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LÍNGUA PORTUGUESA
Considere o seguinte excerto do texto para responder
as questões 4, 5, e 6.
―Improcedente porque a sonegação, longe de fazer
melhores os maus governos, estimula-os à
prepotência e ao arbítrio, além de agravar a carga
tributária dos que não querem e dos que, mesmo
querendo, não têm como dela fugir — os que vivem de
salário, por exemplo. Antes, é preciso pagar, até
mesmo para que não faltem legitimidade e força moral
às denúncias de malversação. É muito cômodo, mas
não deixa de ser, no fundo, uma hipocrisia, reclamar
contra o mau uso dos dinheiros públicos para cuja
formação não tenhamos colaborado. Ou não
tenhamos colaborado na proporção da nossa renda‖.

Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 9.
Um argumento cínico
João Baptista Villela
Certamente nunca terá faltado aos sonegadores
de todos os tempos e lugares o confortável pretexto
de que o seu dinheiro não deve ir parar nas mãos de
administradores incompetentes e desonestos. Como
pretexto, a invocação é insuperável e tem mesmo a
cor e os traços do mais acendrado civismo. Como
argumento, no entanto, é cínica e improcedente.
Cínica porque a sonegação, que nesse caso se
pratica, não é compensada por qualquer sacrifício ou
contribuição que atenda à necessidade de recursos
imanente a todos os erários, sejam eles bem ou mal
administrados. Ora, sem recursos obtidos da
comunidade não há policiamento, não há transportes,
não há escolas ou hospitais. E sem serviços públicos
essenciais, não há Estado e não pode haver sociedade
política. Improcedente porque a sonegação, longe de
fazer melhores os maus governos, estimula-os à
prepotência e ao arbítrio, além de agravar a carga
tributária dos que não querem e dos que, mesmo
querendo, não têm como dela fugir — os que vivem de
salário, por exemplo. Antes, é preciso pagar, até
mesmo para que não faltem legitimidade e força moral
às denúncias de malversação. É muito cômodo, mas
não deixa de ser, no fundo, uma hipocrisia, reclamar
contra o mau uso dos dinheiros públicos para cuja
formação não tenhamos colaborado. Ou não
tenhamos colaborado na proporção da nossa renda.

4) Os termos sublinhados no trecho auxiliam no
processo de coesão textual. Analise seus empregos e
assinale a alternativa CORRETA quanto ao tipo de
coesão que promovem:
a) Coesão sequencial por progressão.
b) Coesão referencial por substituição.
c) Coesão referencial por reiteração.
d) Nenhuma das alternativas.
5) Assinale a alternativa com análise CORRETA sobre
o uso do conectivo e o sentido promovido pelo
mesmo:
a) O conectivo “porque” inicia uma oração que justifica a
emergência da sonegação.
b) O conectivo “até mesmo” inicia um argumento que
reforça a dispensabilidade de pagar impostos.
c) O conectivo “mas”, que liga a oração “É muito cômodo”
à oração “não deixa de ser uma hipocrisia”, estabelece
uma relação de conclusão entre as duas passagens.
d) Nenhuma das alternativas.

1) Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a
leitura do texto:
a) Os sonegadores de impostos não os pagam sob a
alegação de que os administradores do dinheiro público
são competentes e honestos.
b) O argumento utilizado pelos sonegadores de impostos é
desautorizado ao ser considerado um confortável pretexto
para eles.
c) A justificativa para sonegar impostos é procedente
porque a sonegação contribui para melhorar os maus
governos, estimulando-os à prepotência e ao arbítrio.
d) Nenhuma das alternativas.

6) De acordo com as classes de palavras, o termo
―cuja‖ (antepenúltima linha) corresponde a um(a):
a) Substantivo.
b) Preposição
c) Pronome.
d) Advérbio.
7) Na oração ―[...] até mesmo para que não faltem
legitimidade e força moral às denúncias de
malversação‖, o verbo sublinhado está conjugado
respectivamente:
a) No tempo presente do modo indicativo.
b) No tempo presente do modo subjuntivo.
c) No tempo futuro do modo subjuntivo.
d) Nenhuma das alternativas.

