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CONHECIMENTO PEDAGÓGICO 
 
 
Questão 01 
Uma das tendências pedagógicas estudadas por Libâneo 
(1982), parte do pressuposto de que “aprender é uma 
questão de modificação do desempenho: o bom ensino 
depende de organizar eficientemente as condições 
estimuladoras, de modo que o aluno saia da situação de 
aprendizagem diferente de como entrou. Ou seja, o 
ensino é um processo de condicionamento através do 
uso de reforçamento das respostas que se quer obter”. 
Qual o nome da tendência pedagógica mencionada pelo 
autor e qual a teoria da aprendizagem em que se 
baseia?  
 
A) Tendência progressista libertadora - Teoria 

cognitivista. 
B) Tendência liberal tecnicista - Teoria behaviorista. 
C) Tendência renovada não diretiva - Teoria 

sociointeracionista. 
D) Tendência liberal tradicional - Teoria gestaltista. 
E) Teoria progressista libertária - Teoria construtivista. 
 
Questão 02 
Segundo Saviani (1999, p. 15) quanto à marginalidade, 
as teorias educacionais podem ser classificadas em dois 
grupos “num primeiro grupo, temos aquelas teorias que 
entendem ser a educação um instrumento de 
equalização social, portanto, de superação da 
marginalidade. Num segundo grupo, estão as teorias 
que entendem ser a educação um instrumento de 
discriminação social, logo, um fator de marginalização”. 
Como o autor denomina, respectivamente, as teorias do 
primeiro e as do segundo grupo?  
 
A) Teorias não-críticas e Teorias crítico-reprodutivistas. 
B) Teorias conservadoras e Teorias críticas. 
C) Teorias liberais e Teorias marxistas. 
D) Teorias não-críticas e Teorias libertadoras. 
E) Teorias tradicionais e Teorias renovadas. 
 
Questão 03 
Paulo Freire (2005, p. 34) assinala que a Pedagogia do 
Oprimido é “aquela que tem de ser forjada com ele [o 
oprimido] e não para ele, enquanto homens ou povos, 
na luta incessante de recuperação de sua humanidade”. 
Argumenta que é preciso superar a concepção bancária 
e a contradição educador-educando, instaurando uma 
educação libertadora, que se caracteriza por: 
 
I – Considerar as situações-limite que afetam a vida dos 

homens e mulheres, que vão percebendo, 
criticamente, como estão sendo no mundo com que 
e em que se acham.  

II – Basear-se no diálogo e na práxis. 
III – Valorizar o conteúdo programático e o saber 

erudito, que deve ser transmitido aos estudantes 
para assegurar sua libertação. 

IV – Promover a síntese cultural, compreendo a 
educação como ação cultural para a liberdade. 

Estão corretas as opções: 
 

A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
E) Apenas a IV. 
 
Questão 04 
Como se chamou o movimento que ocorreu no final do 
século XIX e início do século XX, caracterizado pela 
educação integral (intelectual, moral, física), métodos 
ativos e atividades centradas nos alunos, tendo como 
expoentes John Dewey, Maria Montessori e Decroly? 
 
A) Escola Nova 
B) Renovado Não-diretivo 
C) Construcionismo 
D) Construtivismo 
E) Cognitivismo 
 
Questão 05 
Cunha (2008, p. 9) relata que “um dos experimentos 
clássicos de Piaget consiste em observar a atitude da 
criança quando um brinquedo cai de suas mãos e 
desaparece de seu campo visual. Uma variação pode ser 
feita colocando-se um anteparo que oculta o brinquedo. 
O que acontece nessa situação é que a criança não 
procura o objeto desaparecido, mesmo tendo visto seu 
desaparecimento por trás de uma almofada, por 
exemplo. A conclusão é que o brinquedo deixa de existir 
quando não é visto. Isso decorre, obviamente, do ponto 
de vista da criança, para quem a realidade depende das 
impressões sensoriais que recebe. Note-se que a 
inteligência, nesse período do desenvolvimento, sendo 
limitada à experiência sensorial e motora, não é capaz 
de emitir juízos mais abrangentes sobre o mundo, do 
tipo ‘mesmo os objetos que não vejo existem’”. Esta 
descrição corresponde a qual estágio do 
desenvolvimento cognitivo proposto por Piaget?  
 
A) Estágio sensório-motor. 
B) Estágio pré-operacional. 
C) Estágio das operações concretas. 
D) Estágio das operações formais. 
E) Estágio das operações abstratas. 
 
  



Do Trabalhodo 

 
4 

Português – Professor da Educação Básica 
 

 
 

Questão 06 
Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999, p. 28-35), no livro 
“Psicogênese da Língua Escrita”, listam algumas 
contribuições da teoria de Piaget para compreender os 
processos de aquisição da leitura e da escrita. São elas: 
 
I – Perceber a criança como um indivíduo que procura 

ativamente compreender o mundo que a rodeia, 
buscando resolver as interrogações que este mundo 
provoca.  

II – Entender a criança como sujeito que aprende 
basicamente através das ações propostas por 
adultos, construindo categorias de pensamento a 
partir de metodologias organizadas externamente. 

III – Introduzir a escrita enquanto objeto de 
conhecimento, e o sujeito da aprendizagem 
enquanto sujeito cognoscente. A obtenção do 
conhecimento é um resultado da própria atividade 
do sujeito. 

IV – Considerar que existam processos de 
aprendizagem do sujeito que não dependam de 
métodos. Neste sentido, o método pode ajudar a 
frear, facilitar ou dificultar; porém não pode criar a 
aprendizagem. 

Estão corretas as opções: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) I, III e IV. 
E) Apenas a IV. 
 
Questão 07 
Considerando as contribuições de Tomaz Tadeu da Silva 
(2010, p. 15-17), no livro “Documentos de identidade: 
uma introdução às teorias do currículo”, leia as 
afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para 
falso. 
 
( )  O conhecimento que constitui o currículo está 

centralmente envolvido naquilo que somos, na 
nossa identidade, na nossa subjetividade. O 
currículo é também uma questão de poder, pois 
selecionar é uma operação de poder.  

