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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

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 Atualidades 
Conhecimentos 

Pedagógicos 

Conhecimentos 

Específicos 

  10 05 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

 PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA CARGO: 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: MANHÃ 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nestes tempos "pós-milenares", em que tudo se transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 1 
verdades e certezas mais permanentes vem atingindo níveis jamais vistos ou mesmo previstos. O acesso fácil aos 2 
computadores e às telecomunicações criou uma aldeia global, onde a troca de informação entre diferentes culturas 3 
e pessoas do mundo é mais fácil e barata do que em qualquer outro período da história humana.  4 

Esse excesso de informação, ao mesmo tempo inspirador e aterrorizador, causa muita confusão e estresse 5 
na cabeça das pessoas.  6 

A tecnologia é muitas vezes percebida como uma espécie de monstro, capaz de curas milagrosas e de 7 
viagens interplanetárias, mas também de produzir armas que poderiam aniquilar a vida na Terra.  8 

Inevitavelmente, surgem teorias de conspirações clandestinas e o governo (em muitos casos, 9 
merecidamente!) perde a sua credibilidade, enquanto uma intolerância generalizada ameaça polarizar ainda mais 10 
a sociedade. O resultado é uma sensação de pânico e abandono avidamente explorada por oportunistas que se 11 
apresentam como a única alternativa em um "mundo louco".  12 

Com isso, observamos a proliferação de seitas da "Nova Era", de várias superstições (gnomos, anjos, fadas 13 
e outras criaturas fantásticas) e de pregadores da "verdade". Observamos também o crescimento do desprezo pela 14 
ciência e pelo que ela tem a dizer sobre o mundo. 15 

A ciência é considerada a antítese da espiritualidade, uma atividade fria e manipuladora, dedicada a tirar 16 
Deus das pessoas. Ou as pessoas de Deus.  17 

Acredito que essa concepção completamente errônea do que é a ciência e de como ela funciona seja a 18 
responsável por sua impopularidade, descontados os fãs, claro. Parte da culpa pertence, sem dúvida, à comunidade 19 
científica; historicamente, poucos cientistas dedicaram parte de seu tempo à divulgação, ao público, de suas ideias 20 
e descobertas. Essa situação está gradualmente se transformando, mas muito ainda precisa ser feito, 21 
especialmente nos meios de comunicação de maior penetração, como a televisão ou o cinema. O que ainda vemos, 22 
na maior parte desses veículos, depende do sensacionalismo barato e de distorções da imagem do cientista ou de 23 
seu trabalho.  24 

Como, então, podemos reconciliar a ciência com o grande público, fazendo com que sua divulgação não 25 
traga, necessariamente, sua distorção? Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso por revelar uma 26 
conexão entre ciência e espiritualidade, como "O Tao da Física", de Fritjof Capra. A julgar por esses livros, a 27 
resposta deve revolver em torno de uma reconciliação entre ciência e espiritualidade. Infelizmente, não creio que 28 
o caminho usado por esses autores revele a espiritualidade da ciência de forma correta; não creio que a ciência 29 
esteja simplesmente redescobrindo "verdades" descobertas através da meditação ou de uma conexão mística com 30 
o mundo, como nas religiões orientais.  31 

A espiritualidade da ciência não é encontrada através de comparações entre suas descobertas e as práticas 32 
e ensinamentos de diversas religiões. Ela é encontrada na paixão com que os cientistas devotam toda uma vida na 33 
tentativa de desvendar os mistérios do mundo à sua volta. Ela é encontrada no próprio ato criativo, aquele 34 
momento de autotranscendência que desafia qualquer explicação racional. Ela é encontrada em sua humanidade e 35 
na poesia que revela.  36 

Enquanto a ciência tenta entender o "como", deixando de lado o "porquê", a religião aceita o "porquê" 37 
baseada na fé, pouco se preocupando com o "como". Certas questões são exclusivas da ciência, enquanto outras 38 
pertencem somente à religião.  39 

O fundamental é saber discernir os limites de ambas, suas diferentes missões e o simples fato de elas 40 
serem necessárias para a nossa existência. 41 

 42 
MARCELO GLEISER 43 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Para o autor, a ciência 
 

(A) caracteriza-se por ser uma atividade exercida pelo 
cientista com impessoalidade e impassibilidade. 