2) Considere o seguinte período:
―Como pretexto, a invocação é insuperável e tem
mesmo a cor e os traços do mais acendrado civismo‖.
Assinale a alternativa CORRETA a respeito da
classificação sintática do trecho sublinhado:
a) Oração subordinada substantiva completiva nominal.
b) Oração coordenada assindética conclusiva.
c) Oração coordenada sindética aditiva.
d) Nenhuma das alternativas.

Considere o seguinte trecho para responder as
questões 8 e 9.
―Cínica porque a sonegação, que nesse caso se
pratica, não é compensada por qualquer sacrifício ou
contribuição que atenda à necessidade de recursos
imanente a todos os erários, sejam eles bem ou mal
administrados‖.

3) De acordo com o funcionamento de cada um dos
trechos no texto, assinale a alternativa que contém um
conectivo de caráter adversativo:
a) “Certamente nunca terá faltado aos sonegadores de
todos os tempos e lugares [...]”.
b) “E sem serviços públicos essenciais [...]”.
c) “Como argumento, no entanto, é cínica e
improcedente”.
d) Nenhuma das alternativas.

8) Assinale a alternativa que apresenta a CORRETA
classificação sintática para a expressão ―à
necessidade‖:
a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
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c) Complemento nominal.
d) Nenhuma das alternativas.

c) Função conativa.
d) Nenhuma das alternativas.

9) No contexto do período, o termo ―imanente‖ é
sinônimo de:
a) Intrínseco.
b) Obrigatório.
c) Análogo.
d) Nenhuma das alternativas.

13) Assinale a alternativa CORRETA a respeito do
gênero textual utilizado pela campanha de vacinação:
a) O gênero textual materializa uma manifestação verbal.
b) O gênero textual é independente de sua relação com as
atividades humanas.
c) A linguagem verbal utiliza diversos códigos para se
expressar, já a linguagem não verbal faz uso apenas da
língua escrita.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Analise as seguintes proposições:
I – Acabei de tomar banho e já estou suando, hoje está
muito quente!
II – O sinal do colégio está soando há mais de uma
hora sem parar!
Considerando os contextos das proposições, os
vocábulos sublinhados em cada uma delas
exemplificam o fenômeno semântico de:
a) Hiponímia.
b) Ambiguidade
c) Paronímia.
d) Nenhuma das alternativas.

14) Analise as seguintes sentenças:
I – Viva com mais saúde!
II – Procure uma unidade de saúde.
Assinale a alternativa CORRETA a respeito da
conjugação dos verbos sublinhados.
a) Ambos os verbos estão conjugados na terceira pessoa
do singular do tempo presente do modo imperativo.
b) Ambos os verbos estão conjugados na segunda pessoa
do singular do modo imperativo afirmativo.
c) O verbo da sentença I está conjugado na terceira
pessoa do singular do tempo presente do modo
subjuntivo, enquanto o verbo da sentença II está
conjugado na terceira pessoa do plural do tempo presente
do modo imperativo.
d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto abaixo e responda as questões de 11 a 14.

Leia o texto abaixo e responda as questões de 15 a 20.
Nas eleições de 2018, desconfie da sua
desconfiança
Pedro Burgos
O agente decisivo das eleições de 2018 está no
seu bolso, e não é o seu dinheiro, mas o seu celular.
Mais especificamente as conversas de WhatsApp,
postagens de Facebook e vídeos no Twitter que
apitam nele o dia todo. Esse tipo de informação vai ter
um papel cada vez mais importante na decisão de
voto. Não apenas porque há mais gente do que nunca
nas redes sociais (mais da metade da população
brasileira está no Facebook), mas porque haverá
menos dinheiro nas campanhas eleitorais. Com
empresas proibidas de fazer doações e a Justiça
vigiando o caixa dois, os partidos irão preferir centrar
o fogo onde já têm milhões de ―fãs‖, em vez de criar
propagandas caras para a TV ou organizar
showmícios. Essa mudança não só faz sentido
economicamente, mas parece uma consequência
natural de como nos organizamos: conversamos mais
na internet, inclusive sobre política – logicamente, os
candidatos vão querer participar da discussão. A
princípio, não há nada terrível ou surpreendente nisso.
Mas converse com acadêmicos e estrategistas e o
papo sobre política nas mídias sociais logo ganha
contornos bélicos. Fala-se em ―táticas de guerrilha‖,
―exército de robôs‖ e ―campanha de desinformação‖,
como se o Facebook fosse um campo minado em que
inocentes tentam navegar entre fotos de cachorros.
[...]
Não que a paranoia tenha surgido do nada,
claro. Uma reportagem da BBC Brasil revelou a
existência de ―fazendas de perfis falsos‖: por R$ 1,2
mil por mês, uma pessoa controlava 18 perfis no
Facebook e no Twitter para elogiar um candidato ou

