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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado da 
questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da 
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

26 de agosto

9 às 13h

40 questões

3h30 de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Por que suamos ao sentir calor?

Para refrescar o organismo. Quando o corpo sente 
calor durante ou depois de alguma atividade física, ou 
quando estamos com febre, pequenas glândulas na 
pele produzem o suor. Ele é um líquido levemente sal-
gado, composto por 99% de água. Essa água evapora 
e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo 
mais fresco. Mas se o lugar é quente e úmido, a água 
não evapora e o suor acaba não refrescando.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo com 
base no texto.

1. Podemos afirmar que a primeira linha do 
texto já responde à pergunta do título. As 
explicações subsequentes aprofundam a res-
posta dada.

2. A resposta dada à pergunta do texto é uma 
oração subordinada adverbial final reduzida 
de infinitivo.

3. No segundo período, o termo sublinhado é o 
sujeito da oração principal.

4. O último período do texto apresenta uma 
ideia em adição ao que foi exposto anterior-
mente e esse sentido, coerentemente, foi 
introduzido pela conjunção adversativa “mas”.

5. A expressão “durante ou depois de alguma ati-
vidade física” é um complemento da palavra 

“calor”, por isso é um complemento nominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

2. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em “produzem o suor”, o termo sublinhado é 
objeto indireto do verbo que o precede.

b. Check-square Na frase “o lugar é quente e úmido” temos um 
predicativo do sujeito representado por dois 
adjetivos.

c. SQUARE A expressão sublinhada no terceiro período 
do texto resgata a pergunta feita no título e a 
palavra “líquido” é um predicativo do objeto, 
antecedido por um adjunto nominal.

d. SQUARE Se fosse necessário apor um pronome nominal 
na expressão sublinhada no último período do 
texto, necessariamente a próclise seria obriga-
tória e a expressão teria a seguinte redação: “a 
água não evapora-se.”

e. SQUARE Em “Mas se o lugar é quente e úmido”, as pala-
vras sublinhadas são adjuntos adnominais.

Leia o texto.

Dança da chuva

Você acredita na dança da chuva? Em 1998, o estado 
de Roraima teve quase ¼ de seu território queimado 
por causa de uma seca que já durava três meses. 
Depois de frustradas tentativa de apagar o fogo, o 
governo decidiu recorrer à crendice popular. Dois 
índios caipós, Kucrit e Mantii, foram levados do Mato 
Grosso até Boa Vista para executar a dança da chuva. 
As passagens e o hotel foram pagos pela Funai. Os 
pajés dançaram durante quarenta minutos, às mar-
gens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito de um 
antepassado. Para surpresa geral, a chuva veio e apa-
gou a maior parte dos focos de incêndio.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.



Página 4

Prefeitura Municipal de Rio das Antas • Concurso Público • Edital 02/2018

S27 Professor II  Língua Portuguesa

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) sobre o texto.

( ) O texto corrobora a crendice popular.
( ) A pergunta que inicia o texto é um período 

simples e o verbo é transitivo direto, já que 
o termo “dança” não está antecedido de 
preposição.

( ) Em “recorrer à crendice popular”, o verbo é 
transitivo indireto o que justifica a presença 
da crase diante do substantivo feminino.

( ) O termo “às margens do rio” equivale, em 
sentido, a “nas margens do rio” e a crase está 
correta.

( ) A última frase do texto apresenta um adjunto 
adverbial deslocado e essa estrutura frasal 
justifica a existência da vírgula ali posta.

( ) A regência do verbo “implicar” na frase: 
“Dança da chuva implica destruição de focos 
de incêndio na mata”, está correta.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • V • F • V
c. Check-square V • F • V • V • V • V
d. SQUARE F • F • V • F • V • F
e. SQUARE F • F • F • V • V • V

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Os nomes dos índios no texto estão entre vírgu-
las porque caracterizam um vocativo.

b. SQUARE As palavras “território” e “espírito” são acentua-
das pela mesma regra ortográfica vigente.

c. SQUARE O período sublinhado, na última frase do texto, 
é composto por subordinação e a segunda ora-
ção tem o sujeito subentendido, mas expresso 
na primeira.

d. SQUARE Em “Os pajés dançaram durante quarenta minu-
tos” temos uma construção frasal em que o verbo, 
por ter como complemento “durante quarenta 
minutos”, é classificado com transitivo direto.

e. Check-square Na frase sublinhada no texto:”… que já durava 
três meses”, a palavra “que” é um pronome rela-
tivo, um dos fatores sintáticos para classificar a 
oração como subordinada adjetiva.

