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Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos 

Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão 
proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

PROFESSOR  

ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

(6º AO 9º ANO)  

Português 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de    4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e  8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não   9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa   15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 
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"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 

democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que  26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o   32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são   33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio   40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que definem 

a capacidade de liberdade do ser humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o 

ser humano de sua ignorância e projetá-lo 

para a vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 
vista do enunciador do discurso é: 

 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx 
fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 
oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo 
no qual vivemos é construção nossa e, por isso, 
pode ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 
quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 
04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 
 
(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 
(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 
(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 
 
05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 
 
(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 
(C) tem valor completivo. 
(D) tem valor restritivo. 
 
06) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é: 
 

(A) “o mundo” (L.23). 
(B) “a palavra política” (L.24/25). 
(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 
 
07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 
(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 
(B) “a Política” (L.27). 
(C) “pela persuasão” (L.28). 
(D) “caminho” (L.18). 
 
08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 
(A) “que enormes possibilidades de ação se abrem 

para nós com isso” (L.4/5). 
(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 
limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

 
09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 
 
(A) “sobre o mundo” (L.6). 
(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 
(D) “dos sonhos” (L.22). 
 
 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 
em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 
(B) “onírica” (L.22). 
(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 
(D) “responsáveis” (L.38). 
 
11) O verbo é o núcleo da informação em: 
 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 
(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 
(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 
(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 
12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 
 
(A) “mesma” (L.11). 
(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 
(D) “Constantemente” (L.33). 
 
13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 
alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla 
de possibilidades que caracteriza nossa 
espécie” (L.34/35), tem valor expletivo, 
podendo ser retirados da oração sem provocar 
alteração sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 
(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 
 
14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 
em: 

 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 
(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 
(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 
(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 

 
 

15) Sobre os elementos linguísticos que compõem 
o texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 
desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir 
de dois radicais: etno = origem + logia = 
estudo, portanto tem como significado a 
ciência que estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 
correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 
anterior. 
 

 

 
 



 

 

 
 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o
 d

e
 A

ss
is

 

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II (6º AO 9º ANO) - PORTUGUÊS 

 

6 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Segundo Gadotti , a avaliação institucional [...] 
não se constitui numa prática constante. Ela é 
algo a ser implementado num instituinte onde 
não existe  muita cultura  da avaliação. 

 
É INCORRETO sobre avaliação institucional. 
(A) A avaliação institucional é um instrumento de 

controle burocrático e centralizador, em conflito 
com a autonomia. 

(B) É um processo necessário de administração do 

ensino, como condição para melhoria do ensino e 
da pesquisa e como exigência da sociedade 

democrática. 
(C) A urgência de se desenvolver ações que busquem 

o aprofundamento do conhecimento sobre a 
escola e a melhoria da qualidade do ensino 
remete à avaliação que, nesse sentido, torna-se 

importante subsídio para o diagnóstico e para a 
tomada de decisão no espaço escolar. 

(D) Numa proposta de gestão democrática observa-
se a construção de um processo de avaliação 
baseado na participação da comunidade escolar, 
tendo como objetivo a melhoria da instituição de 
ensino.  

 
17) Para Luck et al. (1998) a participação tem como 

característica fundamental a força de atuação 
consciente, pela qual os membros de uma 
unidade social (de um grupo, de uma equipe) 

reconhecem e assumem seu poder de exercer 

influência na determinação da dinâmica, da 
cultura da unidade social, a partir da 
competência e vontade de compreender, decidir 
e agir em conjunto. 