11) De acordo com a leitura do texto, é possível
afirmar que:
a) A campanha de vacinação inicia no dia 5 de maio.
b) Toda a população de Teixeira de Freitas é público alvo
da campanha.
c) A campanha indica que os enfermeiros devem se
vacinar.
d) Nenhuma das alternativas.
12) Assinale a alternativa que apresenta a função de
linguagem utilizada para atingir os objetivos
comunicativos do texto:
a) Função fática.
b) Função poética.
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―Mas converse com acadêmicos e estrategistas e o
papo sobre política nas mídias sociais logo ganha
contornos bélicos.‖
No contexto de exposição das informações, o trecho
sublinhado manifesta a figura de linguagem:
a) Antítese.
b) Hipérbole.
c) Eufemismo.
d) Nenhuma das alternativas.

compartilhar o que mandavam. Esses fakes atuaram
em 2014 e seguem atuando. Nos EUA, houve um certo
pânico sobre o alcance dos sites criados para
espalhar notícias falsas. [...] Não sabemos quantos
perfis fakes ou sites de fake news existem. A questão
é que o foco nessas novas modalidades de
campanhas difamatórias ou claques compradas – que
sempre existiram – desviam a nossa atenção para
problemas mais profundos do debate político. E pior:
viram escudo para candidatos e uma forma de
aumentar a própria polarização. Não à toa o termo
―fake news‖ foi rapidamente apropriado por políticos
que de fato mentem. Donald Trump, o presidente da
Síria Bashar al-Assad e o venezuelano Nicolás Maduro
incorporaram o termo ―fake news‖ em seus discursos
para desmerecer qualquer acusação. Ou seja, em um
intervalo de um ano, o problema passou de ―fazendas
de fake news‖ para ―políticos usando o termo fake
news‖. Isso dá uma mostra de que o real problema era
outro: a total descrença de parte importante da
população nas instituições. Notícia acusando o seu
candidato? ―Fake news‖. Condenação na Justiça?
―Dois pesos e duas medidas‖.
O Ibope, que analisa a confiança dos brasileiros
em 18 instituições, viu todas elas, sem nenhuma
exceção, perderem credibilidade de 2009 para cá. [...]
Quando passamos da desconfiança saudável para o
cinismo tóxico, de desacreditar nas instituições por
padrão, a sociedade inteira perde. Se o primeiro
instinto é crer que a mídia mente, que a Justiça é
injusta
e
que
todos
os
políticos
atuam
primordialmente sobre seus interesses próprios, a
visão cínica que se segue nas mídias sociais é mera
consequência. [...]
Essa desconfiança desproporcional, que ajuda a
pintar adversários como inimigos e torna plausíveis
teorias conspiratórias, é a raiz de todos os problemas
de desinformação hoje. [...] O que deve ficar mais
claro este ano é que precisamos tomar cuidado
mesmo é com gente de carne e osso – elas são bem
melhores (ou mais perigosas) em explorar essa
paranoia das pessoas, como ficou claro em um bizarro
ataque à imprensa americana no fim de 2017. [...]
Outros ataques assim certamente acontecerão em um
ano eleitoral. E políticos novamente irão desacreditar
acusadores, com o objetivo de vacinar os seguidores
contra denúncias reais. Não caia nessa.