(B) distancia-se cada vez mais do homem, já que está se 
perdendo no materialismo científico. 

(C) cria uma situação de desconfiança entre os homens, ao 
revelar conhecimentos sobre as primeiras causas das 
coisas. 

(D) ultrapassa os limites do racional, pois busca o 
desvendamento do desconhecido através "do ato 
criativo." 

 

02) Segundo o autor, a espiritualidade da ciência consiste 
em 

 

(A) ter ela por objetivo a busca do desvendamento de um 
mundo desconhecido, através de ações não só de 
caráter objetivo, mas também subjetivo. 

(B) aplicar, na ciência, conhecimentos do mundo oriental, 
ligados à meditação. 

(C) criar ela o seu próprio universo, de caráter inteiramente 
voltado para a essência das coisas. 

(D) comprovar as verdades de natureza mística, pregadas 
por diferentes religiões. 

 

03) É comprovável no texto a afirmação: 
 

(A) Os diferentes períodos históricos vividos pelo homem 
têm sido marcados por uma constante necessidade de 
integração cultural entre diferentes povos. 

(B) A massificação do conhecimento, proporcionada pelas 
telecomunicações, tem levado o homem a aprofundar o 
seu autoconhecimento. 

(C) O homem do pós-milênio está ávido por uma 
compreensão da realidade metafísica. 

(D) Os governos têm sido intolerantes coma comunidade, 
científica. 

 

04) Há correspondência entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em, 

 

(A) A expressão "de curas milagrosas e de viagens 
interplanetárias" (L.7/8) complementa o sentido da 
palavra "capaz" (L.7). 

(B) A locução verbal "vem atingindo" (L.2) concorda com a 
palavra "tudo" (L.1). 

(C) O vocábulo "onde" (L.3) especifica o termo "acesso 
fácil" (L.2). 

(D) A expressão "teorias de conspirações clandestinas" (L.9) 
completa o sentido do verbo. 

 

05) Há uma relação de causa e efeito em 
 

(A) "A tecnologia é muitas vezes percebida como uma 
espécie de monstro" (L.7). 

(B) "O acesso fácil aos computadores e às 
telecomunicações criou uma aldeia global (L.2/3). 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16). 

(D) "O que ainda vemos (...) depende do sensacionalismo 
barato e de distorções da imagem do cientista ou de 
seu trabalho."(L. 22/24). 

06) O sentido original do fragmento transcrito está mudado 

na reestruturação indicada em 

 
(A) "em que tudo se transforma tão rapidamente" (L.1) — 

em que tudo é transformado tão rapidamente. 
(B) "Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso" 

(L.26) — Vários livros científicos tiveram sucesso de 
divulgação. 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16) — Considera-se a ciência a antítese da 
espiritualidade. 

(D) "Essa situação está gradualmente se transformando" 
(L.21) — Essa situação está sendo gradualmente 
transformada. 

 
07) Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto 

afirmar: 
 

(A) As vírgulas da linha 1 separam uma oração coordenada. 

(B) As vírgulas da linha 5 isolam um termo que denota 

causa. 

(C) Os parênteses da linha 13/14 destacam uma retificação. 

(D) A exclamação da linha 10 Intensifica uma crítica. 

 

08) "Nestes tempos 'pós-milenares', em que tudo se 

transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 

verdades e certezas mais permanentes vem atingindo 

níveis jamais vistos ou mesmo previstos". (L.1/2) 

 
Do período acima, é correto afirmar:  

 

(A) "pós-milenares" e "das pessoas" completam o sentido 

do nome.  

(B) "tão" e "mais" denotam comparação.  

(C) "mesmo" exerce a mesma função de "níveis".  

(D) "Nestes tempos 'pós-milenares'" e "jamais" expressam 

circunstâncias temporais.  

 

09) A alternativa em que o termo transcrito tem função 

adverbial é 

 

(A) "uma aldeia global" (L.3). 

(B) "em um 'mundo louco'" (L.12). 

(C) "de seitas da 'Nova Era' " (L.13). 

(D) "pela ciência" (L.14/15). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que 

ele denota em 

 

(A) "enquanto" (L.10) — simultaneidade. 

(B) "mas também" (L.8) — explicação. 

(C) "Ou" (L.17) — adição. 

