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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 
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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO A SEGUIR 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

 

16)  Os aspectos técnicos de como realizar a avaliação 
são secundários, ainda que não irrelevantes. Na 
medida em que fazem referência a como realizar 
uma série de operações, são de importância para os 
professores, mas é mais transcendental ou 
prioritário dotá-los de conceitos e instrumentos 
críticos para avaliar o conteúdo da avaliação e a 
utilização da mesma (LUDKE & MEDIANO, 
1992:119). 

 

Considerando o expresso no texto acima e a 

importância dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem marque a alternativa INCORRETA 

sobre as provas objetivas: 

 

(A) As provas objetivas avaliam a extensão de 

conhecimentos e habilidades. 

(B) As provas objetivas possibilitam a elaboração 

de um maior número de questões, abrangendo 

um campo maior da matéria dada. 

(C) As provas objetivas potencializam a 

interferências de opiniões subjetivas do 

professor e do aluno. 

(D) As provas objetivas possibilitam uma correção 

mais rápida. 

 

17)  Processo que envolve todos os atores da escola 

com vista a negociar patamares adequados de 

aprimoramento, a partir dos problemas 

concretos vivenciados. O que se espera é que o 

coletivo da escola localize seus problemas, suas 

contradições, reflita sobre eles e estruture 

situações de melhoria a superação, demandando 

condições do poder público, mas, ao mesmo 

tempo, comprometendo-se com melhorias 

concretas. 

 

O texto acima caracteriza: 

 

(A) A Avaliação da Aprendizagem 

(B) A Avaliação Institucional  

(C) A Avaliação em Larga Escala  

(D) A Avaliação de Rede 

 

18) Analise os itens I, II, III e IV sobre a história do 
pensamento pedagógico. 
 

I. O capital cultural é distribuído desigualmente 
entre grupos e classes. 

II. Aqueles que têm mais capital cultural são mais 
bem-sucedidos na escola. 

III. A educação é o processo de reprodução das 
diferenças culturais e sociais. 

IV A escolarização é a base para uma mobilidade 
social limitada que dá aparência de realidade à 
meritocracia. 

Os itens acima fazem parte das concepções, 
pensamentos de: 

 

(A) Althusser 
(B) Bourdieu e Passeron 
(C) Gramsci 
(D) Freire 
 

19) Entrelaçando termos cristãos e marxistas e 
referindo-se a Buber, Hegel e Marx, Freire 
retoma a relação originária entre dialética e 
diálogo, e define a educação como a 
experiência basicamente dialética da 
libertação humana, que poder ser realizada no 
diálogo crítico entre educador e educando. 
Paulo Freire é representante da tendência 
pedagógica: 
 

(A) Liberal 
(B) Libertária 
(C) Libertadora 
(D) Histórico-crítica  
 
20) É INCORRETO sobre a organização curricular 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
9394/96. 

 

(A) A parte diversificada do currículo deve 
expressar as prioridades estabelecidas no 
projeto da unidade escolar e a inserção do 
educando na construção do seu currículo. 

(B) O desenvolvimento da parte diversificada 
pode ocorrer no próprio estabelecimento de 
ensino ou em outro estabelecimento 
conveniado. 

(C) A parte diversificada destina-se a atender as 
características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. 

(D) O desenvolvimento da parte diversificada 
implica em profissionalização e na 
diversificação de experiências escolares com 
o objetivo de enriquecimento curricular ou 
mesmo, aprofundamento de estudos quando 
o contexto assim exigir. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS– QUESTÕES 

DE 16 A 20 
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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

 
 

AS QUESTÕES 21 A 35  ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Método Científico 

 

                                                       Por Caroline Faria 

 

O método científico pode ser definido como a maneira ou o conjunto de regras básicas 1 

empregadas em uma investigação científica com o intuito de obter resultados o mais confiáveis 2 

quanto for possível. Entretanto, o método científico é algo mais subjetivo, ou implícito, do modo 3 

de pensar científico do que um manual com regras explícitas sobre como o cientista, ou outro, deve 4 

agir. 5 

Geralmente o método científico engloba algumas etapas como: a observação, a 6 

formulação de uma hipótese, a experimentação, a interpretação dos resultados e, por fim, a 7 

conclusão. Porém alguém que se proponha a investigar algo através do método científico não 8 

precisa, necessariamente, cumprir todas as etapas e não existe um tempo pré-determinado para que 9 

se faça cada uma delas. Charles Darwin, por exemplo, passou cerca de 20 anos apenas analisando 10 

os dados que colhera em suas pesquisas e seu trabalho se constitui basicamente de investigação, 11 

sem passar pela experimentação, o que, contudo, não torna sua teoria menos importante. Algumas 12 

