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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS GATOS – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

SUPERIOR – 20 – PROFESSOR B – LÍNGUA PORTUGUESA  

Página 3 

O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

16- “Demitido da Dior após declarações antissemitas, John 

Galliano voltou a causar ao aparecer, em NY, na terça, com 

roupa que lembra a de um judeu ortodoxo”. 

 

“O até então prestigiado costureiro foi demitido da Dior em 

2011 por destratar judeus publicamente e manifestar 

admiração por Adolf Hitler, em grosseiro ataque antissemita.” 

 

A julgar pelas normas preconizadas pela gramática, assinale a 

alternativa correta:  

 

A. „causar‟ é um arcaísmo e revela a intensa mutabilidade da 

língua. 

B. O emprego de „causar‟ como intransitivo transpôs para a 

notícia de jornal uma marca da oralidade. 

C. Ainda que largamente falado e aceito pela maioria dos 

gramáticos consagrados, transformar verbos intransitivos 

em transitivos não deveria ser adotado pela linguagem 

jornalística. 

D. Desejando ser moderno, o autor na verdade cometeu um 

erro crasso, inadmissível até para os preceitos 

linguísticos. 

E. O emprego do verbo na regência escolhida acima pode 

ser considerado correto, desde que se mantenha o mesmo 

sentido de um possível complemento que fique elíptico. 

 

17-Em qual das alternativas abaixo um verbo foi usado num 

contexto incomum à norma padrão? 

 

A. “Se morro universo se apaga como se apagam  

as coisas deste quarto” 

B.  “Suas acusações não procedem!” 

C. “Funkeira Annita está se achando! Confira 10 momentos 

que indicam que o sucesso subiu à cabeça.” 

D. “Paguei caro pela minha teimosia.” 

E. O menino logo que abriu o jogo resolveu brincar. 

 

 Os pronomes pessoais eu, tu, ele(a) nós, vós e eles(as) são 

denominados de pronomes retos e exercem somente uma 

função sintática em orações: sujeito, termo que pratica a ação 

de um verbo ativo, que sofre a ação de um verbo passivo e que 

possui uma qualidade quando o verbo é predicativo. 

Os pronomes pessoais me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e 

lhes são denominados de pronomes oblíquos átonos e exercem 

função de complemento de verbo transitivo direto, verbo de 
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sentido incompleto, que, por isso, necessita de um 

complemento, ao qual se liga sem intermédio de preposição .  

 (Dilson Catarino) 

 

18- O conhecimento das normas acima impede que o aluno 

considere correta qual construção abaixo? 

 

A. Isto é para mim fazer. 

B. Talvez eles mandem o formulário para mim. 

C. Foi difícil para mim aceitar tantas mudanças. 

D. Custou para mim entender a explicação. 

E. Basta para mim estar a seu lado. 

 

Com as manifestações que começaram em protesto contra o 

aumento do preço da tarifa de ônibus em São Paulo, algum 

repórter ou comentarista usou todos os dias a partir da 

primeira delas, em meados de junho, a expressão “mobilidade 

urbana” para referir-se ao transporte coletivo na cidade. A 

bela e antiga expressão caiu no gosto de explicadores 

papagaios. 

O que é mobilidade? Basicamente, qualidade do que é móvel 

ou capaz de se mover. E urbano? Relativo à cidade. 

Mobilidade urbana, portanto, abrange movimento que se 

registra na cidade, da superfície ao subsolo: de trens, metrô, 

ônibus, caminhões, automóveis, motos, bicicletas, esqueites, 

velocípedes, patins, carrinhos de supermercados, escadas 

rolantes, cadeiras de rodas e até o andar aflito dos pedestres. 

Sem contar o movimento sorrateiro de baratas e ratos. Os de 

quatro patas. Tudo isso compõe a mobilidade urbana. 

 (JOSUÉ MACHADO) 

 

19- Uma parte do texto acima foi omitida. Nas alternativas 

abaixo estão diversos trechos, mas em apenas uma está o que o 

completa correta e coerentemente. Assinale-o. 

