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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Gale arruma as fatias de pão com o queijo macio, 

cuidadosamente colocando as folhas de manjericão em cada 

enquanto eu esvazio os arbustos de suas uvas. Nós ficamos 

atrás em um esconderijo nas rochas. Desse lugar, nós somos 

invisíveis, mas temos uma clara visão do vale, que está 

transbordando com vida de verão, verduras para recolher, raízes 

para escavar, pescado iridescente na luz do sol. O dia é 

glorioso, com um céu azul e brisa suave. A comida está uma 

maravilha, com o queijo gotejando dentro do pão quente e as 

uvas estourando em nossas bocas. Tudo seria perfeito se isso 

fosse realmente um feriado, se todo o dia fosse vagar nas 

montanhas com Gale, caçando pela ceia da noite. Mas em vez 

disso nós temos de ficar de pé na praça às duas horas esperando 

pelos nomes que são chamados. ―Nós poderíamos fazer, sabe,‖ 

Gale diz quietamente. ―O quê?‖ Eu pergunto. ―Deixar o 

distrito. Fugir. Viver na floresta. Você e eu, nós podemos 

fazer,‖ diz Gale. Eu não sei como responder. A ideia é tão 

ridícula. ―Se nós não tivéssemos tantas crianças,‖ ele acrescenta 

quietamente. Eles não são nossos filhos, é claro. Mas eles 

poderiam ser. Os dois irmãos pequenos e irmã de Gale. Prim. E 

você pode também acrescentar nossas mães, também, porque 

como elas viveriam sem nós? Quem saciaria aquelas bocas que 

estão sempre pedindo por mais? Com ambos caçando 

diariamente, ainda há noites que a caça tem que ser trocada por 

banha de porco ou cordões de sapatos ou madeira, ainda tem 

noite em que nós vamos para cama com nossos estômagos 

roncando. ―Eu nunca quero ter filhos,‖ eu digo. ―Eu poderia. Se 

eu não vivesse aqui,‖ diz Gale. ―Mas você vive,‖ eu digo, 

irritada. ―Esqueça,‖ ele rebate de volta.  

 

(Suzanne Collins. Jogos Vorazes. São Paulo: Rocco, 2010) 

 

01 - O texto é majoritariamente: 

 

A. Persuasivo, pois tem o objetivo de convencer o 

interlocutor a aceitar o estilo de vida dos personagens. 

B. Narrativo com um personagem contando acontecimentos 

em sequência. 

C. Injuntivo, trazendo informações científicas importantes. 

D. Interativo, já que se constitui inteiramente de 

intercâmbios verbais entre dois personagens. 

E. Expositivo, pois revela uma série de ocorrências de modo 

isento. 

 

02 - Sobre o foco narrativo: 

 

A. Está em primeira pessoa, com um personagem que, como 

parte da história, faz sua própria narração. 

B. Está em primeira pessoa, representado por um ser que 

mesmo narrando a história não participa dela. 

C. Representado por um ser imaginário que ‗entra‘ na 

história quando algum personagem necessita. 

D. Mostra um ser criado pelo autor para contar a história, 

por isso está na terceira pessoa do discurso. 

E. Conta o texto retirado de uma obra anterior, por isso está 

em terceira pessoa. 

 

 

 

03- Acerca dos elementos descritivos do texto: 

 

A. Servem para discorrer sobre os aspectos físicos das 

personagens apresentadas e destaca-los em detrimento do 

espaço. 

B. Não compõem um aspecto indispensável do texto, pois se 

concentram unicamente na apresentação das locações. 

C. Mesmo que não predominem no texto, ocorrem, visto 

que o autor deseja descrever o ambiente em que se dá a 

ação. 

D. Constituem apenas passagens para preencher algumas 

lacunas da edição. 

E. Demonstram que o autor apenas preocupou-se em 

transmitir dados físicos significativos das personagens. 

 

04- Qual dos trechos abaixo tem um exemplo de linguagem 

conotativa? 

 

A. ...que está transbordando com vida de verão. 

B. ...pescado iridescente na luz do sol. 

C. ...se todo o dia fosse vagar... 

D. A ideia é tão ridícula. 

E. Quem saciaria aquelas bocas... 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou nesta 

segunda-feira (1º) que o surto de zika vírus é uma emergência 

de saúde pública internacional, que exige uma resposta urgente 

e única, com vigilância máxima pelos governos de todo o 

mundo. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação (com financiamento e envio de pessoas) e de 

pesquisa.  