(D) "por" (26) — consequência. 
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11)  A mídia recorrentemente tem falado sobre atentados 

terroristas relacionados ao “Estado Islâmico”. Sobre 

essa organização, julgue os itens a seguir: 

 
 

I. O Estado Islâmico no Iraque e na Síria (Isis) foi criado em 

2013 e cresceu como um braço da organização terrorista 

al-Qaeda no Iraque. No entanto, os dois grupos 

romperam os laços. Após isso, os extremistas declararam 

um califado, mudaram de nome para o Estado Islâmico 

(EI) e anunciaram que iriam impor o monopólio de seu 

domínio pela força.  

II. As atividades do EI se concentram no Iraque e na Síria, 

onde o grupo assumiu um papel dominante e possui forte 

presença. 

III. O Estado Islâmico conta com um vasto grupo de 

extremistas: entre 3 mil e 5 mil milicianos, entretanto, por 

sua tendência nacionalista, não se aceitam estrangeiros 

em suas fileiras, mesmo quando convertidos. 

IV. O Estado Islâmico obriga as pessoas que vivem nas áreas 

que controla a se converterem ao islamismo, além de 

viverem de acordo com a interpretação xiita da religião e 

sob a Lei Charia (o código de leis islâmico). 

 

Analisando as alternativas acima, podemos afirmar 

corretamente que: 

 

(A) Somente os itens I e III estão corretos. 

(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.  

(C) Somente os itens I e II estão corretos. 

(D) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 

12)  Em meados de 2015, um país integrante da União 

Europeia, promoveu plebiscito para que os cidadãos de 

seu país se aceitariam ou não as condições dos credores 

do país em troca de ajuda financeira. Que país foi esse e 

qual o resultado do plebiscito? 
 

(A) Inglaterra, vencendo o “sim”. 

(B) Grécia, vencendo o “não”.  

(C) Inglaterra, vencendo o “não”.  

(D) Grécia, vencendo o “sim”. 

 

 

 

 

 

13) Os últimos anos trouxeram descobertas históricas para 

a Agência Espacial Americana (NASA) e para a 

comunidade científica no que se refere ao campo da 

Astronomia, dentre as quais não podemos destacar: 
 

(A) Descoberta de evidências de água líquida em Marte.  

(B) Descoberta de gelo de água em Plutão.  

(C) Confirmação da existência de Ondas gravitacionais.   

(D) Descoberta de fosseis vegetais em Marte. 

 

14)  O ano de 2015 terminou como sendo o ano mais 

quente já registrado. A informação foi publicada pelo 

World Meteorological Organization (OMM) e os 

resultados não são nada animadores. A temperatura 

média de 2011 a 2015 também é a mais quente dentre 

todas as séries de cinco anos computadas. Assinale a 

alternativa que traz uma das explicações de por que 

houve esse aumento. 
 

(A) Emissões de gases-estufa e El Niño.  

(B) Aumento populacional e desmatamento das Matas. 

(C) Emissões de gases-estufa e La Niña.   

(D) El Niño somente. 

 

15)  Em 10/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104/2015 

prevê o FEMINICÍDIO como qualificadora do crime de 

homicídio, o inclui no rol dos crimes hediondos. Sobre 

essa inovação legislativa, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

(A) Antes da Lei n.° 13.104/2015, não havia nenhuma 

punição especial pelo fato de o homicídio ser praticado 

contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino. Em outras palavras, o feminicídio era punido, 

de forma genérica, como sendo homicídio.  

(B) A lei protege a mulher enquanto gênero, por isso, não 

possibilita que uma mulher seja a agente cometedora 

do crime de feminicídio.  

(C) A nova Lei trata sobre FEMINICÍDIO, ou seja, pune mais 

gravemente aquele que mata mulher por “razões da 

condição de sexo feminino” (por razões de gênero). Não 

basta a vítima ser mulher, tem que sofrer o crime por 

estar na condição aqui descrita. 

(D) A lei não revoga o disposto na Lei Maria da Penha. 

  ATUALIDADES                                                                                 QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), julgue os 
itens a seguir. 

 

(   ) O Projeto Político-Pedagógico deve se constituir na 
referência norteadora de todos os âmbitos da ação 
educativa da escola. Por isso, sua elaboração requer, 
para ser expressão viva de um projeto coletivo, a 
participação de todos aqueles que compõem a 
comunidade escolar. 