( ) As teorias tradicionais do currículo enfatizam os 
conceitos pedagógicos, como a avaliação, a 
metodologia, a didática, a organização e o 
planejamento de ensino.  

( ) As teorias críticas do currículo abordam as questões 
relativas à identidade, diferença, discurso, cultura, 
gênero, etnia e multiculturalismo. 

( ) As teorias pós-críticas do currículo exploram os 
conceitos de reprodução cultural e social, as 
questões de classe social, emancipação, poder e 
resistência. 

A sequência CORRETA é:  
 
A) F – V – F – V.  
B) V – F – V – F. 
C) V – V – F – F.  
D) V – V – V – F. 
E) V – F – F – V.  
 

Questão 08 
Libâneo (1994, p.24-25) afirma que “a Pedagogia, sendo 
ciência da e para a educação, estuda a instrução e o 
ensino. Para tanto compõe-se de ramos de estudo 
próprios como a Teoria da Educação, a Didática, a 
Organização Escolar e a História da Educação e da 
Pedagogia”. Neste contexto, segundo o autor, a Didática 
possui a função de: 
 
I – Investigar os fundamentos, condições e modos de 

realização da instrução e do ensino.  
II – Converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos 

em objetivos de ensino. 
III – Selecionar conteúdos para a composição dos 

currículos escolares e elaboração do planejamento 
político-pedagógico.  

IV – Estabelecer os vínculos entre ensino e 
aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento 
das capacidades mentais dos alunos. 

Estão corretas as opções: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e IV. 
E) Apenas a IV. 
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Questão 09 
Segundo Luckesi (2011, p. 276-278) o ato de avaliar 
implica dois processos articulados e indissociáveis: 
“diagnosticar e, se necessário, intervir, tendo em vista a 
melhoria dos resultados”. Inclui dois tipos de avaliação: 
a avaliação do produto e a avaliação do 
acompanhamento. Considerando as contribuições do 
autor, podemos afirmar sobre o processo de avaliação 
que: 
 
I – A avaliação do produto encerra-se com o 

testemunho a respeito da qualidade do que foi 
avaliado. Já a avaliação como acompanhamento 
dispensa o diagnóstico e estabelece o foco na 
intervenção para corrigir os rumos da ação. 

II – No caso da avaliação da aprendizagem, que 
acompanha um processo tendo em vista um 
produto de qualidade positiva, os dois tipos de 
avaliação são necessários: a de acompanhamento, 
monitorando a construção do resultado almejado, e 
a de produto, a fim de testemunhar a qualidade 
final do que foi produzido. 

III – Avaliar é diagnosticar, e diagnosticar, no caso da 
avaliação, é o processo de qualificar a realidade por 
meio de sua descrição, com base em seus dados 
relevantes. 

IV – Do ponto de vista etimológico, a palavra 
diagnosticar tem sua origem em dois termos gregos: 
gnosis (conhecer) + dia (através de). "Conhecer 
através de" significa coletar dados da realidade e 
interpretá-los com o intuito de compreender seu 
modo de ser e, no caso da avaliação, sua qualidade. 

Estão corretas as opções: 
 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Apenas a IV. 
 
Questão 10 
A que se refere o conceito de educação integral adotado 
na Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 14)? 
 
A) Independentemente da duração da jornada escolar, 

o conceito de educação integral se refere à 
construção intencional de processos educativos que 
promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e, também, com os desafios da sociedade 
contemporânea.  

B) Visa a ampliação da jornada escolar, assegurando a 
construção de processos educativos diversificados 
que promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades do mercado, as possibilidades e os 
interesses dos estudantes e, também, com as 
demandas da sociedade contemporânea, com foco 
na inserção dos jovens no trabalho. 

C) Estabelece a urgência da ampliação da jornada 
escolar, dedicando-se à construção intencional de 
processos educativos que promovam aprendizagens 
sintonizadas com as necessidades do mercado, as 
possibilidades e os interesses dos estudantes e, 

também, com os desafios da sociedade 
contemporânea. 

D) Não se refere à duração da jornada escolar, mas à 
construção ocasional de processos educativos que 
promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades do mercado, as possibilidades e os 
interesses dos estudantes para assegurar seu 
ingresso no trabalho, atendendo aos desafios da 
sociedade contemporânea.  

E) Assegura a ampliação da duração da jornada escolar 
para até oito horas, enfatizando a construção 
intencional de processos educativos que promovam 
aprendizagens sintonizadas com as necessidades 
globais, as possibilidades e os interesses dos 
estudantes e, também, os desafios locais.  

 
Questão 11 
Considerando a Lei n. 9394/1996, de 20 de dezembro de 
1996, leia as afirmativas a seguir e marque V para 
verdadeiro e F para falso. 
 
( ) Os conteúdos referentes à história e cultura afro-

brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras. 

( ) A educação física, integrada à proposta pedagógica 
da escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática facultativa ao 
aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou 
superior a seis horas.  

( ) Conteúdos relativos aos direitos humanos e à 
prevenção de todas as formas de violência contra a 
criança, o adolescente e a mulher serão incluídos 
como disciplinas de matrícula facultativa na 
educação básica.  

( ) O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e 
constitui um tema transversal das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo. 

A sequência CORRETA é:  
 
A) F – V – F – V.  
B) V – F – V – F. 
C) V – V – F – F.  
D) V – V – V – F. 
E) V – F – F – V.  
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Questão 12 
Segundo a Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente, os pais ou responsável têm 
a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede 
regular de ensino. Os dirigentes de estabelecimentos de 
ensino fundamental, por sua vez, comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 
 
A) maus-tratos envolvendo seus alunos; reiteração de 

faltas injustificadas e de evasão escolar (esgotados os 
recursos escolares); e elevados níveis de repetência. 

B) reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar 
(esgotados os recursos escolares) e elevados níveis 
de repetência. 

C) maus-tratos envolvendo seus alunos (esgotados os 
recursos escolares) e reiteração de faltas 
injustificadas. 

D) elevados níveis de repetência (esgotados os recursos 
escolares), reiteração de faltas e casos de violência 
doméstica. 

E) reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar 
(esgotados os recursos escolares) e elevados níveis 
de violência contra a criança. 

 
Questão 13 
Candau (2008, p. 22-23), no texto “Multiculturalismo e 
educação: desafios para a prática pedagógica”, defende 
a necessidade de uma perspectiva educacional que 
promova “o reconhecimento do ‘outro’ para o diálogo 
entre os diferentes grupos sociais e culturais”. Trata-se, 
neste sentido, de uma educação para a “negociação 
cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela 
assimetria de poder entre os diferentes grupos 
socioculturais e é capaz de favorecer a construção de 
um projeto comum, pelo qual as diferenças sejam 
dialeticamente incluídas”. Como se denomina a 
perspectiva defendida pela autora? 
 
A) Multiculturalismo fechado e integrativo. 
B) Multiculturalismo aberto, interativo, que acentua a 

interculturalidade. 
C) Pluriculturalismo aberto, que acentua a 

interatividade. 
D) Culturalismo moderno e interativo, que acentua a 

pluralidade. 
E) Transculturalismo aberto, que acentua a 

interatividade. 
 
 
 

HISTÓRIA, GEOGRAFIA, TURISMO e EDUCAÇÃO  
PARA O TRÂNSITO de PETRÓPOLIS 

 
Questão 14 
A cidade de Petrópolis é uma das cidades que fazem 
parte da chamada Região Serrana do estado do Rio de 
Janeiro. Qual das opções abaixo apresenta o nome da 
serra onde se localiza a área central urbana de 
Petrópolis? 
 
A) Serra da Mantiqueira. 
B) Serra do Cafezal. 
C) Serra do Ouro. 

D) Serra da Estrela. 
E) Serra da Bocaina. 
 
Questão 15 
Marque a opção que apresenta corretamente apenas 
nomes de bairros da cidade de Petrópolis. 
 
A) Quitandinha, Alto da Serra e Bingen. 
B) Engenho Real, Imperial e Vila Rica. 
C) Campo Aberto, Bonsucesso e Rio Verde. 
D) Verdemar, D. Pedro e Vila Isabel. 
E) Recanto, Cantagalo e Engenho Real. 
 
Questão 16 
A região onde fica a cidade de Petrópolis, fazia parte na 
história colonial do chamado Caminho Novo, aberto 
durante a virada do século XVII para o século XVIII. A 
utilização deste “caminho” está ligada à qual atividade 
econômica da história colonial brasileira? 
 
A) Extração de Pau-brasil. 
B) Mineração. 
C) Monocultura da cana-de-açúcar. 
D) Pecuária. 
E) Ciclo das “drogas do Sertão”. 
 
Questão 17 
Em 16 de março de 1843, o Imperador D. Pedro II 
arrendou as terras, onde hoje fica a cidade de 
Petrópolis, para o Major Koeler. O objetivo do Major era 
a fundação da “Povoação-Palácio de Petrópolis”. Para 
que o arrendamento ocorresse, D. Pedro II fez algumas 
exigências. Entre elas: 
 
A) Que a região se tornasse uma grande produtora de 

café. 
B) A posse garantida das terras para todos os que já 

habitavam a região. 
C)  A edificação de uma igreja em louvor a São Pedro de 

Alcântara.  
D) A construção de um bairro em homenagem à Dona 

Teresa Cristina. 
E) Que fosse uma cidade voltada a receber imigrantes 

europeus. 
 
Questão 18 
Durante os anos de 1940, a cidade de Petrópolis passou 
por um período de tensionamento político e até ataques 
à determinada população da cidade. Qual seria a 
principal razão para esta crise na cidade? 
 
A) Oposição ao regime do Estado Novo, inaugurado por 

Getúlio Vargas com o golpe de 1937. 
B) Crise econômica e social ainda em decorrência da 

crise de 1929 e a queda nos preços do café. 
C) Disputas políticas locais pelo comando da câmara 

legislativa municipal. 
D) Nomeação de um interventor para a cidade por 

Getúlio Vargas. 
E) O fato de a cidade ter tido ao longo de sua história 

migrações de origem alemã, e ao longo dos anos de 
1940 o Brasil ter declarado guerra à Alemanha, no 
contexto da II Guerra Mundial.  
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LEGISLAÇÃO (POLÍTICAS  

DE EDUCAÇÃO BRASILEIRA) 
 
Questão 19 
As diretrizes e bases da educação nacional foram 
estabelecidas através da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que em seu 
art. 3º disciplina que o ensino deve ser ministrado 
segundo alguns princípios.  
Assinale abaixo a alternativa que NÃO representa um 
desses princípios: 
 
A) respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
B) valorização do profissional da educação escolar. 
C) prioridade para a existência de instituições públicas 

em detrimento das instituições privadas de ensino. 
D) igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 
E) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
 
Questão 20 
A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) estabeleceu as diretrizes e bases da 
educação nacional, disciplinando que a educação deve 
ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  
Assinale abaixo a alternativa que contém, 
corretamente, os atores elencados no artigo 2º da lei 
com o dever de educar.  
 
A) Estado e escolas. 
B) Família e Estado. 
C) Escolas públicas e privadas. 
D) Entidades sem fins lucrativos e escolas públicas. 
E) Igreja e Estado. 
 
Questão 21 
Para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente – 
ECA (Lei 8069/90): 
 
A) é proibido qualquer trabalho a menores de 

quatorze anos de idade, ainda que na condição de 
aprendiz. 

B) ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 
assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é permitido o trabalho noturno. 

C) ao adolescente até quatorze anos de idade é 
assegurada bolsa de aprendizagem 

D) ao adolescente portador de deficiência não se pode 
assegurar o trabalho protegido 

E) ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, 
não se pode assegurar os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

 
 
 
 

Questão 22 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei Federal n° 8.069/90), considera-se criança e 
adolescente, respectivamente: 
 
A) criança é a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 

B) criança é a pessoa de cinco a doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 

C) criança é a pessoa de cinco a dezesseis anos de 
idade, e adolescente aquela entre dezessete e vinte 
e um anos de idade. 

