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PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA - PB
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual
você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados
ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A,
B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra
no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de
uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão
de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que
cubra as orelhas do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e
poderá levar o caderno de provas após 2 (duas) horas de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por
um fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua
função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO 1

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que
merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o
verbo destacado:
a) Presente do Indicativo
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b)
c)
d)
e)

Presente do Subjuntivo
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
Pretérito Perfeito do Indicativo
Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela
seguinte razão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo,
seguidas ou não de “s”.
a)
b)
c)
d)
e)

“está” (linha 6)
“décadas” (linha 7)
“diabéticos” (linha 8)
“negligência” (linha 8)
“precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são
verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da
palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ex-ces-so
E-xces-so
Ex-cess-o
E-xcess-o
Ex-ce-sso

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos
manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce
função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Adjetivo
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula
“se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção subordinativa integrante
Conjunção subordinativa causal
Conjunção subordinativa conformativa
Pronome reflexivo
Pronome apassivador
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06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:
a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais
de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente
com o substantivo mais próximo.
e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os
numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no
singular.
07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto.
Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo —
repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto direto pleonástico
Objeto direto
Objeto indireto
Objeto direto e indireto
Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados
exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Complemento nominal
Complemento verbal
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Aposto

09. “Na fala o _______________ é pronunciado com entonação enfática. Na escrita
é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole dentro da
estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”. Acerca da
análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente no trecho.
a)
b)
c)
d)
e)

Vocativo
Aposto
Complemento verbal
Complemento nominal
Adjunto adverbial
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10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos
destacados exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal
Complemento nominal
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Fórum Econômico Mundial começou no dia 23 de janeiro deste ano. Com a
presença de 3.000 pessoas, entre elas, as principais autoridades globais. O evento
promoverá mais de 400 painéis e sessões de trabalho para debater questões que
vão de tendências econômicas a assédio sexual.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
Trata-se da cidade e do país sede do Fórum Econômico Mundial - 2018:
a)
b)
c)
d)
e)

Barcelona, na Espanha.
Paris, na França.
Madri, na Espanha.
Davos, na Suíça.
Londres, na Inglaterra.

12. Complete a lacuna corretamente:
Segundo os dados do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da
Saúde que se refere ao período entre janeiro e dezembro de 2017, a Chikungunya
foi à doença que mais matou neste período, dentre as doenças transmitidas pelo
mosquito ______. Foram 173 óbitos por chikungunya, 141 por dengue e 2 por zika.
a)
b)
c)
d)
e)

Barbeiro.
Pernilongo.
Aedes.
Borrachudo.
Palha.

13. Donald Trump adverte oposição 'chorona' que sem muro não haverá reforma
migratória
Questão migratória está no centro de discussão que liberou orçamento provisório
para os EUA. Democratas exigem a regularização de 800 mil jovens imigrantes
conhecidos como 'sonhadores'.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
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O muro mencionado na notícia acima que o presidente norte-americano negocia com
seus opositores políticos, tem como intenção diminuir a imigração ilegal, e caso
aprovado a sua construção ocorrerá na fronteira dos EUA com:
a)
b)
c)
d)
e)

O México.
O Canada.
O Chile.
O Uruguai.
A Venezuela.

14. O ministro da Secretaria de Governo, afirmou em entrevista no dia 23 de janeiro
de 2018, que o Palácio do Planalto quer votar a reforma da Previdência em fevereiro
"de qualquer jeito".
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
O nome do atual ministro da Secretaria de Governo é:
a)
b)
c)
d)
e)

Eduardo Cunha.
Carlos de Nobrega.
Carlos Marun.
Henrique Meireles.
Jorge de Sá.

15. Segundo o disposto na Lei Orgânica de Águia Branca – ES, o número de
vereadores é de onze até atingir a população de:
a)
b)
c)
d)
e)

Trinta mil habitantes.
Trinta e cinco mil habitantes.
Quarenta mil habitantes.
Quarenta e cinco mil habitantes.
Cinquenta mil habitantes.