(    ) Compreender o caráter político e pedagógico do PPP nos 
leva a considerar a função social da educação e da 
escola em uma sociedade cada vez mais excludente, 
compreendendo que a educação, como campo de 
mediações sociais, define-se sempre por seu caráter 
intencional e político. 

(    ) A dimensão política se cumpre na medida em que ela se 
realiza enquanto prática especificamente política. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,F 
(B) V,V,F 
(C) V,F,V 
(D) V,V,V 
 

17) Órgão de representação da comunidade escolar, 
tratando de uma instância colegiada que deve ser 
composta por representantes de todos os segmentos da 
comunidade escolar e constitui-se num espaço de 
discussão de caráter consultivo e/ou deliberativo. 

 

(A) Conselho escolar 
(B) Conselho de classe 
(C) Grêmio estudantil 
(D) Associação de pais e mestres 
 

18) Sobre a teoria e prática na organização curricular, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A origem da interdisciplinaridade está nas 
transformações dos modos de produzir a ciência e de 
perceber a realidade e, igualmente, no 
desenvolvimento dos aspectos político administrativos 
do ensino e da pesquisa nas organizações e instituições 
científicas. 

(B) A contextualização é um elo entre o entendimento das 
disciplinas nas suas mais variadas áreas. 

(C) A transversalidade pode integrar-se em outras áreas 
específicas, com o propósito de promover uma 
interação entre o aluno, professor e cotidiano, pois os 
dias de hoje podemos considerar as ciências naturais 
como umas das mais diversas em função de seus vários 
campos de trabalho. 

(D) Para que ocorra a contextualização não se trata de 
eliminar as disciplinas, trata-se de torná-las 
comunicativas entre si, concebê-las como processos 
históricos e culturais, e sim torná-la necessária a 
atualização quando se refere às práticas do processo de 
ensino-aprendizagem. 
 

 
 
 
19) Sobre a avaliação institucional da escola, julgue os itens 

a seguir. 

 

(  ) A avaliação da escola deve ser diferenciada da avaliação 

da aprendizagem dos alunos, mesmo que ambas 

estejam bastante relacionadas e sejam, inclusive, 

interdependentes. 

(     ) A análise das condições institucionais da escola pode 

ajudar, diversas vezes, inclusive a explicar os resultados 

da avaliação da aprendizagem e a avaliação da 

aprendizagem, por seu turno, é um importante 

referencial para a avaliação institucional. 

(   ) A avaliação da aprendizagem, serve tanto para a análise 

do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, 

quanto como parâmetro para a avaliação do trabalho 

do professor. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) V,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

20) Diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. 

Na escola, esse tema encontra - se, em primeiro lugar, 

nas próprias relações entre os agentes que constituem 

essa instituição: alunos, professores, funcionários e pais. 

Em segundo lugar, encontra-se nas disciplinas do 

currículo, uma vez que, sabe-se, o conhecimento não é 

neutro, nem impermeável a valores de todo tipo. 

Finalmente, encontra-se nos demais Temas 

Transversais, já que, de uma forma ou de outra, tratam 

de valores e normas. Em suma, a reflexão sobre as 

diversas faces das condutas humanas deve fazer parte 

dos objetivos maiores da escola comprometida com a 

formação para a cidadania. O texto faz referência a qual 

Tema Transversal: 

 

(A) Meio Ambiente. 

(B) Pluralidade cultural. 

(C) Saúde. 

(D) Ética. 

 

 

 

 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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AS QUESTÕES 21 A 37 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

A crise da educação brasileira é antiga e seus principais motivos, tristemente conhecidos. 1 

Os equívocos das políticas governamentais, a negligência em relação ao ensino fundamental, o 2 

descuido quanto à qualidade, o vergonhoso atraso do Brasil são temas de trabalhos de especialistas 3 

respeitados. As consequências desse conjunto de problemas são patentes em dados assustadores, que 4 

podem ser resumidos numa constatação: os estudantes brasileiros concluem os oito anos do ensino 5 

fundamental e os três do ensino médio lendo sofrivelmente e sem domínio da linguagem matemática 6 

básica. Em suma, uma realidade que acentua o abismo entre o padrão educacional do Brasil e o que se 7 

exige no resto do mundo. 8 

Os professores são hoje reféns de uma realidade que lhes é amplamente desfavorável. 9 

