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Com base no texto, responda as questões de 01 a 10: 

 

TEXTO I: UMA AÇÃO NECESSÁRIA 

 

O surgimento de várias empresas que produzem notícias para a internet provocou uma enorme distorção no mercado jor-

nalístico brasileiro: surgiram portais que produzem e veiculam o conteúdo jornalístico, mas são administrados por empresas contro-

ladas por capital estrangeiro, algo expressamente proibido pela Constituição. O funcionamento desses portais foi motivo de um 

pedido formal de investigação, encaminhado na semana passada à Procuradoria-Geral da República (PGR) pelas associações 

nacionais de Rádio e TV (Abert) e de Jornais (ANJ). As duas entidades exigem providências da PGR sobre essa atuação irregular e 

pedem explicações sobre quem deve fiscalizar e combater o descumprimento da Constituição na internet.   

O artigo 222 da Constituição afirma que “a propriedade de empresa jornalística e de sons e de imagens é privativa de bra-

sileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas no país”. A participação do capital estran-

geiro fica limitada a 30 %. Na representação encaminhada à PGR, a Abert cita como exemplo de veículo virtual controlado por es-

trangeiros o portal Terra, que pertence ao grupo espanhol Telefónica. /.../ O advogado Luís Roberto Barroso, professor da Universi-

dade Estadual do Rio de Janeiro, no seminário Cultura sustentável – Brasil: um caleidoscópio cultural, promovido pelo Senado, em 

sua exposição, afirmou que a falta de tratamento isonômico às empresas dos mundos real e virtual é injusta, além de oferecer ris-

cos à soberania do país. “Não se trata de reserva de mercado”, diz ele. “Nenhum país do mundo permite que suas empresas jorna-

lísticas sejam controladas por estrangeiros”. 

(Fonte: Isabel Clemente, In: Época, p. 70, 17 de maio de 2010) 

 

 

01    - Assinale a alternativa que reúne a ideia central tratada no texto I: 

a) Os brasileiros estão insatisfeitos com o progresso de algumas empresas estrangeiras que produzem notícias para a internet. 

b) Os estrangeiros apóiam o incentivo que o portal Terra tem oferecido às empresas, pois eles obedecem ao limite de 30 % da par-

ticipação do capital. 

c) O advogado, e professor da UERJ, reflete sobre a decisão da Abert sobre a injustiça de os estrangeiros terem o controle das 

empresas produtoras de notícias para os vários portais, como o Terra. 

d) O Procurador-Geral da República pede explicações sobre a atuação irregular das empresas que geram notícias para a internet e 

deve punir os responsáveis pelo descumprimento à Constituição. 

e) Os jornalistas, através de suas entidades representativas, encaminharam um pedido formal de investigação sobre a atuação 

irregular de empresas que veiculam notícias para a Internet.  

 

02   - De acordo com o texto I, “A ação necessária” anunciada no título diz respeito à (a):  

a) produção de notícias de forma irregular por brasileiros que se fazem passar por estrangeiros nos portais. 

b) ação de jornalistas estrangeiros que fazem parte das empresas e não são naturalizados como recomenda a lei. 

c) definição sobre a responsabilidade de fiscalização e do combate ao descumprimento da Constituição na internet. 

d) análise das grandes distorções promovidas com a divulgação de notícias de empresas estrangeiras, como a espanhola Telefóni-

ca. 

e) declaração de injustiça pela falta de tratamento isonômico dado às empresas dos mundos real e virtual.  

 

03  - Assinale a alternativa em que o fragmento destacado NÃO constitui um posicionamento da autora do texto: 

a) “O surgimento de várias empresas /.../ provocou uma enorme distorção no mercado jornalístico brasileiro...” 

b) “... são administrados por empresas controladas por capital estrangeiro, algo expressamente proibido pela Constituição.” 

c) “As duas entidades exigem providências da PGR sobre essa atuação irregular...” 

d) “a propriedade de empresa jornalística e de sons e de imagens é privativa de brasileiros natos...” 

e) “... a falta de tratamento isonômico às empresas dos mundos real e virtual é injusta”. 
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04   - Sobre o uso da conjunção “e” no texto, podemos afirmar que: 

a) As ocorrências presentes no texto unem orações. 

b) As quatro ocorrências do primeiro parágrafo unem termos e orações. 

c) As cinco ocorrências do primeiro parágrafo unem orações. 

d) As três ocorrências no segundo parágrafo ligam termos e orações. 

e) As três ocorrências no segundo parágrafo ligam termos. 

