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Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
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Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
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ou rasura.
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Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

As sucessivas revoluções industriais em muito pouco se assemelham a uma revolução de fato, uma vez que tal

2

expressão é representativa de uma mudança abrupta ou a derrubada imediata de uma determinada ordem, configuração ou

3

forma de poder. No caso das revoluções industriais, trata-se de um processo gradual e, sob o ponto de vista histórico,

4

relativamente lento.

5

A terceira etapa desse processo de transformação nos meios e modos de produção iniciou-se na segunda metade do

6

século XX e ainda está em curso, a Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científica

7

Informacional, caracteriza-se pelos avanços nos sistemas de telecomunicações e transportes, pelo surgimento e rápida expansão

8

da informática e da automação, além do desenvolvimento da engenharia robótica. Essa nova configuração estabeleceu

9

profundas transformações no mundo do trabalho.

10

Nas etapas anteriores das produções industriais, observava-se uma crescente substituição do homem pela máquina

11

no processo produtivo, tornando o indivíduo apenas um apêndice de um maquinário cada vez mais amplo e complexo. No atual

12

momento, essa situação ganhou novas e maiores proporções, na medida em que, junto ao maquinário e às novas tecnologias, a

13

informática passou também a atuar. O ser humano passou a ser substituído não apenas pela mecânica, mas também por

14

softwares, que, em muitos casos, passaram a gerir a produção fabril.

15

Além disso, observa-se também a crescente terciarização da economia, em que a maior parte dos empregos gerados

16

passou a se concentrar no setor de comércio e serviços. Tal processo, aliado à flexibilização do trabalho, contribuiu para a

17

precarização das condições do trabalho, para a crise das representações sindicais e para a perda de direitos trabalhistas.

18

Outro aspecto das transformações no mundo do trabalho ao longo da Terceira Revolução Industrial também está

19

ligado à questão espacial entre campo e cidade. Ocorreu uma intensa mecanização dos meios rurais e o desenvolvimento de

20

técnicas e mecanismos agrícolas que propiciaram um grande desemprego nesse meio, o que contribuiu para a intensificação do

21

êxodo rural, isto é, uma migração em massa da população do campo para a cidade.

22

O trabalho, tanto no meio urbano quanto no meio rural, passou a ser exigido muito mais em sua qualificação técnica,

23

uma vez que a operação das novas tecnologias exige determinados conhecimentos específicos que não podem ser realizados

24

por um profissional que não possui uma determinada formação. Tal contexto contribui para a emergência da contradição:

25

aumento do número de empregos e aumento do número de desempregados, uma vez que a massa de trabalhadores que não

26

consegue se adequar às novas condições de trabalho não alcança oportunidades.

27

Como resultado há um crescimento na geração de emprego nos setores informais, onde não há leis e direitos

28

trabalhistas, tendo em vista que esse setor caracteriza-se pela sua desregulamentação e pela ausência de uma hierarquia

29

organizada de trabalho (a maior parte é informal). O resultado é a caracterização de diversos problemas, dentre eles, a pirataria,

30

bastante comum nos países subdesenvolvidos ao final do século XX e início do século XXI.
Por Rodolfo Alves Pena. FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/trabalho-na-terceira-revolucao-industrial.htm
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01) A leitura do texto permite concluir
(A) A tese do fim do emprego, provocado pela revolução
tecnológica, tem como suporte e comprovação de que
tudo é mecanizável.
(B) A revolução tecnológica tem mudado o panorama do
mercado de trabalho, mas não se constitui uma ameaça
ao trabalhador.
(C) O crescimento da automação não significa,
necessariamente, a substituição do homem pela
máquina.
(D) A probabilidade de mudanças de empregos e
profissões é muito remota, apesar dos avanços
tecnológicos.
02) No texto, depreende-se que

05) Ocorre predicado verbal em
(A) “tal expressão é representativa de uma mudança
abrupta” (L.1/2).
(B) “O resultado é a caracterização de diversos
problemas,” (L.29).
(C) “tornando o indivíduo apenas um apêndice de um
maquinário” (L.11).
(D) “O ser humano passou a ser substituído não apenas
pela mecânica” (L.13).
06)
“o que contribuiu para a intensificação do êxodo rural,”
(L.20/21)

(A) O segundo parágrafo retoma o que foi dito
anteriormente, fazendo previsões nada alvissareiras.
(B) o terceiro parágrafo parte da hipótese de que, um dia,
o homem perderá para a máquina o seu espaço no
mercado de trabalho.

