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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
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
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
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.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

Página 2 / 12

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PI

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

Já faz tempo que nos olvidamos de ser gente. O estresse da vida moderna nos distanciou. No dia a dia, ninguém

2

mais tem tempo. Cada um vai para o seu lado construir e viver o mundo de suas próprias circunstâncias, na sequência

3

natural do ideário de vida que escolheu.

4

A tecnologia, produto acabado da ciência e da engenharia, nos envolve em um monte de instrumentos físicos e

5

lógicos, e chegam às nossas vidas sob a forma de computadores, tablets e celulares que, com seu inúmeros “apps”, nos

6

tragou, e no silêncio jogou fora o saudável intuito de sermos gregários.

7

Com isso a Grei, a irmandade antiga, plasmada pelo "homo sapiens", o homem sábio, entrou em colapso com o

8

avanço tecnológico. Tudo mudou e muda celeremente: o mundo tecnológico tem pressa e somos forçados a acompanhar.

9

A revolução cognitiva, no entanto, entrou em choque com a inata capacidade que somente o nosso cérebro possui

10

dentre todos os animais, e nos permite agregar-nos em conjuntos humanos organizados - homem, mulher, filhos, amigos,

11

vizinhos etc., dando ao homem a capacidade de se tornar independente, em relação às suas limitações biológicas.

12

Deixando a profundidade de lado, como diria Belchior, o homem dos primeiros tempos, vivendo a "grei", em

13

seus pequenos espaços estabeleceu regras para a sua própria humanização. Deixou para trás a antropofagia e se uniu para

14

vencer a fome e as intempéries da natureza, e forçosamente criou formas para viver como gente, nessa viagem fantástica

15

de sequência da vida.

16

Nos seringais, os soldados da borracha alojavam-se nos tapiris para extração do látex, e viviam praticamente

17

como o homem de Neanderthal: vida insólita, doida, parida do ventre da pobreza humana, despidos dos bens elementares

18

da vida para serem viventes comuns entre as feras da natureza.

19

Já nos fins de safras, a história era outra. Eles desciam o rio, abonavam-se com a venda do produto, e se tornavam

20

novamente gregários, mas desta vez com as "mulheres de vida fácil" – tudo para sentir que não perdiam a ternura, nem o

21

jeito de enxergar os prazeres da vida, e até rezavam: “Padre nosso pequenino me afaste do mau olhado, das serpentes e

22

da praga do mau vizinho”.

23
24

No início do inverno, quando a chuva, impiedosamente, castigava, inundando a "picada" e as “colocações” da
seringa que lhe davam acesso às arvores das quais sobrevivia, voltavam às famílias.

25

Nelas, ainda no sentimento gregário da época, pediam benção aos mais velhos e “respeitavam” as donzelas. A

26

virgindade, aliás, era um instituto genuinamente reconhecido. Dela cuidavam o pai, a mãe, os irmãos, a irmã, os vizinhos,

27

o padre, mas nem sempre a própria donzela, porque às vezes ela se descuidava e se emprenhava do boto tucuxi... E aí,

28

babau!

29

Mas, com a chegada da modernidade, a avidez do consumo tomou conta de todos nós, tornando-nos uma legião

30

de estressados, portanto desagregados. Desumanizamos a grei conquistada e colocamos em seu lugar o domínio do celular,

31

com o Facebook, o WhasApp, o Instagram, o Twiter...

32

Agora, em casa, cada um se isola no seu mundo virtual e parece que não precisamos uns dos outros, que nunca

33

adoecemos, que não precisamos de afeto, muito menos de dialogar FACE A FACE. Que na casa não existem velhos ou
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34

crianças, que todos estão “por dentro” e são iguais perante a lei do mundo cibernético. E como não se olham, não se

35

beijam, não se cumprimentam, desagregaram-se completamente. A mesa de jantar agora é o ponto do lado do computador

36

ou do celular. Parece até que a gente nem se gosta mais!

37

Os afazeres da casa ainda são da mãe e do pai, os únicos que sobraram da farra cibernética e, por isso, ficaram

38

de fora também do “aparato bélico” do mundo virtual.

39

Gosta-se, hoje, muito mais dos amigos de outro mundo, o virtual, do que os de sua própria grei. Dos de casa,

40

nem se diga!