Segundo os especialistas, o vírus está se espalhando muito e de 

maneira rápida, com consequências devastadoras. Apesar de os 

sintomas de zika serem de pouca gravidade, há evidências que 

vinculam a doença ao número excepcionalmente elevado de 

casos de bebês que nascem com microcefalia, uma má-

formação do cérebro. A informação mudou o perfil de risco de 

zika, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, de uma 

leve ameaça a algo de proporções alarmantes. 

Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos: febre, dor de cabeça e no corpo e 

manchas avermelhadas. Ainda não há certeza que o vírus cause 

microcefalia em bebês, mas a existência de uma ligação está 

clara para os cientistas. 

O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em agosto de 

2014, quando o surto de ebola se expandia em países da África. 

Desde a reformulação do Regulamento Sanitário Internacional, 

em 2007, além do ebola, apenas as doenças H1N1, em 2009, e 

pólio (em 2014) receberam tal status. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já reportaram casos 

de zika vírus. O Brasil fez um alerta em outubro sobre um 

número elevado de nascimentos de crianças com microcefalia 

na região Nordeste.  

O vírus é conhecido há mais de 50 anos, mas os casos atuais de 

transmissão de zika concentram-se nas Américas, mas estão 

presentes na África, Ásia e Oceania. O vírus também foi 

detectado na Europa e nos Estados Unidos, em pessoas que 

viajaram ao exterior. 
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05- ―Atualmente não há vacina ou medicamento para o zika, 

cujos sintomas são brandos‖. O vocábulo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da correção e compreensão da frase, 

por qual sinônimo? 

 

A. Moderados 

B. Agressivos 

C. Ativos 

D. Dolorosos 

E. Desordenados 

 

06- ―...elevado de casos de bebês que nascem com 

microcefalia...‖ 

Em qual das alternativas há um termo que tem a mesma função 

sintática que o que foi sublinhado acima? 

 

A. que o surto de zika vírus é uma emergência de saúde 

pública internacional 

B. A informação mudou o perfil de risco de zika, que é 

transmitido pelo mosquito Aedes aegypti 

C. não há vacina ou medicamento para o zika, cujos 

sintomas são brandos 

D. O último alerta deste tipo feito pela OMS ocorreu em 

agosto de 2014, quando o surto de ebola se expandia em 

países da África 

E. O vírus também foi detectado na Europa e nos Estados 

Unidos, em pessoas que viajaram ao exterior. 

 

07- ―...Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês...‖ 

No trecho acima, o verbo: 

 

A. Substitui o futuro do pretérito indicando polidez. 

B. Aparece numa oração coordenada e indica um fato 

habitual e comprovado. 

C. Sustenta uma suposição cuja concretização depende de 

outros fatores. 

D. Indica uma ocorrência eventual. 

E. Supõe um fato, mas exprime uma causa. 

 

08 - A substituição do trecho pelo pronome correspondente está 

correta apenas em: 

 

A. A decisão deve acelerar ações internacionais de 

cooperação e de pesquisa.  

A decisão deve acelerar -lhes 

B. há evidências que vinculam a doença ao número 

excepcionalmente elevado de casos  

                há evidências que  as vinculam ao   número    

excepcionalmente elevado de casos  

C. Ainda não há certeza que o vírus cause microcefalia 

em bebês 

Ainda não há certeza que o vírus lhe cause em bebês 

D. apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam tal status. 

apenas as doenças H1N1, em 2009, e pólio (em 2014) 

receberam -no. 

E. Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram casos de zika vírus. 

Nas Américas do Sul e Central, 26 países já 

reportaram -lhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto: 

 

A. A mensagem é centralizada no ―eu‖, que destaca seus 

próprios sentimentos e impressões de si. 

B. É um texto pessoal, fundamentado na objetividade criada 

pelos adjetivos descritivos. 

C. Algumas marcas gramaticais como o uso da primeira 

pessoa verbal indicam a predominância da função 

emotiva da linguagem. 

D. A função expressiva da linguagem é revelada pela 

mensagem centrada no remetente. 