5. Analise as afirmativas abaixo:

1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocar-
mos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase 
mudará de sentido.

2. Solecismo é um vício de linguagem e esse 
vício está presente em: “Chegou ao final, 
naquele campeonato mundial, seleções que 
não estavam bem cotadas pela análise técnica.

3. Está de acordo com a norma culta a seguinte 
frase: “Hão de haver ainda outros campeona-
tos mundiais e o Brasil conseguirá a vitória”.

4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concor-
dância verbal está correta.

5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigo-
rosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível 
afirmar que as duas frases se equivalem e 
ambas estão escritas corretamente quando à 
concordância.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Temas de Atualidade 5 questões

6. Recentemente a população mexicana elegeu um 
novo chefe de Estado que, segundo os analistas, pôs 
fim a seis décadas de governos conservadores.

Assinale a alternativa que indica o Presidente eleito 
daquele país.

a. SQUARE Ivo Morales
b. SQUARE Mauricio Macri
c. SQUARE Sebastian Piñera
d. SQUARE Carlos Alvares Quesada
e. Check-square Andrés Manuel López Obrador
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9. Analise as afirmativas abaixo:

1. O Município de Rio das Antas é cortado pelo 
Rio do Peixe e banhado pelo Rio das Antas.

2. O povoamento de Rio das Antas começou no 
início do século 20.

3. Os primeiros habitantes de Rio das Antas 
foram colonos alemães de origem judaica, 
refugiados da Segunda Guerra Mundial

4. Durante a Guerra do Contestado, com medo 
da violência, muitos proprietários abandona-
ram a região.

5. A construção da Estrada de Ferro São Paulo 
Rio Grande (do Sul) foi fator importante para o 
início do povoamento do Município.

6. Alemães e Italianos estão entre os pioneiros 
no povoamento de nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

10. O PIB é uma medida dos bens e serviços que um 
país, uma região, um Estado produz em um determi-
nado período. Segundo a Prefeitura de Rio das Antas, 
com base no IBGE (2015) o PIB anual do Município é:

a. SQUARE Inferior a R$ 29 milhões.
b. SQUARE Cerca de R$ 55 milhões.
c. Check-square Cerca de R$ 145 milhões.
d. SQUARE Cerca de R$ 245 milhões.
e. SQUARE Cerca de R$ 390 milhões.

7. Analise as afirmativas abaixo:

1. Um dos principais acontecimentos de nossa 
história recente foi a greve nacional dos 
caminhoneiros.

2. A greve dos caminhoneiros provocou uma 
séria crise de abastecimento de alimentos e 
combustíveis.

3. A greve dos caminhoneiros alerta para o dese-
quilíbrio de nossa matriz energética, na qual 
predominam acentuadamente os recursos 
não renováveis sobre os renováveis.

4. A greve dos caminhoneiros torna evidente a 
dependência da economia brasileira do trans-
porte ferroviário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Na tentativa de combater a imigração ilegal, o 
governo norte-americano tomou uma atitude que 
provocou forte repúdio no mundo inteiro e mesmo 
entre o público interno.

Assinale a alternativa que descreve corretamente o 
fato.

a. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram enviadas para campos de concentração 
instalados na Flórida e no Alasca.

b. Check-square Centenas de crianças, filhas de imigrantes ile-
gais, foram separadas de seus pais ao entrarem 
no país.

c. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram deportadas sem qualquer aviso prévio 
para os seus países de origem.

d. SQUARE O Governo dos Estados Unidos proibiu a 
entrada no país de imigrantes que tenham 
filhos menores de 5 anos.

e. SQUARE Os filhos dos imigrantes que chegaram aos 
Estados Unidos nos últimos dois anos foram 
expulsos das escolas onde estudavam, mesmo 
os que nasceram no país.
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Informática 5 questões

11. Sobre o modo de exibição protegido do MS Word 
para Office 365 em português, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a leitura e também a 
edição de um documento, de forma a proteger 
seu conteúdo de acesso não autorizado.

b. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a edição de um docu-
mento. Permite, contudo, a visualização do 
arquivo (somente leitura).

c. Check-square É um modo somente leitura no qual a maioria 
das funções de edição está desabilitada, de 
modo a reduzir possíveis riscos provenientes da 
abertura de arquivos não confiáveis.

d. SQUARE É um modo de exibição que desconsidera edi-
ções do documento realizadas por terceiros, de 
modo a exibi-lo com o conteúdo original do 
autor do documento.

e. SQUARE É um modo somente leitura que não permite a 
edição do documento sob nenhuma hipótese. 
Para sair do modo de exibição protegido deve 
ser informada uma senha de administrador do 
computador.