áreas da ciência, como a física quântica, por exemplo, baseiam-se quase sempre em teorias que se 13 

apoiam apenas na conclusão lógica a partir de outras teorias e alguns poucos experimentos, 14 

simplesmente pela impossibilidade tecnológica de se realizar a comprovação empírica de algumas 15 

hipóteses. 16 

O método científico como conhecemos hoje foi o resultado direto da obra de inúmeros 17 

pensadores que culminaram no “Discurso do Método” de René Descartes, onde ele coloca alguns 18 

importantes conceitos que permeiam toda a trajetória da ciência até hoje. De uma forma um pouco 19 

simplista, mas apenas para dar uma visão melhor do que se trata o método proposto por Descartes, 20 

que acabou sendo chamado de “Determinismo Mecanicista”, “Reducionismo”, ou “Modelo 21 

Cartesiano”, ele baseia-se principalmente na concepção mecânica da natureza e do homem, ou 22 

seja, na concepção de que tudo e todos podem ser divididos em partes cada vez menores que podem 23 

ser analisadas e estudadas separadamente e que (para usar a frase clássica) “para compreender o 24 

todo, basta compreender as partes”. 25 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – QUESTÕES DE 21 A 40 
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Talvez, o exemplo mais fácil de se verificar o método proposto por Descartes, seja 26 

através da medicina: baseada no modelo cartesiano a medicina se dividiu em especialidades cada 27 

qual procurando entender os mecanismos de funcionamento de um órgão ou parte específica do 28 

corpo humano. As doenças passaram a ser encaradas como algum distúrbio em determinada parte 29 

que constitui o homem, e o homem em si, como um todo, deixa de ser considerado na investigação 30 

da medicina segundo o modelo cartesiano. 31 

Que o método de Descartes funcionou, não restam dúvidas, a ciência evoluiu como 32 

nunca com a aplicação deste método. Porém a ciência que tinha como objetivo primeiro, 33 

proporcionar o bem estar ao homem através da compreensão e modificação da natureza a seu favor, 34 

como propôs Francis Bacon, seguido por Descartes, perdeu seu sentido. Com a aplicação do 35 

modelo reducionista em todas as áreas do conhecimento, as interações entre as partes e o todo e 36 

entre este e outros deixou de ser considerada, causando sérios distúrbios sociais, ambientais e 37 

ameaçando até a existência do próprio homem em contradição com seu princípio fundamental. 38 

 

Visita ao site, http://www.infoescola.com/ciencias/metodo-cientifico, em 16/6/ de 2016. 
 
 
21) Do ponto de vista temático, infere-se que o 

texto em estudo expressa a 
 
(A) sensibilidade estética como um traço essencial 

ao cientista investigador. 
(B) condição de investigador formal do cientista, 

revelando-o um ser individualista e solitário 
na sua atividade. 

(C) necessidade de que a pesquisa científica seja 
pautada pela permanência e universalidade de 
seus resultados para a sociedade. 

(D) ideia de que a ciência consiste em fazer que o 
saber esteja subordinado ao inteligível, ao 
compreensível, ao comprovável. 

 
 
22) Constitui uma afirmação que tem respaldo no 

texto a explicitada na alternativa 
 
(A) A ciência é resultado também de um 

conhecimento transmissível e acumulável, que 
pode servir de base para novos conhecimentos 
do homem. 

(B) O que caracteriza a pesquisa científica é a 
precisão irrefutável, que deve prevalecer na 
seleção e análise do material, objeto de 
observação. 
 

 
(C) A ciência trabalha com uma linguagem que 

incorpora e transmite conhecimentos 
baseados em evidências que devem suscitar 
polêmicas. 

(D) As experiências científicas estão pautadas na 
independência dos conhecimentos 
contemporâneos em relação aos anteriores. 

 
23) Sobre o parágrafo introdutório do texto, é 

correto afirmar 
 

(A) A oração "Entretanto, o método científico é 
algo mais subjetivo, ou implícito, do modo de 
pensar científico do que um manual com 
regras explícitas sobre como o cientista, ou 
outro, deve agir”, expressa, no contexto, uma 
ideia de ressalva. 

(B) O "que", em "do que um manual com regras 
explícitas sobre como o cientista, ou outro, 
deve agir", pode ser substituído por quando, 
sem alterar o sentido da frase. 

(C) O termo "sobre como o cientista, ou outro, 
deve agir" estabelece com "do modo de pensar 
científico" uma relação de finalidade. 

(D) A oração "quanto for possível" tem valor 
comparativo, considerando a confiabilidade 
da Ciência. 

 

http://www.infoescola.com/ciencias/metodo-cientifico
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24) Uma afirmação verdadeira sobre o segundo 

parágrafo do texto está presente em 

 

(A) O fragmento " Porém alguém que se proponha 

a investigar algo através do método científico 

não precisa, necessariamente, cumprir todas 

as etapas " contém uma advertência 

direcionada aos futuros cientistas. 