E. As figuras de linguagem (comparação, metáfora e 

antítese) cobram do leitor uma interpretação do que está 

nas entrelinhas. 

 

10- Na primeira oração a conjunção expressa: 

 

A. Conformidade 

B. Comparação 

C. Adição 

D. Causa 

E. Explicação 

 

11- Assinale a alternativa correta: 

 

A. ―sou‖, ―posso‖ e ―depende‖ têm o mesmo sujeito. 

B. ―leve‖ está no presente do modo subjuntivo. 

C. ―leve‖ e ―forte‖ expõem ideias opostas no contexto em 

que foram inseridas. 

D. ―brisa‖ e ―ventania‖ são termos que se excluem 

prejudicando a unidade do texto, mas não a sua 

compreensão. 

E. ―depende de‖ é um conectivo coloquial, portanto seu uso 

deve ser restrito a situações formais. 

 

12- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase, porém o acento 

grave não foi empregado? 

 

A. "A frente de Messi e Ronaldo, Neymar faz sucesso no 

Campeonato Europeu." 

B. “A liberação de novos financiamentos foi restringida em 

meio a preocupações do então ministro Joaquim Levy.‖ 

C. ―O Ministério da Saúde deve recomendar aos Estados e 

municípios que passem a registrar todos os casos 

suspeitos de infecções pelo vírus da dengue.‖ 

D. ―Nos 15 dias em que teve nas mãos a caneta mais 

importante do Estado, a de governador, José Paulo 

Cairoli foi discreto.‖ 
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E. “A partir de hoje, está valendo o novo patamar de 

bandeira tarifária.‖ 

 

13- Em qual dos trechos a seguir houve uma transgressão das 

normas de concordância ditadas pela variedade padrão. 

 

A. ―Durante a maior parte do ano os cozinheiros ficavam 

dando peitadas uns nos outros. Não tinham mesmo nada 

pra fazer!‖ (Stanislaw Ponte Preta) 

B.  "A maioria das provas apresentadas contra os acusados 

durante o julgamento foi depois refutada..." (Raquel de 

Queirós) 

C. ―Ela era as cordas do seu coração. E por ele sempre 

examinada. Foi quando encontrou uma estranha lesão.‖ 

(Geraldinho) 

D. ―Hoje fez um dia, amanhã farão dois que se confessou 

com Mestre Simão de Sousa.‖ (Francisco Carvalho 

Correia) 

E. ―O amor eterno é o amor impossível. Os amores 

possíveis começam a morrer no dia em que se 

concretizam.‖  (Eça de Queiroz) 

 

 
 

14- O texto aborda: 

 

A. O quanto a necessidade de revelar todas as nuances da 

nossa vida causa conflitos na harmonia dos casais. 

B. Aquelas pessoas que substituem o contato real, 

fundamentado em experiências concretas, pelo virtual. 

C. A frustração causada quando os avatares virtuais 

divulgam o lado negativo da nossa vida. 

D. O valor de podermos explorar as várias facetas da vida a 

dois e dividi-las em tempo real por meio da internet. 

E. O fato de querermos projetar uma vida paralela à real por 

meio das mídias digitais interativas. 

 

15- Quanto à linguagem utilizada no segundo quadro: 

 

A. Reflete as mudanças da língua a despeito da passagem do 

tempo. 

B. Revela peculiaridades do vocabulário pertinente a uma 

determinada região. 

C. Especifica a linguagem técnica de um grupo social 

profissional. 

D. Apresenta mudanças em função do contexto abusando 

dos termos carinhosos. 

E. Mostra as mudanças visíveis no léxico dos grupos sociais 

mais jovens. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

A falta de clareza na proposta de gramática na Base 

Nacional Comum Curricular – Participe da discussão! 

Gramática: cadê você? 
 

Na parte destinada à gramática, o documento apresenta lacunas 

e contradições que chamaram a atenção recentemente até 

mesmo do ministro Aloízio Mercadante. Até o 3º ano do 

Ensino Fundamental I, a proposta é clara e cita os conteúdos 

essenciais para a fase inicial de alfabetização e letramento. A 

partir do 4º ano, entretanto, o documento afirma que a 

gramática deve ser trabalhada nos textos de estudo, seja na 

parte de leitura e interpretação, seja na parte de produção 

textual.  