12. O MS Powerpoint Professional Plus 2013 possi-
bilita inserir uma série de elementos a um slide de 
apresentação.

Quais elementos são disponibilizados pelo PowerPoint 
através da guia Inserir?

1. WordArt
2. Equações
3. Gráficos
4. Fórmulas
5. Hiperlinks

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.

13. Sobre o MS PowerPoint 2010 em português, con-
sidere as seguintes afirmativas.

1. Pode-se adicionar um vídeo inserido a uma 
apresentação, porém isso irá aumentar o 
tamanho do arquivo de apresentação.

2. Podem ser adicionados vídeos vinculados, o 
que mantém o tamanho da apresentação 
menor. Recomenda-se armazenar os vídeos 
vinculados e a apresentação na mesma pasta.

3. Pode-se inserir um vídeo através de uma refe-
rência explícita a uma URL http; o vídeo será 
executado automaticamente pela apresenta-
ção quando no modo apresentação de slides.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os 
valores A1:5 A2:15: A3:25 A4:35 A5:45.

Assinale a alternativa que contém o resultado da fór-
mula =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))

a. SQUARE 25
b. SQUARE 35
c. SQUARE 45
d. Check-square 80
e. SQUARE 125

15. Qual formato de célula do MS Excel irá ocultar o 
conteúdo de uma célula que contém o valor 100, de 
modo que ela mantenha o conteúdo mas este não 
seja exibido na tela?

a. Check-square ;;;
b. SQUARE !!!
c. SQUARE ***
d. SQUARE $$$
e. SQUARE &&&
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Legislação Municipal 5 questões

16. Assinale a alternativa correta, em consonância 
com a legislação em vigor.

a. SQUARE Extinto o cargo, o servidor será exonerado.
b. Check-square Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessi-

dade, o servidor estável ficará em disponibili-
dade até o seu adequado aproveitamento em 
outro cargo.

c. SQUARE O retorno à atividade de funcionário em dispo-
nibilidade se dará a qualquer tempo e sem obri-
gatoriedade de manutenção de vencimentos 
compatíveis com os anteriormente percebidos.

d. SQUARE Os Secretários Municipais (Agentes Políticos) 
perceberão subsídios anuais, fixados por 
Decreto de iniciativa do Poder Executivo.

e. SQUARE O vencimento dos cargos públicos é redutível a 
qualquer tempo.

17. É o vencimento do cargo, acrescido das vanta-
gens pecuniárias, permanentes ou temporárias, esta-
belecidas em lei:

a. SQUARE Abono.
b. SQUARE Gratificação.
c. Check-square Remuneração.
d. SQUARE Vencimento.
e. SQUARE Auxílio.

18. Assinale a alternativa que está de acordo com a 
Lei 1114/2000, que instituiu o Plano de Carreira do 
Magisterio Público Municipal.

a. Check-square A Carreira do Magistério Público Municipal é 
integrada pelos cargos de provimento efetivo 
de Professor e de Pedagogo.

b. SQUARE As Gratificações podem ser cumulativas, sem 
limitações.

c. SQUARE A Gratificação pelo exercício de direção de 
unidades escolares só poderá ser concedida a 
Professores.

d. SQUARE Escolas de pequeno porte, segundo a tipologia 
de classificação das unidades escolares, corres-
podem àquelas com até 350 alunos.

e. SQUARE A jornada de trabalho do titular de cargo da 
Carreira será sempre integral.

19. A Comissão de Gestão do Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal é presidida pelo:

a. SQUARE Vice-Prefeito.
b. SQUARE Prefeito Municipal.
c. SQUARE Representante do Poder Legislativo.
d. SQUARE Secretário Municipal de Administração.
e. Check-square Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Esporte.