D) criança é a pessoa de cinco a sete anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre sete e 
dezesseis anos de idade. 

E) criança é a pessoa até sete anos de idade 
incompletos, e adolescente aquela entre oito e 
dezesseis anos de idade. 

 
Questão 23 
De acordo com o Art. 2º da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, 
quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, 
EXCETO: 
 
A) os impedimentos nas funções e nas estruturas do 

corpo. 
B) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais 
C) a limitação no desempenho de atividades. 
D) a restrição de participação. 
E) a análise financeira e econômica. 
 
Questão 24 
A Lei 13.005/2014 aprovou o Plano Nacional de 
Educação, com 20 metas a serem cumpridas no período 
de 10 anos, 2014-2024. A execução do PNE e o 
cumprimento de suas metas serão objeto de 
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, 
realizados pelas seguintes instâncias, EXCETO:  
 
A) Ministério da Educação – MEC 
B) Fundo Nacional de Saúde 
C) Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do 
Senado Federal 

D) Conselho Nacional de Educação – CNE 
E) Fórum Nacional de Educação 
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Questão 25 
São princípios norteadores da educação em direitos 
humanos na educação superior, de acordo com o Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos, EXCETO:   
 
A) as Instituições de Ensino Superior não devem 

participar da formação de agentes sociais de 
educação em direitos humanos. 

B) os preceitos da igualdade, da liberdade e da justiça. 
C) o princípio básico norteador da educação em 

direitos humanos como prática permanente, 
contínua e global. 

D) a formação de uma cultura baseada na 
universalidade, indivisibilidade e interdependência 
dos direitos humanos, como tema transversal e 
transdisciplinar 

E) o compromisso com a construção de uma cultura de 
respeito aos direitos humanos na relação com os 
movimentos e entidades sociais, além de grupos em 
situação de exclusão ou discriminação. 

 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
TEXTO 1 – A mão e a luva (Machado de Assis) – base 
para as questões de 26 a 29. 
O fim da carta 
 - Mas que pretendes fazer agora? 
- Morrer. 
- Morrer? Que idéia! Deixa-te disso, Estêvão. Não se 
morre por tão pouco... 
- Morre-se. Quem não padece estas dores não as pode 
avaliar. O golpe foi profundo, e o meu coração é 
pusilânime; por mais aborrecível que pareça a idéia da 
morte, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah! tu 
não sabes o que isto é? 
- Sei: um namoro gorado... 
- Luís! - ...  
E se em cada caso de namoro gorado morresse um 
homem, tinha já diminuído muito o gênero humano, e 
Malthus perderia o latim. Anda, sobe. 
Estêvão meteu a mão nos cabelos com um gesto de 
angústia; Luís Alves sacudiu a cabeça e sorriu. Achavam-
se os dois no corredor da casa de Luís Alves, à rua da 
Constituição, - que então se chamava dos Ciganos; - 
então, isto é, em 1853, uma bagatela de vinte anos que 
lá vão, levando talvez consigo as ilusões do leitor, e 
deixando-lhe em troca (usurários!) uma triste, crua e 
desconsolada experiência. 
Eram nove horas da noite; Luís Alves recolhia-se para 
casa, justamente na ocasião em que Estêvão o ia 
procurar; encontraram-se à porta. Ali mesmo lhe 
confiou Estêvão tudo o que havia, e que o leitor saberá 
daqui a pouco, caso não aborreça estas histórias de 
amor, velhas como Adão, e eternas como o céu. Os dois 
amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor, 
um a insistir com o outro para que subisse, o outro a 

teimar que queria ir morrer, tão tenazes ambos, que não 
haveria meio de os vencer, se a Luís não ocorresse uma 
transação. 
- Pois sim, disse ele, convenho em que deves morrer, 
mas há de ser amanhã. Cede da tua parte, e vem passar 
a noite comigo. Nestas últimas horas que tens de viver 
na Terra dar-me-ás uma lição de amor, que eu te pagarei 
com outra de filosofia. 
Dizendo isto, Luís Alves travou do braço de Estêvão, que 
não resistiu dessa vez, ou porque a idéia da morte não 
se lhe houvesse entranhado deveras no cérebro, ou 
porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher 
amada, ou, o que é mais provável, por esses dois 
motivos juntos. Vamos nós com eles, escada acima, até 
a sala de visitas, onde Luís foi beijar a mão de sua mãe. 
- Mamãe, disse ele, há de fazer-me o favor de mandar o 
chá ao meu quarto; o Estêvão passa a noite comigo. 
Estêvão murmurou algumas palavras, a que tentou dar 
um ar de gracejo, mas que eram fúnebres como um 
cipreste. Luís viu-lhe então, à luz das estearinas, alguma 
vermelhidão nos olhos, e adivinhou, - não era difícil, - 
que houvesse chorado. Pobre rapaz! suspirou ele 
mentalmente. Dali foram os dois para o quarto, que era 
uma vasta sala, com três camas, cadeiras de todos os 
feitios, duas estantes com livros e uma secretária, - 
vindo a ser ao mesmo tempo, alcova e gabinete de 
estudo.  
O chá subiu daí a pouco. Estêvão, a muito rogo do 
hóspede, bebeu dois goles; acendeu um cigarro e 
entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luís 
Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o 
primeiro e estirou-se no segundo, cruzando 
beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando 
o bico das chinelas, com aquela placidez de um homem 
a quem se não gorou nenhum namoro. O silêncio não 
era completo; ouvia-se o rodar de carros que passavam 
fora; no aposento, porém, o único rumor era dos botins 
de Estêvão na palhinha do chão. 
(http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn0000
27.pdf) 

 
Questão 26 
Tendo como referência o texto I, percebe-se – desde 
cedo – o desejo pela morte por parte de um 
personagem. A temática filosófica se faz mais presente, 
pois: 
 
A) permite entender alguns desdobramentos dos 
conflitos pessoais. 
B) verifica os desdobramentos da filosofia e da 
sociologia. 
C) explica a vida ao perceber alguns conceitos da 
filosofia. 
D) esclarece sobre as diferentes análises filosóficas. 
E) introduz a filosofia de Schopenhauer nas questões 
políticas e sociais. 
 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000027.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000027.pdf
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Questão 27 
O texto de Machado de Assis disserta sobre questões da 
idiossincrasia ao: 
 
A) compreender dois conceitos da filosofia. 
B) dialogar com a existência humana. 
C) apresentar uma investigação da conduta humana. 
D) externar o sentimento contraditório do ser humano. 
E) concluir que o ser humano é impuro por natureza. 
 