Essa postura é contraditória porque o documento menciona a 

importância de tratar a norma-padrão, dentro de uma 

perspectiva de diversidade linguística. OK, ninguém está 

propondo que a norma-padrão seja considerada o único uso 

possível da língua e o único ―correto‖. Contudo, fica difícil 

você ensinar a norma-padrão sem entrar em certos conteúdos 

básicos, como acentuação, ortografia, pontuação, crase, flexão 

dos nomes (por exemplo, saber que o plural de cidadão é 

cidadãos, de acordo com a norma), concordância verbal (por 

exemplo, saber que, de acordo com a norma, deve-se dizer 

―Houve problemas‖, em vez de ―Houveram problemas‖), entre 

outros casos. 

 

(http://portuguescereja.editorasaraiva.com.br/a-falta-de-clareza-

na-proposta-de-gramatica-na-base-nacional-comum-curricular-

participe-da-discussao/) 

 

16 - O texto critica que aspecto do ensino da língua e sua 

abordagem na BNCC? 

 

A. O excesso de temas referentes à gramática de usos. 

B. A falta de sistematização dos conteúdos gramaticais. 

C. O fato da abordagem da gramática se encerrar no 

terceiro ano em vez do quinto. 

D. A redundância na sucessiva abordagem dos temas 

normativos. 

E. O exagero na forma como a norma padrão se sobrepuja 

às demais. 

 

17 - Ao afirmar que ―menciona a importância de tratar a norma-

padrão, dentro de uma perspectiva de diversidade linguística‖, 

o autor da análise quer dizer que: 

 

A. A norma padrão prescinde de inclusão no plano do 

professor. 

B. A norma padrão deve ser vista como um instrumento de 

poder. 

C. Apenas a variante padrão pode normatizar as relações 

sociais. 

http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
http://kdfrases.com/frase/99644
http://portuguescereja.editorasaraiva.com.br/a-falta-de-clareza-na-proposta-de-gramatica-na-base-nacional-comum-curricular-participe-da-discussao/
http://portuguescereja.editorasaraiva.com.br/a-falta-de-clareza-na-proposta-de-gramatica-na-base-nacional-comum-curricular-participe-da-discussao/
http://portuguescereja.editorasaraiva.com.br/a-falta-de-clareza-na-proposta-de-gramatica-na-base-nacional-comum-curricular-participe-da-discussao/
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D. A diversidade deve ser vista como uma qualidade 

constitutiva do fenômeno linguístico. 

E. O ensino deve ser permeado pelo paradigma do erro na 

diversidade linguística padrão. 

 

18 - Podemos inferir que na opinião do autor um aspecto do 

ensino da língua foi ignorado. Qual foi? 

 

A. A unificação normatizadora 

B. A variação dialetal 

C. A língua nacional 

D. O estado da língua 

E. O padrão discriminatório 

 

19 - Acerca das estratégias de leitura é INCORRETO afirmar 

que: 

 

A. São técnicas ou métodos que os leitores usam para 

adquirir a informação. 

B. São procedimentos ou atividades escolhidas para 

facilitar o processo de compreensão em leitura. 

C. São planos flexíveis adaptados às diferentes situações 

que variam de acordo com o texto a ser lido 

D. Constituem a abordagem elaborada previamente pelo 

leitor para facilitar a sua compreensão. 

E. São as práticas que o professor domina e permite que o 

aluno entre em contato. 

 

 

              
 

20- Para compreender o texto acima, o leitor lançou mão de 

qual estratégia de leitura? 

 

A. Estratégia da inferência 

B. Estratégia da pesquisa 

C. Estratégia da antecipação 

D. Estratégia da construção 

E. Estratégia da reescrita 

 

 
 

21- Ao mostrar esse quadro aos alunos do 9º Ano do Ensino 

Fundamental, o professor quer que o aluno empregue qual 

estratégia de leitura? 

 

A. Estratégia da antecipação 

B. Seleção cognitiva 

C. Estratégia de verificação 

D. Decodificação 

E. Especulação 

 

22 - Acerca da perspectiva não dicotômica da linguagem oral e 

escrita, assinale a alternativa correta: 

 

A. A fala e escrita são dois modos qualitativamente 

diversos de conhecer ou dar a conhecer.  

B. A fala é o lugar do pensamento concreto e a escrita o 

lugar do pensamento abstrato. 