20. É correto afirmar que:

a. SQUARE A aferição da qualificação será realizada pelo 
Poder Executivo.

b. SQUARE As promoções serão realizadas a cada 2 anos e 
publicadas ao final de cada ano letivo.

c. SQUARE As promoções serão realizadas conforme deter-
minação do Poder Executivo.

d. Check-square A promoção decorrerá de avaliação que con-
siderará o desempenho, a qualificação em ins-
tituições credenciadas e os conhecimentos do 
profissional da educação.

e. SQUARE A avaliação de desempenho será realizada 
trimestralmente e a pontuação de qualifica-
ção e avaliação de conhecimento ocorrerão 
anualmente.

Temas de Educação 10 questões

21. De acordo com a redação dada pela Lei 13.257, 
de 2016, do Estatuto da Criança e do Adolescente é 
direito da criança e do adolescente ser criado e edu-
cado no seio de sua família e, excepcionalmente, em 
família substituta, assegurada a convivência familiar 
e comunitária, em ambiente que:

a. SQUARE Tenha muito conforto e lazer.
b. SQUARE Incentive a educação meritocrática.
c. Check-square Garanta seu desenvolvimento integral.
d. SQUARE Favoreça a inserção do adolescente no mer-

cado de trabalho.
e. SQUARE Auxilie no processo de conformação dos 

corpos.
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22. Para a Teoria Histórico-Cultural, qual é a atividade 
principal da criança em idade escolar?

a. SQUARE Abstrações
b. SQUARE Brincadeira
c. SQUARE Experimentações
d. Check-square Atividade de estudo
e. SQUARE Atividade manipulatória

23. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 
está presente na teoria de aprendizagem conhecida 
como:

a. SQUARE Cognitivista.
b. SQUARE Behaviorista.
c. SQUARE Existencialista.
d. SQUARE Comportamental.
e. Check-square Histórico-Cultural.

24. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996), redação dada pela Lei 
12.796, de 2013, a educação básica obrigatória e 
gratuita dos 4 aos 17 anos de idade é organizada da 
seguinte forma:

1. Creche.
2. Pré-escola.
3. Ensino fundamental.
4. Ensino médio.
5. Ensino Profissionalizante.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

25. Consta no artigo 4 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente que é dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes:

a. Check-square À vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convi-
vência familiar e comunitária.

b. SQUARE À vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à livre expressão e à 
profissionalização.

c. SQUARE Ao lazer, à profissionalização aos quatorze anos 
de idade, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária.

d. SQUARE À vida, à saúde, à liberdade de ir e vir e à convi-
vência familiar e comunitária.

e. SQUARE À vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte e à liberdade de expressão.

26. Consta no artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996), que na oferta de educação 
básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequa-
ção às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente:

1. Conteúdos curriculares e metodologias apro-
priadas às reais necessidades e interesses dos 
alunos da zona rural.

2. Organização escolar própria, incluindo ade-
quação do calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e às condições climáticas.

3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural.
4. Contratação exclusiva de professores que 

moram na zona rural.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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29. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996), que a escola poderá reclassificar os 
alunos, inclusive quando se tratar de transferências 
entre estabelecimentos situados no País e no exterior, 
tendo como base:

a. SQUARE As leis municipais.
b. SQUARE O Regimento interno das escolas.
c. SQUARE As demandas dos gestores escolares.
d. Check-square As normas curriculares gerais.
e. SQUARE O Projeto Político-Pedagógico.

30. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996), incluído pela Lei 13.006, de 2014, que 
a exibição de filmes de produção nacional constituirá 
componente curricular complementar integrado à 
proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição 
obrigatória por, no mínimo:

a. SQUARE 2 horas semanais.
b. Check-square 2 horas mensais.
c. SQUARE 4 horas mensais.
d. SQUARE 6 horas mensais.
e. SQUARE 4 horas semestrais.

Conhecimentos Específicos 10 questões

31. Considere os processos de formação de palavras e 
assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em “girassol, pontapé e planalto” temos compo-
sição por justaposição.

b. SQUARE Na frase: “O escuro lhe trazia arrepios de medo”, 
temos uma derivação por parassíntese.

c. SQUARE Na derivação prefixal e sufixal, dois elementos 
são agregados à palavra primitiva como em: 

“entristecer”, “deslealdade” e “infelizmente”.
d. Check-square Em: “O relâmpago iluminou a noite” e “Eles 

fizeram ataques-relâmpago” temos exemplo 
de derivação imprópria na palavra repetida na 
segunda frase.

e. SQUARE A derivação regressiva forma palavra nova pela 
subtração de um elemento da palavra primitiva, 
como no exemplo “atacar” de “ataque” e “salto” 
de “saltar”.