 

05    - A função dos dois pontos no primeiro parágrafo do texto é de: 

a) ressalva.  b) explicação.  c) oposição.  d) acréscimo.  e) finalidade. 

 

06    - Assinale a alternativa correta sobre a relação modo-temporal dos verbos:  

a) O uso predominante do presente e do pretérito perfeito do indicativo é predominante no gênero artigo de opinião. 

b) A presença predominante do presente e do imperfeito do indicativo é própria do artigo de opinião. 

c) A ausência de verbos no futuro do pretérito do indicativo garante a definição do gênero artigo de opinião. 

d) A manifestação explícita de verbos no infinitivo garante a atemporalidade necessária ao gênero notícia. 

e) A organização da notícia no presente do indicativo identifica o texto como uma notícia jornalística. 

 

07     - Assinale a alternativa cuja afirmação é retomada pelo pronome algo exposto no primeiro parágrafo: 

a) A administração de empresas jornalísticas por capital estrangeiro. 

b) O surgimento de várias empresas produtoras de notícias na internet. 

c) O conteúdo jornalístico administrado por empresas controladas por capital estrangeiro. 

d) O funcionamento de portais com conteúdo jornalístico de profissionais estrangeiros. 

e) A distorção do mercado jornalístico brasileiro promovida por jornalistas estrangeiros. 

 

08    - Se colocarmos o termo “funcionamento” no plural, no trecho “O funcionamento desses portais foi motivo de um pedido formal 

de investigação”, flexionam OBRIGATORIAMENTE:  

a) foram/motivos. b) os/foram.   c) os/foram/motivos. d) os/foram/motivos/uns/pedidos/formais.    e) os/motivos. 

 

09    - Na expressão “não se trata de reserva de mercado” ocorre uma próclise por que: 

a) não se inicia oração com pronome oblíquo. 

b) trata-se de uma oração com pronome indeterminador de sujeito. 

c) o verbo está no presente do indicativo. 

d) o advérbio de negação atrai a partícula na construção sem sujeito. 

e) a conjunção acompanha o termo modificado.  

 

10   - Assinale a alternativa correta em relação aos termos destacados nos dois fragmentos, “... várias empresas que produzem 

notícias” (primeiro parágrafo) e “... mundo permite que suas empresas jornalísticas sejam controladas por estrangeiros” (segundo 

parágrafo): 

a) ambos são pronomes e funcionam como retomadas dos termos anteriores, com igual função sintática e semântica. 

b) ambos são conjunções e funcionam como termos que integram uma oração principal a uma subordinada. 

c) os termos exercem papéis diferentes, como conjunção, no primeiro caso, e pronome relativo, no segundo caso. 

d) eles exercem os mesmos papéis, uma vez que introduzem os termos essenciais da oração subordinada a que se referem. 

e) os termos exercem papéis diferentes, sendo pronome relativo, no primeiro caso, e conjunção, no segundo caso. 
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11   - A didática crítica considera a realidade e a necessidade de sua articulação com a prática social global, enquanto pressuposto 

e finalidade dos processos de ensino e de educação. Considerando essa formulação é correto afirmar, EXCETO, que: 

a) Os processos de educação e de ensino são práticas sociais que têm uma intencionalidade. 

b) A didática crítica tem como perspectiva uma nova era de humanização social. 

c) A revisão crítica da didática se insere no campo da tendência pedagógica escolanovista. 

d) A (re)construção da didática implica um posicionamento acerca da relação teoria-prática. 

e) A didática crítica pressupõe uma relação de autonomia e dependência simultâneas e recíprocas entre a teoria e a prática. 

