
  

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (PORTUGUÊS) 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

EDITAL N.° 001/2011 

DATA: 14/08/2011 - HORÁRIO: 09h às 12h - DURAÇÃO: 03 horas - NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 

SE EU QUISER FALAR COM DEUS 

                                                                 (Gilberto Gil) 

 

1 Se eu quiser falar com Deus 

2 Tenho que ficar a sós, 

3 Tenho que apagar a luz, 

4 Tenho que calar a voz 

5 Tenho que encontrar a paz, 

6 Tenho que folgar os nós, 

7 Dos sapatos, 

8 Da gravata, 

9 Dos desejos, 

10 Dos receios, 

11 Tenho que esquecer a data, 

12 Tenho que perder a conta, 

13 Tenho que ter mãos vazias, 

14 Ter a alma e o corpo nus, 

15 Se eu quiser falar com Deus 

16 Tenho que aceitar a dor, 

17 Tenho que comer o pão 

18 Que o diabo amassou, 

19 Tenho que virar um cão, 

20 Tenho que lamber o chão, 

21 Dos palácios, 

22 Dos castelos suntuosos, 

23 Do meu sonho, 

24 Tenho que me ver tristonho, 

25 Tenho que me achar medonho, 

26 E, apesar do mal tamanho, 

27 Alegrar meu coração. 

28 Se eu quiser falar com Deus 

29 Tenho que me aventurar, 

30 Tenho que subir aos céus 

31 Sem cordas pra segurar, 

32 Tenho que dizer adeus, 

33 Dar as costas, caminhar 

34 Decidido pela estrada 

35 Que ao findar 

36 Vai dar em nada 

37 Do que eu pensava encontrar. 

 

1. A mensagem do texto foi construída, principalmente, 
levando em consideração uma circunstância: 

 

a) Consecutiva; 
b) Concessiva; 
c) Adversativa; 
d) Condicional. 

 

2. Pode-se dizer que no poema: 
 
a) Predomina a 1ª pessoa; 
b) Todos os verbos são transitivos diretos; 
c) A maioria dos verbos está no pretérito imperfeito; 
d) Há o predomínio de sujeito indeterminado. 

 

3. A palavra “suntuosos” (v 22), levando em consideração o 
contexto, significa: 
 

a) Populares; 
b) Humildes; 
c) Pomposos; 
d) Simplórios. 

 

4. A repetição da palavra “tenho” (versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
representa uma figura de linguagem chamada: 

 

a) Anáfora; 
b) Aliteração; 
c) Anacoluto; 
d) Antítese. 

 

5. A palavra “se” (v 1) classifica-se como: 
 

a) Pronome oblíquo átono; 
b) Pronome oblíquo tônico; 
c) Conjunção;  
d) Preposição. 

 

6. Observe os versos:  
 

 Tenho que comer o pão (v 17) 

 Que o diabo amassou (v 18) 

 

O “que”, destacado nos dois versos, inicia, respectivamente, 

orações: 
 

a) Substantiva objetiva direta e adjetiva explicativa; 
b) Substantiva objetiva direta e adjetiva restritiva; 
c) Substantiva completiva nominal e adverbial causal; 
d) Adjetiva restritiva e substantiva predicativa. 

 

7. A expressão “a sós” (v 2) é uma locução: 
 

a) Adjetiva; 
b) Conjuntiva; 
c) Adverbial; 
d) Prepositiva. 

 

8. Está correta a concordância em “Ter a alma e o corpo 

nus” (v 14), mas está incorreta a opção: 
 

a) Alma e corpo bonito; 
b) Alma e corpo bonitos; 
c) Alma e corpo bonitas; 
d) Corpo e alma bonitos. 

 

9. Observe a palavra destacada no verso “Tenho que 

esquecer a data” (v 11). Assim, seguindo estritamente o 
que preceitua a norma culta da Língua Portuguesa sobre a 
utilização dos verbos “esquecer” e “esquecer-se”, marque 
a opção correta: 
 
a) Não esqueça de colocar os acentos nas palavras; 
b) O candidato não pode esquecer de responder às 

questões; 
c) O candidato sempre esquece de alguma regra 

gramatical;  
d) Não se esqueça de responder a todas as questões da 

prova.  
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10. Coloque V(verdadeiro) ou F (falso) e marque a opção 
correta: 

 

(     ) A função da linguagem predominante no texto é a 

metalinguística; 

(     ) No texto, predomina o aspecto denotativo da 

linguagem; 

(     ) O pronome “me” (v 29) está enclítico;

(     ) A palavra “céus” (v 30) recebe acento obedecendo 

à regra do ditongo aberto;  

(     ) O verbo “Dar” (v 33) classifica-se co

direto; 

(     ) A expressão “aos céus” (v 30) classifica

complemento nominal. 