O termo “o”, que aparece destacado em negrito, possui o
mesmo valor morfológico que o termo da alternativa
(A) “o”, em “o indivíduo apenas um apêndice de um
maquinário” (L.11).
(B) “um”, em “um apêndice de um maquinário” (L.11).

(C) O sexto parágrafo aponta uma possibilidade de
manutenção do trabalho humano, contudo, a
existência de situações adversas.
(D) Para se manter no mercado de trabalho, é necessário
ao trabalhador buscar maiores informações sobre o
mercado de trabalho a fim melhor adequação à sua
capacidade profissional.

(C) “essa”, em “Essa nova configuração estabeleceu
profundas transformações no mundo do trabalho.”
(L.8/9).
(D) “se”, em “passou a se concentrar no setor de comércio”
(L.16).

03) Está contida no texto uma
(A) Interpretação de tese científica.
(B) Exposição de fatos.
(C) Informação publicitária.
(D) Descrição de ambientes.
04) Sobre os elementos linguísticos no texto, é correto o
que se afirma em
(A) “crescimento” em “há um crescimento” (L.27), muda
de função sintática se houver a substituição do verbo
haver por existir.
(B) “pela máquina” (L.10) indica modo.
(C) “mas”, em “, mas também por softwares, que, em
muitos casos, passaram a gerir a produção fabril.”
(L.13/14) equivale a entretanto, estabelecendo, desse
modo, uma relação de oposição.
(D) “se”, em “trata-se de um processo gradual” (L.3) é
pronome apassivador pessoal.
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07) Revelando a intencionalidade do emissor, a linguagem
usada nesse texto traduz, dentre outras, é
predominantemente
(A) apelativa.
(B) referencial.
(C) fática.
(D) metalinguística.
08) Exerce a mesma função sintática de “de produção”
(L.5) a expressão da alternativa
(A) “de telecomunicações” (L.7).
(B) “da informática” (L.8).
(C) “do homem” (L.10).
(D) “do trabalho” (L.16).
09) Tem função predicativa o termo
(A) “apêndice” (L.11).
(B) “complexo.” (L.11).
(C) “novas” (L.12).
(D) “fabril” (L.14).
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10) Ao usar a voz passiva sintética em “Além disso,
observa-se também a crescente terciarização da
economia,” (L.15), o autor
(A) Não teve como determinar o autor da ação evidenciada
na frase.
(B) Mostrou o fato como provável, além de dependente de
outro fato.
(C) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é
preferível não indicar o agente da passiva.
(D) Ficou dispensado de identificar o agente da ação
destacada.
11)
“há leis” (L.27)
A única variação estrutural correta para a expressão
destacada na oração em evidência é
(A) Existirão leis.
(B) Terão leis.
(C) Ocorrerá leis.
(D) Existirá leis.

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “estabeleceu” (L.8) e a composta
(A) Tivesse mudado.
(B) Tinha mudado.
(C) Teria mudado.
(D) Tem mudado.
15) A oração “que (...) passaram a gerir a produção fabril.”
(L.14)
(A)
(B)
(C)
(D)

Explica o nome.
Completa o sentido do verbo.
Equivale a um substantivo.
Completa o sentido de um nome.

12) No que se refere aos recursos da língua usados no
texto, está correto que se afirma em
(A) A oração “na medida em que (...) a informática passou
também a atuar.” (L.12/13) é uma subordinada
adverbial proporcional.
(B) “se”, em “não consegue se adequar às novas condições
de trabalho” (L.25/26), expressa ideia de apassivação.
(C) “por um profissional” (L.24) é agente da ação verbal.
(D) A oração “que não podem ser realizados por um
profissional” (L.23/24) tem valor explicativo.
13) Os termos “uma vez que” (L.1) e “tendo em vista que”
(L.28), no texto, expressam, respectivamente, ideias
de
(A) Tempo e causa.
(B) Causa e causa.
(C) Causa e Consequência.
(D) Condição e conclusão.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
De acordo com o disposto na Lei Municipal 215/2015 que
Dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos
profissionais da educação básica do magistério público da
rede municipal de ensino de Pedro do Rosário e dá outras
providências, responda as questões 16 e 17.
16) Promoção é a passagem do profissional da educação,
titular do cargo em caráter efetivo de uma classe para
outra, conforme exigência de nova habilitação ou
titulação obtida em instituição credenciada pelo
Ministério da Educação. Analise as afirmativas
abaixo.
I. As promoções serão concedidas durante os meses de
agosto e dezembro de cada ano, desde que haja
candidatos habilitados.
II. Compete ao servidor interessado requerer a sua
promoção, preenchendo requerimento próprio dirigido
à Secretaria Municipal de Educação e juntando a este,
documentos comprobatórios de sua habilitação.
III. O servidor promovido terá respeitado o tempo de
serviço para a nova classificação da referência na
Classe seguinte.
IV. Será
aceita
declaração
como
documento
comprobatório de graduação e habilitação.
V. Os efeitos financeiros referentes à concessão da
promoção serão a partir da data da efetivação do
pedido.
Estão corretas as afirmativas:
(A) I, II, III apenas
(B) I, II, III, IV e V
(C) II, III e V apenas
(D) II, III e IV apenas