C. A supremacia cognitiva da escrita sobre a fala já foi 

superada em todos os aspectos do ensino. 

D. A competência cognitiva advém do domínio da escrita. 

E. A oralidade sempre será, ao lado da escrita, o grande 

meio de expressão social e de atividade comunicativa. 

 

23 - Leia as afirmações e em seguida assinale a sequência 

correta: 

 

I- A fala é variável e a escrita é lógica 

II- A escrita dá acesso, por si mesma, à mobilidade 

social. 

III- Na fala há predominância de frases curtas. 

 

A. VVF 

B. VVV 

C. VFV 

D. FFV 

E. FFF 

 

 FALA E ESCRITA APRESENTAM 

Dialogicidade 

Usos estratégicos 

Funções interacionais 

Envolvimento 

Negociação 

Situacionalidade 

Coerência 

Dinamicidade 

 

24 - O quadro acima trata a fala e a escrita como: 

 

A. Ideologias excludentes 
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B. Dois dialetos 

C. Duas modalidades 

D. Um duelo de supervalorização 

E. Fatores dicotômicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbo Passado Futuro 

 

A lebre e a tartaruga 

(elas)... 

A lebre e a 

tartaruga (elas)... 

viver viviam viverão 

encontrar encontraram encontrarão 

desafiar desafiaram desafiarão 

cair caíram cairão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - Na sequência didática acima, o professor: 

 

A. Pediu a classificação dos verbos em frases 

descontextualizadas. 

B. Solicitou a retomada da memória de nomenclaturas e 

classificações. 

C. Mediou a análise linguística fundamentada na leitura do 

texto. 

D. Utilizou a gramática para guiar a reescrita do texto. 

E. Procura um meio dinâmico de desarticular a gramática do 

texto. 

 

26- Na sequência didática acima, os alunos: 

 

A. Aprendem conceitos que regem o funcionamento da 

língua no tocante aos tempos verbais. 

B. Aprendem as características gerais do gênero abordado 

associando as fábulas ao futuro dos verbos. 

C. Fazem um estudo minucioso da classificação e ortografia 

dos verbos. 

D. Adotam a nomenclatura verbal como um fim para a 

aprendizagem correta da conjugação. 

E. Restringem a análise linguística ao campo das 

experiências pessoais. 

 

27- Sobre as terminações verbais abordadas na sequência 

didática, assinale a alternativa correta: 

 

A. O emprego de ambas nas frases é inequívoco para o 

aluno ao fim do ensino fundamental II. 

B. Não é necessário que se envolva a questão da leitura 

para que sua utilização fique clara. 

C. Trata-se de um dos poucos conceitos que o aluno já 

traz internalizado para o ambiente escolar. 

D. Não necessitam de aprimoramento em seu emprego, 

pois ambas pertencem ao modo infinitivo. 

E. Causam confusão entre si por causa de sua semelhança 

sonora. 

 

 

Na tirinha, há traço de humor em  

(A) "Que olhar é esse, Dalila?"  

(B) "Olhar de tristeza, mágoa, desilusão..."  

(C) "Olhar de apatia, tédio, solidão..."  

(D) "Sorte! Pensei que fosse conjuntivite!" 

 

 

 
28- A questão reproduzida da Prova Brasil acima procura 

avaliar se o aluno: 

 

A. Estabelece relação entre a tese e os argumentos 

oferecidos para sustentá-la. 

B. Localiza relações entre recursos expressivos e efeitos de 

sentido. 

C. Infere informações implícitas no texto. 

D. Analisa dados amplamente divulgados. 

E. Reconhece diferentes formas de tratar uma informação na 

comparação de textos que tratam do mesmo tema. 

 

 

 

A Lebre e a Tartaruga  

 

A lebre vivia a se gabar de que era o mais veloz de todos os 

animais. Até o dia em que encontrou a tartaruga.  

- Eu tenho certeza de que, se apostarmos uma corrida, serei a 

vencedora - desafiou a tartaruga.  

A lebre caiu na gargalhada.  

- Uma corrida? Eu e você? Essa é boa!  
Fonte Fábulas de Esopo, Jean de La Fontaine, Lúcia Tulchinski (adapt.), 40 págs., Ed. Scipione, tel. 