 

a) F, F, F, V, V, V; 
b) F, V, F, V, V, F; 
c) V, F, F, V, F, F; 
d) F, F, F, V, V, F. 

 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES
 
 
 
11. "Todos os brasileiros honestos são vítimas

generalizado processo de corrupção que aqui se instalou 

há bastante tempo e que ultimamente t

evidenciado pelos meios de comunicação"

Fonte: NORMANDO, Raimundo Alberto. "Corrupção no Brasil: o que fazer com 

dez bilhões?" Fortaleza, Edições Ao Livro Técnico, 2006, pp. 15

 

A corrupção, apesar de não ser um problema eminentemente 

brasileiro, apresenta-se em nosso país com uma intensidade 

muito acentuada, caracterizada principalmente pelo desvio de 

verbas públicas, o que vitima o povo brasileiro. Sobre a 

questão da corrupção no Brasil, assinale a alternativa 

 
a) Os mais pobres são os mais prejudicados com a 

corrupção, tendo em vista que são os que mais 

contribuem com a arrecadação de impostos no país.

b) Os serviços públicos, como educação, saúde, 

saneamento básico e outros, têm sua qualidade 

comprometida, em parte pelos desvios de verbas 

públicas, o que afeta, principalmente, os mais pobres, 

mais dependentes desses serviços. 

c) A implantação de um rígido programa de combate à 

corrupção no Brasil, a exemplo da “Lei da Ficha 

Limpa”, vem banindo da vida pública e condenando à 

prisão perpétua, as pessoas envolvidas e condenadas 

em casos de corrupção. 

d) O problema da corrupção no Brasil é fato recente na 

história do país, sendo verificado 

ditadura militar. 

 

Coloque V(verdadeiro) ou F (falso) e marque a opção 

A função da linguagem predominante no texto é a 

No texto, predomina o aspecto denotativo da 

O pronome “me” (v 29) está enclítico; 

A palavra “céus” (v 30) recebe acento obedecendo 

se como transitivo 

A expressão “aos céus” (v 30) classifica-se como 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

"Todos os brasileiros honestos são vítimas do amplo e 

generalizado processo de corrupção que aqui se instalou 

há bastante tempo e que ultimamente tem sido 

evidenciado pelos meios de comunicação". 
Fonte: NORMANDO, Raimundo Alberto. "Corrupção no Brasil: o que fazer com 

ões Ao Livro Técnico, 2006, pp. 15-17.   

A corrupção, apesar de não ser um problema eminentemente 

se em nosso país com uma intensidade 

muito acentuada, caracterizada principalmente pelo desvio de 

brasileiro. Sobre a 

questão da corrupção no Brasil, assinale a alternativa correta.  

Os mais pobres são os mais prejudicados com a 

corrupção, tendo em vista que são os que mais 

contribuem com a arrecadação de impostos no país. 

ducação, saúde, 

saneamento básico e outros, têm sua qualidade 

comprometida, em parte pelos desvios de verbas 

públicas, o que afeta, principalmente, os mais pobres, 

A implantação de um rígido programa de combate à 

no Brasil, a exemplo da “Lei da Ficha 

Limpa”, vem banindo da vida pública e condenando à 

prisão perpétua, as pessoas envolvidas e condenadas 

O problema da corrupção no Brasil é fato recente na 

história do país, sendo verificado apenas após a 

12. O gráfico a seguir, apresenta a evolução percentual do 
trabalho formal e informal no Brasil, entre 2001 e 2006. 

 

A partir da análise do gráfico, é possível afirmar 
corretamente que: 
 

a) O percentual de trabalhadores que con

sistema previdenciário vem reduzindo ao longo dos 

anos. 

b) Houve crescimento do percentual de trabalhadores 

informais no país. 

c) Apesar de bastante elevado, o percentual de 

trabalhadores informais vem reduzindo no país, o 

que reflete um maior dina

brasileira no período destacado.

d) A redução do trabalho informal é resultado de 

políticas nacionais proibitivas a estas atividades.