 

Sobre a gestão educacional decorrente da concepção 

de Projeto Político Pedagógico é INCORRETO. 
(A) Trabalhar a gestão educacional decorrente da 

concepção do projeto politico-pedagógico 
significa trabalhar em conjunto, no sentido de 
formação de grupo, requer compreensão dos 
processos grupais para desenvolver 
competências que permitam realmente aprender 

como o outro e construir de forma participativa. 
(B) A participação é fundamental por garantir a 

gestão democrática da escola, pois é assim que 
todos os envolvidos no processo educacional da 

instituição estarão presentes. 
(C) O diretor deve ter a visão e compreensão de que 

o currículo representa um referencial que precisa 

ser adequado à realidade e necessidade da 
clientela, como algo dinâmico e que necessita de 
um permanente repensar por parte dos 
envolvidos no projeto. 

(D) A liderança do diretor é o fator primordial para o 
êxito do processo, na medida em que possua 

sensibilidade e habilidade para obter o máximo 
de contribuição e participação do colegiado.   
 

 

18) Analise os itens. 
 

I. Ao realizar suas tarefas básicas, a escola e os 

professores estão cumprindo responsabilidades 
sociais e políticas. Com efeito, ao possibilitar aos 
alunos o domínio dos conhecimentos culturais e 
científicos, a educação escolar socializa o saber 
sistematizado e desenvolve capacidades 
cognitivas e operativas para a atuação no 
trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos 

direitos de cidadania. 
II. Para cumprir sua função social, a escola precisa 

considerar as práticas de nossa sociedade, sejam 
elas de natureza econômica, política, social, 
cultural, ética ou moral. 

III. A escola é um meio insubstituível de contribuição 
para as lutas democráticas, na medida em que 

possibilita às classes populares, ao terem o 
acesso ao saber sistematizado e às condições de 
aperfeiçoamento das potencialidades intelectuais, 

participarem ativamente do processo político, 
social e cultural. 
 

Estão corretos apenas: 
(A) Os itens I e II 
(B) Os itens I e III 
(C) Os itens II e III 
(D) Os itens I, II e III 

 
19) Carl Rogers propunha uma aprendizagem 

significativa, que ocorre quando o conteúdo é 
percebido como relevante pelo aluno, que só 
aprende significativamente os conhecimentos que 
entende estarem de acordo com seus ideias e 
propósitos, que favoreçam seu crescimento como 

pessoa. De acordo com sua motivação para 
aprender, o aluno irá escolher as experiências 
nas quais irá agir de forma que melhor  convenha 

ao alcance de seus objetivos. O pensamento de 
Carl Rogers  predominou no Brasil como 
representante da Tendência Pedagógica: 

 

(A) Renovada Progressivista 
(B) Renovada Não-diretiva 
(C) Tradicional 
(D) Tecnicista 

 
20) Ao apresentar uma proposta de prática 

necessária à educação que desenvolve a 
autonomia do educando sua insubmissão, o 
grande educador brasileiro Paulo Freire enfatiza 
pontos primordiais do humanismo, que 
deveriam ser utilizados pelos educadores em 

busca de um processo de ensino para a 
liberdade, para a libertação e para a superação  
das estruturas impostas e conhecimentos 

preestabelecidos. Ensinar, para o autor, é uma 
especificidade humana, portanto ao longo de 
sua obra, Freire apresenta várias formas e 

enfatiza a importância do humanismo 
educacional.   

 

O referido autor é representante e idealizador da 
Tendência: 

(A) Crítico Social dos Conteúdos 
(B)  Libertária 
(C) Libertadora 
(D) Histórico Crítica 
 

Conhecimentos Pedagógicos 

QUESTÕES 16 A 20 
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AS QESTÕES 21 A 40 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A janela dos outros 

                                                         Martha Medeiros 

 

Gosto dos livros de ficção do psiquiatra Irvin Yalom (Quando Nietzsche Chorou, A Cura de 1 

