comunicação.
(D) Língua é o conjunto de convenções
necessárias, adotadas por um grupo
social, para permitir o exercício da
linguagem.
22)

Leia o texto abaixo:

O algodão-doce
Em 1897, os doceiros americanos William
Morrison e John C. Wharton criaram uma
máquina capaz de derreter açúcar enquanto
gira e tece os fios de caramelo do algodãodoce. Ela se tornou popular ao ser
apresentada na exposição Mundial de Paris
(1900) e na Feira Mundial de Saint Louis
(1904).
Considerando as funções que a linguagem
pode desempenhar, no texto acima,
predomina a função:
(A) conativa.
(B) referencial.
(C) metalinguística.
(D) fática.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

QUESTÕES DE 21 A 40
23)

O padrão culto da língua é aquele que:

(A)

as regras da gramática informal não são
observadas e emprega-se um
vocabulário mais informal.
(B) se observa o emprego das estruturas da
língua de forma espontânea e funcional.
(C) não há observância às regras da
gramática formal e o vocabulário é
coloquial.
(D) se caracteriza pela conformidade ao
conjunto de regras da gramática
normativa e emprega-se um vocabulário
comum ao conjunto dos usuários da
língua.
24)

Leia o seguinte texto:

“O surrealismo, tal como eu o vejo, declara
bastante o nosso não-conformismo absoluto
para que não possa se tratar de uma questão
de traduzi-lo ao processo do mundo real,
como testemunho de quitação. Ele só
saberia, ao contrário, justificar o estado
completo de distração da mulher, segundo
Kant, a distração as “uvas”, segundo
Pasteur, a distração dos veículos, segundo
Curie, são, sob este ponto de vista, bastante
sintomáticas. Este mundo não só se
encontra muito relativamente na medida do
pensamento e os incidentes deste gênero
são apenas episódios até aqui os mais
marcantes de uma guerra de independência
da qual tenho orgulho de participar.”
Fragmento do
trecho do manifesto do Surrealismo de André
Breton.

O tipo textual predominante é o:
(A) argumentativo.
(B) narrativo.
(C) injuntivo.
(D) descritivo.
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25)

Leia o seguinte fragmento, de Carlos
Drummond de Andrade:

Chega!
Meus olhos brasileiros se fecham saudoso.
Minha boca procura a “Canção do Exílio”.
Como era mesmo a “Canção do Exílio”?
Eu tão esquecido de minha terra...
Ai terra que tem palmeiras
Onde canta o sabiá!
O autor do texto utilizou-se de:
(A) ironia em relação ao poema de
Gonçalves Dias.
(B) paráfrase, pois utilizou-se de
intertextualidade com o poema de
Gonçalves Dias.
(C) antítese pela exposição contrária dos
versos.
(D) ambiguidade, uma vez que não há
relação direta com o poema de
Gonçalves s Dias.
26)

Leia o trecho de uma canção do grupo
Los Hermanos:

Azedume
Tire esse azedume do meu peito
E com respeito trate minha dor
Se hoje eu sem você eu sofro tanto
Tens no meu prato a certeza de um amor.
[...]
Dai-me outro viés de ilusão
Pois minha paixão tu não compras mais
com teu olhar
Leva esse sorriso falso embora
Ou fale agora que entendes meu penar
A lágrima que escorre do meu peito
É de direito pois eu sei que tens um outro
alguém
Mas peço pra que um dia se pensares em
trazer-me seus olhares
Faça porque te convém.
[...]
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

Marque a alternativa incorreta:
(A) A canção retrata um diálogo entre o eu
lírico e um interlocutor.
(B) De acordo com o processo de
formação, a palavra “Azedume” é
derivada por sufixação.
(C) No verso “Ou fale agora que entendes
meu penar” a palavra destacada é
formada por derivação imprópria.
(D) A palavra destacada em: “Leva esse
sorriso falso embora” é formada por
derivação parassintética.
27)

Analise as frases abaixo:

I. O motorista desobedeceu às leis de
sinalização e por isso foi multado.
II. Assistirei a todas as palestras.
III. Prefiro mais carne assada do que
grelhada.
IV. A seleção brasileira de vôlei aspira ao
título do campeonato.
V. Os condôminos pagaram o rateio a
imobiliária.
Estão corretas:
(A) I e III, apenas.
(B) II e V, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) III, IV e V, apenas.
28)

Assinale a alternativa em que em que a
colocação do(s) pronome(s) não
atende à norma padrão da língua.