 
13. O debate acerca da busca por novas fontes de energia, 

notadamente fontes renováveis, tem sido colocado com

tema de grande relevância nas questões econômicas e 

ambientais do planeta. Nesse sentido, podemos afirmar 

corretamente que: 

 
a) A produção de biocombustíveis, como o etanol e o 

biodiesel são as alternativas mais viáveis e rentáveis 
para a economia mundial, 
custo de produção e o fato de não possuírem 
qualquer restrição ambiental.

b) Dentre as fontes de energia renováveis de maior 
viabilidade econômica e ambiental, destacam
energia eólica e o carvão mineral.

c) Para o Brasil, a alternativ
hidroeletricidade, pois utiliza uma fonte primária 
renovável (água), além de não provocar qualquer 
impacto ambiental. 

d) A modernização dos sistemas de produção com 
tecnologias de menor demanda energética bem 
como a ampliação do u
a energia eólica e a energia solar são condições 
necessárias ao contexto atual.
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O gráfico a seguir, apresenta a evolução percentual do 
trabalho formal e informal no Brasil, entre 2001 e 2006.  

 

A partir da análise do gráfico, é possível afirmar 
 

O percentual de trabalhadores que contribuem com o 

sistema previdenciário vem reduzindo ao longo dos 

Houve crescimento do percentual de trabalhadores 

Apesar de bastante elevado, o percentual de 

trabalhadores informais vem reduzindo no país, o 

que reflete um maior dinamismo da economia 

brasileira no período destacado. 

A redução do trabalho informal é resultado de 

políticas nacionais proibitivas a estas atividades. 

O debate acerca da busca por novas fontes de energia, 

notadamente fontes renováveis, tem sido colocado como 

tema de grande relevância nas questões econômicas e 

ambientais do planeta. Nesse sentido, podemos afirmar 

A produção de biocombustíveis, como o etanol e o 
biodiesel são as alternativas mais viáveis e rentáveis 
para a economia mundial, tendo em vista o baixo 
custo de produção e o fato de não possuírem 
qualquer restrição ambiental. 
Dentre as fontes de energia renováveis de maior 
viabilidade econômica e ambiental, destacam-se a 
energia eólica e o carvão mineral. 
Para o Brasil, a alternativa energética mais viável é a 
hidroeletricidade, pois utiliza uma fonte primária 
renovável (água), além de não provocar qualquer 

 
A modernização dos sistemas de produção com 
tecnologias de menor demanda energética bem 
como a ampliação do uso de fontes renováveis como 
a energia eólica e a energia solar são condições 
necessárias ao contexto atual. 
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14. O mundo contemporâneo tem sido palco do acirramento 
de conflitos que têm suas raízes em fundamentos étnicos 
e religiosos. As ações terroristas têm crescido 
substancialmente, o que tem promovido mudanças 
importantes nas relações internacionais. Nesse sentido, é 
possível afirmar corretamente que: 
 
a) As ações terroristas limitam-se ao Oriente Médio, 

região de grande diversidade e rivalidades étnico-
religiosas. 

b) A chamada “Zona do Euro”, em função do elevado 
nível de desenvolvimento econômico e social, tem se 
mantido incólume em relação a ataques terroristas. 

c) Uma das razões apontadas pelo governo dos Estados 
Unidos para a escalada militar norte-americana no 
Oriente Médio é o combate ao terror. 

d) As nações mais desenvolvidas da atualidade não têm 
tido qualquer interferência em conflitos étnico-
religiosos em qualquer lugar do planeta. 

 
15. Os grandes problemas ambientais do planeta têm 

motivado a realização de encontros internacionais 
envolvendo chefes de estado, ambientalistas, 
organizações não-governamentais, etc. Em 1997, foi 
realizada a Conferência de Kyoto, no Japão, para discutir o 
problema das mudanças climáticas globais, decorrentes 
do chamado aquecimento global. Como decorrência 
dessa conferência, foi elaborado um documento chamado 
de Protocolo de Kyoto, que estabelece: 
 
a) Limites quanto à liberação de dióxido de carbono e o 

comércio dos chamados “créditos de carbono”. 
b) A preservação das florestas tropicais. 
c) A proibição da instalação de usinas nucleares. 
d) O conceito de desenvolvimento sustentável. 