QUESTÕES DE 16 A 20
17) Analise as afirmativas e marque a incorreta.
(A) A qualificação dos profissionais do magistério,
objetivando o aprimoramento permanente do ensino e
a progressão na carreira, será assegurada através de
cursos de formação, aperfeiçoamento, especialização,
mestrado e doutorado, em instituições públicas ou
privadas, credenciadas com prioridade para as
públicas de programas de aperfeiçoamento em serviço
e de outras atividades de atualização profissional, com
base no plano Municipal de Educação de Pedro do
Rosário.
(B) Ficará instituída, por ato do Poder Executivo, a
Comissão Permanente de Gestão do Plano de Carreira
e Remuneração do Magistério Público Municipal com
a finalidade de orientar sua implantação,
operacionalização, revisão e mediar a negociação do
reajuste salarial.
(C) Os profissionais da Educação Básica serão
aposentados de acordo com os dispositivos da
Constituição
Federal
e
da
legislação
infraconstitucional específica.
(D) Progressão é a passagem do profissional da educação
da referência em que se encontra para outra
imediatamente superior a de outra carreira.
18) Analise as afirmativas.
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público na educação básica, de
acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios:
I. participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II. participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.
Está(ão) correta(s):
(A) Afirmativa I apenas.
(B) Afirmativa II apenas.
(C) Afirmativas I e II.
(D) Nenhuma das afirmativas.
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19) A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas
de ensino no provimento da educação intercultural às
comunidades indígenas, desenvolvendo programas
integrados de ensino e pesquisa. Os programas serão
planejados com audiência das comunidades indígenas,
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os
seguintes objetivos:
(A) Desenvolver currículos e programas específicos, neles
incluindo os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades.
(B) Utilizar o mesmo material didático disponibilizado
para a educação básica de todas as regiões.
(C) Fortalecer ás práticas sócio-culturais e a língua
materna de cada comunidade indígena.
(D) Manter programas de formação de pessoal
especializado, destinado à educação escolar nas
comunidades indígenas.
20) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos
ensinos fundamental e médio na idade própria e
constituirá instrumento para a educação e a
aprendizagem ao longo da vida. Os sistemas de
ensino manterão cursos e exames supletivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter
regular. Os exames a que se refere este artigo realizarse-ão:
(A) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezesseis anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
(B) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezoito anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de vinte anos.
(C) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de dezessete anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezenove anos.
(D) No nível de conclusão do ensino fundamental, para os
maiores de quinze anos; no nível de conclusão do
ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

Leia o texto a seguir para responder às questões de 21 a 26.
Texto 1- Educação: lições da Finlândia.
Por Carolina Pavanelli
Publicado em 22/03/2019