Espera-se deles muito mais do que é possível realizar nas atuais condições das escolas, algo que, aliás, 10 

não foi levado em conta em nenhuma mudança na política educacional feita nos últimos quarenta anos 11 

no Brasil. A formação dos docentes é deficiente — algo que admitem com sinceridade impressionante; 12 

sua remuneração, insuficiente para atender a contento às várias demandas da mais que necessária 13 

modernização do ensino, uma vez que obriga a maioria a trabalhar em mais de um colégio. 14 

A progressão continuada,  sistema que não prevê reprovação nos quatro primeiros anos do 15 

ensino fundamental (e é adotado em toda a rede pública), exigiria carga horária maior, professores com 16 

tempo para se dedicar a avaliações mais frequentes e escolas com estrutura para amparar os alunos com 17 

dificuldades. Como a medida foi implantada sem nenhum desses pré-requisitos, uma massa de alunos 18 

passa pelos quatro primeiros anos da escola sem aprender a escrever direito ou interpretar um texto. E 19 

sobre quem recai a cobrança, uma vez que esse aluno sai da escola sem os instrumentos básicos para 20 

prosseguir sua formação e tornar-se um profissional capaz de conseguir espaço no mercado de 21 

trabalho? Sobre o professor, claro. 22 

Para agravar o quadro, existe um fator externo à escola. Trata-se da dificuldade dos pais em 23 

impor limites a seus filhos. E isso traz consequências graves para a família, a escola e a sociedade. 24 

"Ninguém pode viver fazendo só o que quer e o que gosta. Esquecer disso é voltar à barbárie", diz 25 

Tânia Zagury. 26 

Num país que tem instrumentos de avaliação que não ficam nada a dever aos utilizados em 27 

países de bom padrão educacional, é importante que se preste mais atenção ao que se passa na vida real 28 

das escolas. "Temos todas as sementes, toda a tecnologia e todo o conhecimento para isso", diz Cláudio 29 

de Moura Castro. Para Castro, o grande desafio nesse processo é o que chama "mobilizar as forças 30 

vivas da escola para melhorar". E isso não pode ser feito sem levar em conta o que têm a dizer os 31 

professores. 32 

LUCILA SOARES 
 

 

   CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                            QUESTÕES DE 21 A 40 
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21) É uma constatação presente no texto: 
 
(A) a ação educativa, pelo visto, não transcende às ações 

dos professores e não extrapola os limites físicos da 
sala de aula.   

(B) o discurso pedagógico dominante responsabiliza os 
professores em relação à prática pedagógica e à 
qualidade de ensino.  

(C) o profissional de ensino passou a contar com salas de 
aula bem equipadas, uma boa infraestrutura escolar e 
considerável valorização profissional. 

(D) a formação do profissional de ensino, para que ele 
possa desempenhar bem seu papel, pressupõe um 
amplo e continuado processo, que vai além de 
pequenos treinamentos e reciclagens. 

 
22) Segundo o texto, qualquer medida para melhorar a 

atual situação da Educação no Brasil passa, 
 
(A) unicamente pela vontade política dos dirigentes do 

país. 
(B) pelo compromisso dos pais para com os filhos. 
(C) pelo empenho dos professores em motivar seus 

alunos. 
(D) pela mobilização dos que atuam na Escola e dos que 

com ela mantêm alguma relação. 
     
23) No texto, a articulista 
 
(A) mostra-se impassível na abordagem do assunto. 
(B) prende-se mais a problemas externos à Escola do que 

aos internos. 
(C) agrega ao próprio discurso, enriquecendo-o, a fala de 

outros enunciadores. 
(D) preocupa-se mais com o sistema de promoção do 

educando do que com a qualidade do ensino oferecido 
pelas escolas. 

     
24) No texto, o tópico frasal do primeiro parágrafo é 

desenvolvido a partir de 
 
(A) constatações sobre a defasagem do ensino público e 

privado no Brasil. 
(B) referências a causas e consequências da crise 

educacional brasileira. 
(C) trabalhos de especialistas em Educação que versam 

sobre o atraso educacional do Brasil. 
(D) dados estatísticos sobre o desempenho de estudantes 

brasileiros em avaliações de diferente natureza. 
 