Questão 28 
Como gênero textual, o texto I apresenta características: 
 
A) da poesia palaciana. 
B) do trovadorismo medieval. 
C) do épico e do lírico. 
D) do romance gótico. 
E) do romance em prosa. 
 
Questão 29 
“...O golpe foi profundo, e o meu coração é 
pusilânime...” Que vocábulo pode substituir o termo 
anteriormente destacado sem prejuízo semântico? 
 
A) hospitaleiro. 
B) magnânimo. 
C) altruísta. 
D) covarde. 
E) inconstante. 
 
O fragmento a seguir deve servir de apoio para as 
questões 30 e 31. 
 
“O chá subiu daí a pouco. Estêvão, a muito rogo do 
hóspede, bebeu dois goles; acendeu um cigarro e 
entrou a passear ao longo do aposento, enquanto Luís 
Alves, preferindo um charuto e um sofá, acendeu o 
primeiro e estirou-se no segundo, cruzando 
beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando 
o bico das chinelas, com aquela placidez de um homem 
a quem se não gorou nenhum namoro.” 
 
Questão 30 
No fragmento apresentado, há um evidente predomínio 
da linguagem conotativa. Na oração destacada do 
fragmento presencia-se o(a): 
 
A) pleonasmo. 
B) hipérbato. 
C) metáfora. 
D) metonímia. 
E) hipérbole. 
 
Questão 31 
“...acendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do 
aposento ...” Sobre homônimos e parônimos é correto 
assinalar que: 

A) o vocábulo destacado poderia ser substituído por 
“ascender” sem prejuízo semântico. 
B) “acendeu” deve ser classificado como parônimo do 
vocábulo “ascender”. 
C) o termo em destaque é classificado como 
homônimo homógrafo e significa “pôr fogo em”. 
D) “ascender e acender” são homônimos perfeitos e 
apresentam significados distintos. 
E) o vocábulo é classificado como homônimo 
homófono de “ascender” 
 
Questão 32 

 
O trovadorismo foi uma manifestação artística ocorrida 
na Idade Média; havia nesse tipo de arte: 
 
A) poemas declamados com eu-lírico feminino. 
B) cantigas lírico-amorosas e cantigas satíricas. 
C) epopeias com fins educativos. 
D) poesias com finalidades de educar os índios. 
E) textos polêmicos e questionadores. 
 
Texto para a questão 33 
Após a Reforma Protestante e o consequente 
rompimento com a Igreja Católica, que reagia às 
transformações com a Contrarreforma, o século XV 
revela uma nova visão de Portugal: a nação vencia não 
só barreiras geográficas, com a conquista dos mares, 
mas também as imposições religiosas e os rígidos limites 
culturais da Idade Média na Europa. 
O sentimento de realização e confiança dos lusitanos 
transformou-se em terreno fértil para o surgimento da 
maior epopeia da literatura portuguesa: OS LUSÍADAS. 
Nessa obra, Luís Vaz de Camões se baseia em um fato 
histórico, a viagem de Vasco da Gama às Índias, para 
vangloriar os portugueses – com sua soberania sobre a 
Europa. 
 
Questão 33 
Assinale a opção que apresenta coerente função da 
linguagem para o texto e o verdadeiro protagonista da 
obra apresentada. 
 
A) Cognitiva – o povo português. 
B) Conativa – o povo português. 
C) Emotiva – Vasco da Gama. 
D) Estética – Vasco da Gama. 
E) Fática – Vasco da Gama. 
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Questão 34 

 
Herbert José de Souza, o Betinho, buscou a vida de 
forma intensa para si e para os outros, particularmente 
para os excluídos da sociedade. Seu humor e sua ironia 
juntavam-se a uma forte indignação diante da mínima 
injustiça. 
Os pronomes “seu” e “sua”, apresentados em “seu 
humor e sua ironia”... 
 
A) desfazem a ambiguidade existente em “Um país não 
muda pela sua economia”. 
B) fortalecem a coesão e a coerência através de 
intertextualidades. 
C) estabelecem a coesão lexical retomando termo ou 
termos. 
D) solidificam a ideia de hiperonímia existente no 
vocábulo “país”. 
E) servem como elementos coesivos retomando 
“Betinho”  e “vida” respectivamente. 

 
Questão 35 
“Herbert José de Souza, o Betinho, buscou a vida de 
forma intensa para si e para os outros, particularmente 
para os excluídos da sociedade”. 
Sintaticamente, o termo destacado é classificado 
como: 
 
A) substantivo próprio. 
B) substantivo comum. 
C) adjetivo. 
D) vocativo. 
E) aposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe o poema a seguir para as questões 36 e 37 

 

 
 
Questão 36 
O soneto satírico de Gregório de Matos Guerra é 
composto por versos decassílabos heroicos e com jogo 
de palavras (cultismo); nele é possível inferir: 
 
A) denuncia de incompetência administrativa, de 
corrupção da igreja e de passividade da população. 
B) tom sarcástico que criticava leis e projetos de 
governabilidade da época. 
C) passividade e ironia em diferentes momentos 
literários vividos pelo poeta. 
D) imputação de responsabilidades aos diferentes 
gestores da época. 
E) ironia ao tratar dos diferentes temas que 
compunham a sociedade do século XX. 
 
Questão 37 
Assinale a opção que contém o verso com aliteração 
que, em tom sarcástico, que melhor ilustra 
“esvaziamento” mostrando o desprezo do eu-satírico. 
 