 

12   - Numa perspectiva progressista, é coerente afirmar que a didática tem como compromissos: 

a) A democratização da escola e a construção do saber. 

b) A construção de saberes e o trabalho burocrático. 

c) O planejamento e o movimento escolar. 

d) Uma síntese definitiva sobre a aprendizagem e um plano revolucionário. 

e) Sugestões para o ensino ativo e para o ensino passivo, quando pertinentes. 

 

13   - A democratização da escola significa, essencialmente: 

a) A construção de um saber erudito e elitista. 

b) O acesso das classes menos favorecidas da sociedade à escola e a permanência nela o maior tempo possível. 

c) O acompanhamento da política educacional, para um posicionamento crítico. 

d) O regresso da autocracia tardia para o interior da escola, tendo em vista a autoridade e não o autoritarismo. 

e) O retorno dos alunos à escola para resolver o problema dos déficits e das estatísticas educacionais. 

 

14   - Numa perspectiva critica, a estratégia de ensino-aprendizagem possibilita, EXCETO: 

a)A passagem dos alunos da situação em que se encontram até alcançarem os objetivos fixados. 

b)Atingir os objetivos fixados, tanto os de natureza técnico-profissional como os de desenvolvimento individual. 

c) Atingir os objetivos de desenvolvimento individual do aluno, como pessoa humana e como agente transformador de sua socieda-

de. 

d)Atingir os objetivos de desenvolvimento individual do aluno, como agente transformador de sua sociedade. 

e)A passagem dos alunos da situação anterior para a situação ao gosto da liberdade e criatividade do professor. 

 

15   - Identifique um dos princípios metodológicos da pedagogia de projetos 

a) Tomar a realidade escolar como ponto de chegada. 

b) Observar ações e interações infantis ao longo do ano. 

c) Propor atividades com sentido, reais e desafiadoras para os alunos. 

d) Autorizar a participação e o desempenho individual, numa perspectiva técnica. 

e) Favorecer a construção do processo de memorização do cliente. 

 

16   - Ao selecionar os conteúdos de ensino, o professor deve: 

a) Imprimir aos temas uma visão inflexível e ao mesmo tempo reducionista. 

b) Garantir a criticidade e a criatividade no tratamento dos temas. 

c) Favorecer o acesso ao conhecimento do senso comum e da experiência cotidiana. 

d) Desdobrar um tema em subtemas para facilitar a memorização no dia da avaliação final. 

e) Esquadrinhar as mesmas áreas do conhecimento para possibilitar a assimilação. 
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17  - Para trabalhar conteúdos acerca do aluno e do contexto social mais amplo, é coerente afirmar que o professor deve se preo-

cupar com o (a): 

a) Valorização do trabalho manual em detrimento do trabalho intelectual. 

b) Reconhecimento e valorização da diversidade dos grupos sociais em relação à etnia e à cultura. 

c) Identificação das especificidades da vida particular do aluno. 

d) Minimização do conhecimento da ação do homem sobre a natureza. 

e) Percepção da existência de modelos únicos de família. 

 

18  - Indique o método que parte do princípio de que o aluno é um tábula rasa que precisa ser preenchida com experiências suces-

sivas. 

a) Avançado. 

b) Progressista. 

c) Crítico-social dos conteúdos. 

d) Indutivo. 

e) Participativo. 

 

19  - Identifique a metodologia segundo a qual o grande trabalho do professor se concentra na apresentação, a mais clara e precisa 

possível, do objeto de estudo, procurando trazer para os alunos os elementos mais importantes para a compreensão desse objeto, 

recuperando o conhecimento acumulado pela humanidade. 

a) Metodologia de projetos. 

b) Metodologia escolanovista. 

c) Metodologia expositiva. 

d) Metodologia de resolução de problemas. 

e) Metodologia científica. 

