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CARGO: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

LÍNGUA PORTUGUESA 

11 - Entende-se por Gêneros Textuais entidades de natureza sociocultural que materializam a língua 

em situações comunicativas diversas. É um campo de estudo que tem recebido uma maior atenção, 

nos últimos anos, devido à percepção de sua relevância para o ensino de língua portuguesa e 

funcionalidade na vida cotidiana, nas incontáveis áreas que esta abrange. De acordo com Marcuschi 

(2008) não há comunicação que não seja feita através de algum gênero. Nesse sentido, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) apresentam uma tabela didática subdividindo os gêneros em quatro 

grandes grupos: literários, de imprensa, de divulgação científica e de publicidade. Correlacione os 

gêneros abaixo apresentados com seus respectivos exemplos.   

I – literários 

II – de imprensa 

III – de divulgação científica 

IV – de publicidade 

A – cordel, causos, texto dramático, conto, novela  

B – propaganda 

C – comentário radiofônico, entrevista, debate, notícia, editorial, charge, tira 

D – exposição, seminário, debate, palestra, verbete, enciclopédico  

a) A correta correlação ocorre entre: I – D; II – C; III – A; IV – B. 

b) A correta correlação ocorre entre: I – A; II – B; III – C; IV – D. 
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c) A correta correlação ocorre entre: I – A; II – C; III – D; IV – B. 

d) A correta correlação ocorre entre: I – C; II – A; III – D; IV – B. 

e) A correta correlação ocorre entre: I – C; II – D; III – A; IV – B. 

12 - Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) a ortografia ainda vem sendo tratada, na 

maioria das escolas do ensino fundamental, por meio de atividades de identificação, correção de 

palavra errada, seguidas de cópia e de enfadonhos exercícios de preenchimento de lacunas. 

Entretanto, é possível desenvolver um trabalho que permita ao aluno descobrir o funcionamento do 

sistema grafo-fonêmico da língua e as convenções ortográficas, analisando as relações entre a fala e a 

escrita, as restrições que o contexto impõe ao emprego das letras, os aspectos morfossintáticos, 

tratando a ortografia como porta de entrada para uma reflexão a respeito da língua, particularmente, 

da modalidade escrita. Portanto, ao realizar atividades de análise e reflexão sobre a língua, os alunos 

necessitam, EXCETO:  

a) identificar e analisar as interferências da fala na escrita, principalmente em contextos de 

sílabas que fogem ao padrão consoante/vogal;  

b) explorar ativamente um corpus de palavras, para explicitar as regularidades ortográficas no 

que se refere às regras contextuais;  

c) explorar ativamente um corpus de palavras, para descobrir as regularidades de natureza 

morfossintática, que, por serem recorrentes, apresentam alto grau de generalização. Ao invés de 

sobrecarregar o aluno com pesada metalinguagem (radical, vogal temática, desinências, afixos), 

deve-se insistir no uso do paradigma morfossintático para a construção de regularidades 

ortográficas;  

d) apoiar-se no conhecimento morfológico para resolver questões de natureza ortográfica;  

e) analisar as restrições impostas pelo contexto e, em caso de dúvida entre as possibilidades de 

preenchimento, evitar veementemente qualquer procedimento de consulta. 

13 - As figuras de linguagem são recursos de nosso idioma para tornar as mensagens que emitimos 

mais expressivas e significativas. Tais recursos podem ampliar o significado de uma oração, assim 

como suprir lacunas de uma frase com novos significados.  
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Assinale a alternativa que indica a Figura de Linguagem predominante da figura abaixo: 

a) Metáfora 

b) Hipérbole  

c) Catacrese 

d) Sinestesia  

e) Ironia 

 

 

14 - Observe o fragmento de um poema de Cora Coralina e assinale a alternativa que possuir a 

informação CORRETA com relação às palavras em destaque: 

(...) Creio numa força imanente 

que vai ligando a família humana 

numa corrente luminosa 

de fraternidade universal. 

Creio na solidariedade humana. 
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Creio na superação dos erros 

e angústias do presente. 

Acredito nos moços. 

Exalto sua confiança, 

generosidade e idealismo. 

Creio nos milagres da ciência 

e na descoberta de uma profilaxia 

futura dos erros e violências 

do presente. (...) 

a) As palavras em destaque classificam-se como verbos 

b) Os sinônimos para as palavras destacadas podem ser: inerente, enalteço e precaução, 

respectivamente. 

c) Avilto, efêmero e alienação são, respectivamente, antônimos para os vocábulos em destaque. 

d) O som do X é igual nos vocábulos: exalto e profilaxia 

e) Segundo o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa a palavra profilaxia possui 4 

sílabas. 