A) “A flor baixa se inculca por Tulipa” 
B) “Bengala hoje na mão, ontem garlopa” 
C) “Mais isento se mostra, o que mais chupa” 
D) “Para a tropa do trapo vazo a tripa” 
E) “Em apa, epa, ipa, opa, upa” 
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Questão 38 
Observe o fragmento abaixo: 
“Ao término da consulta, todos aguardavam o 
medicamento prescrito pelo médico; estavam na 
recepção – homens, mulheres, crianças e idosos – 
juntos. A recepcionista, através de uma ligação interna, 
questionou: “Doutor, esse remédio refere-se a homem 
ou a mulher?”. A resposta não deixou dúvidas. “ 
Em relação ao uso do aceto grave. 
 
A) Deveria haver acento grave antes do vocábulo 

“mulher”. 
B) A frase está correta considerando-se o contexto. 
C) A frase está incompatível com contexto. 
D) Deveria haver acento grave antes do vocábulo 

“homem”. 
E) Deveria haver acento grave antes dos vocábulos 

“homem” e “mulher”. 
 
Questão 39 

Quando se trata de textos informativos, notamos que os 
mesmos são apresentados com uma linguagem clara, 
objetiva e dinâmica, pois a intenção é única e 
exclusivamente informar ao leitor; portanto, não é 
permitido nenhum juízo de valor, nem tão pouco, 
comentários pessoais por parte do emissor. Todavia, ao 
nos depararmos com textos poéticos e com outros 
ligados à linguagem publicitária de um modo geral, não 
identificamos essa mesma característica. Ao contrário, 
notamos que a linguagem revela emoção, subjetividade, 
proporcionando espaço para múltiplas interpretações 
por parte do leitor. Trata-se de alguns recursos 
empregados pelo emissor, nos quais o objetivo é 
conferir maior expressividade à mensagem, 
ornamentando-a para justamente realçar a beleza do 
ato comunicativo. 

É comum a manifestação simultânea de várias funções 
da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma 
sobre as outras. No excerto apresentado a função 
predominante é: 
 
A) referencial. 
B) emotiva. 
C) estética. 
D) fática. 
E) conativa. 
 
Questão 40 
“Os escritores de textos literários apresentam uma 
relação emocional e afetiva diferente daquela que 
ocorre entre o homem comum, usuário da língua. 
Os Simbolistas preferiam usar o “y” para escrever a 
palavra “lágrima” – Achavam que o formato da letra 
representava melhor o rolar da lágrima pela face. 
É comum dizer-se: “Fulano é professor com “P” 
maiúsculo”... há uma dignidade atribuída à palavra...” 

O fragmento de texto permite inferir: 
 
A) crítica contumaz ao uso da norma culta. 
B) relativa simpatia com desvios gramaticais. 
C) parecer solidário em relação a variedades. 
D) conflito entre variações sociolinguísticas. 
E) desvio proposital da função da língua. 
 
Questão 41 
Na Literatura, o período conhecido co-
mo Modernismo começou a surgir na Semana de Arte 
Moderna em fevereiro de 1922 e revolucionou as 
diferentes linguagens. Movimentos da arte plástica 
desse período foram influenciados pelas vanguardas 
europeias. 
Assinale a única opção correta em relação ao que se 
sabe sobre vanguardas europeias. 
 
A) Impressionismo surgiu na Alemanha por volta de 
1900 e as obras retratam a emoção com figuras 
deformadas em oposição ao cubismo. 
B) Cubismo surgiu na Alemanha como oposição ao 
impressionismo e apresenta obra “O Grito” como uma 
das mais conhecidas. 
C) Expressionismo surgiu em Paris por volta de 1874 e 
primava por retratar os efeitos da luz do sol. 
D) O contraste nas cores e a claridade da luz do sol 
eram marcas dos cubistas. O cubismo apresentava 
obras que retratavam fielmente a realidade. 
E) Tarsila do Amaral foi uma das grandes artistas que 
sofreu influência do cubismo. A desestruturação feita 
através de imagens geométricas dava espaço à 
imaginação.  
 
  

https://www.infoenem.com.br/literatura-brasileira-1a-e-2a-geracoes-do-modernismo/
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Questão 42 
“Todas as variedades linguísticas são estruturadas e 
correspondem a sistemas e subsistemas adequados às 
necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a 
língua fortemente ligada à estrutura social e aos 
sistemas de valores da sociedade conduz a uma 
avaliação distinta das características das suas diversas 
modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua 
padrão, por exemplo, embora seja uma entra as muitas 
variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, 
porque atuam como modelo, como norma, como ideal 
linguístico de uma comunidade. Do valor normativo 
decorre a sua função coercitiva sobre as outras 
variedades, com o que se torna uma ponderável força 
contrária à variação.” 
(Celso Cunha. Nova gramática o português 
contemporâneo – Adaptado) 
Com base no texto é coerente assinalar que: 
 
A) o autor desconsidera a importância de todas as 

variedades linguísticas. 
B) existe uma crítica sutil ao comportamento dos 

usuários da língua padrão. 
C) as variedades linguísticas são importantes em nível 

hierárquico. 
D) em relação às demais variedades do idioma, a língua 

padrão comporta-se de modo restritivo. 
E) o autor prestigia a norma padrão em detrimento de 

outras variedades. 
 
Questão 43 

“(...) Foi mais uma ilusão! de minha fronte 

 Rosa que desbotou 

Uma estrela de vida e de futuro 
Que riu... e desmaiou! 
 
Meu triste coração, é tempo, dorme, 
Dorme no peito meu! 

Do último sonho despertei e n’alma 
Tudo! tudo morreu! 
 
Meus Deus! por que sonhei e assim por ela 
Perdi a noite ardente...  

Se devia acordar dessa esperança, 
E o sonho era demente?... 
 
Eu nada lhe pedi: ousei apenas 

Junto dela, à noitinha, 

Nos meus delírios apertar tremendo 

A sua mão na minha! 

Adeus, pobre mulher! no meu silêncio 

Sinto que morrerei... 

Se rias desse amor que te votava, 
Deus sabe se te amei! 
 