 

20   - A pedagogia sociocultural é aquela que estabelece a relação objetivo-conteúdo-método, estabelecendo 

a) o engajamento do homem na luta por sua emancipação. 

b) a opressão de alunos e dos professores. 

c) a concretização da oposição vivida na situação existencial. 

d) a educação bancária. 

e) nenhuma das respostas. 

 

21  - O ensino problematizador implica em 

a) um constante ato de escamoteação da realidade. 

b) um constante ato de desvelamento da realidade. 

c) um esforço permanente de percepção acrítica do conhecimento. 

d) uma expressão da prática do educador “bancário”. 

e) o antagonismo entre a consciência do objeto proposto e o projeto empreendido para alcançá-lo. 

 

22   - Acerca de métodos e técnicas de ensino, é coerente afirmar, EXCETO, que: 

a) significam um ordenamento do ensino, implicando recusa à improvisação. 

b) são bússolas a guiar, teórica e praticamente, o ensino e a aprendizagem. 

c) significam um ordenamento do ensino, implicando na improvisação  

d) estão vinculados ao como ensinar. 

e) se organizam em torno de objetivos que refletem preocupações com a veiculação sistemática e crítica de uma ciência ou de uma 

área do conhecimento. 
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23  - A organização didática da aula, como ação colaborativa, pressupõe: 

a) Um processo de construção coletiva, que deve emergir de uma realidade local, sem deixar de refletir sobre o global. 

b) Uma reflexão sobre a própria prática pedagógica, que emerge de uma realidade concreta e a ela retorna com novas orientações. 

c) Um processo de previsão e organização da ação intencional, ou seja, antecipação das ações e atividades que vão ocorrer duran-

te a aula, a fim de evitar a rotina e a improvisação.  

d) As alternativas “a”, “b” e “c” estão corretas. 

e) Apenas as alternativas “a” e “b” estão corretas. 

 

24   - Qualifique o paradigma que concebe a avaliação como oportunidade de ação-reflexão, formando seres críticos e participati-

vos. 

a) Tradicional.  b) Clássico.  c) Emancipatório.  d) Psicologizante.  e) Autoritário. 

 

25   - O papel da avaliação decorre das próprias metas estabelecidas para uma proposta educativa. Assim a avaliação se destina a 

a) obter informações e subsídios capazes de favorecer o desenvolvimento dos alunos. 

b) dispondo dos principais elementos relativos a ela, evitar coerentemente o redirecionamento do trabalho no cotidiano escolar. 

c) ser um aspecto fundamental de algumas propostas curriculares. 

d) avaliar os alunos, em detrimento das demais pessoas que participam do processo avaliativo. 

e) analisar arbitrariamente a prática escolar. 
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26  - O texto abaixo transcrito, retirado do inciso III, do art. 13, da Lei nº 3.809/2009, refere-se ao exercício de determinado Princípio 

Básico da Administração Pública Municipal. Analise o texto e responda corretamente qual o princípio enquadrado ao mesmo. 

“Na cessão de serviços da administração pública para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permis-

sivos ou autorizativos.” 

a) Planejamento.  b) Descentralização.  c) Humanização.  d) Controle.   e) Coordenação. 

 

27   - De acordo com a Lei nº 3.809/2009, compete à secretaria de finanças: 

a) Coordenar a elaboração e a execução do Plano de Governo Municipal. 

b) Acompanhar a elaboração e a execução do Plano Plurianual de Investimentos da Prefeitura e do Orçamento Anual. 

c) Gerenciar as feiras e mercados. 

d) Coordenar e executar o Plano de Obras, Infraestruturas e Urbanização da Administração Municipal. 

e) Implementar o planejamento nas ações administrativas. 

 

28   - Leia as afirmativas abaixo e assinale a(s) alternativa(s) CORRETA(S): 

I - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores subordinados, ocu-

pantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração. 

II- As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são definidas na Constituição da República, Constituição do Estado da 

Paraíba e na Lei Orgânica do Município. 