 
 

CONHECIMENTOS LOCAIS 
 
 
16. “A conquista do Piauí foi, dessa forma, a consequência de 

empreendimentos guerreiros. Os paulistas são, então, 

enrobustecidos pela Casa da Torre, e prosseguem em suas 

incursões de limpeza, já com finalidade de ocupação 

definitiva. [...]” (NUNES, Odilon. Súmula de História do Piauí. 2 ed. 

Teresina: APL/Banco do Nordeste, 2001, p.32). 

 
O trecho acima se refere à ocupação do solo piauiense. Sobre 
a origem do município de Barras, podemos afirmar: 

 
a) A formação de Barras teve extração do babaçu o seu 

principal fator de povoamento da região. 

b) O fator motivador dessa ocupação foi a ação de 

particulares, como Manuel da Cunha Carvalho, que 

criou a Intendência Municipal. 

c) A instalação por meio de Decreto Imperial que 

buscava ocupar as áreas da região do Longá. 

d) O ocorreu no processo de ocupação das terras e da 

expansão da pecuária. 

 

17. Marque a alternativa correta, após analisar os itens:  
 

I. Formação do povoado de Barras tem ligações históricas 
com instalação da Capela, que legou a Nossa Senhora 
da Conceição; 

II. No século XIX, a região recebeu a denominação de 
Barras do Maratoã, depois foi simplificada para Barras; 

III. A economia de Barras sempre possuiu uma 
característica ligada à pecuária, mantendo a tradição 
de sua origem ligada à ocupação do gado, portanto as 
demais atividades não tinham espaço neste contexto; 

IV. Politicamente, Barras é conhecida como “Berço dos 
governadores”. 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

 
18. O município de Barras também é conhecido por ser berço 

de grandes filhos ilustres, tanto no campo da política, 
como no mundo das letras. Assinale a alternativa correta, 
que corresponde a descrição ao seu respectivo nome. 
 

I. Durante muitos anos, nome de peso na política 

piauiense, foi governador e senador; 

II. É considerado o consolidador da República no Piauí, 

após deixar a política, volta as suas atividades 

militares chegando ao generalato; 

III. Foi professor, jornalista, historiador, cronista 

colaborando com vários veículos de imprensa, bem 

como na escrita de vários livros, um verdadeiro 

conhecedor das coisas pitorescas e do cotidiano 

piauiense; 
IV. Foi médico, professor e político, governou o Piauí 

durante boa parte da era Vargas. 
 

a) I - Coriolando de Carvalho e Silva 

II - Leônidas de Castro Melo 

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Matias Olímpio de Melo 

 

b) I - Matias Olímpio de Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva  

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Leônidas de Castro Melo 

 

c) I - Leônidas de Castro Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva 

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Matias Olímpio de Melo 

 

d) I - Matias Olímpio de Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva 

III - Leônidas de Castro Melo  

IV - José de Arimathéa Tito Filho 
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19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

sobre os limites do município de Barras: 

 
1. Sul              (  ) Miguel Alves – Nossa Senhora dos 

 Remédios – Campo Largo do Piauí.                  

2. Leste           (    )  Piripiri – Batalha. 

3. Norte           (    )  Batalha – Esperantina – Campo 

 Largo do Piauí. 

4. Oeste          (    )  Batalha – Cabeceiras do Piauí – 

 Miguel Alves. 
 

A sequência correta é: 
 

a) 2, 3, 1, 4. 

b) 2, 3, 4, 1. 

c) 4, 1, 3, 2. 

d) 4, 2, 3, 1. 

 
20. Leia a notícia sobre o município de Barras: 

 
Rede municipal não terá mais professores sem graduação 

O Ministério da Educação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação estão executando ações para melhorar 

a vida dos educadores. E uma dessas ações está voltada para 

a graduação dos mesmos. Todos os professores da rede 

municipal de educação estão se graduando pela Plataforma 

Freire, onde os mesmos já estão cursando os cursos escolhidos 

na UESPI em Barras. Mas não pára por ai não, além dos cursos 

de graduação, a secretaria está formando turmas de Pós - 

Graduação para os professores já graduados. 