41

A modernidade, como se vê, foi paradoxal. Avançou, facilitou, mas deixou no ar vestígios de ruindade. Já não

42

há mais tempo para as tarefas escolares em casa, as crianças enjaularam-se nos quartos, apressadas para o combate dos

43

jogos, ou a sintonia dos canais dos yotubers preferidos. Na verdade, quando muito dizem "oi" e passam. E o linguajar é

44

um atentado violento ao pudor: "Tem problema, véi", Tá “me tirando” mano.... “tua mente tá bugada" – um Deus nos

45

acuda!

46

E tudo isso é contributo do estresse cibernético e da vida moderna sem ternura. Da perplexidade do consumo, da

47

falta do diálogo das crianças e adolescentes da “geração Z”, que disputam as melhores griffes do aparato eletrônico. E

48

haja dinheiro no bolso dos papais para atender às suas demandas, senão é confusão na certa.

49

E o pior, é que, no atropelo, os “conectados” chamam os mais velhos de retrógados, de burros. Dir-se-ia a

50

avacalhação do homem gregário e o surgimento dos vassalos da cibernética, teclando no mundo da lua. [...]

51
POR ARIMAR SOUZA DE SÁ – FONTE: http://rondonoticias.com.br/noticia/cultura/17999/o-estresse-cibernetico-e-avida-moderna-sem-ternura-por-arimar-souza-de-sa
01) De acordo com o texto, é correto afirmar
(A) O uso da tecnologia moderna promove a desagregação
da família, porém estabeleceu limites rígidos aos
jovens usuários dela.
(B) A conduta da juventude, não raro, está condicionada
aos desmandos veiculados pelas mídias sociais.
(C) Fica explícita a insatisfação do pai de família, uma vez
que o direito de educar seus filhos lhe foi tirado pela
irresponsabilidade eletrônica.
(D) Ressalta os efeitos negativos das mídias sociais no
processo de desconstrução do tecido familiar e na
formação dos jovens.
02)
Na verdade, quando muito dizem "oi" e passam. E o
linguajar é um atentado violento ao pudor: "Tem problema,
véi", Tá “me tirando” mano.... “tua mente tá bugada" – um
Deus nos acuda!
Com base no fragmento textual acima, analise as
proposições e marque a alternativa correta.
O uso de aspas no trecho transcrito tem o propósito de
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(A) inserir um argumento de autoridade no discurso do
narrador, corroborando a veracidade do seu ponto de
vista.
(B) conferir confiabilidade ao discurso do narrador e
atribuir validade à citação.
(C) introduzir no discurso um recurso linguístico para
demarcar a voz alheia.
(D) ressaltar a ocorrência de empréstimos linguísticos
(estrangeirismos) no texto.
03) A alternativa em que a oração transcrita tem função
restritiva é
(A) “que escolheu” (L.3).
(B) “que não perdiam a ternura” (L.20).
(C) “que a gente nem se gosta mais!” (L.36).
(D) “que disputam as melhores griffes do aparato
eletrônico.” (L.47).
04) Identifique a alternativa que tem a proposição
verdadeira
(A) A expressão “ou” (L.36) expressa ideia de exclusão.
(B) “O vocábulo “se” (L.36) tem o mesmo valor sintáticosemântico do “se” (L.41).
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(C) A expressão “do que” (L.39) forma uma oração
comparativa com a forma verbal subtendida.
(D) A forma verbal “passam” (L.43) evidencia sujeito
indeterminado.

(D) ocorrerá mais tempos.

05) Há correspondência modo-temporal entre a forma
simples “mudou” (L.8) e a composta

(A) “A expressão ‘”mulheres de vida fácil”’ (L.20) foi
usada em sentido denotativo.
(B) O vocábulo “lhe” (L.24) desempenha a mesma função
sintática da expressão “de retrógrados” (L.49).
(C) O termo “pai” (L.26), sintaticamente, tem
equivalência com a função sintática do vocábulo
“vestígios” (L.41).
(D) “ainda” (L.37) expressa ideia de tempo.

(A) teria mudado.
(B) tem mudado.
(C) tivesse mudado.
(D) tinha mudado.
06)

10) Exerce função predicativa o termo

“Já faz tempo que nos olvidamos de ser gente.” (L.1).
Com relação ao período em evidência, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O verbo fazer está empregado como pessoal.
A segunda oração exerce função predicativa.
O termo “tempo” modifica o verbo.
A terceira oração é paciente da ação verbal.