Rio - Os resultados da Finlândia no PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) são impressionantes. Mas, quando
o assunto é educação, o país nórdico europeu nunca deixa de nos impressionar. Há alguns meses, eu embarquei para esse frio e
distante país para entender o que a Finlândia tem de especial. Passei dez dias visitando escolas em diferentes cidades e o que vi
mexeu para sempre com minhas percepções.
A começar, a relação com os professores é completamente diferente não só do Brasil, mas de diversos outros países. Ser professor
é uma das profissões de maior prestígio na Finlândia – e isso não tem a ver necessariamente com salário, dado que eles são muito
parecidos por lá, mas com a relevância da função. Para ser professor de Ensino Fundamental, é preciso um preparo
desproporcional ao que temos aqui, tendo o equivalente a um mestrado. Ou seja, para ensinar crianças, é preciso saber e estudar
muito. Nada além do óbvio, certo? Mas um óbvio quase inalcançável na maioria das realidades. Além disso, a base curricular
finlandesa dá aos profissionais muita liberdade para trabalhar, criar em cima de conteúdos desgastados e adaptar suas aulas ao
público e à forma que cada um entende ser a melhor para os alunos aprenderem. Vi mestres trabalhando juntos em projetos
interdisciplinares interessantíssimos e bastante aplicados à realidade dos alunos.
Esses, por sua vez, são o centro de tudo. A começar pela extrema preocupação com o bem-estar deles, com várias atividades ao
ar livre (exceto no frio extremo, no meio do inverno), momentos de *mindfulness e intervalos a cada 45 minutos de aula. Chegando
na escola, é preciso tirar os sapatos – visitantes também – o que nos deixa muito mais à vontade em um ambiente bastante
convidativo. Não há salas diferenciadas pelo rendimento dos alunos e, aparentemente, nenhum estímulo à competição: todos são
capazes e incentivados a alcançarem seus objetivos. Os alunos por lá aprendem fazendo, com diversas aulas práticas e objetivos
de aprendizagem bastante definidos. E quem pensa que isso tudo se dá em ambientes altamente tecnológicos se engana. Na
Finlândia, o moderno se mistura ao tradicional. Muitas foram as salas que eu vi, nas quais uma lousa digital divide lugar com
brinquedos de montar e cartolinas nas paredes.
Ir à Finlândia para aprender sobre educação beira o atestar o óbvio: é claro que, com professores valorizados e alunos incentivados,
os resultados serão excepcionais. No entanto, o que chama mesmo a atenção é que eles não parecem fazer o que fazem pelo
resultado que terão em provas como o PISA, mas por realmente acreditarem que a vida de cada um vai ser melhor assim. É o fim
em si mesmo, e os resultados são tão somente uma consequência fabulosa e coerente desse fim.
*mindfulness = atenção plena
Carolina Pavanelli trabalha com educação há dez anos e dá aulas de Redação com ênfase na produção de textos nos moldes dos vestibulares e ENEM.
Além disso, é diretora pedagógica de uma Plataforma de Ensino, produzindo materiais didáticos e capacitação de professores no Brasil.
https://odia.ig.com.br
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21) Analise as afirmativas a seguir sobre o texto lido.
I. O segundo parágrafo do texto é predominantemente
injuntivo.
II. Observa-se que parte do texto é estruturado com
argumentação consistente.
III. A mensagem do texto está centrada no seu referente
como principal função.
Estão corretas as afirmativas:
(A) I e II apenas.
(B) I e III apenas.
(C) II e III apenas.
(D) III apenas.
22) São fatores que beneficiam a educação na Finlândia,
exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Maleabilidade da base curricular.
Interação entre disciplinas.
Capacitação e importância do professor.
Ambiente de aprendizagem focado no docente.

23) Assinale a alternativa que contém uma palavra que faz
referência ao país nórdico europeu:
(A)
(B)
(C)
(D)

Germânicos.
Mouros.
Asiáticos.
Africanos.

24)
“Esses, por sua vez, são o centro de tudo.” 3º§
O pronome sublinhado no trecho acima se refere a:
(A) Mestres .
(B) Projetos.
(C) Alunos.
(D) Objetivos.

27)
e·du·ca·ção
(latim educatio, -onis)

substantivo feminino
1. Conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenv
olvimento geral do corpo e do espírito.
2. Conhecimento e prática dos usos considerados .corret
os socialmente. = CIVILIDADE, CORTESIA, PO
LIDEZ
"educação", in Dicionário Priberam da Língua
Portuguesa [em linha], 20082013, https://dicionario.priberam.org/educa%C3%
A7%C3%A3o [consultado em 27-03-2019].

Analise as afirmativas a seguir sobre o texto acima.
I. A função metalinguística está presente no texto.
II. Existe uma intertextualidade entre o texto acima e o
primeiro – “Educação: lições da Finlândia”.
III. Há registros de oralidade no texto do dicionário.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I apenas.
(B) I e II apenas.
(C) II e III apenas.
(D) III apenas.
28) Leia, com atenção, a tirinha a seguir.