 
Fonte: http://www.meionorte.com/barras. Acesso em 23/07/2011. 

 

Sobre a reportagem acima, podemos afirmar: 

 

a) Este programa Plataforma Freire, criado entre a 

UESPI e município de Barras, tem como finalidade 

formar todos os professores do município. 

b) As políticas públicas do governo federal visam apenas 

ações do Ministério da Educação. 

c) Essas ações públicas melhoram muito a história 

educacional do município, qualificando os docentes.  

d) O Ministério da Educação, juntamente com a UESPI, 

está, além da graduação, oferecendo o curso de pós-

graduação para aqueles docentes que já terminaram 

a graduação sendo a Plataforma Freire um programa 

contínuo de qualificação docente. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, CONHECIMENTOS 
PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO. 

 
 

VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA 
(Manuel Bandeira) 

 
 
 

1 Vou-me embora pra Pasárgada 

2 Lá sou amigo do rei 

3 Lá tenho a mulher que quero 

4 Na cama que escolherei 

5 Vou-me embora pra Pasárgada 

 

6 Vou-me embora pra Pasárgada 

7 Aqui eu não sou feliz 

8 Lá a existência é uma aventura  

9 De tal modo inconsequente 

10 Que Joana a Louca de Espanha 

11 Rainha e falsa demente 

12 Vem a ser contraparente 

13 Da nora que nunca tive 

14 E como farei ginástica 

15 Andarei de bicicleta 

16 Montarei em burro brabo 

 

17 Subirei no pau-de-sebo 

18 Tomarei banhos de mar! 

19 E quando estiver cansado 

20 Deito na beira do rio 

21 Mando chamar a mãe-d’água 

22 Pra me contar as histórias 

23 Que no tempo de eu menino 

24 Rosa vinha me contar 

25 Vou-me embora pra Pasárgada 

 

26 Em Pasárgada tem tudo 

27 É outra civilização 

28 Tem um processo seguro  

29 De impedir a concepção 

30 Tem telefone automático 

31 Tem alcalóide à vontade 

32 Tem prostitutas bonitas 

33 Para a gente namorar 

 

34 E quando eu estiver mais triste 

35 Mas triste de não ter jeito 

36 Quando de noite me der 

37 Vontade de me matar 

38 Lá sou amigo do rei 

39 Terei a mulher que eu quero 

40 Na cama que escolherei 

41 Vou-me embora pra Pasárgada. 
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Tomando por base o texto acima, responda às questões de 21 
a 28. 
 

21. De acordo com o entendimento que se faz do texto e 

levando em consideração a influência da vida de Manuel 

Bandeira sobre a sua obra, marque a opção correta: 
 

a) A mensagem do poema não tem nenhum caráter 

confessional, visto que Manuel Bandeira, sendo um 

escritor modernista, não tratou em suas obras sobre 

a tuberculose; 

b) Pasárgada é, sem dúvida, um mundo imaginário que 

Manuel Bandeira, na vida boêmia que teve, criou 

como forma de escapismo da sociedade que o 

recriminava pelo uso do álcool; 

c) Pasárgada seria um mundo imaginário onde o poeta 

pudesse fazer tudo que ele não podia fazer na vida 

real em função da tuberculose que o acometera; 

d) A mensagem principal do poema é, sem dúvida, 

confessional, visto que, o escapismo para mundos 

imaginários era uma situação recorrente no 

Romantismo (tuberculose como o “mal-do-século”), 

escola literária que Manuel Bandeira fazia parte. 
 

22. Levando em consideração as características do texto, da 

escola literária a que ele pertence e das demais escolas 

literárias, marque a opção correta: 

 
a) O texto é modernista, mas apresenta uma 

caracterização muito próxima do Parnasianismo, visto 

que os parnasianos trabalhavam constantemente 

com temáticas subjetivas, filosóficas e espiritualistas; 

b) O texto pertence ao terceiro momento do 

Modernismo, apresentando como característica 

específica desse momento a ruptura com os padrões 

tradicionais da poética; 

c) Manuel Bandeira escreveu este poema já na vigência 

do Modernismo, momento pós Semana de Arte 

Moderna, mas não resta dúvida de que Manuel 

Bandeira se enquadra no Romantismo, 

apresentando, também, em alguns poemas, 

características simbolistas; 

d) O texto, sem dúvida, pertence ao primeiro momento 

do Modernismo, fase em que se procurava, dentre 

outras coisas, uma aproximação com a fala popular 

brasileira. 