III - As atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito Municipal são aquelas estabelecidas pela Lei nº 3.816/2009, que dispõe sobre 

a Criação de Cargos, Funções e Remunerações de Servidores no Quadro Efetivo da Prefeitura de Patos. 

 Assinale a alternativa correta: 

a) I.  b) III.  c) I e II.  d) I e III.  e) I, II e III. 

 

29   - De acordo com a Lei 3.816/2009, compete ao arquiteto municipal: 

a) Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área da construção civil, bem como realizar investigações e levantamentos 

técnicos, definir metodologias de execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especificar equipamen-

tos, materiais e serviços. 

b) Planejar, organizar, analisar e interpretar as imagens e aspectos geográficos do município de Patos. 

c) Inserir na base cartográfica digital do município meio-fios, eixo de logradouros, lotes, edificações, hidrografia, ferrovias e outros 

dados correlatos. 

d) Realizar o levantamento periódico dos imóveis do município para embasar o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU. 

e) Coordenar e coletar dados referentes aos aspectos físicos, econômicos e outros fatores e realizar estudos de urbanização que 

determinam a natureza, amplitude de ritmo de crescimento e desenvolvimento urbano da cidade. 

 

30   - Segundo a Lei nº 3.816/2009, “Preencher de forma clara e complexa as fichas dos doentes atendidos a domicílio, entregando

-os a quem de direito, bem como registrar em livro especial ou dar destino adequado ao espólio ou pertences dos doentes ou aci-

dentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer durante o atendimento.”, é competência de que profissional cons-

tante no quadro de servidores do Município de Patos-PB? 

a) Médico Classe II (Plantonista). 

b) Enfermeiro Classe II (Plantonista). 

c) Enfermeiro Classe III (Administrativo). 

d) Técnico em enfermagem Classe II (Plantonista). 

e) Recepcionista do USF. 
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31    -A existência de um conjunto de palavras associadas semanticamente não garante por si que esse conjunto se constitua em 

um texto coeso. Esse postulado teórico se refere a um texto em que NÃO se percebe: 

a) Repetição e continuidade. 

b) Continuidade e justaposição. 

c) Justaposição e progressão. 

d) Continuidade e progressão. 

e) Repetição e progressão. 

 

32    - A substituição de uma unidade lexical por outra é um recurso coesivo, porque serve para estabelecer uma 

a) ligação entre sinônimos. 

b) substituição de encadeadores. 

c) conexão entre segmentos textuais. 

d) diferenciação de referentes. 

e) ligação entre parágrafos.   

 

33  - Sabe-se que a paráfrase é um importante recurso para garantir a coesão e coerência textuais. Assinale, dentre as alternativas, 

a que apresenta um item linguístico ou uma expressão que NÃO funciona como indicador parafrástico: 

a) Em outros termos. 

b) Que dizer. 

c) Em resumo. 

d) Isto é. 

e) Portanto. 

 

34 -  Entende-se como conexão o processo de sequenciação das diferentes partes de um texto, oral ou escrito, que se opera pelo 

uso de conectores. Assinale a alternativa em que TODAS as classes gramaticais apresentadas servem a esse propósito: 

a) Conjunções, preposições e advérbios. 

b) Preposições, advérbios e adjetivos. 

c) Conjunções, adjetivos e pronomes. 

d) Pronomes, advérbios e preposições. 

e) Advérbios, conjunções e pronomes. 

 

35   - Considerando seu uso em um texto, oral ou escrito, os artigos servem para sinalizar 

a) partes do texto. 

b) referentes dentro do texto. 

c) informações extra-texto. 

d) ideias no texto. 

e) sentidos no texto. 

 

36  - Em relação à leitura, quando se pede ao aluno para que ele, apenas observando uma imagem ou uma fotografia de um cartaz 

de filme, indique o tipo de filme ilustrado pelo cartaz, explora-se 

a) localização de informações. 

b) relação entre informações. 

c) conhecimento textual. 

d) Inferência. 

e) conhecimento linguístico. 
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37   - A orientação metodológica, para que se privilegie o uso de textos autênticos nas aulas de leitura, é, do ponto de vista teórico, 

de natureza 

a) textual. 

b) gramatical. 

c) reflexiva. 

d) indutiva. 

e) interacional. 