25) “No entanto, o que chama mesmo a atenção é que eles não
parecem fazer o que fazem pelo resultado (...). ” 4º§
A conjunção destacada nessa frase exprime uma ideia de:
(A) Conclusão lógica.
(B) Ressalva de pensamento.
(C) Explicação ou motivo.
(D) Consequência ou efeito.
26) “Os resultados da Finlândia no PISA (Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes) são
impressionantes.” 1º§
A frase acima, em relação à educação da Finlândia,
configura-se como uma:
(A) Quantificação.
(B) Qualificação.
(C) Indefinição.
(D) Prescrição.
CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

https://www.google.com
É correto afirmar sobre o processo de formação da palavra
“telefones” no segundo quadrinho:
(A) Derivação prefixal.
(B) Hibridismo.
(C) Composição por justaposição.
(D) Composição por aglutinação.
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29) Há erro ortográfico em:
(A) As escolas precisam de boas práticas para retenção de
alunos.
(B) A interdisciplinaridade contribue para a garantia da
qualidade da educação.
(C) São inigualáveis os resultados da Finlândia no PISA.
(D) O professor explicou ao aluno que o cataclismo é uma
grande inundação, um desastre ambiental.
30) “Os especialistas veem com otimismo as tendências
educacionais no Brasil.”
O singular da forma verbal sublinhada é:
(A) Vir.
(B) Vem.
(C) Vêm.
(D) Vê.
31) Assinale a alternativa em que a redação da frase
contraria a norma padrão da Língua Portuguesa.
(A) “E quem pensa que isso tudo se dá em ambientes altamente
tecnológicos se engana.” 3º§
(B) “Ou seja, para ensinar crianças, é preciso saber e estudar
muito.” 2º§
(C) “Chegando na escola, é preciso tirar os sapatos – visitantes
também – o que nos deixa muito mais à vontade (...).” 3º§
(D) “Há alguns meses, eu embarquei para esse frio e distante país
para entender o que a Finlândia tem de especial.” 1º§
32) “Muitas foram as salas que eu vi, nas quais uma lousa digital
divide lugar com brinquedos (...).” 3º§

34) “É importante que o professor desenvolva projetos
multidisciplinares.”
A oração destacada é assim classificada:
(A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
(B) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
(C) Oração subordinada substantiva predicativa.
(D) Oração subordinada substantiva subjetiva.
35) Sobre as variações linguísticas é incorreto afirmar:
(A) As variações linguísticas dizem respeito a um
organismo vivo, que é a língua, portanto devem ser
respeitadas.
(B) As transformações de palavras ou expressões
comprovam o dinamismo da língua.
(C) A língua padrão ainda alcança maior prestígio social.
(D) A língua padrão deve ser mantida na modalidade oral
e escrita, a fim de se preservar o sistema linguístico.
36) Assinale a alternativa na qual o exemplo não confirma
a figura de linguagem apresentada.
(A) O Mestre dos mestres, o maior educador da História,
ensinou ao mundo grandes verdades. - Antonomásia.
(B) Os alunos gostam de chutar a redonda nas aulas de
Educação Física. - Metonímia .
(C) Essas senhoras são sumamente sensívies. Anacoluto.
(D) Espero que me compreenda ele a mim. – Pleonasmo.
37) Leia com atenção:

O vocábulo “que”, sublinhado nessa frase, mantém com seu termo
antecedente uma relação sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Substituição.
Adição.
Explicação.
Exemplificação.

33) “Há alguns meses, eu embarquei para esse frio e distante país
para entender o que a Finlândia tem de especial.” 1º§
Marque a alternativa que apresenta o sentido do conectivo
sublinhado nessa frase.
(A)
(B)
(C)
(D)

Explicação.
Finalidade.
Adição.
Causa.
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Maurício de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos
reservados.
A tirinha apresenta a seguinte figura de linguagem visual:
(A) Metáfora.
(B) Hipérbole.
(C) Sinestesia.
(D) Hipérbato.
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38)
(A) Esses estilos foram muito explorados no período do
Arcadismo.
(B) O Cultismo significa “jogo de palavras” e valoriza os
detalhes e a forma textual.
(C) O Conceptismo significa “jogo de ideias” com o uso
de argumentos racionais e valorização do conteúdo
textual.
(D) O Sermão da Sexagésima de Padre Antônio Vieira
pertence ao estilo conceptista.
39) São características predominantes
contemporânea, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

literatura

Temas cotidianos e regionalistas.
Intertextualidade e metalinguagem.
Cientificismo e busca da perfeição.
Mistura de tendências estéticas ou ecletismo.

40) A Literatura Contemporânea
representantes, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

da

tem

como

seus

Clarice Lispector.
João Cabral de Melo Neto.
Oswald de Andrade.
Guimarães Rosa.
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