 

23. O eu lírico, durante todo o poema, apresenta justificativas 

para ir embora para Pasárgada, mas o verso que melhor 

justifica esse desejo é:  

 

a) “Lá sou amigo do rei” (v 2); 

b) “Lá a existência é uma aventura” (v 8); 

c) “E como farei ginástica” (v 14); 

d) “Aqui eu não sou feliz” (v 7). 

24. Observe as palavras destacadas abaixo e marque a opção 
correta: 

 

 “E quando estiver mais triste” (v.34) 
 “Mas triste de não ter jeito.” (v.35) 
 

a) A primeira palavra se classifica como advérbio e a 

segunda como conjunção; 

b) As duas palavras se classificam como conjunção; 

c) As duas palavras se classificam como advérbio; 

d) A primeira se classifica como conjunção e a segunda 

como advérbio. 
 

25. Observe os versos:  
 

 “De tal modo inconseqüente” (v 9) 
 “Que Joana a Louca de Espanha” (v 10) 
 
 As palavras destacadas evidenciam entre si uma 

circunstância de: 
 

a) Causa; 
b) Concessão; 
c) Proporção; 
d) Consequência. 

 
26. Fazendo o plural da palavra “pau-de-sebo” (v 17), temos 

como opção correta: 
 

a) Paus-de-sebos; 
b) Pau-de-sebos; 
c) Paus-de-sebo; 
d) Os pau-de-sebo. 

 
27. Observe os versos e julgue os itens: 
 
 “Lá tenho a mulher que quero” (v 3) 
 “Na cama que escolherei” (v 4) 
 “Da nora que nunca tive” (v 13) 
 

I. No primeiro caso há sujeito oculto; 
II. Nos três casos, o “que” se classifica como pronome 

relativo; 
III. No primeiro caso, o “que” se classifica como conjunção 

integrante; 
IV. Nos três casos, o “que” assume a função sintática de 

sujeito; 
V. Somente no segundo caso há oração adjetiva. 

 
 Está correto o que se afirma em: 
 

a) Apenas I; 
b) Apenas I e II; 
c) Apenas IV e V; 
d) Todos. 

 
28. A palavra “me” (destacada no verso 22), assume a 

classificação sintática de: 
 

a) Objeto direto; 
b) Objeto indireto; 
c) Complemento nominal; 
d) Adjunto adnominal. 
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TEXTO 2 
 

O CORTIÇO (Fragmento) 
(Aluísio Azevedo) 

 
 