(A)

Voltou de viagem dando-me boas
notícias.
(B) Em tratando-se de mecânica, entendo
do assunto.
(C) Conseguir-lhe-ei mais ingressos para o
show de amanhã à noite.
(D) Não se lamentou do fato ocorrido e nem
os pediu ajuda.
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29)

O caso de concordância verbal
inaceitável, de acordo com as regras da
norma culta, aparece em:

(A)

Necessitavam-se de informações mais
precisas sobre o acidente.
(B) Nem o feriado nem a viagem ajudaramno a descansar.
(C) Atualmente somos nós que cuidamos
do almoço das crianças da creche.
(D) Depois do terremoto, não restaram na
cidade nem vestígios de seus grandes
edifícios.
30)

Leia o poema abaixo, de Manuel
Bandeira:

Outrora e hoje
Meu dia outrora principiava alegre;
No entanto à noite eu chorava. Hoje, mais
velho,
Nascem-me em dúvida os dias, mas
Findam sagrada, serenamente.
As orações destacadas no poema são:
(A) duas coordenadas assindéticas.
(B) duas coordenadas sindéticas, a primeira
é conclusiva e a segunda é explicativa.
(C) duas coordenadas sindéticas
adversativas.
(D) duas coordenadas sindéticas, a primeira
é explicativa e a segunda é adversativa.
31)

Leia a tirinha abaixo:

A oração destacada no primeiro quadrinho
classifica-se como subordinada:
(A) adjetiva restritiva.
(B) substantiva subjetiva.
(C) substantiva objetiva direta.
(D) substantiva completiva nominal.
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

32)

A oração destacada na frase: “Foi tal seu
atrevimento que os amigos acabaram
afastando-se dele”, exprime relação de:

(A)

consequência.
(B) concessão.
(C) proporção.
(D) finalidade.
33)

.... Leia o poema de Cecília Meireles
abaixo transcrito:

Retrato
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
− Em que espelho ficou perdida
a minha face?
Todas as afirmações estão corretas, exceto
em:
(A) A palavra que dá título ao poema
simboliza algo estático, eternizado.
(B) Na primeira estrofe há presença da
figura de palavra denominada
sinestesia.
(C) O poema traz referência à perda de
todos os sentidos humanos, causada
pelo envelhecimento e o sofrimento pela
viuvez.
(D) O eu lírico desenha a si mesmo,
descrevendo
as
mudanças
que
ocorreram com o passar do tempo:
mudanças físicas, psicologias e de
percepção.
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34)

Em relação à literatura, leia as seguintes
afirmações:

I. A literatura é uma forma de arte que
provoca a reflexão por meio de
construções simbólicas. O trabalho com
as palavras se realiza com sentido
conotativo/figurado. V
II. A origem da literatura faz fronteira com o
surgimento da própria linguagem e a
necessidade de o ser humano conhecer
a si mesmo e o mundo a seu redor.
III. A literatura, como qualquer outra criação
artística, é um fenômeno cultural. Isso
quer dizer que, como toda experiência ou
vivência, está socialmente situada.
IV. A literatura, como toda arte, é uma
transfiguração do real, é a realidade
recriada, através do espírito do artista e
retransmitida através da língua para as
formas, que são os gêneros, e com os
quais ela toma corpo e nova realidade.
É correto o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II, III e IV.
35)

Tendo em vista os gêneros literários,
marque a alternativa incorreta:

(A)

Quanto ao conteúdo, o gênero épico é a
narração de feitos heroicos, com grande
ênfase nos atos de bravura.
(B) Quanto à forma, as poesias do gênero
lírico podem apresentar forma fixa ou
livre e entre as de forma fixa está o
soneto.
(C) A representação de ações em um palco,
numa tela ou ao ar livre, sempre para um
público, com ênfase no diálogo é o que
se faz presente no gênero épico.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

(D)

As modalidades tragédia, comédia,
tragicomédia, mistérios ou milagres e
farsa pertencem ao gênero dramático.