18) O trecho destacado no período ―O Ibope, que
analisa a confiança dos brasileiros em 18 instituições,
viu todas elas, sem nenhuma exceção, perderem
credibilidade de 2009 para cá.‖ corresponde
sintaticamente a um:
a) Aposto.
b) Vocativo.
c) Adjunto adnominal.
d) Nenhuma das alternativas.
19) Leia o seguinte excerto do texto:
Não apenas porque há mais gente do que nunca nas
redes sociais (mais da metade da população brasileira
está no Facebook), mas porque haverá menos
dinheiro nas campanhas eleitorais.
Os dois elementos sublinhados recebem a
classificação morfológica de:
a) Conjunção.
b) Complemento verbal.
c) Substantivo.
d) Nenhuma das alternativas.
20) Considere o trecho a seguir:
―Nos EUA, houve um certo pânico sobre o alcance dos
sites criados para espalhar notícias falsas‖.
A respeito do funcionamento sintático do trecho
exposto, é possível afirmar que:
a) O trecho conta com um sujeito simples.
b) O trecho conta com um sujeito implícito.
c) O trecho configura-se como uma oração sem sujeito.
d) Nenhuma das alternativas.
METODOLOGIA

15) Assinale a alternativa que apresenta uma
informação exposta pelo texto:
a) As redes sociais são consideradas elementos
dispensáveis para as decisões de votos dos eleitores.
b) A origem do atual problema de desinformação está na
divulgação descontrolada de fake news.
c) Donald Trump, Bashar al-Assad e Nicolás Maduro são
vistos como políticos que mentem.
d) Nenhuma das alternativas.

21) Quanto ao Plano Nacional de Educação 2014- 2024
assinale a alternativa CORRETA.
a) A meta progressiva do investimento público em
educação será avaliada no quinto ano de vigência do
PNE.
b) A União promoverá a realização de pelo menos três
conferências nacionais de educação até o final do
decênio.
c) A meta progressiva do investimento público em
educação será avaliada no quarto ano de vigência do
PNE.
d) A União promoverá a realização de pelo menos uma
conferência nacional de educação até o final do decênio.

16) De acordo com as características do texto,
assinale a alternativa que corresponde ao seu
respectivo gênero textual:
a) Notícia.
b) Artigo de opinião.
c) Crônica argumentativa.
d) Nenhuma das alternativas.

22) Assinale a alternativa que corresponde a uma das
metas do Plano Nacional de Educação 2014- 2024.
a) Duplicar as matrículas da educação profissional técnica
de nível médio.
b) Formar, em nível de graduação, cinquenta por cento
dos professores da educação básica, até o quinto ano de
vigência deste PNE.

17) Considere o seguinte excerto do texto:
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c) Assegurar, no prazo de três anos, a existência de
planos de carreira para os profissionais da educação
básica.
d) Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a
efetivação da gestão democrática da educação.

matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e
da realidade social e política, especialmente do Brasil.
b) Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
de forma obrigatória apenas o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo
físico e natural e da realidade social e política do Brasil.
c) Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
de forma obrigatória apenas o estudo da língua
portuguesa e da matemática, o estudo da realidade social
e política do Brasil.
d) Os currículos a que se refere o caput é obrigatório os
estudos dos conhecimentos do mundo físico e natural, os
estudos da realidade social e política da República
Federativa do Brasil.

23) Quanto ao Plano Nacional de Educação 2014- 2024
assinale a alternativa CORRETA.
a) Ampliar o investimento público em educação pública de
forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do
Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de
vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez por
cento do PIB ao final do decênio.
b) Ampliar o investimento público em educação pública de
forma a atingir, no mínimo, o patamar de quinze por cento
do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de
vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez por
cento do PIB ao final do decênio.
c) Ampliar o investimento público em educação pública de
forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do
Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto ano de
vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez por
cento do PIB ao final do decênio.
d) Ampliar o investimento público em educação pública de
forma a atingir, no mínimo, o patamar de dez por cento do
Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto ano de
vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez por
cento do PIB ao final do decênio.

28) Conforme a Lei Federal n.º 9.394/96 assinale a
alternativa CORRETA.
a) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de
ensino médio, públicos e privados, é opcional o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena.
b) O fechamento de escolas do campo, indígenas e
quilombolas será precedido de manifestação do órgão
normativo do respectivo sistema de ensino, que
considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de
Educação, análise do diagnóstico do impacto da ação e a
manifestação da comunidade escolar.
c) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o
ensino fundamental em ciclos.
d) O currículo do ensino fundamental incluirá, de forma
opcional, conteúdo que trate dos direitos das crianças e
dos adolescentes.