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder
absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril
as eleições presidenciais.
(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)
O(a) atual presidente da Venezuela é:
a)
b)
c)
d)
e)

Emmanuel Macron.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet.
Enrique Peña Nieto.
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17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do
IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Mata atlântica.
Caatinga.
Pampas.
Pantanal.
Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo
os dados do IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Entre 5 e 6 mil habitantes.
Entre 10 e 11 mil habitantes.
Entre 15 e 16 mil habitantes.
Entre 20 e 21 mil habitantes.
Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:
“Historicamente, data de ______ a origem da Vila onde hoje se localiza o município
de Águia Branca.”
a)
b)
c)
d)
e)

1988.
1980.
1955.
1942
1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do
vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.
O trecho acima se refere à energia:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuclear.
Geotérmica.
Solar.
Eólica.
Hidroelétrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Leia o fragmento a seguir.
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Para entendermos como a escrita atravessa a nossa existência das mais
variadas maneiras, criamos o termo letramento, ou seja, designamos por letramento
os usos que fazemos da escrita em nossa sociedade. Dessa forma, letramento
significa bem mais do que o saber ler e escrever. Falando de uma maneira mais
elaborada, letramento designa as práticas sociais da escrita que envolvem a
capacidade e os conhecimentos, os processos de interação e as relações de poder
relativas ao uso da escrita em contextos e meios determinados.
(https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40143/1/
01d16t08.pdf)
Observando o contexto acima, indique a alternativa que melhor compreende
“letramento”.
a) “Designa-se por letramento o resultado da ação de ensinar a ler e escrever. É
o estado ou a condição que normatiza um grupo social ou um indivíduo como
consequência de ter-se apropriado da linguagem. As práticas deste conceito
são um fenômeno linguístico e se limitam somente ao espaço e as relações
escolares, suas dimensões abrangem uma nova visão sobre as modalidades
de leitura e escrita.”
b) “Ele (o letramento) responde também pelos conhecimentos que veiculamos
pela escrita, pelos modos como usamos a escrita para nos comunicar e nos
relacionar com as outras pessoas, pela maneira como a escrita é usada para
dizer e dar forma ao mundo, tudo isso de maneira bem específica.”
c) “O nível de letramento não é determinado pela variedade de gêneros de textos
escritos que a criança ou adulto reconhece. Segundo essa corrente, o aluno
que vive em um ambiente em que se leem livros, jornais, revistas, bulas de
remédios, receitas culinárias e outros tipos de literatura (ou em que se conversa
sobre o que se leu, em que uns leem para os outros em voz alta, leem para a
criança enriquecendo com gestos e ilustrações).”
d) “Estudiosos afirmam que se não consideram muitos os fatores que interferem
na aprendizagem da língua escrita, porém estudos recentes incluem entre
estes fatores o nível de gramaticidade.”
e) “Paulo Freire afirma que "na verdade, o domínio sobre os signos linguísticos
escritos, mesmo pela criança que se alfabetiza, não pressupõe uma
experiência social que o precede – a da 'leitura' inserida na sociedade, que aqui
chamamos de letramento.””
22. Leia o fragmento a seguir.
O letramento literário faz parte dessa expansão do uso do termo letramento,
isto é, integra o plural dos letramentos, sendo um dos usos sociais da escrita.
Todavia, ao contrário dos outros letramentos e do emprego mais largo da palavra
para designar a construção de sentido em uma determinada área de atividade ou
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conhecimento, o letramento literário tem uma relação diferenciada com a escrita e,
por consequência, é um tipo de letramento singular.
(https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40143/1/
01d16t08.pdf)
Considerando o contexto acima, indique a alternativa que não compreende o
letramento literário.
a) “(...) o letramento feito com textos literários proporciona um modo privilegiado
de inserção no mundo da escrita, posto que conduz ao domínio da palavra a
partir dela mesma.”
b) “(...) O letramento literário precisa da escola para se concretizar, isto é, ele
demanda um processo educativo específico que a mera prática de leitura de
textos literários não consegue sozinha efetivar.”
c) “(...) o letramento literário é diferente dos outros tipos de letramento porque a
literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, ou seja, cabe à
literatura.”
d) “(...) mais importante do que decodificar símbolos (letras e palavras), é preciso
compreender a funcionalidade da linguagem em suas representações
gramaticais, pois é assim que o sujeito exerce sua cidadania e tem mais
oportunidades de agir no mundo de forma autônoma e crítica.”
e) “o letramento literário é bem mais do que uma habilidade pronta e acabada de
ler textos literários, pois requer uma atualização permanente do leitor em
relação ao universo literário.”
23. Em relação ao processo de leitura em sala de aula, analise o fragmento a seguir.
I- O conhecimento prévio é considerado por vários autores como a estratégia
“guarda-chuva”, pois a todo momento o leitor ativa conhecimentos ignorado com
relação ao texto literário;
II- Assim, antes de ler, as crianças geralmente acionam conhecimentos prévios
que podem estar relacionados às ideias do texto. A atividade de acionar essas
informações interfere diretamente na compreensão durante a leitura;
III- Passar rapidamente os olhos pela história na pré-leitura, frequentemente,
resulta na formulação de hipóteses baseadas no conhecimento prévio do leitor sobre
o assunto tratado na narrativa e a forma como ele é abordado. Tais hipóteses
representam o começo da compreensão dos significados do texto e serão
confirmadas durante a leitura do livro.
(https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40143/1/
01d16t08.pdf)
Observando o contexto acima, indique a alternativa correta.
a) O item I, apenas.
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b)
c)
d)
e)