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) de acordo com a concepção de avalia-
ção que consta nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

( ) Vai além da visão tradicional, que focaliza o con-
trole externo do estudante mediante notas ou 
conceitos, para ser compreendida como parte 
integrante e intrínseca ao processo educacional.

( ) Restringe-se ao julgamento sobre sucessos ou 
fracassos do estudante.

( ) É compreendida como um conjunto de atua-
ções que tem a função de alimentar, sustentar 
e orientar a intervenção pedagógica.

( ) Acontece contínua e sistematicamente por 
meio da interpretação qualitativa do conheci-
mento construído pelo estudante.

( ) Implica a instauração de um longo período de 
diagnóstico, que exige do professor a elabo-
ração de instrumentos capazes de mensurar 
quantitativamente as aprendizagens dos 
estudantes.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V • F
b. SQUARE F • V • V • V • F
c. SQUARE V • F • V • V • V
d. SQUARE F • V • F • F • V
e. Check-square V • F • V • V • F

28. De acordo com a redação dada pela Lei 13.415, 
de 2017, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996), o ensino da arte, especialmente em 
suas expressões regionais, constituirá:

a. Check-square Componente curricular obrigatório da educa-
ção básica.

b. SQUARE Componente curricular facultativo no ensino 
médio.

c. SQUARE Componente curricular facultativo na educação 
básica.

d. SQUARE Eixo orientador no ensino fundamental.
e. SQUARE Eixo orientador na educação infantil.
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34. Associe as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Escola Literária

1. Barroco
2. Arcadismo
3. Romantismo
4. Modernismo

Coluna 2 Característica

( ) A linguagem quanto ao conteúdo enfatiza o 
bucolismo, o Carpe Diem e o Fugere urbem.

( ) Há uma idealização, com extrema valorização 
da subjetividade. A linguagem faz uso de 
descrições minuciosas, com constantes com-
parações e ampla metaforização.

( ) Figuras de linguagem que melhor definem 
o estado de alma do homem é a antítese e o 
paradoxo.

( ) Surgem os poetas condoreiros que defendem 
a justiça social e a liberdade.

( ) Fragmentação e flashes cinematográficos. 
Ironia, humor, piada e paródia com temas 
extraídos do cotidiano.

( ) O homem sente-se dilacerado e angustiado 
diante da alteração de valores, dividindo-se 
entre o mundo espiritual e o mundo material.

( ) Vocabulário e sintaxe mais simples, irregulari-
dade estrófica e gosto por métricas populares.

( ) Quebra de valores artísticos e tradicionais e 
busca de técnicas e meios de expressão capazes 
de traduzir a nova realidade. A ordem é: “Todos 
os ritmos sobretudo os inumeráveis”; “Todas as 
palavras sobretudo os barbarismos universais”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 3 • 2 • 3 • 2 • 2 • 4 • 3
b. Check-square 2 • 3 • 1 • 3 • 4 • 1 • 3 • 4
c. SQUARE 3 • 2 • 1 • 4 • 1 • 3 • 2 • 4
d. SQUARE 3 • 3 • 4 • 4 • 2 • 2 • 1 • 1
e. SQUARE 4 • 3 • 3 • 2 • 1 • 1 • 2 • 2

32. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ).

( ) Nas frases: “Todos consideram correta a sua 
proposta” e “Os professores encontraram a 
solução surpresos”, os predicados têm a mesma 
classificação, pois ambos contêm predicativo 
do sujeito, sendo, pois, verbo-nominais.

( ) Na frase: “Doía-lhe a cabeça”, o termo subli-
nhado tem valor de pronome possessivo; é, 
pois, um adjunto adnominal.

( ) Em: “A resposta ao aluno foi objetiva” e “A res-
posta do aluno foi objetiva”, os termos subli-
nhados são complemento nominal e adjunto 
adnominal, respectivamente.

( ) Em: “A caderneta, guardou-a consigo”, o termo 
sublinhado é objeto direto pleonástico.