15 - Os antônimos de imanente, exalto e profilaxia encontra-se respectivamente em: 

a) eterno – atração – cura 

b) momentâneo – desprezo – precaução  

c) inerente – desonro – prevenção 

d) inseparável – repulso – precaução 

e) avilto – efêmero – alienação 

16 - Temos o CORRETO plural dos seguintes substantivos compostos em: 

bel-prazer; beija-flor; cana-de-açúcar; amor-perfeito; tique-taque 

a) bel-prazeres; beija-flores; canas-de-açúcar; amores-perfeitos; tique-taques 
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b) belos-prazeres; beija-flores; canas-de-açúcares; amores-perfeitos; tiques-taques 

c) bel-prazeres; beija-flores; cana-de-açúcares; amor-perfeitos; tiques-taque 

d) bel-prazeres; beija-flores; canas-de-açúcares; amores-perfeito; tique-taques 

e) belos-prazeres; beija-flores; canas-de-açúcar; amores-perfeito; tiques-taque 

17 - Com relação ao processo de formação das palavras é CORRETO afirmar: 

a) A palavra infelicidade forma-se pelo processo de derivação imprópria. 

b) A justaposição pode ser exemplificada pelos vocábulos: embora, hidrelétrico e  planalto.   

c) Os vocábulos reter, conter, deter e felizmente receberam o acréscimo de um prefixo. 

d) As palavras livreiro, livrinho e livresco pertencem ao processo de derivação prefixal.  

e) Temos um exemplo de parassíntese em: envelhecer, ajoelhar e empobrecer. 

18 - Todas as frases estão corretas quanto a concordância verbal ou nominal, EXCETO: 

a) Faz três meses que visitei minha irmã.  

b) Se eu ver o colega, aviso. 

c) Daqui até a praia são dois quilômetros.  

d) É proibido entrada de menores. 

e) Seguem anexas as documentações requeridas. 

19 - A alternativa que apresenta um exemplo de voz passiva sintética está em: 

a) Abriram-se as inscrições para o concurso. 

b) Foram abertas vagas para o concurso. 

c) O concurso teve vagas abertas. 

d) Ele fará o gabarito para o concurso. 

e) O gabarito para o concurso será feito por ele. 
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20 - Com relação aos verbos destacados é CORRETO afirmar: 

Ausência 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta na ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, 

que rio e danço e invento exclamações alegres, 

porque a ausência, essa ausência assimilada, 

ninguém a rouba mais de mim. 

I – As três conjugações verbais estão contempladas nos vocábulos destacados. 

II – Pelo menos um dos verbos está no infinitivo. 

III – Não há nenhum verbo conjugado no modo subjuntivo. 

IV – Pelo menos um dos verbos está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. 

V – Não há verbos conjugados no pretérito mais-que-perfeito. 

VI – Os verbos lastimo, rio e achei referem-se a mesma pessoa do discurso. 

VII – A forma correspondente do verbo HÁ na primeira pessoa do singular é HEI. 

a) Todas as alternativas estão corretas exceto a I e VII. 

b) Todas as alternativas estão corretas exceto a III e VII. 

c) Todas as alternativas estão corretas.  

d) Apenas as alternativas II, IV e VI estão corretas. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

15 
 

e) Apenas as alternativas III, IV, V e VI estão corretas. 

21 - A língua portuguesa encontra-se em constante alteração, evolução e atualização, não sendo um 

sistema estático e fechado. O uso faz a regra e os falantes usam a língua de modo a suprir suas 

necessidades comunicativas, adaptando-a conforme suas intenções e necessidades. Sendo uma 

sociedade complexa, formada por diferentes grupos sociais, com diferentes hábitos linguísticos e 

diferentes graus de escolarização, ocorrem variações na língua, principalmente de caráter local, 

temporal e social. Nem todas as variações linguísticas usufruem do mesmo prestígio, sendo algumas 

consideradas menos cultas. Contudo, todas as variações devem ser encaradas como fator de 

enriquecimento e cultura e não como erros ou desvios. Nesse sentido, a alternativa que apresenta um 

exemplo da variação diacrônica encontra-se na alternativa: 

a) Sou fio das mata, canto da mão grossa,  

Trabáio na roça, de inverno e de estio.  

A minha chupana é tapada de barro,  

Só fumo cigarro de paia de mío. 

b) a palavra “mandioca”,  em certos lugares, recebe outras denominações, como “macaxeira” e 

“aipim. 

c)Apresenta uma massa cística indeterminada e septos espessos irregulares, mas com realce 

mensurável. 

d) Antigamente as moças chamavam-se “mademoiselles” e eram todas mimosas e muito 

prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo 

não sendo rapagões, faziam-lhe pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses 

debaixo do balaio. 

e) “Galera, domingo vai ter um churras na minha casa. Quem quiser pode colar lá. É só levar 

bebida e carne. Conto com vcs. Vai ser muito louco!” 