 Defronte da porta de Rita tinham vindo postar-se 
diversos moradores do cortiço, jornaleiros de baixo salário, 
pobre gente miserável, que mal podia matar a fome com o 
que ganhava. Ainda assim não havia entre eles um só triste. A 
mulata convidou-os logo a comer um bocado e beber um 
trago. A proposta foi aceita alegremente. 
 E a casa dela nunca se esvaziava. 
 Anoitecia lá. 
 O velho Libório, que jamais ninguém sabia ao certo onde 
almoçava, surgiu do seu buraco, que nem jabuti quando vê 
chuva. 
 Um tipão, o belho Libório! Ocupava o pior canto do 
cortiço e andava sempre a fariscar os sobejos alheios, filando 
aqui, filando ali, pedindo a um e a outro, como um mendigo, 
chorando misérias eternamente, apanhando pontas de cigarro 
para fumar no cachimbo, cachimbo que o sumítico roubara de 
um pobre cego decrépito. Na estalagem diziam todavia que 
Libório tinha dinheiro aferrolhado, contra o que ele protestava 
ressentido, jurando a sua extrema penúria. E era tão feroz o 
demônio naquela fome de cão sem dono, que as mães 
recomendavam às suas crianças todo o cuidado com ele, 
porque o diabo do velho, quando via algum pequeno 
desacompanhado, punha-se logo a rondá-lo, a cercá-lo de 
festas e a fazer-lhe ratices para o engabelar, até conseguir 
furtar-lhe o doce ou o vintenzinho que o pobrezito trazia 
fechado na mão. 
 Rita fê-lo entrar e deu-lhe de comer e de beber; mas 
sob condição de que o esfomeado não se socasse demais, 
para não rebentar ali mesmo. 
 Se queria estourar, fosse estourar para longe! 
 Ele pôs-se logo a devorar, sofregamente, olhando 
inquieto para os lados, como se temesse que alguém lhe 
roubasse a comida da boca. Engolia sem mastigar, 
empurrando os bocados com o dedo, agarrando-se ao prato e 
escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez 
meter para dentro do corpo. 
 Causava terror aquela sua implacável mandíbula, 
assanhada e devoradora; aquele enorme queixo, ávido, 
ossudo e sem um dente, que parecia ir engolir tudo, tudo, 
principiando pela própria cara, desde imensa batata vermelha 
e grelhada que ameaçava já entrar-lhe na boca, até as duas 
bochechinhas engelhadas, os olhos, as orelhas, a cabeça 
inteira, inclusive a sua grande calva, lisa como um queijo e 
guarnecida em redor por uns pelos puídos e ralos como 
farripas de coco. 
 Firmo propôs embebedá-lo, só para ver a sorte que ele 
daria. O Alexandre e a mulher opuseram-se, mas rindo muito; 
nem se podia deixar de rir, apesar do espanto, vendo aquele 
resto de gente, aquele esqueleto velho, coberto por uma pele 
seca, a devorar sem trégua, como se quisesse fazer provisão 
para uma outra vida. 
 De repente, um pedaço de carne, grande demais para ser 
ingerido de uma vez, engasgou-o seriamente. Libório começou 
a tossir, aflito, com os olhos sumidos, a cara tingida de uma 
vermelhidão apoplética. A Leocádia, que era quem lhe ficava 
mais perto, soltou-lhe um murro nas costas. 

 O glutão arrevessou sobre a toalha da mesa o bocado de 
carne já meio triturado. Foi um nojo geral. 
- Porco! Gritou Rita, arredando-se. 
- Pois se o bruto quer socar tudo ao mesmo tempo! Disse 
Porfiro. Parece que nunca viu comida, este animal! 
 E notando que ele continuava ainda mais sôfrego por ter 
perdido um instante: - Espera um pouco, lobo. Que diabo! A 
comida não foge! Há muito aí com que te fartares por uma 
vez! Com efeito! 
 
Tomando por base o texto acima, responda às questões de 29 
a 35. 
 
29. Certamente a evidência maior de que esse texto pertence 

ao Naturalismo está: 
 

a) Na boa ação de Rita ao oferecer comida a pessoas tão 
miseráveis; 

b) No aspecto fantasioso dado às personagens; 
c) Na maneira ruidosa como as personagens comem; 
d) Na caracterização animalesca dada ao Libório. 

 
30. Realismo e Naturalismo apresentam temáticas muito 

próximas, mas há certas diferenças. Entre elas, pode-se 
marcar como correto:  

 
a) No Realismo, a caracterização dada às personagens 

assume contornos mais patológicos do que 
psicológicos; 

b) Em relação à caracterização das personagens, no 
Naturalismo não há a mesma verossimilhança que há 
no Realismo; 

c) Pode-se dizer que no Naturalismo as personagens 
assumem contornos mais patológicos; o Realismo 
tende a aprofundar mais psicologicamente o 
comportamento das personagens; 

d) Tanto no Naturalismo como no Realismo, tendo em 
vista que um nasce do outro, as personagens são 
caricaturais, são fantasiosas, muito distantes da 
realidade. 

 
31. Estabelecendo uma comparação entre Naturalismo e os 

demais movimentos literários, pode-se marcar como 
correto: 

 
a) Tanto no Naturalismo como no Arcadismo há a 

temática da natureza enquanto campo e ambiente 

bucólico; 

b) Entre Naturalismo e Romantismo existem muitas 

diferenças, mas não resta dúvida de que em ambos a 

caracterização dos ambientes e das personagens é 

sempre feita de modo objetivo e sem pieguismo; 

c) Não se pode negar a influência marcante que o 

Simbolismo recebe do Naturalismo, principalmente, 

na temática metafísica; 

d) O Naturalismo é tido como uma “deformação” do 

Realismo, pois mostra personagens sórdidas, 

doentias, zoomorfizadas, vivendo em ambientes de 

degradação coletiva. 
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32. Podemos perceber que predomina no texto acima: 
 

a) O discurso indireto; 
b) O discurso direto; 
c) O discurso indireto livre; 
d) Não há predominância de discurso: o direto e o 

indireto se alternam durante o texto todo. 
 