Os itens I e II, apenas.
Os itens II e III, apenas.
O item III, apenas.
Os itens I, II e III.

24. Observe os tópicos a seguir.
- Extravasa as emoções íntimas pela expressão verbal rítmica e melodiosa;
- Valor de expressar e despertar emoções;
- Subjetividade;
- Primeira pessoa / presente.
Indique o gênero literário que compreende as características descritas acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Lírico.
Dramático.
Épico.
Epopeia.
Prosa.

25. Analise o parágrafo a seguir.
______ é a sucessão de sons fortes (sílabas tônicas) e sons fracos (sílabas átonas),
repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade (melodia) ao
poema.
(http://www.cmidf.com.br/site/attachments/2098_VERSIFICA%C3%87%C3%83O.p
df)
Indique a alternativa que melhor preenche a lacuna acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Verso.
Ritmo.
Metrificação.
Sílabas gramaticais.
Rima.

26. Analise os tópicos a seguir: “1. emigrar – imigrar; 2. cavaleiro – cavalheiro; 3.
comprimento – cumprimento.”
Os exemplos acima podem ser classificados como:
a) Polissêmicos.
b) Homogêneos.
c) Homógrafos.
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d) Sinônimos.
e) Parônimos.
27. Observe as orações a seguir.
I- Se não for aprovada uma lei agora, daqui alguns anos vai vir uma outra crise
igual a que passou, ou pior;
II- Ela deixava claro que os escritores nem sequer defendiam a inocência do
acusado;
III- Triste é saber que isso está ocorrendo sem que o Brasil tenha chegado a
ela.
Indique a alternativa em que será necessário o uso da crase.
a)
b)
c)
d)
e)

O item I, apenas.
O item II, apenas.
Os itens I e II, apenas.
Os itens II e III, apenas.
O item III, apenas.

28. Indique a forma verbal que melhor preenche a lacuna acima.
“Segundo a empreendedora, se todos eles fossem de fato mediados, ______ uma
economia de 63 bilhões de reais aos cofres públicos.”
a)
b)
c)
d)
e)

Houve.
Haverá.
Houvesse.
Houvera.
Haveria.

29. Analise as frases a seguir.
I- Nunca me revelaram tais verdades;
II- Aqui trabalha-se sem intervalos;
III- Dir-lhe-ei o que aconteceu naquele ano.
Indique a alternativa em que a colocação pronominal está correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e II, apenas.
Os itens I e III, apenas.
Os itens II e III, apenas.
O item III, apenas.
Os itens I, II e III.
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30. Analise os itens sublinhados e indique a alternativa em que há erro no uso dos
pronomes indefinidos.
a)
b)
c)
d)
e)

Filho algum o socorreu naquele dia.
Não entendeu certas palavras do que foi escrito.
Todo homem será um ser social.
Comprei camisetas a vinte reais cada.
Esse moço aceitará qualquer proposta.