24) A respeito do plano de aula, assinale a alternativa
CORRETA.
a) Para montar um plano de aula, o professor deve ir
ao encontro dos interesses do educador.
b) Ir para a sala de aula sem preparar material, não afeta a
qualidade da aula, pois o professor pode se usar do
improviso o que diz respeito aos materiais necessários
para a aula.
c) Um plano de aula deve conter a avaliação: a forma
como o professor irá avaliar.
d) O plano de aula deve ser encarado como uma
exigência imposta pela coordenação do colégio.

29) Sobre a inclusão educacional assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Na perspectiva da educação inclusiva, a educação
especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola
regular.
b) A educação inclusiva constitui um paradigma
educacional fundamentado na concepção de direitos
humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores
dissociáveis.
c) A educação especial se organizou tradicionalmente
como atendimento educacional especializado substitutivo
ao ensino comum.
d) As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial
para realizar o atendimento educacional especializado
complementar ou suplementar à escolarização.

25) Conforme o entendimento de LUCKESI, Cipriano
assinale a alternativa CORRETA.
a) Provas e exames, segundo o educador, contribuem
para a qualidade do aprendizado e para o acesso de todos
ao sistema de ensino.
b) Para o educador a maioria das escolas promove
exames, que são uma prática de avaliação.
c) As conclusões do professor apontam para a superação
de toda uma cultura escolar que ainda relaciona avaliação
com exames e reprovação.
d) Avaliação precisa ser por observação direta.

30) Quanto ao Projeto Político Pedagógico assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O Projeto Político-Pedagógico é político no sentido de
compromisso com a formação do cidadão para um tipo de
sociedade.
b) O Projeto Político-Pedagógico deve propor alterações
na organização do trabalho pedagógico da escola,
contemplando as dimensões pedagógica, administrativa e
financeira.
c) É prescindível que o sistema de ensino promova ações
com a finalidade de conscientizar, estimular, mobilizar,
prestar assistência pedagógica e financeira às escolas
para a construção do Projeto Político-Pedagógico que
atenda as expectativas e anseios da população.
d) Iniciar a discussão do Projeto Político-Pedagógico
analisando a função social da Escola na sociedade atual
favorece a compreensão do sentido de sua existência
secular, como instituição formal de educação de crianças,
jovens e adultos.

26) Assinale a alternativa CORRETA. Os conteúdos
escolares passam a ter significação pessoal, indo ao
encontro dos interesses e motivação do aluno, tratase da tendência pedagógica:
a) Renovada.
b) Tradicional.
c) Renovada não-diretiva.
d) Tecnicista.
27) Segundo a Lei Federal n.º 9.394/96 art.26 parágrafo
§1º assinale a alternativa CORRETA.
a) Os currículos a que se refere o caput devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da
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c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

31) No segundo momento modernista no Brasil, o
grande foco da prosa de ficção foram os romances
regionalistas e urbanos. Preocupados com os
problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou
da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou
a realidade de diversos locais do país, ora no campo,
ora na cidade. Sobre os principais autores e suas
obras analise as afirmativas abaixo:
I- Jorge Amado (1887-1980) é o autor do romance
regionalista ―A Bagaceira‖ (1928), marco inicial da
prosa de 30. Nessa obra, ele relata o tema da seca e da
vida de retirantes.
II- Graciliano Ramos (1892-1953) se destacou na prosa
regionalista com seu romance ―Vidas Secas‖ (1938).
Nele, aborda diversos aspectos do sertanejo e
problemas como a seca do Nordeste, a fome e a
miséria dos retirantes.
III- José Américo de Almeida (1901-1957) publica em
1932 seu romance ―Menino de Engenho‖. Ambientada
nos engenhos nordestinos, aborda a temática do ciclo
de açúcar no Brasil.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Nenhuma das alternativas.