Schopenhauer) e por isso acabei comprando também seu Os Desafios da Terapia, em que ele discute 2 

alguns relacionamentos padrões entre terapeuta e paciente, dando exemplos reais. Eu devo ter sido 3 

psicanalista em outra encarnação, tanto o assunto me fascina. 4 

Ainda no início do livro, ele conta a história de uma paciente que tinha um relacionamento 5 

difícil com o pai. Quase nunca conversavam, mas surgiu a oportunidade de viajarem juntos de carro e 6 

ela imaginou que seria um bom momento para se aproximarem. Durante o trajeto, o pai, que estava na 7 

direção, comentou sobre a sujeira e degradação de um córrego que acompanhava a estrada. A garota 8 

olhou para o córrego a seu lado e viu águas límpidas, um cenário de Walt Disney. E teve a certeza de 9 

que ela e o pai realmente não tinham a mesma visão da vida. Seguiram a viagem sem trocar mais 10 

palavra. 11 

Muitos anos depois, esta mulher fez a mesma viagem, pela mesma estrada, desta vez com 12 

uma amiga. Estando agora ao volante, ela surpreendeu-se: do lado esquerdo, o córrego era realmente 13 

feio e poluído, como seu pai havia descrito, ao contrário do belo córrego que ficava do lado direito da 14 

pista. E uma tristeza profunda se abateu sobre ela por não ter levado em consideração o então 15 

comentário de seu pai, que a esta altura já havia falecido. 16 

Parece uma parábola, mas acontece todo dia: a gente só tem olhos para o que mostra a nossa 17 

janela, nunca a janela do outro. O que a gente vê é o que vale, não importa que alguém bem perto 18 

esteja vendo algo diferente. 19 

A mesma estrada, para uns, é infinita, e para outros, curta. Para uns, o pedágio sai caro; para 20 

outros, não pesa no bolso. Boa parte dos brasileiros acredita que o país está melhorando, enquanto que 21 

a outra perdeu totalmente a esperança. Alguns celebram a tecnologia como um fator evolutivo da 22 

sociedade, outros lamentam que as relações humanas estejam tão frias. Uns enxergam nossa cultura 23 

estagnada, outros aplaudem a crescente diversidade. Cada um gruda o nariz na sua janela, na sua 24 

própria paisagem. 25 

Eu costumo dar uma espiada no ângulo de visão do vizinho. Me deixa menos enclausurada 26 

nos meus próprios pontos de vista, mas, em contrapartida, me tira a certeza de tudo. Dependendo de 27 

onde se esteja posicionado, a razão pode estar do nosso lado, mas a perderemos assim que trocarmos 28 

de lugar. Só possuindo uma visão de 360 graus para nos declararmos sábios. E a sabedoria recomenda 29 

que falemos menos, que batamos menos o martelo e que sejamos menos enfáticos, pois todos estão 30 

certos e todos estão errados em algum aspecto da análise. É o triunfo da dúvida. 31 

 32 

Visita ao site: http://www.aldeianago.com.br/artigos/6/2153, em 23 de junho de 2016. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                QUESTÕES 21 A 40 
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21) No texto, 

 

(A) o objetivo da filha, ao viajar com o pai, era 

tomar consciência da intransigência que o 

caracterizava. 

(B) a visão do adulto e a da jovem revelam 

realidades antagônicas, mas que fazem parte 

de um todo. 

(C) a visão que a sociedade tem do mundo objetivo 

sobrepõe-se à visão particular de cada cidadão. 

(D) o enunciador tem como objetivo validar as 

causas que determinam barreiras nas relações 

humanas.     

 

22) A ideia central do texto está resumida em 

 

(A) A visão unilateral que se tem da realidade é 

própria da juventude. 

(B) O conhecimento que se tem da realidade é um 

conhecimento fragmentado e parcial. 

(C) A juventude marca um ciclo temporal do ser 

humano destituído de sentimento solidário. 

(D) O adulto sempre está inclinado a impor seu 

ponto de vista aos jovens, daí vem a dúvida da 

verdade. 

 

23) No contexto do primeiro parágrafo, o fragmento 

"Eu devo ter sido psicanalista em outra 

encarnação" exprime 

 

(A) uma consequência de suas leituras de livros de 

ficção. 