25)  O que se afirma sobre o fragmento transcrito está 

correto na alternativa: 
 

(A) “é possível.” (L.10) representa um enunciado com 
função de sujeito oracional. 

(B) “exigiria carga horária maior” (L.16) trata-se de um 
conjunto de palavras constituindo uma oração com 
elipse do sujeito. 

(C) “Como” (L.18), em “Como a medida foi implantada 

sem nenhum desses pré-requisitos (L.18), denota 

conformidade. 

(D) “um fator externo à escola” em  “existe um fator 

externo à escola” (L.23)  muda de função sintática se 

houver a substituição do verbo  existir por haver. 
 

 

26) De acordo com o texto, o provérbio que  expressa a 

situação do professor quanto à sua formação e ao seu 

desempenho, face à modernização do ensino, é 

 

(A) "Ninguém dá o que não tem".  

(B) "Quem dá o que tem a pedir vem". 

(C) "Quem foi rei nunca perde a majestade".   

(D) "Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come". 

 

27) Exerce a mesma função sintática de “de especialistas 

respeitados” (L.3/4). 

 

(A) “da linguagem matemática básica” (L.6/7). 

(B) “de conseguir espaço” (L.21). 

(C) “de bom padrão educacional” (L.28). 

(D) “do ensino” (L. 14). 

 

28) Entre as ideias contidas no terceiro parágrafo do texto 

(L.15/22), está presente uma relação de 

 

(A) modo e finalidade.  

(B) tempo e comparação.  

(C) causa e consequência.        

(D) conformidade e adição.  

 

29) Sobre o texto, está correto o que se afirma em 
 

(A) A expressão “sem os instrumentos básicos” (L.20) 

constitui um modificador do substantivo que expressa 

meio. 

(B) A expressão “...o que gosta” (L.25) está incoerente 

quanto à norma culta. 

(C) A palavra “sofrivelmente” (L.06) mantém relação 

sintática com o verbo “lendo” (L. 6), qualificando-o. 

(D) Os termos “O”, em “O que” (L.7), e “o”, em “o abismo” 

(L.7), equivalem-se morfologicamente. 
 

30) Transpondo-se a oração "isso traz consequências 

graves" (L.24) para a voz passiva, tem-se: 
 

(A) Consequências graves trarão isso.  

(B) Consequências graves têm trazido isso. 

(C) Consequências graves trazem isso. 

(D) Consequências graves são trazidas por isso. 
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31) Indique a alternativa em que o que se afirma sobre o 
termo em destaque está correto 

 
(A) “que se preste mais atenção” (L.28) — a oração tem 

valor subjetivo. 
(B) “os professores (L.31/32) —  o termo complementa o 

verbo. 
(C) “frequentes” (L.17) —  o termo é advérbio com valor 

circunstancial de tempo. 
(D) “do que” (L.10) — é um elemento linguístico que 

exprime consequência. 
 
32) Com base na análise dos elementos linguísticos que 

compõem o texto, a alternativa verdadeira é a: 
 
(A) O termo “aliás” (L.10) introduz uma retificação no 

período. 
(B) O vocábulo “Sobre” (L.20) denota assunto. 
(C) O conector “se” (L.23), no contexto do período, tem 

valor apassivador. 
(D) A marca linguística “uma vez que” (L.14) introduz, no 

contexto, uma oração com o valor semântico de 
explicação. 

 
33) O uso da vírgula foi usado para marcar a elipse de um 

termo na alternativa: 
 
(A)  “Espera-se deles muito mais do que é possível realizar 

nas atuais condições das escolas, algo que, aliás, não 
foi levado em conta em nenhuma mudança na política 
educacional feita nos últimos quarenta anos no Brasil.” 
(L.10/12). 

(B) “Como a medida foi implantada sem nenhum desses 
pré-requisitos, uma massa de alunos passa pelos 
quatro primeiros anos da escola sem aprender a 
escrever direito ou interpretar um texto.” (L.18/19). 

(C) “A crise da educação brasileira é antiga e seus 
principais motivos, tristemente conhecidos.” (L.1). 

(D) “Para agravar o quadro, existe um fator externo à 
escola.” (L.23). 