Se te amei! se minha alma só queria 

Pela tua viver, 

No silêncio do amor e da ventura 

Nos teus lábios morrer! (...)” 
(http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua0002
5a.pdf) 

 
O poema Lira dos Vinte Anos, de Álvares de Azevedo, 
revela características românticas capazes de presentear 
o leitor com um lirismo simples e apurado. 
No fragmento apresentado é possível inferir: 
 
A) eufemismo relacionando morte e destruição. 
B) metáfora construindo a mulher inatingível. 
C) a poesia intimista e um eu angustiado com 
digressões sentimentais. 
D) a epifania através dos exageros no uso de 
pleonasmos. 
E) o cinismo, a ironia e o pessimismo com toque 
libidinoso. 
 
Questão 44 
RELAÇÃO ENTRE LÍNGUA E LINGUAGEM 
Podemos entender a linguagem como um campo 
abrangente em que se inserem as línguas naturais em 
suas manifestações oral e escrita, além das linguagens 
pictórica, corporal, sonora, olfativa, entre outras. A 
linguagem é fator central na construção da 
individualidade e na inserção em uma coletividade. 
Considerando o conhecimento de mundo e as 
informações apresentadas no excerto, é coerente 
assinalar que: 
 
A) não há diferença entre linguagens e língua. 
B) linguagem pode incluir símbolos e sinais. 
C) língua natural é um sistema material e fixo. 
D) a linguagem não é função natural do ser humano. 
E) língua é campo abrangente em que se inserem 
línguas naturais. 
 
  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00025a.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00025a.pdf
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Questão 45 

 
(https://www.tamar.org.br) 
No cartaz do Projeto Tamar, que busca preservação de 
tartarugas marinhas é utilizada a linguagem verbal e não 
verbal. 
A mistura de linguagens tem intenção de provocar no 
leitor: 
 
A) posicionamento exíguo da função apelativa. 
B) ambiguidade negativa com o clichê de filmes. 
C) apenas alusão à frase “marcado para morrer”. 
D) visão positiva de estímulo ao engajamento. 
E) comprometimento questões da instituição. 
 
Questão 46 
Embora a linguagem oral seja classificada apenas como 
verbal, é interessante atentar que ela, a linguagem oral, 
pode incorporar elementos não verbais para compor o 
ato comunicativo. 
Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar que: 
 
A) entonação da voz pode inserir-se na linguagem 
verbal. 
B) gestos e toques são fundamentais na intenção da 
fala. 
C) expressões faciais não podem incorporar a 
linguagem oral. 
D) o contexto comunicativo exige expressões corporais. 
E) apenas elementos verbais reafirmam a intenção da 
fala. 
 
Questão 47 
Em qualquer língua, a menção oral ou escrita do 
significante “livro” pode provocar a ideia de um objeto 
(livro) – significado – que, paradoxalmente, fará surgir 
um conceito único e, ao mesmo tempo, com algumas 
particularidades para algumas pessoas: material para 
leitura e geralmente encadernado. 
O texto apresentado relaciona-se diretamente com ao 
conceito de: 
 
A) morfemas. 
B) signo linguístico. 

C) fonemas. 
D) elementos mórficos. 
E) constituintes imediatos. 
 
Questão 48 
“-Famigerado? 
-Famigerado é “inóxio”, é “célebre”, é “notório”, 
“notável”... 
-Vosmecê mal não veja minha grossaria no não 
entender. Mas me diga: é desaforado? É caçoável? É de 
arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? 
-Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões 
neutras, de outro usos...” 
-Pois...e o que é que é, em fala de pobre, linguagem de 
em dia de semana?” 
(http://www.dominiopublico.gov.br) – Primeiras 
Estórias, escritor brasileiro João Guimarães Rosa. 
As diferentes fases do processo no tecido textual 
apresentado remete ao tópico: 
 
A) variação diacrônica. 
B) variação diamésica. 
C) variação diastrática. 
D) variação histórica. 
E) variação entre gêneros. 
 
Questão 49 
-Famigerado é “inóxio”, é “célebre”, é “notório”, 
“notável”... 
O vocábulo destacado (“inóxio”) apresenta o “x” com o 
mesmo som da palavra: 
 
A) enxame. 
B) inexorável. 
C) léxico. 
D) exame. 
E) texto. 
 
Questão 50 
Sinais de pontuação são destinados a organizar as 
relações e a proporção das partes do discurso. Os sinais 
gráficos de pontuação facilitam o entendimento, pois 
um enunciado não é um amontoado de palavras, frases 
ou orações. 
Em relação ao uso da vírgula, em que opção é 
obrigatório independente do contexto. 
 
A) Os bois da fazenda, que contraíram febre aftosa, 
serão sacrificados. 
B) O ser humano, que é um ser racional, muitas vezes 
age de forma irracional. 
C) O homem, que vinha a cavalo, parou defronte a 
igreja. 
D) Os alunos, que estudaram, venceram na vida. 
E) Os profissionais, que participaram do treinamento, 
não tiveram dificuldades. 
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Questão 51 
É possível, na literatura, a existência de um texto 
coerente sem elementos de coesão, entretanto ao 
buscar uma composição uniforme e harmônica, as 
produções de textos contam – normalmente - com 
elementos coesivos. 
A Linguística Textual é uma área de estudos da 
Linguística Moderna com objetivo de descrever 
fenômenos que constituem a organização textual. 
Considerando-se o paralelismo, assinale a opção que 
está em desacordo com a variedade padrão. 
 
A) Um aluno estudioso e trabalhador. 
B) Um profissional que trabalha e que está rico. 
C) Quando o professor chegou, os alunos ficaram 
felizes. 
D) Não contarei mentiras para os alunos, e nem para o 
diretor. 
E) O diretor daquele colégio entrou e saiu duas vezes 
da sala. 
 
Questão 52 
Prosódia é a parte da fonética (e da fonologia) que trata 
do correto conhecimento da sílaba tônica e a 
acentuação é o modo de proferir um som com mais 
relevo do que outros. 
Em português, geralmente a sílaba tônica coincide com 
a sílaba tônica da palavra latina de que se origina; há, 
entretanto palavras que apresentam sua 
individualidade fonética. 
Quanto à posição do acento tônico, marque a 
alternativa que apresenta apenas vocábulos 
paroxítonos. 
 