 

A. O transporte coletivo envolve a instalação de veículos 

sobre trilhos, como trens, metrôs e bondes com nova 

tecnologia, além da melhoria dos ônibus, os tornando não 

poluentes. Sendo necessário integrar o transporte de uma 

cidade com ciclovia, elevadores de alta capacidade, e 

sistemas de bicicletas públicas. 

B. Mobilidade é o grande desafio das cidades 

contemporâneas, em todas as partes do mundo. 

C.  A opção pelo automóvel - que parecia ser a resposta 

eficiente do século 20 à necessidade de circulação - levou 

à paralisia do trânsito, com desperdício de tempo e 

combustível, além dos problemas ambientais de poluição 

atmosférica e de ocupação do espaço público.  

D. No Brasil, a frota de automóveis e motocicletas teve 

crescimento de até 400% nos últimos dez anos. 

E. Ao falar em „mobilidade urbana‟, repórteres, 

comentaristas e analistas estão se referindo, como 

papagaios, a trânsito, circulação, „transporte coletivo‟, o 

que deu início aos movimentos sociais de insatisfação 

geral. 

 

20 - O autor faz uma crítica à repetição irrefletida de um termo 

empregado: 

 

A. Unicamente para confundir a imprensa. 

B. Erroneamente, por reduzir sua abrangência. 

C. Acertadamente, por resgatar um conceito há muito 

perdido. 

D. Confusamente, por pertencer ao linguajar de um grupo. 

E. Brilhantemente, por encerrar um conceito restrito. 

 

O particípio é uma categoria muito peculiar dentro da língua. 

Tanto que Dionísio de Trácia (século 2º a. C.), o considerou 

uma classe gramatical à parte: nem adjetivo, nem verbo, mas 

uma palavra que “participa” (daí o nome) de ambas as 

classes. 

No português, alguns verbos apresentam dois tipos de 

particípio, um longo e outro breve (...) 

Como os particípios breves parecem mais elegantes ao falante 

pouco escolarizado (até por que, sendo mais difíceis de 

empregar, quando usados, conferem prestígio ao locutor), 

muitas pessoas passaram a dizer “eu tinha pago a conta” em 

vez de “eu tinha pagado a conta”. Hoje esse uso é até abonado 

por várias gramáticas. 

Só que de “tinha pago” para “tinha chego” foi um pulinho, 

ainda mais com o reforço analógico de “pegado/pego”. (Aldo 

Bizzocchi) 

 

21- Segundo o texto: 

 

A. Os falantes passaram a criar formas do particípio breve 

inexistentes na língua padrão. 

B. Os gramáticos unificaram-se em torno do que é correto 

no particípio, baseando-se em um gramático antigo, por 

isso não perceberam a evolução desse tempo. 

C. O fato de não haver um consenso acerca da real classe 

gramatical do particípio causa, ainda hoje, divergências 

entre os gramáticos. 

D. A fim de demonstrar domínio da norma culta, gramáticos 

passaram a aceitar construções como “tinha pago”. 

E. O particípio breve é insistentemente retomado pelos 

gramáticos, mas os falantes não conseguem empregá-lo. 

 

22- Segundo pesquisas da professora Ana Paula Scher, os 

falantes empregam as formas reduzidas inovadoras 

preferencialmente em contextos perfectivos, isto é, com os 

verbos “ter” e “ haver”, deixando as formas expandidas para 

os contextos passivos (com “ser” e “estar”). Com resultado, 

dizem “eu tinha falo sobre isso”, mas “isso não foi falado”, o 

que nos leva a concluir que: 

 

(   )  Os falantes estendem uma forma irregular de particípio, 

excepcional no padrão formal, aos demais verbos da 1ª 

conjugação. 

(   )  Os falantes empregam as formas breve e longa do 

particípio da maneira inversa à preconizada pela 

gramática normativa. 

(   )  Os falantes usam o particípio breve com função verbal e 

o longo com função nominal. 

 

A. VVF 

B. VVV 

C. VFV 

D. FFV 

E. FVF 
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23 - Ainda sobre o texto de Aldo Bizzochi: 

 

(  ) “Em português, os falantes estão criando novas formas 

irregulares em vez de regularizar as existentes.” 