35) [1] O Humanismo literário representa uma fase de
transição entre o trovadorismo e o classicismo. Ou
seja, de transição da cultura medieval para a cultura
clássica. [2] Teve início com a nomeação de Fernão
Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo, em 1418.
Terminou em 1527 quando o poeta Sá de Miranda
retorna da Itália e apresenta um novo estilo. Nesse
período foram produzidos textos em prosa, poesia e
teatro.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas o primeiro item está correto.
b) Apenas o segundo item está correto.
c) Os dois itens estão corretos.
d) Nenhuma das alternativas.
36) Os Gêneros literários são divisões feitas em obras
literárias de acordo com características formais
comuns, agrupando-as segundo critérios estruturais,
contextuais e semânticos, entre outros.A respeito dos
tipo de gêneros literários assinale a alternativa que
apresenta a característica do gênero lírico:
a) É escrito em verso, na 1.ª pessoa do discurso – eu;
Expressa sentimentos e emoções; Apresenta um caráter
subjetivo; Usa palavras no seu sentido conotativo; Recorre
a muitas figuras de linguagem.
b) É escrito maioritariamente em prosa; Apresenta um
narrador que conta a ação; Narra uma sucessão de
acontecimentos reais ou imaginários; Apresenta a
estrutura básica de introdução, desenvolvimento e
conclusão; Utiliza discurso direto, indireto e/ou indireto
livre.
c) É feito para que haja a sua encenação; Está dividido em
atos e cenas; Conta a história através da fala das
personagens; Apresenta indicações cênicas que auxiliam
a representação.
d) Nenhuma das alternativas.

32) Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao um
tipo de polifonia:
a) Polifonia Textual.
b) Polifonia Discursiva.
c) Polifonia Literária.
d) Nenhuma das alternativas.
33) Analise as afirmativas abaixo acerca de algumas
características do discurso indireto livre:
I- Liberdade sintática.
II- Inserção do discurso no meio do texto - não
necessariamente numa linha isolada.
III- Utilização dos verbos da categoria dicendi, ou seja,
aqueles que têm relação com o verbo "dizer".
IV- Aderência do narrador ao personagem.
Estão CORRETAS :
a) Apenas os itens I e III.
b) Apenas os itens II, III e IV.
c) Apenas os itens I e IV.
d) Nenhuma das alternativas

37) Três momentos distintos, chamados de fases ou
gerações, caracterizaram o Modernismo no Brasil.Com
base nessa informação relacione as colunas abaixo:
1) Primeira Fase
2) Segunda Fase
3) Terceira Fase
(
) Também chamada de Fase Heroica, foi a mais
radical no rompimento com os paradigmas
tradicionais. Houve a redescoberta e valorização do
cotidiano brasileiro, com grande destaque da
linguagem coloquial e espontânea, com suas gírias,
erros e capacidade expressiva (humor, ironia e
sarcasmo). Ocorreu também a negação brusca do
passado a nível formal, sendo desvalorizadas as
regras de rima e métrica da poesia. Os principais
autores dessa fase foram : Mário de Andrade; Oswald
de Andrade;Manuel Bandeira.
(
) Conhecida também como Geração de 45,
considerada por muitos como já Pós-Modernismo, é
caracterizada pela liberdade. Abandonam os diversos
ideais defendidos pela primeira geração do
Modernismo, como a exploração da realidade
brasileira e a linguagem popular. Na poesia há
inclusivamente um retorno à forma, sendo encarada
como a arte da palavra. Nesta fase, houve a
exploração da psicologia humana, sendo abordados