4003-3061, 31,50 reais  

Veja a lista com alguns verbos que aparecem na fábula A Lebre e a 

Tartaruga e escreva-os no tempo passado e no futuro 

4. Hora de criar a regra  

As duplas analisaram o que havia em comum na terminação dos 

verbos e escreveram uma possível regra para o uso do "ão" e do 

"am". Revisada, ela foi parar num cartaz.  

Dupla 1 No Futuro acaba com ão e o passado com am.  

Dupla 2 Nós usamos am no final porque está no passado e 

usamos ão no final porque está no futuro.  

Dupla 3 O ão significa futuro e o am passado.  
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29 - Sobre o humor da tira: 

 

A. Não é recurso para a produção de efeito de sentido. 

B. Para conseguir seu efeito o leitor deve entender a 

intenção transmitida. 

C. Só é possível construí-lo no campo semântico. 

D. É apenas visual. 

E. O desenho não é relevante, pois apenas o texto prevalece. 

 

30- Assinale a alternativa que NÃO contém uma característica 

do gênero textual tirinha. 

 

A. Temática exclusivamente humorística 

B. Personagem que geralmente representa um estereótipo. 

C. Geralmente faz uma crítica aos valores sociais. 

D. Utiliza recursos verbais e não verbais. 

E. Emprega frases curtas e de efeito ambíguo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31- Na tirinha, a variedade linguística: 

 

A. Apresenta variação diafásica que se estabelece em função 

do contexto comunicativo 

B. Apresenta variação diafásica determinante apenas da 

variante informal. 

C. Apresenta variação diatópica com acepções semânticas 

relativas às diferenças regionais. 

D. Apresenta variação diatópica que determina o uso da 

variante formal. 

E. Apresenta variações diastráticas que ocorrem em virtude 

da convivência entre os grupos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32- São características comuns ao uso da variante empregada 

nos textos, EXCETO: 

 

A. Relacionada à gramática normativa. 

B. Resulta da prática da língua em um meio social 

considerado culto.  

C. Ausência do uso de gírias. 

D. Variante prestigiada. 

E. Uso de formas reduzidas ou contraídas. 

 

―...Podemos dizer que ao produzirmos um texto — oral ou 

escrito — este será mais ou menos eficiente, dependendo da 

clareza que tenhamos sobre as imagens que temos construídas 

sobre todos os elementos que constituem o contexto da situação 

comunicativa. Muitos dos problemas que podemos vir a ter 

quando produzimos textos, são decorrentes de imagens 

inadequadas ou não aceitas socialmente, e, ainda, de um 

desconhecimento das características dos gêneros que devemos 

utilizar. Se o conhecimento e as imagens sobre situações de 

comunicação e gêneros do cotidiano, não-formais, portanto, são 

construídas ao longo da vida, à medida que vamos participando 

dessas interações, o mesmo não acontece com relação tanto às 

situações de comunicação mais formais quanto no que se refere 

aos gêneros nelas utilizados. É na escola, com um ensino mais 

formal, que a construção desse conhecimento ocorre.‖ (Kátia 

Lomba Bräkling e Marly de Souza Barbosa) 

 

33- A partir da leitura assinale a única alternativa que NÃO 

contém um aspecto que influencia o texto resultante de um 

processo de produção: 

 

A. Destinatários possíveis do texto  

B.  Possibilidade de não publicação  

C.  Locais onde o texto circula 

D. Conteúdos temáticos  

E.  Gênero do texto 

 

 

 

 

Perdi o bonde e a esperança. 

Volto pálido para casa. 

A rua é inútil e nenhum auto 

passaria sobre meu corpo. 

Vou subir a ladeira lenta 

em que os caminhos se fundem. 

Todos eles conduzem ao 

princípio do drama e da flora.. 

 

A noite de segunda-feira foi de êxtase para os amantes do 

carnaval. Teve todos os componentes para quem gosta da 

festa: ótimos sambas, momentos de emoção, revelações, 

renascimentos... E se o Império Serrano foi a melhor escola 

da Série A, o Grupo Especial assistiu à soberania das outras 

três grandes: Salgueiro, Portela e Mangueira. As tradicionais 

agremiações foram o destaque da segunda noite de desfiles, 

injetando doses cavalares de emoção no público. Elas 

disputam o título com a Beija-Flor na apuração de hoje à 

tarde. 
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Iniciamos uma roda de conversa sobre as 

características de cada quadrinho. Perguntei o que 

estava acontecendo no primeiro quadrinho, eles 

responderam que o Cascão havia machucado o joelho. 