(  ) “Talvez imbuídos de um espírito de hipercorreção, estão 

optando pelo mais fácil.” 

(  ) “... o que prova que a evolução linguística, assim como a 

biológica, é cega, não visando um aperfeiçoamento “genético”, 

mas tão somente uma mudança – quem vai determinar se a 

forma inovadora vai vingar ou não é o próprio uso.” 

Os trechos acima podem ter sido propositalmente alterados para 

que não tivessem coerência com o restante do texto. 

Considerando que os trechos alterados são FALSOS e os que 

não o foram são VERDADEIROS, assinale a sequência correta: 

 

A. VVV 

B. FFV 

C. VVF 

D. VFV 

E. FFF 

 

Observe a imagem abaixo e responda às questões 24 E 25: 

          

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-Para auxiliar na construção de sentidos, o aluno deve 

demonstrar: 

 

A. Saber ler em códigos. 

B. Saber transformar números em informações linguísticas. 

C. Saber lançar mão de elementos gráficos e não verbais. 

D. Saber localizar números preterindo as palavras. 

E. Saber inferir informações ocultadas pela linguística 

numérica. 

 

25- O professor deve realizar as seguintes atividades a fim de 

preparar os alunos para questões desse tipo, EXCETO: 

 

A. Leitura de palavras destacadas nos textos. 

B. Interpretação de imagens e tabelas. 

C. Criação e interpretação de hipóteses antes da leitura. 

D. Leitura de imagens para antecipação do tema do texto. 

E. Ocultar os gráficos dos textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26- Observe as afirmações acerca da elaboração da questão 

acima: 

 

(   )  Verifica se o alunos percebem que para cada finalidade 

predominante há certas características linguísticas mais 

comuns. 

(   )  Verifica se o aluno é capaz de identificar que em alguns 

trechos há narração e descrição, porém o que predomina é 

o informar. 

(   )  Verifica se o aluno, para encontrar a resposta,  relaciona o 

gênero ao contexto de produção e ao suporte de circulação. 

 

A. F- F- F 

B.  F- F- V 

C. V- V- F 

D. V- V- V 

E. V- F- V 

Considerando-se os dados relativos às verbas 

recebidas e ao desempenho em matemática, nos 

estados, conclui-se que:  

(A) há uma relação direta entre 
quantidade de verbas por aluno e 

desempenho médio dos alunos.  
(B) Minas Gerais teve menos recursos por 
aluno e apresentou baixo desempenho 

médio dos alunos.  
(C) o maior beneficiado com recursos 

financeiros por aluno foi Roraima.  
(D) São Paulo recebeu maiores verbas por 
aluno por ser o maior estado.  

 

 

Há muitos séculos, o homem vem construindo 

aparelhos para medir o tempo e não lhe deixar 

perder a hora. Um dos mais antigos foi inventado 

pelos chineses e consistia em uma corda cheia de 

nós a intervalos regulares. Colocava-se fogo ao 

artefato e a duração de algum evento era medida 

pelo tempo que a corda levava para queimar entre 

um nó e outro. Não há registros, mas com certeza 

diziam-se coisas como: "Muito bonito, não? Você 

está atrasado há mais de três nós!"  

Jornal O Estado de S.Paulo, 28/05/1992.  

 

A finalidade do texto é  

 

(A) argumentar.  

(B) descrever.  

(C) informar.  

(D) narrar. 
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27- “Na leitura de narrativas, recupere o enredo com a turma. 

É importante mostrar três momentos dos textos desse tipo: a 

apresentação do problema, o enfrentamento dele pelo 

personagem e a superação ou não dessa situação por ele.” 

(Revista Nova Escola) 

 

Partindo da sugestão acima, ordene os trechos abaixo, retirados 

de um texto da última edição da Prova Brasil, e depois assinale 

a alternativa que contém a sequência correta: 

(   )  “O medo e a tristeza passavam por ele como um arrepio de 

dor.  

Talvez nenhum outro boto sentisse tanto a violência da 

destruição da Guanabara.” 

