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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; 
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 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 - Na frase: “Malgrado várias derrotas, o camarada consegui a sonhada aprovação”. O termo em 

destaque é um exemplo de elemento coesivo de .............................................................. 

a) Substituição 

b) Oposição 

c) Reiteração  

d) Adição 

e) Ilustração  

2 - A correta transposição da voz passiva para a ativa encontra-se em: 

“As questões da prova foram revisadas pelo professor” 

a) O professor revisou as questões da prova. 

b) O professor revisava as questões da prova. 

c) As questões da prova, o professor revisa. 

d) O professor revisará as questões da prova. 

e) As questões da prova eram revisadas pelo professor. 

3 - Assinale a alternativa na qual todos os vocábulos devem ser completados com SS: 

a) conce____ ão – vici____itude – di____ensão – outro____im – di____olução  

b) supre____ão – di____abor – mi____anga – a____ude – engui____o 

c) a____íduo – esca____o – exce____ão – outro____im – ma____ete  

d) exce____o – expre____ão – conver____ão – ca____ador - mi____anga 
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e) pre____ágio – idio____incrasia – morma____o – conce____ão – repre____ão  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

4 - Para fazer o desbaste e limpeza de uma área de reflorestamento 5 homens levam 20 dias, 

trabalhando 9 horas por dia. Com a dispensa de 2 homens e trabalhando 10 horas por dia na mesma 

intensidade os trabalhos estarão concluídos em:  

a) 23 dias 

b) 28 dias 

c) 30 dias 

d) 35 dias 

e) 75 dias 

5 - O quadro a seguir mostra as notas de uma determinada disciplina dos alunos de uma classe da 7ª 

série. 

NOTAS 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0, 10,0 

Nº DE ALUNOS 0 0 0 4 4 6 5 4 2 0 

 

A média da classe é: 

a) 6,28 

b) 6,32 

c) 6,38 

d) 6,54 

e) 6,58 

6 - Um rapaz dispõe de 8 camisas, 4 calças e 3 pares de sapatos, todas as peças de modelos distintos. 

O número de maneiras diferentes que poderá se vestir usando uma camisa, uma calça e um par de 

sapatos é de: 

a) 35 

b) 76 

c) 86 
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d) 96 

e) 104 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7 - Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos do Brasil, sua memorável linha de vida e obra que 

desenharam o Brasil e o Mundo. Oscar Niemeyer, celebrado internacionalmente como um artista 

extraordinário, inscreveu seu nome entre os maiores arquitetos que o século XX conheceu. Confirma-

se assim o porquê de ser seguido e louvado por muitos. Dos projetos relacionados, assinale a opção 

correspondente a uma de suas mais recentes obras, que se tornou atração turística na cidade de 

Niterói. 

a) Museu de Arte Contemporânea 

b) Palácio do Planalto 

c) Palácio do Itamaraty 

d) Edifício Copan 

e) igreja de são Francisco de Assis 

8 - Atualmente, conflitos em diversas regiões do mundo, como a guerra da Síria, têm gerado grande 

número de refugiados para outros países. Refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país 

por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião 

política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa. Diante 

desse contexto, o Brasil. 

a) tem reagido por vias diplomáticas e por meio de intervenção militar, no sentido de solucionar 

o conflito sírio. 

b) tem impedido que organizações não governamentais auxiliem refugiados, em razão das leis 

internacionais. 

c) propôs que a relocação dos refugiados para seus países de origem seja efetuada antes do 

cessar-fogo. 

d) tem sido solidário com os refugiados sírios por meio de sua política para refugiados, 

considerada exemplar por organismos internacionais.  

e) tem desenvolvido tendências conservadoras expulsando refugiados e(ou) impedindo sua 

entrada no país. 
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9 - Operação que teve início em 17 de março de 2014 e conta com várias fases operacionais, 

autorizadas pelo juiz Sérgio Moro, durante as quais mais de cem pessoas foram presas e condenadas. 

É conhecida como a maior investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve.  

A Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão 

temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem 

de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A Estima-se que o volume de recursos 

desviados dos cofres da Petrobrás, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a 

isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que 

envolve a companhia. Essa investigação recebeu o nome de:  

a) Operação Zelotes. 

b) Operação Petrolão. 

c) Operação Porto Seguro. 

d) Operação Carne Fraca.  

e) Operação Lava Jato. 