36)

Sobre a poesia trovadoresca
Portugal, é incorreto afirmar que:

em

(A)

A cantiga de amor de Paio Soares de
Taveirós, Canção da Ribeirinha, é
considerada o mais antigo texto escrito
em galego-português.
(B) O
paralelismo, uma técnica de
construção
literária nas cantigas
trovadorescas, consistiu em reduzir todo
o refrão a um dístico.
(C) Há dois grandes grupos de cantigas: as
líricas e as satíricas.
(D) As cantigas de amigo, apesar de escritas
por trovadores, expressam o eu-lírico
feminino.
37)

Leia a seguinte poesia de Camões:
Tanto de meu estado me acho incerto,
Que em vivo ardor tremendo estou de
frio;
Sem causa, juntamente choro e rio;
O mundo todo abarco e nada aperto.
É tudo quanto sinto um desconcerto;
Da alma um fogo me sai, da vista um
rio;
Agora espero, agora desconfio,
Agora desvario, agora certo.
Estando em terra, chego ao Céu
voando;
Numa hora acho mil anos, e é de jeito
Que em mil anos não posso achar uma
hora.
Se me pergunta alguém por que assim
ando,
Respondo que não sei; porém suspeito
Que só porque vos vi, minha Senhora.
Sonetos
Camões. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998.
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É incorreto o que se afirma em:
(A) Trata-se de uma poesia lírica na forma
de soneto.
(B) Esse poema situa-se no período que
corresponde ao estilo de época
denominado Classicismo.
(C) Essa poesia é uma reelaboração das
cantigas de amor em pleno século XVI
pela força da herança medieval e do
“amor cortês”, o amor pela Senhora.
(D) As
três primeiras estrofes são
construídas a partir de hipérboles e
possuem um caráter narrativo.
38)

Quanto aos estilos literários, assinale a
alternativa incorreta:

39)

Leia os versos abaixo, de Cruz e Souza:
Ó Formas alvas, brancas, Formas
claras
De luares, de neves, de neblinas!
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...
Incensos dos turíbulos das aras
Formas do Amor, constelarmante
puras,
De Virgens e de Santas vaporosas...
Brilhos errantes, mádidas frescuras
E dolências de lírios e de rosas ...
Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume...
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Réquiem do Sol que a Dor da Luz
resume...

(A)

O homem barroco é angustiado, vive
entre religiosidade e paganismo, espírito
e matéria, perdão e pecado. As obras
refletem tal dualismo, permeado pela
instabilidade das coisas.
(B) Em oposição ao Barroco, o Arcadismo
procura atingir o ideal de simplicidade.
Os árcades buscam na natureza o ideal
de uma vida simples, bucólica, pastoril.
(C) No
Quinhentismo
ou
Literatura
Informativa há o reconhecimento da
realidade
através
dos
sentidos,
revelando uma preocupação exacerbada
com aspectos religiosos.
(D) A arte romântica valoriza o folclórico, o
nacional, que se manifesta pela
exaltação da natureza pátria, pelo
retorno ao passado histórico e pela
criação do herói nacional.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

Assinale a alternativa que contém a
afirmação incorreta:
(A) Há descrição minuciosa de um objeto e
busca de um tema ligado à Grécia
antiga.
(B) O poema pertence ao estilo de época
denominado Simbolismo.
(C) O quarto verso apresenta elementos
litúrgicos.
(D) Ocorre a figura de linguagem
denominada “sinestesia” nos versos 9 e
10.
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40)
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Analise as seguintes afirmações:

I. O Pré-Modernismo foi um período da
literatura brasileira, que teve seu
desenvolvimento no final do século XIX e
seus principais representantes são Mário
de Andrade, Oswald de Andrade e
Manuel Bandeira.
II. A Primeira fase do Modernismo se
caracteriza reconstrução da cultura
brasileira, revisão crítica do passado
histórico e das questões culturais,
abolição da visão de colonizados,
nacionalismo crítico, ironia, linguagem
coloquial, crítica social.
III.
Na prosa da Segunda fase do
Modernismo, o grande foco da prosa de
ficção foram os romances regionalistas
e urbanos. A poesia modernista, quanto
à temática, preocupava-se também com
problemas sociais e históricos.
IV.
A terceira fase do Modernismo (Geração
de 1945) teve como seus principais
representantes
Clarice
Lispector,
Guimarães Rosa, João Cabral de Melo
Neto entre outros.
V.
O Pós-Modernismo é o movimento
artístico registrado após a Segunda
Guerra
Mundial
(1939-1945).
É
considerado um período multifacetado
das manifestações artísticas. Entre suas
características estão: individualismo,
pluralidade, liberdade de expressão e
espontaneidade.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III, apenas...
(B) I, IV e V, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II, III, IV e V, apenas.
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