(   )  “Piraiaguara sentiu um grande orgulho de ser carioca. Se o 

Atobá  Maroto tinha dado nome para as ilhas, ele e todos 

os outros botos  eram muito mais importantes. Eles eram o 

símbolo daquele lugar  privilegiado: a cidade do Rio de 

Janeiro. - A „mui leal e heroica cidade de São Sebastião do 

Rio de Janeiro‟.  

Piraiaguara fazia questão de lembrar do título, e também de 

toda a  história da cidade e da Baía de Guanabara.  

 Os outros botos zombavam dele:  

- Leal? Uma cidade que quase acabou conosco, que poluiu 

a baía?” 

(   )  “Mas, certamente, ninguém conseguia enxergar tão bem as 

belezas daquele lugar.  

      Num instante, o arrepio passava, e a alegria brotava de 

novo em seu coração.” 

 

A. 2- 1 - 3 

B. 1- 2- 3 

C. 1 -3- 2 

D. 2- 3- 1 

E. 3- 2- 1 

 

28- “Olha que, se continuar sonhando acordado, você vai 

acabar sendo atropelado por um navio!” 

 

Há palavras que marcam a relação entre duas ideias próximas, 

que dão coerência ao texto, sinalizando a progressão do 

conteúdo. O leitor precisa perceber essa relação lógico-

discursiva. A conjunção „se‟, no texto, indica circunstância de 

condição para que determinado fato se realize. Portanto, o leitor 

deve perceber que: 

 

A. O boto só vai ser atropelado caso continue sonhando. 

B. O boto deverá ser atropelado porque continua sonhando. 

C. O boto não será atropelado, pois ficou sonhando. 

D. O boto não sonha. 

E. O boto quer ser atropelado e por isso continua sonhando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29- “Uma sequência de eventos contados por alguém e 

envolvendo personagens, em um determinado lugar e num 

determinado tempo, é o que forma a matéria literária das 

prosas narrativas.” 

Qual dos textos abaixo NÃO poderia ser dado como exemplo 

do conceito acima? 

 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

 
 

C. Conta a lenda que um velho funcionário público de 

Veneza, noite e dia, dia e noite rezava e implorava 

para o seu Santo que o fizesse ganhar sozinho na 

loteria cujo valor do prêmio o faria realizar todos seus 

desejos e vontades. Assim passavam os dias, as 

semanas, os meses e anos. E nada acontecia. Até que 

no dia do Santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e 

implorava, o Santo surgiu do nada e numa voz de 

desespero e raiva gritou: 

            __ Pelo menos meu filho compra o bilhete!!! 

 

D.   Vi ontem um bicho 

Na imundice do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

 

Quando achava alguma coisa, 
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Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

E. O dinheiro mata! 
 

Certo dia, uma moça pobre e um jovem senhor muito 

rico se encontraram em uma pracinha e se 

apaixonaram: um olhava nos olhos do outro… 

 Os dois se casaram. O pai do noivo comprou um 

quarto em um hotel para o casal morar. No cômodo, 

havia um cofre repleto de joias e de dinheiro, herança 

da mãe do rapaz.            

No dia seguinte, a mulher chamou o marido para 

jantar fora. A filha deu o sinal para a mãe entrar. Ela 

conseguiu roubar todo o dinheiro e fugiu. Quando eles 

chegaram em casa, o homem chamou a polícia.  

Os policiais encontraram sinais da ladra. Meses 

depois, o marido processou a esposa e se separou dela. 

Ele nunca mais se casou. (Matheus A.) 

 

Leia os trechos a seguir para responder às questões 30 e 31: 

 

“A leitura e a escrita são pontes incontestáveis para que haja 

uma inclusão do indivíduo dentro da sociedade. Tendo a 

escola a responsabilidade de sistematizar esses saberes, 

salienta-se que não é papel apenas do professor de língua 

portuguesa utilizar-se do texto para que haja uma aquisição 

significativa da linguagem.” (Hiliana Alves dos Santos  e 

Soraya Pedrosa B. B. da Silveira) 

 

“A literatura mais recente sobre currículos vem apontando 

uma tendência de se incluir e valorizar o uso de narrativas 

como recurso didático em sala de aula, não apenas nas aulas 

de línguas. Essa tendência é particularmente significativa 

para as disciplinas científicas.” (Ruth Marina Lemos 

Ribeiro e Isabel Martins) 

 

30- O que os textos acima têm em comum no que tange ao 

trabalho do professor em sala de aula? 