10 - O chamado de Acordo de Paris, trata-se de um acordo mundial alcançado em 12 de dezembro de 

2015. Após muitas ameaças, o presidente americano, Donald Trump, enfim cumpriu sua promessa. 

Foram reuniões e mais reuniões com seus conselheiros até bater o martelo e anunciar, no dia 1º de 

junho de 2017, que estava tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris. Do que trata esse acordo. 

a) Paz mundial. 

b) Combate à pobreza. 

c) Combate ao terrorismo. 

d) Mudanças climáticas. 

e) Refugiados de guerras. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fases_da_Opera%C3%A7%C3%A3o_Lava_Jato
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Moro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandado_de_busca_e_apreens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_tempor%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_tempor%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_preventiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condu%C3%A7%C3%A3o_coercitiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lavagem_de_dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Propina_%28portugu%C3%AAs_brasileiro%29
http://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/11/donald-trump.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/epoca-clima/noticia/2015/12/acordo-de-paris-fez-historia-e-direciona-caminho-ser-trilhado.html
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CONHECIMETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - Lei fundamental e suprema do país, a Constituição da República Federativa do Brasil, foi 

promulgada em 05 de outubro de 1988. Isto é, a Assembleia Constituinte, formada por deputados e 

senadores eleitos, escreveu e aprovou uma nova Constituição, que também pode ser chamada de 

Carta constitucional. Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da 

Constituição Federal de 1988 e alterações, assinale a alternativa que apresenta dados coerentes com o 

disposto no referido documento.  

 

I- A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

II- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

III- educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;  

IV- Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

V- 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. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) As alternativas I; II; III; IV e V 

b) As alternativas II; III e V  

c) As alternativas II; III; IV e V 

d) As alternativas II; IV e  V  

e) As alternativas I; II; III e V 

12 - A educação, como prática social que se desenvolve nas relações estabelecidas entre os grupos, 

seja na escola ou em outras esferas da vida social, se caracteriza como campo social de disputa 
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hegemônica, disputa essa que se dá "na perspectiva de articular as concepções, a organização dos 

processos e dos conteúdos educativos na escola e, mais amplamente, nas diferentes esferas da vida 

social, aos interesses de classes" (FRIGOTTO, 1999, p. 25). Assim, a educação se constitui numa 

atividade humana e histórica que se define na totalidade das relações sociais e tem sido cada vez mais 

complexa, ampla e diversificada. Ela se funda na premente necessidade do acompanhamento, por 

parte das instituições educativas, das mudanças que se processam aceleradamente em função dos 

avanços da ciência e da tecnologia e o mundo do trabalho. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que:  

a) a cultura escolar deve priorizar e trabalhar com o ensino disciplinar. 

b) a função do currículo escolar é reforçar o ensino de linguagem e da matemática para atender 

ao mundo do trabalho. 

c) os conteúdos curriculares devem priorizar o ensino de ciências e suas conexões com a vida 

prática do aluno. 

d) os conteúdos curriculares devem reforçar o ensino de conteúdos da prática e minimizar os 

conteúdos teóricos. 

e) a cultura escolar deve desenvolver um ensino que crie conexões entre o que o aluno aprende 

e as experiências de vida. 

13 - A escola é uma instituição social que, mediante sua prática no campo do conhecimento, dos 

valores, atitudes e articula determinados interesses e desarticula outros. Nessa contradição existente 

no seu interior, está a possibilidade da mudança, haja vista as lutas que aí são travadas (Frigotto, 

1999). Diante disso, a escola como instituição social capaz de garantir o direito de permanência, que 

tenha um ensino de qualidade e que esteja sintonizada com os princípios pedagógicos progressistas 

deve, EXCETO: 

a) valorizar não apenas a aprendizagem do saber acumulado, mas também preocupar-se com a 

formação integral do indivíduo. 

b) prescindir das disciplinas clássicas, procurando explorar as experiências e vivências 

individuais e coletivas. 
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c) ser democrática, ampla, flexível, aberta à cultura e às comunidades. 

d) vincular da aprendizagem a um contexto que tenha significado para o aluno. 

e) eliminar a evasão e a repetência e preocupar-se com a elevação da autoestima dos alunos. 

14 - O conceito de “qualidade” não é de todo estático, pelo contrário, é dinâmico, multifacetado e 

aberto a introdução de novas ideias. Em relação à luta de vários setores por uma escola de qualidade 

e mais democrática, é INCORRETO afirmar que: 

a) Tem interesse em construir uma escola voltada para os interesses da maioria da população. 

b) Preconiza a existência de duas redes de escola: uma que formaria para o mundo do trabalho 

e outra que formaria para a cidadania. 

c) Defende uma escola que não discrimine os mais pobres, os deficientes, os negros e as 

mulheres dentre outras parcelas da população. 

d) Propõe que a cultura democrática se aprende no dia-a-dia e nas relações entre professores, 

alunos, funcionários e toda a comunidade escolar. 

e) A cidadania entendida como um direito, um dever, uma prática e um valor que deveriam ser 

ensinados e cultivados na escola. 