(B) uma ratificação da profissão exercida pelo 

enunciador. 

(C) uma analogia entre o gosto do terapeuta e o do 

paciente. 

(D) uma probabilidade que justifica o gosto do 

enunciador do discurso. 

 

24) No contexto do primeiro parágrafo, a forma 

verbal "acabei", na expressão "acabei 

comprando", tem o mesmo sentido que a 

presente na frase 

 

(A) Após a discussão, acabei amigo do jornalista. 

(B) Só recentemente acabei o nosso compromisso 

financeiro. 

(C) Fui ao cinema e acabei por adquirir o livro que 

deu origem ao filme. 

(D) O trabalho de fiscalização da limpeza pública, 

acabei-o na praia. 

 

 

 

 

 

 

 

25) No segundo parágrafo,  

 

(A) as expressões "uma paciente" (L.5) e "A 

garota" (L.8) referem-se à mesma pessoa 

nominada como "esta mulher" no terceiro 

parágrafo (L.12). 

(B) o termo "Quase nunca conversavam" (L.6) 

evidencia a negação plena de um diálogo.  

(C) os termos "córrego que acompanhava a 

estrada" (L.8) e "o córrego a seu lado" (L.9) 

são formas diferentes de se referir ao mesmo 

riacho.  

(D) a expressão "um cenário de Walt Disney." 

(L.09) conota um processo de urbanização de 

primeiro mundo.  

 

26) O relato do terceiro parágrafo 

 

(A) focaliza três visões distintas e singulares de 

uma mesma realidade, numa mesma época. 

(B) deixa explícita a ideia de que as duas mulheres 

viajantes têm visões conflitantes da realidade. 

(C) exemplifica  situações em que as relações 

interpessoais são marcadas pelo egoísmo e pela 

hipocrisia. 

(D) evidencia que a percepção da realidade 

apresenta sentidos diversos e contrastantes a 

depender do olhar. 

 

27) No trecho "Parece uma parábola, mas acontece 
todo dia: a gente só tem olhos para o que 

mostra a nossa janela, nunca a janela do outro. 
O que a gente vê é o que vale, não importa que 
alguém bem perto esteja vendo algo diferente." 
(17/19), o termo 

 
(A) "Parece uma parábola" expressa uma 

retificação do enunciador. 
(B) "mas acontece todo dia" assinala uma 

declaração que confirma o argumento anterior. 
(C) “a gente só tem olhos para o que mostra a 

nossa janela" evidencia a presença de marca 

linguística própria da oralidade 
(D) "a nossa janela" complementa o sentido do 

verbo. 
 
28) Indique a alternativa correta. 
 

(A) "e", em "e para outros" (L.20), exprime a 

mesma ideia de ‘no entanto’. 
(B) "Cada um gruda o nariz na sua janela, na sua 

própria paisagem." (L.24/25) constitui um 
período em que "na sua própria paisagem" é 
uma restrição semântica de "na sua janela". 

(C) "Eu costumo dar uma espiada no ângulo de 

visão do vizinho." (L.26) apresenta ação verbal 
concluída. 

(D) "pois todos estão certos e todos estão errados 
em algum aspecto da análise." (L.30/31) 
constituí um fragmento do texto que contradiz o 
pensamento do enunciador exposto no 
penúltimo parágrafo. 
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29) Constitui uma afirmação correta sobre os 

aspectos linguísticos do texto a alternativa: 

(A) “ainda no início do livro” (L.5) denota uma ideia 

de concessão. 

(B) “de que ela e o pai realmente não tinham a 

mesma visão da vida” (L.9/10) completa o 

sentido de um nome. 

(C) A conjunção na frase “Quase nunca 

conversavam, mas surgiu a oportunidade de 

viajarem juntos de carro” (L.6) estabelece uma 

relação sintático-semântica de adição entre as 

orações. 