 

38  - Considere a seguinte questão de livro didático de português: Copie no caderno a ideia que resume o texto que você leu. A 

estratégia de leitura explorada nessa questão é a de identificar: 

a) A ideia geral do texto. 

b) Partes do texto. 

c) Fatos e argumentos. 

d) Relação entre  parágrafos. 

e) Ideias secundárias. 

 

39 -  Em um exercício de leitura, o uso da palavra “falada”, em uma frase como: Tem coisa melhor que ficar falada no bairro?, preci-

sa ser compreendido como um caso de 

a) intertextualidade. 

b) ambiguidade. 

c) referência. 

d) sinonímia. 

e) inferência. 

 

40  - O reconhecimento do funcionamento da palavra “portanto”, em um texto, é uma estratégia de leitura de natureza 

a) metalinguística. 

b) intertextual. 

c) sequencial. 

d) contextual. 

e) textual. 

 

41 -  Considere a seguinte frase escrita por um aluno do ensino fundamental: Não deixi matar os passarinhos. A forma “deixi”, em 

lugar de “deixe”, ilustra um caso de inadequação 

a) morfológica. 

b) fonológica. 

c) fono-ortográfica. 

d) fonética. 

e) morfossintática. 

 

42   -  Documentos orientadores do ensino, como Parâmetros Curriculares Nacionais, defendem um ensino de língua centrado no 

“texto”. Com isso, defende-se que o ensino de língua deve favorecer o desenvolvimento de competência 

a) linguística. 

b) textual. 

c) comunicativa. 

d) metalinguística. 

e) gramatical. 
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43   - Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996), deve-se asse-

gurar a formação do cidadão, e, para isso, o pleno domínio da leitura e da escrita é instrumento 

a) acessório. 

b) básico. 

c) instrumental. 

d) complementar. 

e) importante. 

 

44   - A estrutura “do diretor”, em “a resposta do diretor”, funciona com valor de 

a) complemento. 

b) aposto. 

c) adjunto. 

d) circunstância. 

e) Advérbio. 

 

45  -  O uso da forma verbal “representam”, em uma sequência textual como “Os compostos representam a transformação de cer-

tas orações típicas, simples ou complexas, em signos nominais”, indica que essa sequência se classifica como 

a) argumentativa. 

b) narrativa. 

c) injuntiva. 

d) expositiva. 

e) descritiva. 

 

46  -  A ausência da preposição “a”, em “Assistir o filme”, representa um caso de 

a) hipercorreção. 

b) incorreção gramatical. 

c) inadequação gramatical. 

d) variação lingüística. 

e) inadequação estilística. 

 

47   - O uso da expressão “Na minha opinião” indica que o texto pertence a um gênero como 

a) carta do leitor.  b) notícia.  c) artigo acadêmico.  d) resumo.  e) conto. 

 

48 - O uso da forma verbal “viajou” para se referir a uma sequência como “Ele comprou uma passagem e entrou no ônibus” funcio-

na, do ponto de vista textual, como uma 

a) coordenação.   b) sobreposição.   c) defintivização. 

d) subordinação.   e) substituição. 

 

49  - Em “Você não me conhece o bastante”, pode-se dizer que o termo “bastante”, além de indicar quantidade, funciona, semanti-

camente, com valor de 

a) circunstância. 

b) adjetivo. 

c) determinante. 

d) complemento. 

e) adjunto. 

 

50   - Assinale a alternativa em que a preposição “por” NÃO encadeia, do ponto de vista semântico, uma construção sintática passi-

va: 

a) Os exercícios foram feitos por todos. 

b) O professor foi elogiado por seu trabalho. 

c) A professora é estimada pelos alunos. 

d) Os professores foram surpreendidos pelos alunos. 

e) Os exercícios foram corrigidos pelo professor. 
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