15 - Nos termos da Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de: 

I- educação básica obrigatória e gratuita dos 5 (cinco) aos 14 (catorze) anos de idade, organizada 

da seguinte forma: pré-escola; ensino fundamental; ensino médio; 

II- educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

III- atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, 

etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV- atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
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V- vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I; II e III. 

b) Apenas II; III e  V. 

c) Apenas II; III; IV e V. 

d) Apenas II; IV e  V. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

16 - Segundo Marcuschi, 2005, gênero textual é a expressão que utilizamos ao nos referirmos aos 

textos formalizados que encontramos no cotidiano e que apresentam características sociais e 

comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição específicos.  

Bakhtin (1997), por sua vez, ao se referir a gênero aponta para três elementos que o constituem: 

conteúdo temático, estilo e construção composicional. O conteúdo temático corresponde ao conjunto 

de temáticas que podem ser abordadas por um determinado gênero. Não se entenda aqui conteúdo 

temático como assunto, mas como um leque de temas que podem ser tratados em um dado gênero. A 

construção composicional diz respeito à estruturação geral interna do enunciado. O estilo, por sua 

vez, corresponde aos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais utilizados pelo enunciador.  

Nesse sentido, quanto ao conteúdo temático, estilo e composição, assinale as assertivas verdadeiras 

considerando os gêneros textuais apresentados:  

I - A tirinha é um gênero textual, o seu conteúdo temático pode ser o humor, o estilo é a utilização 

da linguagem verbal e não-verbal, sendo assim, estabelece uma relação com o leitor, e por último 

a superestrutura, a tirinha é construída em quadrinhos, sua sequência é na horizontal combinando 

textos verbais e não-verbais. 

II - O conteúdo temático da carta ao leitor aborda situações concretas das mais variadas esferas 

(educacional, econômica, religiosa, política, científica etc.). Nesse sentido o estilo de linguagem 
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empregado pode variar de acordo com seu público leitor. Por ser um gênero de domínio público e 

dinâmico, que atende uma função social, e por fazer parte de uma seção específica, a carta do 

leitor, precisa atender ao chamamento do veículo de circulação e apresentar uma construção 

composicional específica do gênero como: referência ao texto que provocou sua resposta, do local, 

data, dados do remetente, saudações, despedidas e marcas de interlocução.  

III - Quando falamos em conto de fadas, a estrutura composicional é formada pelo tempo, espaço, 

personagem, narrador, enredo e moral. De acordo com Mendes (2000), os contos de fadas são 

narrativas que se desenvolvem num cotidiano considerado mágico, pois o conto tem como 

característica a personificação das personagens. Neste gênero, há a criação de uma problemática 

social que, ao final de cada história, traz um conceito moral: uma herança da estrutura original dos 

contos de fadas. 

IV – A Crônica há o relato de situação corriqueiras do dia que podem acontecer a todos nós; ou 

seja, relata de forma artística e pessoal fatos colhidos no noticiário jornalístico e no cotidiano. No 

que tange a composição o texto é curto e leve, organizando-se também em torno dos elementos 

básicos da narrativa: fatos, personagens, tempo e lugar.  

a) Todas as assertivas estão corretas, EXCETO a alternativa IV. 

b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

c) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 

d) Todas as assertivas estão corretas. 

e) Apenas a assertiva II está correta. 

17 - Marcuschi (2008) distingue teoricamente as noções de “gênero textual”, “tipo de texto” e 

“domínio discursivo”, muito embora saliente que elas estão forçosamente imbricadas, frisando que a 

distinção entre gêneros e tipos textuais não forma exatamente uma visão dicotômica, pois eles são 

dois aspectos constitutivos do funcionamento da língua em situações comunicativas da vida diária. O 

autor afirma que “toda vez que desejamos produzir alguma ação linguística em situação real, 

recorremos a algum gênero textual. Eles são parte integrante da sociedade e não apenas elementos 
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que se sobrepõem a ela.” Sendo assim, as definições de gênero textual, tipo textual e domínio 

discursivo são muito mais operacionais do que formais e seguem de perto a posição bakhtiniana.  

Abaixo são apresentados os conceitos das definições defendidas pelos autores.  Assinale a alternativa 

que correlaciona  corretamente os conceitos expostos: 

............................................... designa uma espécie de construção teórica (em geral uma sequência 

subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo).  