( ) Em: “ Repreendeu o aluno que faltou” e “Quero 
que você me explique essa repreensão”, a 
palavra “que” exerce a mesma função sintática: 
ambas são pronomes relativos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V • V
c. Check-square F • V • V • V • F
d. SQUARE F • V • V • F • F
e. SQUARE F • F • F • V • V

33. Assinale a alternativa que apresenta a análise 
estilística correta colocada entre parênteses.

a. Check-square Um deles queria saber dos meus planos; outro, 
se trazia minha bagagem. (zeugma)

b. SQUARE Se vinha, se voltava, se gostava, se amava… 
não sei dizer. (assíndeto)

c. SQUARE Tocava Chopin como ninguém. (catacrese)
d. SQUARE Rios de lágrima me corriam pelos olhos. 

(eufemismo)
e. SQUARE A xícara sentiu o frio de minha mão e a aque-

ceu com seu chá em ebulição. (metonímia)
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36. Sobre coesão e coerência, avalie as afirmativas 
feitas.

1. Nas frases: “O relatório que fiz foi aprovado” e 
“A professora olhou-o e disse: querido aluno, 
sua redação foi excelente”, as palavras subli-
nhas fazem a coesão textual pelo mecanismo 
de coesão referencial, especificamente aná-
fora e catáfora, respectivamente.

2.  Na frase: “O aluno estudou muito e porém foi 
reprovado na prova” as conjunções sublinha-
das conferem a correta coesão entre as frases: 
a primeira adiciona as orações e a segunda 
traz sentido de adversidade entre os enuncia-
dos. Ambas se completam.

3.  É coerente o seguinte período: “Entreguei 
o relatório hoje, embora eu esteja ainda 
fazendo alguns ajustes finais”.

4.  Há coesão porém não há coerência no 
seguinte período: “Pipoca, rapadura, milho 
verde, quentão, pinhão... tudo pronto para a 
festa de réveillon que se aproxima”.

5. Na frase: “Porque ficasse nervosa, sempre se 
saía bem” a coesão foi corretamente estabele-
cida pela conjunção causal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

35. Associe as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 

1. Linguagem
2. Língua
3. Discurso
4. Estilo

Coluna 2 

( ) Contribuição pessoal do indivíduo, manifes-
tada na seleção, por ele feita, dos recursos que 
a língua subministra. É o “espelho da alma”.

( ) Um exemplo de sua manifestação é o ato de 
dançar, assistir a um espetáculo ou mesmo a 
pintura. É a atividade linguística do indivíduo, 
o ato de comunicação verbal da língua.

( ) Sistema gramatical pertencente a um grupo 
de indivíduos. Expressão da consciência de 
uma coletividade.

( ) Vive em perpétua evolução, paralela à do 
organismo que a criou.

( ) Um conjunto complexo de processos – resul-
tado de uma certa atividade psíquica profun-
damente determinada pela vida social. Todo 
sistema que serve de meio de comunicação 
entre os indivíduos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 4 • 4 • 3
b. SQUARE 1 • 3 • 2 • 4 • 1
c. SQUARE 2 • 1 • 3 • 3 • 4
d. SQUARE 3 • 4 • 1 • 1 • 2
e. Check-square 4 • 3 • 2 • 2 • 1
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38. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ).

( ) Os Parâmetros Curriculares Nacionais conce-
bem a linguagem como interação entre os 
indivíduos e o texto é visto como produto da 
atividade discursiva oral ou escrita. Essa con-
cepção vai de encontro àquela que foi ado-
tada a partir da década de 60 e que orienta a 
prática pedagógica e a elaboração de mate-
riais didáticos até hoje.

( ) O tempo e o vento, clássico da literatura bra-
sileira, do autor Euclides da Cunha, é consti-
tuída de três partes: “O continente”, “O retrato” 
e “O arquipélago”. Nessa obra, é narrada a 
saga da formação sócioeconômica e política 
do Rio Grande do Sul.

( ) A função metalinguística da linguagem acon-
tece quando ela – a linguagem –se volta sobre 
si mesma, transformando-se em seu próprio 
referente. Isso acontece nos dicionários, nos 
textos que estudam e interpretam outros tex-
tos, nos poemas que falam da própria poesia 
e nas canções que falam de outras canções ou 
de como se fazem canções.

( ) A intertextualidade encontra-se na base de 
constituição de todo e qualquer texto, par-
tindo-se do princípio sobre o qual todo texto 
remete a outro texto ou a outros, constituin-
do-se como uma “resposta” ao que foi dito ou, 
em termos de potencialidade, ao que ainda 
será dito.