 
34)  

“Os professores são hoje reféns de uma realidade que lhes 
é amplamente desfavorável.” (L.9) 

 
Do período acima, é correto afirmar: 
 
(A) O predicado da primeira oração tem como núcleo o 

verbo. 
(B) “amplamente” é um modificador do verbo. 
(C) O elemento linguístico “lhes” é paciente da ação 

nominal. 
(D) O período é formado por duas orações que se 

coordenam entre si. 
 
 
 
 

35) Observando-se o texto, é correto o que se afirma em: 
 
(A) A construção da mensagem se dá pelo uso alternado 

do discurso direto e indireto, uma vez que o narrador 
é onisciente e tem domínio sobre todo pensamento do 
personagem. 

(B) A palavra “várias” (L.13) funciona como determinante 
de uma nome, enquanto que a expressão “à barbárie” 
(L.25) funciona como modificador de um verbo. 

(C) O uso do travessão e das aspas no texto são 
obrigatórios e denunciadores de uma conversa 
interpessoal, não podendo nenhum deles ser 
substituídos por outro sinal de pontuação. 

(D) O vocábulo “só” (L.25), no contexto do período, tem 
equivalência morfológica com a palavra “principais” 
(L.1) . 

 
36) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, o termo, na condição contextual em que 
se encontra,  que apresenta mudança em sua grafia 
está indicado na alternativa: 

 
(A) “pré-requisitos” (L.18). 
(B) “prevê” (L.15). 
(C) “pode” (L.31). 
(D) “consequências” (L.4). 
 
37) Exerce função predicativa o termo transcrito em: 
 
(A) “vergonhoso” (L.3). 
(B) “profissional” (L.21) 
(C) “graves” (L.24). 
(D) “maior” (L.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                   Página | 11  

 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

AS QUESTÕES 38 A 40 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

Você sempre pergunta pelas novidades daqui deste sertão, e finalmente posso lhe contar 1 

uma importante. Fique o compadre sabendo que agora temos aqui uma máquina imponente, que 2 

está entusiasmando todo o mundo. [...] 3 

Ninguém sabe mesmo quem encomendou a máquina. O prefeito jura que não foi ele, e 4 

diz que consultou o arquivo e nele não encontrou nenhum documento autorizando a transação. 5 

Mesmo assim não quis lavar as mãos, e de certa forma encampou a compra quando designou um 6 

funcionário para zelar pela máquina. [...] 7 

Ela é o nosso orgulho, e não pense que exagero. Ainda não sabemos para que ela serve, 8 

mas isso já não tem maior importância. [...] 9 

A única pessoa que ainda não rendeu homenagem à máquina é o vigário, mas você sabe 10 

como ele é ranzinza, e hoje mais ainda, com a idade. Em todo caso, ainda não tentou nada contra 11 

ela, e ai dele. Enquanto ficar nas censuras veladas, vamos tolerando; é um direito que ele tem. 12 

Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. 13 

VEIGA, José J. A estranha máquina extraviada: contos. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. p. 75-77. 
 

 

 

 

 

38) Sobre o texto está correto o que se afirma em: 

 

(A) O vigário revela consciência do processo de mitificação 

da máquina. 

(B) O narrador mantém-se distanciado do que é narrado. 

(C) O narrador dirige-se ao leitor para estabelecer com 

esse relação de cumplicidade. 

(D) A expressão “ai dele” (L.12) conota conformismo. 

 

39) No texto, 

 

(A) o termo “como”, em “como ele é ranzinza” (L.11), 

indica comparação. 

(B) a locução “de certa forma” (L.6) expressa relativização. 

(C) a palavra Ninguém”, sendo substituída por Eles, no 

período “Ninguém sabe mesmo quem encomendou a 

máquina,” (L.4), determina o uso do plural para o 

termo em negrito. 

(D) Os vocábulos “Ainda” (L.8) e “ainda” (L.10) indicam 

acréscimo. 

40) A oração “que ainda não rendeu homenagem à 

máquina” (L.10) possui o mesmo valor morfossintático 

que a indicada na alternativa: 

 

(A) ““que agora temos aqui uma máquina imponente” 

(L.2) 

(B) “que não foi ele” (L.4). 

(C) “que ele andou falando em castigo” (L.13). 

(D) “que ele tem” (L.12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