34) A respeito do Trovadorismo analise as afirmativas
abaixo:
I-O Trovadorismo (1189-1418) foi um movimento
literário que vigorou no período da Idade Média. Ele
surgiu no século XI na região de Provença, na França.
Mais tarde, se espalhou pelo continente europeu.
II- O trovadorismo português teve início com a
publicação da Canção Ribeirinha, de Paio Soares de
Taveirós. O movimento recebe esse nome pois o
trovador era seu personagem principal.
III- Os trovadores eram os autores das cantigas e os
jograis eram os cantores. Além deles, os menestréis
cantavam e tocavam as músicas, as quais eram
acompanhadas por alaúdes, violas e flautas.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas I e II.
b) Apenas III.
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conteúdos inovadores. Os principais autores dessa
fase foram : Guimarães Rosa e Clarice Lispector.
( ) Esta fase, também chamada de Geração de 30, foi
uma fase de consolidação do Modernismo brasileiro.
Sendo uma fase mais madura, foi quando o
movimento ganhou mais força e se criaram obras
essenciais da literatura brasileira. Na prosa, houve
uma grande reflexão e crítica da realidade brasileira,
sendo retratados problemas sociais das diferentes
regiões, com destaque para o regionalismo
nordestino. Na poesia, houve um questionamento do
sentido da existência, com profunda análise dos
sentimentos humanos e das angústias sociais. Os
principais autores dessa fase foram : Carlos
Drummond de Andrade; Cecília Meireles; Vinicius de
Moraes.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) 1-2-3.
b) 1-3-2.
c) 2-1-3.
d) Nenhuma das alternativas.

40) A prosa pós-modernista no Brasil foi marcada por
tendências diversas: regionalista, urbana, intimista,
política, realista-fantástica, além de crônicas e contos.
Assinale a alternativa CORRETA que condiz com
alguns autores da prosa intimista:
a) Rubem Fonseca, João Antônio, Luís Vilela, Dalton
Trevisan e Ignácio de Loyola Brandão.
b) Lygia Fagundes Telles, Osman Lins, Nélida Piñon, Ivan
Ângelo e Raduan Nassar.
c) Ignácio de Loyola Brandão, Antonio Callado, Roberto
Drummond, José Louzeiro, Márcio Souza e João Ubaldo
Ribeiro.
d) Nenhuma das alternativas.
41) A leitura se insere num contexto social e envolve
disposições atitudinais, capacidades à decifração do
código escrito e capacidades relativas à compreensão,
à produção de sentido. Diante desse contexto
algumas capacidades são essenciais à compreensão
dos textos lidos. Sendo uma delas desenvolver
capacidades de decifração é CORRETO afirmar:
a) Saber ler reconhecendo globalmente as palavras:
favorece uma leitura rápida e permite que o leitor não se
detenha em fragmentos como sons e nomes de letras.
b) Identificar finalidades e funções da leitura em função do
reconhecimento do suporte, do gênero e da
contextualização do texto – proporcionar a familiaridade
com gêneros textuais diversos.
c) Levantar e confirmar hipóteses do texto: prever o que o
texto vai dizer e verificar se as previsões se confirmam.
d) Nenhuma das alternativas.

38) A Oralidade sendo uma prática social interativa
para fins comunicativos que se apresenta sob várias
formas ou gêneros textuais fundados na realidade
sonora; ela vai desde uma realização mais informal à
mais formal nos mais variados contextos de uso,
sobre gêneros orais é CORRETO afirmar:
a) Caracterizam-se por uma relativa estabilidade, referente
ao que apresentam em comum; entretanto, o que
transforma essa estabilidade em relativa são as
adaptações feitas pelos usuários da língua, ao longo do
tempo, para alcançarem seus propósitos sócio históricos e
culturais.
b)São as várias formas de enunciado, que se estabelecem
interativamente por meio da fala, respeitando-se as
posições e as idiossincrasias dos componentes do jogo
enunciativo. Não se perpetuam na dicotomia fala-escrita,
mas são co-construídos nos inúmeros domínios
discursivos existentes e, por assim dizer, constituem os
mais próximos representantes de um modelo ideal de
interação.
c) Processo social de comunicação, de interação que
permeia a vivência de indivíduos e de grupos de um dado
contexto sociocultural, através do estabelecimento e/ou de
ampliação de suas possibilidades comunicativas e
interativas.
d) Nenhuma das alternativas.