 

A. Concebem o trabalho com textos narrativos exclusivo 

do professor de Língua Portuguesa. 

B. Pregam que o texto narrativo não seja preterido no 

ensino de línguas. 

C. Argumentam que a narrativa pode ser material de 

trabalho em todas as disciplinas. 

D. Esclarecem que o texto narrativo é particularidade das 

disciplinas científicas. 

E. Tiram a responsabilidade do professor de língua 

portuguesa de trabalhar com textos. 

 

31- Qual dos trechos dos PCNs de língua portuguesa mais se 

adequa ao que é proposto nos textos? 

 

A. O ensino de Língua Portuguesa, pelo que se pode 

observar em suas práticas habituais, tende a tratar essa 

fala da e sobre a linguagem como se fosse um conteúdo 

em si, não como um meio para melhorar a qualidade da 

produção linguística. 

 

B. “Cabe à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo 

dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-

los e a interpretá-los. Isso inclui os textos das diferentes 

disciplinas, com os quais o aluno se defronta 

sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, 

não consegue manejar, pois não há um trabalho 

planejado com essa finalidade”. 

C. O estabelecimento de eixos organizadores dos 

conteúdos de Língua Portuguesa no ensino fundamental 

parte do pressuposto que a língua se realiza no uso, nas 

práticas sociais. 

D. A linguagem verbal, atividade discursiva que é, tem 

como resultado textos orais ou escritos. Textos que são 

produzidos para serem compreendidos. Os processos de 

produção e compreensão, por sua vez, se desdobram 

respectivamente em atividades de fala e escrita, leitura 

e escuta. 

E. O bloco de conteúdos “Língua escrita: usos e formas” 

subdivide-se em “Prática de leitura” e “Prática de 

produção de texto”, que, por sua vez, se desdobra em 

“Aspectos discursivos” e “Aspectos notacionais”. 

 

32- Ainda sobre o trabalho com o texto literário, considere as 

seguintes afirmações retiradas e adaptadas dos PCN de língua 

portuguesa: 

 

I. É importante que o trabalho com o texto literário esteja 

incorporado às práticas cotidianas da sala de aula, visto 

tratar-se de uma forma específica de conhecimento. 

II. A literatura é cópia do real, e um puro exercício de 

linguagem, mera fantasia que se asilou dos sentidos do 

mundo e da história dos homens.  

III. Pensar sobre a literatura a partir dessa autonomia 

relativa ante o real implica dizer que se está diante de 

um inusitado tipo de diálogo regido por jogos de 

aproximações e afastamentos, em que as invenções de 

linguagem, a expressão das subjetividades, o trânsito das 

sensações, os mecanismos ficcionais podem estar 

misturados a procedimentos racionalizantes, referências 

indiciais, citações do cotidiano do mundo dos homens. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A. Como todas as afirmações pertencem a pensadores 

diferentes, podemos considerar todas corretas. 

B. Pode-se afirmar que em todas as assertivas há pontos 

divergentes do que realmente deve-se propor como 

trabalho com textos literários em sala. 

C. Afirmar que o texto literário deve ser relegado a 

momentos específicos, como faz o segmento I, é negar 

toda a concepção de incorporação do texto à rotina do 

estudante. 

D. A análise II vai de encontro ao que o texto literário 

realmente representa e ao que se propõe. 

E. Afirmar que no texto literário há „citações do cotidiano‟, 

como no trecho III, é reduzi-lo a um mero referencial 

teórico. 
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I. “Do que a terra mais garrida, 

Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 

Nossos bosques tem mais vida, 

Nossa vida no teu seio mais amores.” 

 

II. “Minha casa pequenina 

Lá no alto da colina, 

Onde canta o sabiá. 