II.

“A revolução cognitiva, no entanto, entrou em
choque com a inata capacidade” (L.9).
“Mas, com chegada da modernidade, a avidez do
consumo tomou conta de todos nós” (L.29).

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque,
estabelecem, respectivamente, as relações de
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) “moderna” (L.1).
(B) “independente” (L.11).
(C) “virtual” (L.39).
(D) “eletrônico” (L.47).

11)
I.

07)
I.

09) Sobre os elementos linguísticos do texto, é correto
afirmar:

conclusão e adição.
explicação e oposição.
ressalva e ressalva.
adversidade e alternativa.

08)
“há mais tempo” (L.42).
A única variação estrutural correta para a expressão
transcrita é
(A) existirão mais tempos.
(B) haverão mais tempos.
(C) terão mais tempos.
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

II.

“Os afazeres da casa ainda são da mãe e do pai, os
únicos que sobraram da farra cibernética e,”
“por isso, ficaram de fora também do “aparato
bélico” do mundo virtual.” (L.37/38).

Há, entre os itens I e II, uma relação de
(A)
(B)
(C)
(D)

causa e efeito.
concessão e adição.
condição e finalidade.
explicação e conclusão.

12) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a
(A) “diria”, em “como diria Belchior” (L.12) expressa uma
ação incerta no passado.
(B) “ou” em “não existem velhos ou crianças” (L.33/34)
exprime, nesse caso, ideia de exclusão.
(C) O termo “até”, em “Parece até que a gente nem se
gosta mais!” (L.36) indica, nesse caso” limite.
(D) Na oração “como se vê” (L.41), constata-se a omissão
do agente da ação verbal.
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13) Uma análise dos elementos linguísticos que compõe o
texto permita afirmar
(A) “se”, em “se uniu” (L.13), é parte integrante de “uniu”.
(B) “perdiam” (L.20) possui sujeito indeterminado.

(B) O termo "Se" (v. 4) denota condição.
(C) O vocábulo "Até" (v. 7) tem valor expletivo.
(D) 0 pronome "se" (v. 8) é reflexivo.

(C) “é que” (L.49), porque tem valor expletivo, pode ser
retirado da frase, sem causar prejuízo ao contexto.
(D) O pronome “se”, em “Dir-se-ia” (L.49), também
poderia figurar de forma enclítica, considerando que a
frase se inicia pelo verbo.
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO
TEXTO
1.
2.
3.
4.

Parece, ou eu me engano, que esta fonte
De repente o licor deixou turvado,
o céu, que estava limpo, e azulado,
Se vai escurecendo no horizonte:

5.
6.
7.
8.

Por que não haja horror, que não aponte
O agouro funestíssimo, e pesado,
Até de susto já não pasta o gado;
Nem uma voz se escuta em todo o monte.

9. Um raio de improviso na celeste
10. Região rebentou; um branco lírio
11. Da cor das violetas se reveste;
12. Será delírio! não, não é delírio.
13. Que é isto, pastor meu? Que anúncio é este?
14. Morreu Nise (ai de mim!) tudo é martírio.
COSTA, Cláudio Manuel da Poemas. São Paulo: Círculo do
Livro, s/d. p. 95.
14) No texto,
(A) o eu-lírico oscila entre sentimentos contraditórios.
(B) a natureza comunga dos sentimentos do sujeito
poético.
(C) o espaço telúrico apresenta-se como refúgio ideal para
o homem.
(D) o eu-lírico mostra-se angustiado por não compreender
a mudança na realidade circundante.
15) A alternativa em que há uma explicação correta para o
termo transcrito é
(A) A expressão "De repente" (v. 2) exprime modo.
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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16) As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica, visam, Exceto:
(A) Estabelecer normas obrigatórias para a Educação
Básica que orientam o planejamento curricular das
escolas e dos sistemas de ensino.
(B) Orientar as escolas na organização, articulação,
desenvolvimento e avaliação de suas propostas
pedagógicas.
(C) Promover a equidade de aprendizagem, garantindo
que conteúdos básicos sejam ensinados para todos os
alunos.
(D) Reelaborar a proposta curricular tornando a Base
Nacional Comum Curricular opcional para a rede
particular de ensino.
17) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº
9.394/96, fixa as diretrizes e bases da educação
nacional e assegura que, a educação básica tem por
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no
trabalho e em estudos posteriores. Na Educação
Básica, é correto afirmar que:
(A) É exclusivamente organizada por séries anuais, não
contemplando alternância regular de períodos de
estudos.
(B) É vedado a reclassificação dos alunos quando se tratar
de transferências entre estabelecimentos situados no
País e no exterior.
(C) É permitida a organização de grupos não-seriados,
com base na idade, na competência e em outros
critérios de organização, sempre que o interesse do
processo de aprendizagem assim o recomendar.
(D) É permitido a redução no calendário do número de
horas letivas previsto na Lei, de acordo com as
peculiaridades locais.