( ) A pontuação está correta em: “ Quase todos 
os professores, que procediam do Rio das 
Antas fizeram aperfeiçoamento; havia, porém, 
alguns que ainda buscavam essa oportuni-
dade. Vale dizer, pois que há nesse município 
grandes perspectivas quanto à educação”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F • F
b. Check-square F • F • V • V • F
c. SQUARE V • V • F • F • F
d. SQUARE F • F • V • F • V
e. SQUARE V • F • F • V • V

37. As frases abaixo são períodos extraídos de supos-
tos textos de redação escolar. Analise-as do ponto de 
vista da ortografia, sintaxe e tessitura textual.

I. A polícia interviu a tempo de evitar o desas-
tre porém, não identificou os meliantes por 
causa da pouca luminosidade das lâmpadas 
florescentes.

II. Não conseguiu realizar o projeto porisso 
começou a degladiar entre si os dois homens.

III. Ele avisou o colega que poderão ainda haver 
novas intervenções naquela comunidade.

IV. Todos tem demonstrado que estão bastante 
afim de manifestar à Vossa Senhoria o desejo 
de melhorar.

Avalie a veracidade das afirmativas feitas sobre as frases.

1. Em I, ocorre os seguintes problemas: uso equi-
vocado de verbo, de vírgula e impropriedade 
vocabular.

2. Em II, há apenas uma impropriedade 
vocabular.

3. Em III e IV, ocorrem problemas com concor-
dância verbal.

4. Em III, há problema de regência verbal. Uma 
possível correção seria: …avisou ao colega de 
que poderão ainda…

5. Em IV, dentre os problemas estão: improprie-
dade vocabular e desvio no uso do acento 
indicador de crase.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
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40. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Somente na conversa mais informal, não pro-
duzimos discurso moldado pelo gênero.

b. SQUARE Os gêneros nem sempre sofrem modificações 
em consequência do momento histórico ao 
qual estão inseridos, já que a história se repete. 
A situação social origina vários gêneros, com 
suas características permanentes.

c. Check-square Só nos comunicamos, falamos e escrevemos 
por meio de gêneros do discurso. Os sujeitos 
têm um infindável repertório de gêneros e, 
muitas vezes, nem se dão conta disso.

d. SQUARE O enunciado, falado ou escrito, nem sempre 
pressupõe um ato de comunicação social, nem 
sempre é a unidade real do discurso. Nesse pro-
cesso, por vezes não existe uma interatividade 
entre sujeitos falantes.

e. SQUARE Se compreendermos o enunciado como uma 
unidade discursiva estritamente social que 
provoca uma atitude responsiva por parte do 
sujeito, passaremos a supor que nem todo e 
qualquer enunciado é produzido para alguém 
ou vem com uma intenção comunicativa 
pré-definida.

39. Assinale a alternativa correta sobre análise lin-
guística e o ensino da língua materna.

a. SQUARE Na prática da análise linguística, o aluno, além 
de saber aspectos estruturais e sitemáticos da 
língua, deve dominar a terminologia gramatical 
para poder usá-la com propriedade.

b. SQUARE Para trabalhar com análise linguística, o profes-
sor precisa levar o aluno a três reflexões: 1. ações 
com a linguagem (epilinguísticas); 2. ações da 
linguagem (atividades da linguagem), 3. ações 
sobre a linguagem (metalinguísticas).

c. SQUARE Fazer Análise Linguística em sala de aula é 
trabalhar com a língua; abordá-la do ponto de 
vista descritivo e prescritivo.

d. SQUARE Tomada no viés que considera a linguagem 
como uma forma de interação, a prática de 
Análise Linguística (AL) assume também um 
caráter dialógico, voltado aos sentidos do texto 
e aos significados produzidos pelas situações 
de interação. Partindo desse pressuposto, é 
viável tratar essa prática em um contexto frag-
mentado e isolado das demais práticas discursi-
vas, já que a AL complementa a fragamentação 
e o isolamento.

e. Check-square O ensino de língua portuguesa, ancorado na 
concepção de linguagem como atividade inte-
rativa, organiza-se em três práticas; uma delas é 
a análise linguística que se volta para os aspec-
tos sistemáticos da língua e não para a termino-
logia gramatical com que a denominamos.
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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