 

Por mais terras que eu percorra, 

Não permita Deus que eu morra 

Sem que volte para lá” 

 

33- Acerca dos textos acima e de como eles se comunicam, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Houve a inserção direta de um texto de referência, 

verificando-se a intertextualidade. 

B. Percebe-se claramente que os autores inserem-se num 

contexto de textos preexistentes que lhes inspiraram a 

produzir os seus próprios: isto é polifonia linguística. 

C. São textos que se opõem diretamente ao conceito de 

polifonia, pois o discurso se dá a partir da apropriação da 

palavra alheia. 

D. Os textos são referenciados de forma muito evidente, por 

isso trata-se de paródias. 

E. A polifonia só pode ser verificada em romances já que se 

refere à autonomia que os personagens têm em relação ao 

seu rumo na narrativa. 

 

34- Ainda recorrendo aos conceitos de polifonia e dialogismo 

assinale a alternativa correta quanto a análise do texto 

produzido por um aluno e reproduzido sem correções abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Em “dizer o que todo o mundo já sabe: violência gera 

violência.”, o aspecto polifônico revelou-se na 

reprodução de uma fala que representa um conceito 

consagrado pelo senso comum. 

B. A análise da polifonia nos textos só pode ser realizada 

conhecendo-se o contexto histórico e de vida do autor, já 

que para Bakhtin a fala é um fenômeno social. 

C. O enunciador foi introduzido representando um slogan 

massificado, opondo-se a sua significação. 

D. Em “Seria providencial se um especialista pudesse em 

rede nacional...” o autor retoma o significado da 

mensagem dialógica que separa e define o locutor e o 

interlocutor. 

E. O fato de despertar no leitor ressonâncias ideológicas, 

não exemplifica nenhuma passagem do texto como 

dialógica. 

 

35- (Essa perspectiva) “tem o inconveniente de considerar a 

fala como o lugar do erro e do caos gramatical, tomando a 

escrita como o lugar da norma e do bom uso da língua. 

Seguramente trata-se de uma visão a ser rejeitada.” 

(MARCUSCHI, 2001, pág. 27). 

 

A que perspectiva da língua o autor se refere? 

 

A. Normatizada 

B. Redundante 

C. Dialógica 

D. Dicotômica 

E. Prosaica 

 

 
 

36- Quanto às escolhas realizadas pelo autor para emitir sua 

mensagem é correto afirmar que ele: 

 

A. Utilizando-se do recurso da ironia, criou uma 

multiplicidade de sentidos que gerou o humor na charge. 

B. Empregou um termo pelo outro, mas não se fez entender 

por aqueles que não conhecem a gíria carioca. 

C. Emprega o recurso do intertexto, mas o leitor não é capaz 

de entender por não conhecer o texto de referência. 

D. Utilizou a estratégia da recategorização da palavra e suas 

diferenças semânticas podem ser inferidas 

contextualmente. 

E. A duplicidade de sentido dificultou a compreensão da 

palavra repetida, pois gerou ambiguidade. 

 

“É preciso criar contextos de produção também para os 

gêneros do oral - em que se determinam quem é o público, o 

que será dito e como. "É isso que permite aos alunos se 

apropriarem das noções, das técnicas e dos instrumentos 

necessários ao desenvolvimento de suas capacidades de 

expressão em situações de comunicação" (Bernard Schneuwly) 

 

Os brasileiros ficaram chocados com o atentado 

que tirou a vida de doze estudantes numa escola 

do Rio de Janeiro. A comoção é geral, porque a 

criança representa a alegria do presente e a 

esperança do futuro. 

Seria providencial se um especialista pudesse em 

rede nacional, dizer o que todo o mundo já sabe: 

violência gera violência. Nossas crianças e 

jovens são expostos à doses maciças de 

violência, quer nos desenhos que assistem, nos 

games, filmes, noticiários, praticamente toda a 

programação da TV tem como centro a violência 

explícita. 
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37- Baseado na leitura do trecho, relacione a primeira e a 

segunda coluna de acordo com os gêneros da oralidade em sala 

de aula. 