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) Classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com
níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o
ensino de línguas estrangeiras.
(D) Períodos semestrais, ciclos ou alternância regular de
períodos de estudos.
19) Ao longo de sua história, a Educação de Jovens e
Adultos, como é hoje denominada, realizou-se como
prática social através de instituições formais ou não
formais. A Educação de Jovens e Adultos, de acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei nº9394/96, é destinada àqueles que não tiveram:
(A) Acesso ou continuidade de estudos nos ensinos
fundamental e médio na idade própria.
(B) Mais acesso à escola quando completaram quinze anos
de idade.
(C) Condições
de
participar
de
um
curso
profissionalizante na idade própria.
(D) Condições de frequentar uma escola devido a sua
deficiência física ou mental.
20) A Educação Escolar Indígena diz respeito à escola
projetada para os índios de acordo com as
características próprias de cada povo. O currículo da
educação escolar indígena não deve:
(A) Incentivar o respeito ao próximo afirmando a sua
identidade indígena.
(B) Ser apenas uma grade de matérias sobrepostas sem
contextualização.
(C) Ser planejado de modo a apoiar a característica da
escola indígena.
(D) Ter como base o contexto e as práticas socioculturais
de cada sociedade indígena.

18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº9394/96, não é assegurado
a educação básica, a organização de:
(A) Grupos não-seriados, com base na idade, na
competência e em outros critérios.
(B) Blocos de ensino com conteúdo de no mínimo mil
horas anuais de carga horária.
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A importância da norma culta
Diálogo difícil do professor de Português com os
alunos é convencê-los a falar e a escrever conforme as
normas da língua culta.
Para muitos representam esses padrões uma
imposição das classes dominantes e devem ser, como outras
formas de opressão, abolidos, em benefício do sofrido povo
brasileiro.
Existe em tal argumentação uma convergência de
elementos heterogêneos. Ressalve-se, de logo, que a língua,
toda língua, é sempre uma propriedade coletiva, um bem
socializado; um patrimônio nacional. Nenhuma classe é
donatária exclusiva do idioma.
Mas a grande confusão está mesmo no entendimento
deficiente do processo de comunicação. Vivendo em
comunidade, todo falante é naturalmente entendido pelos
parentes. Há, porém, outros estratos na vida social; a escola,
a igreja, o clube, o trabalho que proporcionam momentos
informais e formais. O falante civilizado não deve se
expressar, em toda parte, em todo momento, com a
linguagem da tribo ou do clã. Seria uma inadequação a ser
repelida pela sociedade como um comportamento
inconveniente.
Ao instruir o estudante no manejo oral e escrito das
modalidades cultas não está o professor de Português
impondo-lhe um código arbitrário, mas simplesmente
habilitando-o a que, em qualquer situação, possa utilizar o
extraordinário instrumento que é uma língua de civilização.
O conhecimento do idioma é então necessário como
o de outras normas de convivência social.
Se não se aceitam as normas de educação, de
higiene, de trânsito etc., o resultado é o retorno às selvas.
Mas, ainda nesse caso extremo, porque o homem não vive
isolado, sempre haverá alguma regra a ser seguida.
O acesso à língua culta, por ser uma certidão de
cidadania, constitui-se numa aspiração legítima. Cumpre ao
professor de Português assegurar a seus alunos esse direito.
Jairo Dias de Carvalho, Jornal dos Sports – 20/11/1992.
21) A alternativa em que a palavra destacada não está
corretamente interpretada de acordo com o seu sentido
no texto é:
(A) “...devem ser, como outras formas de opressão,
abolidos...” = EXTINTOS.
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QUESTÕES DE 21 A 40
(B) “Cumpre ao professor de Português assegurar a seus
alunos...” = GARANTIR.
(C) “...uma convergência de elementos heterogêneos.” =
SEMELHANTES.
(D) “Seria uma inadequação a ser repelida pela
sociedade...” = REJEITADA.
22) De acordo com a tipologia textual, o texto é
predominantemente:
(A) Narrativo.
(B) Injuntivo.
(C) Narrativo-descritivo.
(D) Dissertativo-argumentativo.
23) Leia:
I. “As armas e os Barões assinalados
Que da Ocidental praia Lusitana,
Por mares nunca de antes navegados
Passaram ainda além da Taprobana,
Em perigos e guerras esforçados,
Mais do que prometia a força humana,
E entre gente remota edificaram
Novo reino, que tanto sublimaram”
Camões)