22 - A Literatura Brasileira Contemporânea engloba as produções do final do século XX e da 

primeira metade do século XXI sendo marcada por uma multiplicidade de tendências. Abaixo 

apresentam-se alguns autores contemporâneas com uma breve biografia. Nesse sentido, assinale a 

alternativa que possuir uma informação equivocada quanto a produção literária dos seguintes  

autores: 
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a) Ariano Suassuna (1927-2014): escritor paraibano, escreveu poesias e romances, ensaios e 

obras de dramaturgia. Desde 1990 ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. É 

autor de “Auto da Compadecida” (1955) e “O Romance d'A Pedra do Reino e o Príncipe do 

Sangue do Vai-e-Volta” (1971). 

b) Cora Coralina (1889-1985): Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, nasceu em Goiás. 

Escreveu poesias e contos utilizando o pseudônimo Cora Coralina. De sua obra destacam-se o 

livro de poesias “Poemas dos Becos de Goiás e estórias mais” (1965) e o livro de contos 

“Estórias da Casa Velha da Ponte” (1985). 

c) Ferreira Gullar (1930-2016): escritor maranhense nascido em São Luís, Ferreira Gullar é 

membro da Academia Brasileira de Letras desde 2014. Escreveu poesia, contos, crônicas, 

ensaios, memórias, biografias, das quais se destacam os livros de poesias “Poema Sujo” 

(1976) e “Em Alguma Parte Alguma” (2010). Sem dúvida seu ensaio mais conhecido é a 

“Teoria do não-objeto” (1959). 

d) Paulo Leminski (1944-1989): escritor curitibano pertencente à geração mimeógrafo ou 

literatura marginal, Paulo escreveu poesia, ensaios, romances, contos, obras de literatura 

infantil. De sua obra merecem destaque o livro de poesia “Distraídos Venceremos” (1987) e o 

romance “Agora é que são elas” (1984). 

e) Clarice Lispector (1923-2012): nascida no Rio de Janeiro, Clarice Lispector é um artista 

multifacetada. Foi escritora, jornalista, dramaturga e desenhista (cartunista). Sua obra literária 

está repleta de ironia, humor e sarcasmo, da qual se destaca: “Hai-Kais” (1968) e “A 

Entrevista” (2011). 

23 - Dos períodos abaixo construídos temos, respectivamente, advérbio de intensidade e de modo em: 

a) Os cabelos brancos são arquivos do passado. 

b) Nessa noite entrei afoito no salão.  

c) Eu cresço, mas ele cresce mais rapidamente do que eu. 

d) Pouco a pouco, a noite vem descendo. 
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e) Ao fim da terceira semana começaram as discussões.  

24 - Seguindo as premissas da LDB 9394/96 e alterações, com relação ao ensino de Língua 

Portuguesa todas as alternativas estão incorretas, EXCETO: 

a) O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos três anos do ensino 

médio, assegurada às comunidades indígenas a utilização das respectivas línguas maternas 

apenas durante a disciplina de língua portuguesa.  

b) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

c) Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as 

adaptações ínfimas às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente no que tange 

ao acesso da leitura, visando garantir o acesso a literatura nacional rural. 

d) Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão 

organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e 

escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o 

educando demonstre conhecimento das formas tradicionais  de linguagem 

e) O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 

iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio 

elementar da leitura e  da escrita. 

25 - A Sistematização Curricular do município de Concórdia passou por uma reorganização no ano 

de 2016 objetivando atualizar o documento que norteia o processo de aprendizagem da Rede. No que 

tange a disciplina de Língua Portuguesa é INCORRETO: 

a) a Sistematização Curricular de 2016, seguindo as premissas assinaladas pela BNCC (2016),  

aponta  os eixos: Oralidade, Leitura, Escrita e Análise Linguística a serem observados quando 

da organização dos objetivos de aprendizagem de Língua Portuguesa. 
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b) Os profissionais envolvidos na construção deste documento entendem que o falar, o 

escrever, o ler e o escutar são atos que possibilitam a interação do indivíduo com o meio no 

qual está inserido, tornando-o um ser agente transformador das situações-problemas que fazem 

parte do seu desenvolvimento na relação com outrem, possibilitando desta maneira  o 

conhecimento na perspectiva histórico-cultural. 

c) O que norteia o fazer pedagógico desta disciplina  é  a língua na sua  vicissitude e, desse 

modo torna-se a principal ferramenta de trabalho. É da língua que o profissional de Língua 

Portuguesa pode traçar sua trilha no intuito de observar os aspectos da oralidade, da escrita, da 

leitura e da análise linguística.   

d) o eixo da análise linguística é aquele que perpassa a oralidade, a escrita e a leitura e 

possibilita ao usuário da língua a compreensão de que os conteúdos de gramática possuem 

funções específicas dentro de um determinado contexto. Por isso torna-se o eixo transversal.  

e) A Sistematização Curricular 2016, almejando a qualidade educacional e a excelência no 

ensino desprezou as produções anteriormente construídas pelos profissionais dessa área e de 

modo inovador e original construiu uma proposta baseada nos novos paradigmas atuais.  

 

 

 