............................................... são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos 

enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 

institucionais e técnicas.  ............................................... constitui muito mais uma “esfera da atividade 

humana”, no sentido bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de textos e indica 

instâncias discursivas.  

a) Tipo textual - Domínio discursivo - Gêneros textuais 

b) Gêneros textuais - Domínio discursivo - Tipo textual 

c) Gêneros textuais - Tipo textual - Domínio discursivo 

d) Tipo textual - Gêneros textuais - Domínio discursivo 

e) Domínio discursivo - Gêneros textuais - Tipo textual  

18 - Dolz e Schneuwly, sob a ótica da concepção bakhtiniana da linguagem, propõem um 

agrupamento dos gêneros discursivos pertinente e produtivo para a aplicação em sala de aula. O 

objetivo de tal agrupamento é o de, além de auxiliar no processo ensino-aprendizagem em função de 

regularidades, o de definir “as capacidades de linguagem globais em relação às tipologias existentes” 

(2004, p.59) os autores, propõem a divisão dos gêneros em cinco agrupamentos. Correlacione as 

colunas e assinale a alternativa que apresenta a correta sequência: 

A) gêneros da ordem do instruir ou do prescrever 
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B) gêneros da ordem do relatar 

C) gêneros da ordem do argumentar  

D) gêneros da ordem do expor 

E) gêneros da ordem do narrar 

I – o domínio social é o da cultura literária ficcional e cuja capacidade de linguagem dominante é 

a mimese da ação por meio da criação ou reconstrução de uma intriga no domínio do verossímil. 

Exemplos: conto de fadas, fábula, lenda, crônica literária, etc.  

II - o domínio social e o da memória e da documentação das experiências humanas vividas e cuja 

capacidade de linguagem dominante é a representação pelo discurso de experiências vividas, 

situadas no tempo. Exemplos: relatos de experiências vividas, diários, testemunhos, autobiografia, 

biografia, etc.  

III – o domínio social de comunicação é o da discussão de assuntos ou problemas sociais 

controversos, visando a um entendimento e a um posicionamento diante deles cujas capacidades 

dominantes são o uso dos movimentos de sustentação, refutação e negociação de tomada de 

posições e o reconhecimento de situações argumentativas e dos movimentos argumentativos 

utilizados. Exemplos: carta de leitor, carta de reclamação, carta de solicitação, debate regrado, 

editorial, ensaio, artigo assinado, etc.  

IV - que veiculam o conhecimento mais sistematizado que é transmitido culturalmente 

(conhecimento cientifico e afins) e cuja capacidade de linguagem dominante é a apresentação 

textual de diferentes formas de saberes. Exemplos: seminário, conferência, verbete de 

enciclopédia, texto explicativo, tomada de notas, resenhas, relato de experiência cientifica, etc.  

V - que englobariam textos variados de instrução, regras e normas e que pretendem, em diferentes 

domínios, a prescrição ou a normatização de ações e cuja a capacidade dominante é a regulação 

mútua de ações. Exemplos: receitas, instruções de uso, instruções de montagem, regras de jogos, 

bulas, regimentos, estatutos, constituição, etc. 
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A correta relação está em: 

a) A – V              B – II  C – III  D – IV  E –I  

b) A – I              B – II  C – III  D – IV  E –V 

c) A – V      B – IV C – III  D – II  E –I 

d) A – II              B – V  C – III  D – IV  E –I 

e) A – III  B – II  C – V   D – IV  E –I 

19 - Leia o texto para responder a questão abaixo: 

Das Vantagens de Ser Bobo 

O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é 

capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma 

coisa, responde: "Estou fazendo. Estou pensando."  

Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de sair por meio da 

esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia. (...) 

O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma 

criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por 

bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação os bobos ganham a vida. Bem-

aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás não se importam que saibam 

que eles sabem. (...) 

Clarice Lispector 

Se as palavras ambições, originalidade, difícil, compensação e bem-aventurados, fossem 

substituídas pelo processo de sinonímia, buscando manter o sentido do texto, teríamos, 

respectivamente: 

a) ânsias – personalidade -  fácil – paga – ostentações  
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b) sonhos – excentricidade – complexa – paga – desafortunados   

c) altruísmos – generalidade – fácil – detrimento – ímpio  

d) aspirações – criatividade – complicada – retribuição – faustos  

e) pretensões – desejos - complexa - detrimento – ímpio 

20 - O texto abaixo utiliza-se de um recurso linguístico  bastante comum para a produção textual na 

qual o autor faz  uma referência explícita ou implícita de um texto em outro. Nesse sentido estamos 

falando de:  

 

a) Metáfora.  

b) Metonímia 

c) Hibridismo  

d) Homonímia  

e) Intertextualidade 

 

 