33. A palavra “ratices” (quinto parágrafo) assume no contexto 
a significação de: 

 
a) Pequenas ameaças; 
b) Gestos assustadores; 
c) Coisas engraçadas; 
d) Pequenos roubos. 

 
34. Na passagem “[...]como se temesse que alguém lhe 

roubasse a comida da boca” (oitavo parágrafo) a palavra 
destacada assume a classificação sintática de:  

 
a) Objeto indireto; 
b) Objeto direto; 
c) Adjunto adnominal; 
d) Complemento nominal. 

 
35. Analisando a palavra destacada na passagem “[...] 

escondendo nas algibeiras o que não podia de uma só vez 

meter para dentro do corpo” (oitavo parágrafo), 
percebe-se que se trata de: 

 
a) Artigo definido; 
b) Pronome demonstrativo; 
c) Conjunção integrante; 
d) Pronome oblíquo. 

 
36. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), 

em seu artigo 14, estabelece que os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica atendendo suas 

características específicas e de acordo com os seguintes 

princípios: 

 

I. Participação da comunidade escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. 

II. Garantia de participação de alunos, professores, 

funcionários, pelo critério da paridade. 

III. Ensino seriado, avaliações cumulativas, classes 

homogêneas e calendário unificado de provas e 

exames. 

IV. Participações dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola. 

 

   É correto o que se afirma apenas em: 

 

a) I e IV. 

b) II. 

c) II e III. 

d)  III e IV. 

 

37. Após consulta feita a uma especialista em educação, Rita, 

Diretora de uma escola pública do ensino fundamental, 

construiu e apresentou o projeto pedagógico aos 

professores de sua unidade escolar. Os professores 

rejeitaram o projeto, alegando ausência de um processo 

democrático na elaboração do referido projeto. 

  

  Considerando a Lei 9.394/96 (LDB), é possível afirmar que: 

 

a) O protesto docente tem fundamento legal, já que 

eles deviam ter participado da elaboração da 

proposta pedagógica da escola onde trabalham. 

b) A diretora Rita agiu em conformidade com a lei, já 

que a gestão democrática restringe-se aos 

estabelecimentos particulares de ensino. 

c) O protesto docente tem fundamento legal, já que a 

LDB proíbe consulta a especialistas. 

d) A diretora não respeitou a LDB, porque esta 

determina que o projeto pedagógico deve ser 

elaborado por uma equipe de pedagogos. 

 
38. Conforme a Constituição Federal (1988), o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de, exceto: 

 
a) Progressiva universal do ensino médio gratuito. 
b) Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente, na 
rede regular de ensino. 

c) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito. 
d) Oferta de ensino noturno supletivo, dependendo das 

condições sociais do educando. 
 

39. Pedro, professor dedicado, sempre busca novos 
conhecimentos. Depois de participar de um congresso de 
educação, pretende desenvolver uma prática em sintonia 
com o contexto descrito pelo professor Moacir Gadotti; 
para tanto, deve organizar sua ação educativa e 
pragmática junto aos educandos com base: 

 
a) Na análise das contradições culturais entre os povos. 
b) Na apresentação de narrativas sobre os temas 

universais. 
c) Na discussão de problemas culturais, éticos, étnicos e 

de gênero. 
d) Nas aspirações sociais, interesses e motivações do 

educando. 
  
40. O trabalho docente que relaciona a prática vivida pelos 

alunos com os conteúdos propostos pelo professor, 
momento em que se dá a ruptura em relação à 
experiência pouco elaborada, deve ser classificado, 
segundo as tendências pedagógicas, como tendência: 

 
a) Progressista libertadora. 
b) Crítico-social dos conteúdos. 
c) Liberal tradicional. 
d) Liberal Tecnicista. 

 
 