(B) A oração  “o que, contudo, não torna sua teoria 

menos importante" encerra um conteúdo que 

põe em xeque experimentos de 

responsabilidade   individual. 

(C) O termo "Charles Darwin, por exemplo, passou 

cerca de 20 anos apenas analisando os dados 

que colhera em suas pesquisas e seu trabalho 

se constitui basicamente de investigação, sem 

passar pela experimentação" expressa um 

juízo de valor sobre a precariedade da verdade 

científica. 

(D) A declaração “o método científico engloba 

algumas etapas como: a observação, a 

formulação de uma hipótese, a 

experimentação, a interpretação dos 

resultados” é constituída de termos com 

funções de agente da função verbal - “o 

método científico” - e paciente da ação  verbal 

- “algumas etapas”. 

 

25) Há  correlação entre o termo transcrito e o que  

dele se afirma em: 

 

(A) “como a maneira” (L.1) é uma expressão como 

valor semântico caracterizador com função 

predicativa. 

(B) “não restam dúvidas” (L.32), o vocábulo 

“dúvidas” funciona como paciente da ação 

verbal. 

(C) “por Descartes” (L.20)  é expressão com valor 

de completiva nominal com o qual se 

relaciona. 

(D) “segundo” (L.31) indica ordem. 

 

 

 

 

26) Pelas características da organização do 

discurso, a respeito do texto pode-se afirmar 

que: 

 

(A) O tipo textual é narração, pois faz um relato da 

forma de proceder do método científico. 

(B) O tipo textual é a descrição, o comportamento 

do pesquisador além descrever os métodos de 

investigação científica. 

(C) O tipo textual é a argumentação ou dissertação 

argumentativa. A autora inicia o texto com o 

tema de sua tese. Ela utiliza como argumentos 

para justificar sua tese, as teorias de 

pensadores já consagrados. 

(D) O texto mistura descrição, narração e 

dissertação, com predomínio da descrição e da 

dissertação. 

 

27)  

 

Porém alguém que se proponha a investigar algo 

através do método científico não precisa, 

necessariamente, cumprir todas as etapas e não 

existe um tempo pré-determinado para que se faça 

cada uma delas. (L.8/10). 

 

(A) A forma verbal “faça”, em “para que se faça 

cada uma delas”  expressa uma ação que 

acontecerá, uma certeza comprovada da 

realização ação. 

(B) O Vocábulo “próprio” (L.38) exerce valor 

expletivo, podendo ser retirado da frase sem 

prejuízo sintático. 

(C) A oração “que se proponha”  tem valor 

substantivo. 

(D) A forma verbal “existe” não pode ser 

substituída por sua correspondente “haver”, 

ainda que preserve a correspondência modo-

temporal, pois sofreria significativa alteração 

semântica. 
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28) Transpondo a oração  “acabou sendo chamado 

de “Determinismo Mecanicista” (L.21) par a 

voz ativa, a forma verbal a ser empregada é: 

 

(A) Acabara chamando. 

(B) Acabava chamando. 

(C) Acabou chamando. 

(D) Acabaram chamando. 

 

29) Exerce o mesmo valor morfossintático de “do 

que um Manual” (L.4) a expressão presente na 

alternativa: 

 

(A) “como nunca” (L.32/33). 

(B) “como algum distúrbio” (L.29). 

(C) “de que (...) todos podem ser divididos em 

partes cada vez menores” (L.23). 

(D) “através do método científico” (L.8). 

 

30)  

I. “o que, contudo, não torna sua teoria menos 

importante.” (L.12). 

II. “Entretanto, o método científico é algo mais 

subjetivo” (L.3). 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque, estabelecem, respectivamente, as 

relações de 

 

(A) Conclusão e adição 

(B) Ressalva e ressalva. 

(C) Explicação e oposição. 

(D) Adversidade e alternativa. 

 

31) Marque a alternativa cuja palavra transcrita à 

direita diverge do valor da transcrita à 

esquerda. 

 

(A) “por fim” (L.7) - consequência. 

(B) “quase” (L.13) - aproximação. 

(C) “como” (L.13) - conformidade.  

(D) “até” (L.19) - limite. 

 

32) A expressão verbal composta  correspondente 

à forma verbal simples  presente na oração  

“que colhera em suas pesquisas” (L.11) 

encontra-se na alternativa: 

 

(A) Tivera colhido 

(B) Havia colhido 

(C) Houve colhido 

(D) Haveria colhido 

 

33) Ocorre derivação imprópria na alternativa: 

 

(A) “O método científico” (L.1). 

(B) “a formulação” (L.6/7). 

(C) “o que” (L.12). 

(D) “o bem estar” (L.34). 