A) material – barro – poderoso. 
B) novel – Nobel – ruim. 
C) sutil – ureter – ruim. 
D) cateter – mister (necessário) – rubrica. 
E) avaro – filantropo – libido. 
 
Questão 53 
Considerando que o projeto de texto de ortografia 
unificada de língua portuguesa aprovado em Lisboa, em 
12 de outubro de 1990, pela Academia das Ciências de 
Lisboa, Academia Brasileira de Letras e delegações de 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 
Tomé e Príncipe, com a adesão da delegação de 
observadores da Galiza, constitui um passo importante 
para a defesa da unidade essencial da língua portuguesa 
e para o seu prestígio internacional, pode-se marcar 
como correta a alternativa: 
 
A) microondas. 
B) pré-história. 
C) heroi. 
D) heróico. 
E) assembléia. 

Questão 54 
Se um enunciado se expressa sob a forma de oração, a 
depreensão, descrição e sistematização dessas relações 
existentes entre orações constituem objeto de 
investigação da gramática descritiva. Cabe à gramática 
normativa, que não tem finalidade científica e sim 
pedagógica, apresentar os fatos recomendados como 
modelares da exemplaridade idiomática para serem 
utilizados em circunstâncias especiais do convívio social. 
A gramática normativa recomenda como se deve falar e 
escrever segundo o uso e a autoridade dos escritores 
corretos e dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos. 
Considerando a sintaxe de regência, está correta a 
alternativa: 
 
A) Ontem, assistimos o jogo de futebol. 
B) Prefiro estudar do que ficar do que ficar parado. 
C) Despede-se o amigo que muito lhe quer.  
D) Tal atitude implica em desprezo. 
E) Eu lhe abracei pelo seu aniversário. 
 
Questão 55 
Considerando-se a sintaxe do período, observe a frase: 
“Não chores, meu filho” e assinale a opção correta: 
 
A) existe sujeito em elipse. 
B) “meu filho”, sintaticamente, é sujeito. 
C) não há sujeito na oração. 
D) o sujeito está, sintaticamente, indeterminado. 
E) a frase não permite análise sintática. 
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Questão 56 
“Aproximações semânticas entre palavras (sinônimos, 
antônimos), a influência da terminação, o contexto 
léxico em que a palavra funciona, e a própria fantasia 
que moldura o universo do falante, tudo isso representa 
alguns dos fatores que determinam a mudança de 
gênero gramatical dos substantivos. Na variedade 
temporal da língua, do português antigo ao 
contemporâneo, muitos substantivos passaram a ter 
gêneros diferentes. Alguns sem deixar vestígios, outros, 
ao contrário, como ‘mar’, hoje masculino, mas o antigo 
gênero continua presente em ‘preamar’(preá = plena, 
cheia). A presença, cada vez mais justamente 
acentuada, da mulher nas atividades profissionais que 
até bem pouco tempo eram exclusivas ou quase 
exclusivas do homem, tem exigido que as línguas – não 
só o português – adaptem o seu sistema gramatical a 
estas novas realidades. Já correm vitoriosos faz muito 
tempo femininos como ‘mestra, professora, médica, 
advogada, engenheira, psicóloga, filóloga, juíza’ entre 
tantos outros.” 
(Bechara, Evanildo – Gramática escolar da Língua 
Portuguesa – 1ª ed. 2001, editora Lucerna) 
Pode-se inferir, pelo uso de expressões como 
“justamente acentuada” e “já correm vitoriosos” que o 
autor não se opõe ao dinamismo da língua. 
A opção em que o substantivo se apresenta coerente 
com o que é defendido pelo texto sem mudança de 
significado pelo gênero é: 
 
A) presidenta. 
B) cabeça. 
C) moral. 
D) capital. 
E) lente. 
 
Questão 57 
A opção que apresenta o determinante do substantivo 
de forma adequada aos padrões da Norma Culta é: 
 
A) o comichão. 
B) a champanha. 
C) a cal. 
D) a telefonema. 
E) o alface. 
 
Questão 58 
Alguns vocábulos em Língua Portuguesa apresentam 
vários matizes; entre eles, tem-se o vocábulo “se”. 
Assinale a opção que apresenta relação correta entre o 
“se” e a definição entre parênteses. 
 
A) Se chove, não vou à festa da escola! (conjunção 
subordinativa condicional) 
B) A mãe queixou-se do filho. (conjunção subordinativa 
integrante) 

C) Na brincadeira, o menino feriu-se. (conjunção 
subordinativa causal) 
D) Não sabemos se o professor virá. (pronome oblíquo 
apassivador) 
E) Vendem-se casas. (pronome oblíquo apassivador) 
 
Questão 59 

 
Com o objetivo de proporcionar um melhor 
entendimento da mensagem e evidenciando uma 
relação de ascensão, o texto misto faz – 
predominantemente – uso de: 
 
A) exemplificações. 
B) ambiguidade. 
C) metáfora. 
D) funções de linguagem. 
E) variações sociolinguísticas. 
 
Questão 60 
Observe a frase: 
“Na banca da feira da vinte e cinco, havia cupuaçu, 
bacuri, taperebá e outras frutas regionais.” 
Os vocábulos apresentados têm relação entre si por 
possuírem o mesmo campo semântico, isto é, todos são 
frutas inclusive típicas da Amazônia. 
Ao fazer uma relação entre palavras, tais termos 
grifados (cupuaçu, bacuri, taperabá), em relação à 
palavra “fruta”, são designados como: 
 
A) hiperônimos. 
B) sinônimos. 
C) antônimos. 
D) hipônimos. 
E) parônimos. 
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 INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A prova é composta 
de 60 questões objetivas: 13 questões de Conhecimento Pedagógico, 05 questões de História, Geografia, Turismo e Educação 
para o Trânsito de Petrópolis, 7 de Legislação (Políticas de Educação Brasileira) e 35 questões de Conhecimentos Específicos. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. Caso observe 
alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador 
do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha 
de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma é de quatro 
horas.  
 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas respostas, faça-
o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
 

 =========================================================================================== 
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