(Luís Vaz de

II. “Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.”
Bandeira)

(Manuel

III. LAVÍNIA: (sacode Vicente) Vicente! Não ouve o apito
do trem? Desistiu de ir?
VICENTE: Não. Eu vou. Preciso ir. Eu mando notícias.
LAVÍNIA: Amanhã mesmo?
VICENTE: Amanhã. Adeus.
LAVÍNIA: Adeus. (Beijam-se com amor.) (Jorge de
Andrade)
De acordo com os gêneros literários, assinale a afirmação
incorreta:
(A) Os versos do fragmento I apresentam características
do gênero épico.
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(B) Os versos do fragmento II apresentam características
do gênero lírico.
(C) Os versos dos fragmentos I e II possuem
características do gênero lírico.
(D) O fragmento III possui características do gênero
dramático.
24) O fragmento abaixo foi extraído do livro “Triste fim de
Policarpo Quaresma” de Lima Barreto, em que o
personagem enviou um requerimento à Câmara dos
Deputados:
1 “Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário
público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao
Brasil; certo também de que, por esse fato, o falar e o
escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem
na humilhante contingência de sofrer continuamente
censuras ásperas dos proprietários da língua; sabendo, além,
que dentro do nosso país, os autores e os escritores, com
especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à
correção gramatical, vendo-se, diariamente, surgir azedas
polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso
idioma - usando do direito que lhe confere a Constituição,
vem pedir que o Congresso Nacional decrete o TupiGuarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro.
8 O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos
que militam em favor de sua ideia, pede vênia para lembrar
que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de
um povo, é a sua criação mais viva e original; e, portanto, a
emancipação política do País requer como complemento e
consequência a sua emancipação idiomática.
12 Demais, Senhores Congressistas, o Tupi Guarani, língua
originalíssima, aglutinante, é verdade, mas a que o
polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza, é a única
capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação
com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos
órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui
viveram e ainda vivem, portanto possuidores da
organização fisiológica e psicológica para que tendemos,
evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias
gramaticais, oriundas de uma difícil adaptação de uma
língua de outra região à nossa organização cerebral e ao
nosso aparelho vocal - controvérsias que tanto empecem o
progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica.
19 Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá
encontrar meios para realizar semelhante medida e cônscio
de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e
utilidade.
P. e E. Deferimento.”
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BARRETO, Lima. Triste fim de Policarpo Quaresma. 23.
Ed. São Paulo: Ática, 1999.p. 52-53.
Marque a afirmação incorreta:
(A) As palavras vênia (linha 9) e empecem (linha 18)
significam, respectivamente, permissão e impedem.
(B) De acordo com o requerimento, Policarpo argumenta
que a mudança da língua é necessária para que se
editem obras com a fala brasileira.
(C) O requerimento pede à Câmara dos Deputados para
estudar a possibilidade de decretar o tupi-guarani
como língua oficial do Brasil.
(D) A justificativa para a adoção do tupi-guarani como
língua oficial brasileira tem como base a associação
entre nacionalidade e a ideia de valorização da cultura
local.
25) Leia os poemas abaixo:
Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar - sozinho, à noite –
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
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Gonçalves Dias
Uma canção
Minha terra não tem palmeiras…
E em vez de um mero sabiá,
Cantam aves invisíveis
Nas palmeiras que não há.
Minha terra tem relógios,
Cada qual com sua hora
Nos mais diversos instantes…
Mas onde o instante de agora?
Mas onde a palavra “onde”?
Terra ingrata, ingrato filho,
Sob os céus da minha terra
Eu canto a Canção do Exílio!
Mário Quintana
Em relação aos poemas, não é correto o que se afirma em:
(A) No poema de Gonçalves Dias, o eu-lírico demonstra a
intensidade do seu amor pela terra natal.
(B) Em ambos os poemas a referência feita à fauna e à
flora se diferenciam.
(C) Gonçalves Dias faz um contraste entre o aqui (terra
estrangeira) e o lá (terra natal) para evidenciar a
saudade do Brasil, e o mesmo ocorre no poema de
Mário Quintana.
(D) A principal diferença entre o poema de Gonçalves
Dias e o de Mário Quintana, no que se refere à terra
natal, é que o primeiro exalta e valoriza sua terra natal
e o segundo o eu-lírico faz uma crítica a sua terra natal.
26) Leia a receita abaixo:
Bolo de banana com canela
Ingredientes:
1 xícara de açúcar
2 xícaras de trigo
1 xícara de leite
2 ovos
2 colheres (sopa) de margarina
1 colher (sopa) de baunilha
1 colher (sopa) de fermento
8 bananas em rodelas ou fatias
açúcar e canela para polvilhar
Modo de Preparo:
1- Pré-aqueça o forno a 180° C;
2- Bata todos os ingredientes no liquidificador, deixando o
fermento por último;
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS

3- Enquanto isso, unte a forma adicione as rodelas de
banana;
4- Polvilhe açúcar e canela a gosto;
5- Coloque metade da massa e acrescente mais algumas
bananas. Finalize com o restante da massa;
6- Polvilhe mais canela e açúcar e leve ao forno;
7- Não abra o forno antes dos 30 minutos, passando 45
minutos espete com um palito, se estiver limpo está
pronto.
Tempo de preparo: 60 MIN
O gênero textual predominante no texto acima é o:
(A) Literário.
(B) Científico.
(C) Publicitário.
(D) Instrucional.
27) Leia o fragmento abaixo do texto Antigamente, de
Carlos Drummond de Andrade:
“Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e
eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos:
completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas,
mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes,
arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do
balaio.”
De acordo com a variação linguística, esse texto é um
exemplo em que predomina a variação:
(A) Informal.
(B) Histórica.
(C) Sociocultural
(D) Geográfica.
28) De acordo com a história da língua portuguesa,
marque a alternativa incorreta:
(A) O português, como todas as línguas neolatinas
derivam do latim clássico.
(B) A história da língua portuguesa pode ser dividida em
três grandes épocas: a pré-histórica, a proto-histórica e
a histórica. Esta se divide em duas fases: arcaica e
moderna.
(C) A língua portuguesa é falada, além de Portugal e
Brasil, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné
Bissau, São Tomé e Príncipe, ilha Açores e da
Madeira, Macau, Goa, Damão, Diu e Timor.
(D) Foram os lusitanos que trouxeram para o Brasil a
língua portuguesa. Aqui, eles encontraram nações
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indígenas que falavam, na sua maioria, um outro
idioma: o tupi.
29) Tendo em vista a BNCC, são competências específicas
de linguagens para o ensino fundamental, exceto:
(A) Compreender as linguagens como construção humana,
histórica, social e cultural, de natureza dinâmica,
reconhecendo-as e valorizando-as como formas de
significação da realidade e expressão de
subjetividades e identidades sociais e culturais.
(B) Compreender e utilizar tecnologias digitais de
informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por
meio das diferentes linguagens e mídias, produzir
conhecimentos, resolver problemas e desenvolver
projetos autorais e
(C) Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e
respeitar as diversas manifestações artísticas e
culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade,
bem como participar de práticas diversificadas,
individuais e coletivas, da produção artístico-cultural,
com respeito à diversidade de saberes, identidades e
culturas.
(D) Utilizar processos e ferramentas matemáticas,
inclusive tecnologias digitais disponíveis, para
modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de
outras áreas de conhecimento, validando estratégias e
resultados.
30) São estratégias e procedimentos de leitura, de acordo
com a BNCC, exceto:
(A) Estabelecer relações entre o texto e conhecimentos
prévios, vivências, valores e crenças.
(B) Perceber a correlação entre os fenômenos de
concordância, regência e retomada (progressão
temática – anáfora, catáfora) e a organização sintática
das sentenças do português do Brasil.
(C) Identificar ou selecionar, em função do contexto de
ocorrência, a acepção mais adequada de um vocábulo
ou expressão.