 

34) As vírgulas foram usadas para isolar uma 

oração com valor semântico de conformidade 

em: 

 

(A) “através da compreensão e modificação da 

natureza a seu favor, como propôs Francis 

Bacon, seguido por Descartes, perdeu seu 

sentido.” (L.34/35). 

(B) “Que o método de Descartes funcionou, não 

restam dúvidas, a ciência evoluiu como nunca 

com a aplicação deste método.” (L.32/33). 

(C) “para compreender o todo, basta 

compreender as partes”. (L.24/25). 

(D) “Entretanto, o método científico é algo mais 

subjetivo” (L.3). 

 

35) A alternativa em que o trecho em destaque 

NÃO estabelece uma relação de dependência 

sintática com a ideia principal é: 

 

(A) “O método científico como conhecemos hoje 

foi o resultado direto da obra de inúmeros 

pensadores” (L.17/18). 

(B) “...os dados que colhera em suas pesquisas” 

(L.11). 

(C) ““para compreender o todo, basta 

compreender as partes”. (L.24/25). 

(D) “...não existe um tempo pré-determinado para 

que se faça cada uma delas.” (L.9/10). 
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AS QUESTÕES 36 A 39 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Seremos macacos outra vez 

 

1. Pra que toda essa inteligência  

2. Se você põe tudo a perder  

3. Engana que pensa mas não pensa  

4. Se rende pro mal e não pro bem 

 

5. Agora compare as diferenças  

6. O que não existe entre eu e você  

7. Estamos num mundo de incertezas  

8. Nós somos o medo de viver 

9. Por que não repara a experiência  

10. Descer os degraus da evolução  

11. Com Charles Darwin resignado  

12. Voltando pelado na contra-mão 

 

13. Seremos macacos de novo 

 

14. Não mataremos mais por dinheiro  

15. Apenas por instinto 

 

16. Abortados os desejos  

17. Restará o ímpeto  

18. Redescobriremos o fogo  

19. E o poder há de virar         

20. Razão pra você 

21. Ainda seremos macacos  

22. Outra vez 

 

GOFFI, Guto & FREJAT. In: CD Barão Vermelho/Carne Cru 3:51, 

65291433. Visita ao site: https://www.letras.mus.br/barao-

vermelho/165352/, em 16/jun/2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.letras.mus.br/barao-vermelho/165352/
https://www.letras.mus.br/barao-vermelho/165352/
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36) No texto, o sujeito poético dirige-se ao leito 

criticando-o 

 

(A) pelo seu envolvimento com a ciência. 

(B) pelas diferenças que existem entre os dois. 

(C) por rejeitar as mudanças por que passa o 

mundo. 

(D) por ter transformado, sendo homem, o seu 

habitat num lugar difícil de se viver.  

 

37) Em "Por que não repara a experiência / 

Desce os degraus da evolução" (v. 9 e 10), a 

linguagem literária se estabelece através 

de ideias 

 

(A) antitéticas.  

(B) metafóricas. 

(C) gradativas.  

(D) hiperbólicas. 

 

38) A alternativa em que há equivalência entre 

o termo transcrito e o que ele denota é 

 

(A) "Pra que" (v. 1) - fim. 

(B) "Se"(v. 2) - explicação. 

(C) "que"(v. 3) - causa. 

(D) "e"(v.4) - adição. 

 

39) Nos versos "Abortados os desejos / Restará 

o ímpeto" (v. 16-17), as ações verbais 

expressam, respectivamente, as ideias de 

 

(A) hipótese e repetição. 

(B) frequência e incerteza. 

(C) probabilidade e dúvida. 

(D) causa e consequência. 
 

40) Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A coesão textual é um recurso que diz 

respeito aos processos de desconstrução dos 

elementos da superfície textual, ou seja, 

representa a separação dos elos semântico-

morfológicos que se estabelecem entre as 

palavras, os períodos, os parágrafos de um 

texto. Tais elos se concretizam por meio dos 

mecanismos de substituição, repetição, 

associação de sentido entre as palavras, 

sequenciação, improvisação e campo lexical. 

(B) A finalidade da coesão é entrelaçar as várias 

partes do texto. Assim, afirmar que um texto 

está coeso significa admitir que suas partes 

estão ligadas entre si. 

(C) Os elementos de coesão são classificados 

como pronomes, preposições, advérbios e 

conjunções, eles são conectivos que ligam 

palavras, orações, frases e parágrafos ao 

longo do texto, estabelecendo diferentes 

tipos de relações, dando harmonia e sentido 

à estrutura/sequência do texto. 

(D) Para que o fazer textual seja coesivo, é 

necessário ressaltar a importância da 

continuidade, posto que é dela que as 

relações semânticas vão se estabelecendo, 

conceituando e criando forma. 

 
 

 

 

 

 

 



 