 

1-  Debate             

2-  Entrevista 

3-  Seminário 

 

(   )  O essencial é selecionar as informações mais importantes e 

transmiti-las com clareza. 

(   )  Para obter um bom resultado, o aluno deve conhecer o 

assunto abordado, além de formular perguntas precisas e 

instigantes. 

(   )  Permite desenvolver habilidades de argumentar, escutar 

opiniões, compreender o colega e confrontar os próprios 

pontos de vista. 

 

A. 1- 2 –3 

B. 3- 2- 1 

C. 2- 1- 3 

D. 1- 3- 2 

E. 3- 1- 2 

 

38- “Produzir textos é um processo que envolve diferentes 

etapas: planejar, escrever, revisar e re-escrever. Esses 

comportamentos escritores são os conteúdos fundamentais da 

produção escrita. A revisão não consiste em corrigir apenas 

erros ortográficos e gramaticais, como se fazia antes, mas 

cuidar para que o texto cumpra sua finalidade comunicativa. 

"Deve-se olhar para a produção dos estudantes e identificar o 

que provoca estranhamento no leitor dentro dos usos sociais 

que ela terá", explica Fernanda Liberali.” 

 

Sobre a etapa da re-escrita podemos considerar corretos os 

seguintes procedimentos em sala, EXCETO: 

 

A. Análise coletiva de uma das produções. 

B. Enfoque nos aspectos gramaticais e ortográficos. 

C. Abordagem de todos os aspectos em uma primeira 

revisão. 

D. Revisão durante a escrita. 

E. Revisão individual com base em discussões com o grupo. 

 

     “Em primeiro lugar, o aluno não vai para a escola para 

aprender „nós pega o peixe‟. Isso ele já diz de casa, já é aquilo 

que nós chamamos de língua familiar, a língua do contexto 

doméstico. O grande problema é uma confusão que se faz entre 

a tarefa de um cientista, de um linguista e a tarefa de um 

professor de português. Um linguista estuda com o mesmo 

interesse e cuidado todas as manifestações linguísticas de 

todas as variantes de uma língua. A tarefa do linguista é 

examinar a língua sem se preocupar com o tipo de variedade, 

se é variedade regional, se variedade familiar, se é variedade 

culta. Ele estuda a língua como a língua se apresenta. Já o 

professor de português, não. O professor de português tem 

outra tarefa. Se o aluno vem para a escola, é porque ele 

pretende uma ascensão social. Se ele pretende essa ascensão 

social, ele precisa levar nessa ascensão um novo tipo de 

variante. Não é uma variante que seja melhor, nem pior. Mas é 

a variante que lhe vai ser exigida neste momento de ascensão 

social. Não resta dúvida de que ela (a norma culta) é um 

componente determinante da ascensão social. Qualquer pessoa 

dotada de mínima inteligência sabe que precisa aprender a 

norma culta para almejar melhores oportunidades. Privar 

cidadãos disso é o mesmo que lhes negar a chance de 

progredir na vida. Para mim. o linguista italiano Raffaele 

Simone, ainda em atividade, foi quem situou esse debate de 

forma mais lúcida. Ele critica os populistas que, ao fazer 

apologia da expressão popular, contribuem para perpetuar a 

segregação de classes pela língua. Pois justamente é o ensino 

da norma culta, segundo Raffaele, que ajuda na libertação dos 

menos favorecidos. Suas palavras se encaixam perfeitamente 

no debate atual.” (Evanildo Bechara) 

 

39- Podemos resumir o pensamento do gramático em qual das 

sentenças abaixo? 

 

A. A língua não é um componente determinante da ascensão 

social. 

B. A língua culta é a única que reúne qualidades e valores. 

C. A expressão popular não tem validade como forma de 

comunicação. 

D. É “preconceito linguístico” corrigir os alunos. 

E. Dominar a norma culta da língua é sinal de liberdade, não 

de opressão. 

 

40- Ao definir o papel do linguista e do professor de português, 

o autor pretendeu: 

 

A. Diferenciá-los 

B. Excluí-los 

C. Preteri-los 

D. Estudá-los 

E. Suplantá-los 

 

 