(A) “Acredite, ele é mais óbvio do que você pode
imaginar...”
(B) “Portanto, esqueça as fórmulas mágicas.”
(C) “Ninguém sabe ao certo...”
(D) “...mantenha a cabeça ativa...”
32) Assinale a alternativa incorreta:
(A) Até e aliás pertencem à mesma regra de acentuação.
(B) As palavras sério, cardíaca e proteína seguem a
mesma regra de acentuação gráfica.
(C) Justifica-se a acentuação do verbo “ter” destacado em:
“...velhinhos que tomam conta de si têm menos
chance... por estar na terceira pessoa do plural do
presente do indicativo.
(D) Na frase: “É aqui que entra em cena o estilo de vida de
cada um” há presença de linguagem figurada.
33) Leia, abaixo, o excerto de Clarice Lispector:
“Para cada um de nós e – em algum momento perdido da
vida – anuncia-se uma missão a cumprir? Recuso-me,
porém, a qualquer missão. Não cumpro nada: apenas
vivo”.
As palavras destacadas pertencem à classe dos:
(A) advérbios de modo.
(B) advérbios de tempo.
(C) pronomes demonstrativos.
(D) pronomes indefinidos.
34) Leia um trecho do poema “Canção do vento e da
minha vida”, de Manuel Bandeira.
“O vento varria as folhas,
O vento varria os frutos,
O vento varria as flores...
E a minha vida ficava
Cada vez mais cheia
De frutos, de flores, de folhas.” (...)

(D) Manejar de forma produtiva a não linearidade da
leitura de hipertextos e o manuseio de várias janelas,
tendo em vista os objetivos de leitura.

No poema, os verbos destacados estão conjugados no:

31) Assinale a alternativa em que o verbo não está
flexionado no modo imperativo:

(C) pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
(D) presente do modo subjuntivo.
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(A) pretérito perfeito do modo indicativo.
(B) pretérito imperfeito do modo indicativo.
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35) Dos grupos a seguir, o único que apresenta os
vocábulos que devem ser acentuados graficamente é:
(A) polen, biceps, juri.
(B) Coreia, abençoo, feiura.
(C) gratuito, joia, veem.
(D) proteico, heroico, rubrica.
36) Os termos destacados têm natureza substantiva, exceto
em:
(A)
(B)
(C)
(D)

O recreio e a educação física nas escolas...
Os benefícios pessoais...
Uma pausa nas tarefas repetitivas...
Uma única série de exercícios...

(B) Vende – Precisavam – Alugou – Tratam.
(C) Vendem – Precisava – Alugaram – Trata.
(D) Vendem – Precisou – Alugavam – Trata.
40) Assinale a alternativa em que não há erro ortográfico
na frase.
(A) A atividade física combate o mal humor das pessoas.
(B) A prática regular de atividade física diminue o risco de
doenças.
(C) Higiene, bom censo e educação são fundamentais
durante os treinos na academia.
(D) Não sei o motivo por que algumas pessoas não
priorizam o exercício físico.

37) A reforma ortográfica não foi observada em:
(A) Ontem o treinador pôde sair mais cedo para tratar de
assuntos pessoais.
(B) Os gestores de empresas crêem nos benefícios da
atividade física durante a jornada de trabalho.
(C) Os idosos vêm para academia porque buscam
melhorias na qualidade de vida.
(D) Os praticantes de musculação veem resultados rápidos
da atividade no organismo.
38) Na frase “Não faz caminhada nem exercícios e por isso
está hipertenso.”, a palavra destacada tem a mesma
formação de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cruelmente.
Emagrecer.
Infelizmente.
Supersônico.

39) Assinale a alternativa cujas formas verbais preenchem
corretamente as lacunas das orações:
I.
II.

III.
IV.

____________ -se bons tênis fitness para atividade
física. (vender - presente do indicativo).
____________ -se de muitos voluntários para a
campanha. (precisar – pretérito imperfeito do
indicativo).
____________ -se aparelhos inovadores. (alugar –
pretérito perfeito do indicativo).
____________ -se de casos particulares de cada
aluno da academia. (tratar – presente do indicativo).

(A) Vende – Precisaram – Alugava – Tratam.
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