42) A variação linguística pode ocorrer em função dos
falantes assim como em função dos usos que estes
fazem da língua, podendo se propor alguns tipos de
variação linguística. Assinale a alternativa CORRETA
sobre variação linguística de registros.
a) É devida aos usuários da língua e ao grupo social a que
pertencem. Ela ocorre em função da região em que os
usuários vivem, dos grupos e da classe social a que
pertencem, de sua geração, de seu sexo, seu grau de
escolaridade e ainda da função que exercem na
sociedade.
b) Ocorrem em estados sucessivos de uma língua em
função das ações dos falantes, que contribuem para que
determinada forma caia em desuso para que outra, por
eles adotada, sobreviva.
c) Ocorrem em função do uso que um mesmo falante faz
da língua nas diversas situações em que produz uma
atividade verbal. Conforme as circunstâncias em que a
interação verbal se realiza, o falante buscará a forma de
expressão que julgar mais adequada.
d) Nenhuma das alternativas.

39) A linguagem, entendida como atividade humana de
falar,
apresenta
cinco
dimensões
universais:
criatividade , materialidade, semanticidade, alteridade
e historicidade. Sobre alteridade é CORRETO porque:
a) a cada forma corresponde um conteúdo significativo, já
que na linguagem tudo significa.
b) a linguagem se apresenta sempre sob a forma de
língua, isto é, de tradição linguística de uma comunidade
histórica. Não existe língua desacompanhada de sua
referência histórica.
c) o significar é originariamente e sempre um “ser com
outros”, próprio da natureza político-social do homem, de
indivíduos que são homens juntos a outros e, por exemplo,
como falantes e ouvintes, são sempre cofalantes e
coouvintes.
d) Nenhuma das alternativas.

43) A intertextualidade pode ocorrer de várias formas,
nos diversos gêneros: na prosa, na poesia, nas letras
de música, na publicidade, nas imagens, na
pintura,...Assinale V(verdadeiro) ou F(falso) referente
a alguns tipos de intertextualidade:
( ) Paráfrase , há a imitação direta do estilo de outros
autores, mesclando esses diversos estilos numa única
obra. Aparece como uma criação independente, sem o
intuito de criticar ou satirizar.
( ) Epígrafe, um autor utiliza uma passagem de um
texto fonte para iniciar um novo texto, estabelecendo
uma relação com essa passagem na criação da nova
criação.
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( ) Pastiche , a intertextualidade incide na temática.
Há uma reafirmação das ideias do texto fonte. É
utilizado um tema previamente explorado por outro
autor na criação de um novo texto com estrutura e
estilo próprios.
( ) Referência ou alusão, é feita a sugestão ou
insinuação de um acontecimento, personalidade,
personagem, local, obra,... Não é apresentada a
intertextualidade de forma direta, mas sim através da
apresentação de características simbólicas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
a) V, F, V, V.
b) F, V, F, V.
c) F, V, V, F.
d) Nenhuma das alternativas.
44)Complete as lacunas a seguir :
I- No______________ foram características desta fase,
o objetivismo, linguagem popular, trama psicológica,
valorização de personagens inspirados na realidade,
uso de cenas cotidianas, crítica social, visão irônica
da realidade.
II- No_________________ as obras foram marcadas
pela angústia e pela oposição entre o mundo material
e o espiritual. Metáforas, antíteses e hipérboles são as
figuras de linguagem mais usadas neste período.
a) I- Romantismo; II-Realismo
b) I- Realismo; I-Romantismo
c) I- Realismo; II-Barroco
d) Nenhuma das alternativas.
45)[1] A produção de um texto [...] é uma atividade
que não acontece no vazio. Ao contrário, orienta-se
por todas as imagens construídas pelo produtor sobre
o seu interlocutor, a finalidade colocada para o texto,
o lugar social do qual falará, o gênero no qual o texto
se organizará, o portador no qual o texto será
publicado e o lugar no qual o texto, preferencialmente,
circulará .[2] Na escola tradicional a produção do
texto[...] já é marcada, em sua origem, por uma
situação muito particular, onde são negadas à língua
algumas de suas características básicas de emprego,
a saber, a sua funcionalidade, a subjetividade de seus
locutores e interlocutores e o seu papel mediador da
relação homem-mundo. O caráter artificial desta
situação dominará todo o processo de produção da
redação, sendo fator determinante de seu resultado
final.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Estão corretos os itens primeiro e segundo.
b) Está correto somente o primeiro item.
c) Está correto somente o segundo item.
d) Nenhuma das alternativas.
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