(D) “assim” (L.28) denota conclusão. 

 

30) Exprime ideias antitéticas a frase transcrita em: 

 

(A) “E a sabedoria recomenda que falemos menos, 

que batamos menos o martelo” (L.29/30). 

(B) “Estando agora ao volante, ela surpreendeu-

se:” (L.13). 

(C) “E uma tristeza profunda se abateu sobre ela 

por não ter levado em consideração o então 

comentário de seu pai,” (L.15/16). 

(D) “A mesma estrada, para uns, é infinita, e para 

outros, curta” (L.20). 

 

31) A oração em que a frase transcrita tem função 

restritiva é: 

 

(A) “que seria um bom momento” (L.7). 

(B) “que alguém bem perto esteja vendo algo 

diferente.” (L.18/19). 

(C) “que tinha um relacionamento difícil com o pai.” 

(L.5/6). 

(D) “que o país está melhorando,” (L.21). 

 

32) Há uma afirmação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “já” (L.16) intensifica a ideia expressa no 

período. 

(B) “Muitos” (L.12) tem valor adverbial. 

(C) “costumo dar” (L.26) expressa uma ação 

concluída. 

(D) “por” (L.15) introduz uma ideia de causa. 

 

 

33) O verbo é o núcleo da informação: 

 

(A) “o país está melhorando” (L.21). 

(B) “Eu devo ter sido psicanalista em outra 

encarnação” (L.3/4). 

(C) “A mesma estrada, para uns, é infinita” (L.20). 

(D) “o córrego era realmente feio e poluído” 

(L.13/14). 

 

34) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “de uma paciente” (L.5). 

(B) “de um córrego” (L.8/9). 

(C) “de Walt Disney” (L.09). 

(D) “de seu pai” (L.16). 

 

35)  

 

“Eu devo ter sido psicanalista em outra encarnação, 

tanto o assunto me fascina” (L.3/4). 

 

Entre as orações que formam o período, há uma 

relação de: 

(A) condição e finalidade 

(B) concessão e adição 

(C) causa e efeito 

(D) explicação e conclusão 

 

36) Marque a alternativa cuja afirmação esteja 

correta quanto aos elementos linguísticos do 

texto. 

 

(A)  “só” (L.17) tem o mesmo valor sintático de 

“mesma” (L.20). 

(B) “sábios”  (L.29) tem valor predicativo. 

(C) “pesa’ (L.21) está sendo usado em seu sentido 

literal. 

(D) “mas” (L.28) denota adição. 

 

37) O gênero textual é a forma como a língua é 

empregada nos textos em suas diversas 

situações de comunicação, de acordo com o seu 

uso temos gêneros textuais diferentes. Quanto 

ao texto em análise,  sobressai  o gênero 

textual,  

 

(A) Fábula 

(B) Artigo 

(C) Conto 

(D) Crônica 

 

38) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 

 

(A) O vocábulo “pai” (L.14) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero feminino 

correspondente possui radical diferente. 

(B) Na palavra “livros” (L.1), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(C) O vocábulo “paciente” (L.3) classifica-se como 

sobrecomum. 

(D) Expressão “caro” (L.20) tem função 

caracterizadora do substantivo. 
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39) As formas verbais “falemos”, “batamos” e 

“sejamos” (L.30) indicam uma ação: 

 

(A) concluída. 

(B) habitual. 

(C) contínua. 

(D) hipotética. 

 

40) De referência ao texto, pode-se afirmar: 

 

(A) A expressão “Durante o trajeto” (L.7) denota 

lugar. 

(B) O vocábulo “agora” (L.13) indica uma ação no 

momento da fala. 

(C) A expressão verbal “havia falecido” (L.16) 

indica uma ação passada concluída, anterior a 

uma outra ação, também, passada e concluída. 

(D) A palavra “tristeza” (L.15) deriva, em sua 

formação, de um substantivo. 

 

 

 

 

 