Fui levantando algumas questões: 

 Como vocês sabem que ele machucou o joelho? 

- Porque ele está chorando! 

- Como vocês sabem? 

- Porque ele está com a boca aberta! 

- Só por causa disso? 

- Não, prô, ele tá segurando o joelho... 

- Ué, mas só por isso? 

Eles pensaram e falaram muitas coisas, até que uma 

criança disse: 

- Tem estrelinhas no joelho dele. 

- Ele também tem tracinhos em cima da cabeça. 

Assim, fomos levantando as características da história 

em quadrinhos, comentando-a, que a história em 

quadrinhos tem um cunho engraçado, etc.  

 

34-  ―Leitura, escrita e fala não são tarefas escolares que se 

esgotam em si mesmas; que terminam com a nota bimestral. 

Leitura, escrita e fala – repetindo – são atividades sociais, entre 

sujeitos históricos, realizadas sob condições concretas‖ 

(Kuenzer, 2002, p. 101) 

 

O trecho afirma que: 

 

A. A escola forma alunos memorizadores. 

B. O professor deve ser um difusor de conhecimentos. 

C. A escola deve promover a formação do sujeito crítico e 

reflexivo. 

D. Deve haver uma ruptura entre o conhecimento trazido de 

casa e aquele adquirido na escola. 

E. A leitura deve manter-se no campo da superficialidade. 

 

35- ―Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o 

sentido de um texto. É a partir do texto, ser capaz de atribuir-

lhe significação, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos 

significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura 

que o autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se a 

essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo outra não 

prevista.‖ ( GERALDI, 1985:80) 

Para o autor, ler é: 

 

A. Um trabalho de ressignificação. 

B. Uma representação esquemática da língua. 

C. Um processo de decodificação. 

D. Realizável apenas na coletividade. 

E. Um processo estruturalista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36- Na situação acima, o aluno foi exposto a que ação referente 

ao trabalho com a produção de textos orais na escola? 

 

A. Participar de interação oral em sala de aula. 

B. Escutar textos de diferentes gêneros. 

C. Produzir um texto oral de um gênero diferente do 

apresentado. 

D. Reconhecer diversidades linguísticas num mesmo texto. 

E. Reproduzir um texto da tradição oral. 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

SUPERIOR – 02 – PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA 

Página 8 

 
 

37- Que conceitos da língua portuguesa preenchem as lacunas 

respectivamente? 

 

A. Oralidade e escrita 

B. Polifonia e dialogismo 

C. Norma padrão e língua coloquial 

D. Texto literário e texto não literário 

E. Discurso e língua 

 

38- ―Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita 

é uma resposta a alguma coisa e é construída como tal. Toda 

inscrição prolonga aquelas que a precederam, trava uma 

polêmica com elas, conta com as reações ativas da 

compreensão, antecipa-as‖. (In Bakhtin (Volochínov), 1988, p. 

98) 

 

Podemos ainda afirmar que segundo Bakhtin: 

 

A. Via a língua como um sistema monológico. 

B. Acreditava que o texto é ambivalente. 

C. Afirmava que a linguagem é concebida 

independentemente de suas relações sociais. 

D. Rechaçou a ideia de polifonia. 

E. Acreditava que a comunicação é definida pelas reais 

situações de enunciação. 

 

39- Analise as relações abaixo e depois assinale a sequência 

correta: 

 

I- Enunciado: aspecto ideológico do discurso 

II- Discurso: efeito de sentidos entre 

interlocutores 

III- Texto: manifestação do discurso 

 

A. VVV 

B. FVV 

C. FFV 

D. FFF 

E. VFF 

 

 

 

 

 

40- Sobre os gêneros discursivos é correto afirmar que: 

 

A. Reúnem textos com propósitos e estruturas opostas. 

B. É dispensável conhecer um gênero para reproduzi-lo. 

C. Abrigam tipos relativamente estáveis de enunciados. 

D. Devem ser anunciados, pois há risco de não serem 

entendidos. 

E. Destacam-se pelo estilo formal e alto nível léxico e 

sintático 

 

 

 

? ? 

 


