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Nome : 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB II PORTUGUÊS

 

Este caderno de questões está constituído de 30 questões: 
Língua Portuguesa:10 Matemática:05 Conhecimentos Gerais e Atualidades:05 Conhecimentos Específicos:10 

 

LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (duas) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Para responder às questões 1, 2 e 3, leia atentamente o 
texto a seguir: 

 
A importância da alimentação saudável na infância 

 

Por Bem Viver em Minas, em 12/03/2021. 

 

Poucas coisas são tão gratificantes para os pais quanto ver 
os seus filhos se alimentando bem. Todo mundo quer ver 
um filho sempre com um prato cheio de legumes e 
verduras e, pelo menos a maioria, sabe que uma 
alimentação correta nos primeiros anos da vida é 
fundamental para que ele se torne um adulto saudável. Um 
discurso que funciona bem na teoria, mas que, na prática, 
não ocorre da forma como é enunciado. Isso ocorre pelos 
mais diversos fatores, que vão desde a situação 
socioeconômica, passando pelos hábitos culturais, até a 
rotina turbulenta e a falta de tempo das pessoas, 
principalmente nos grandes centros. 

 

Em 2018, o Unicef – Fundo das Nações Unidas para a 
Infância – divulgou dados que mostram que, no mundo 
todo, 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem 
de déficit de crescimento ou estão muito baixas para a 
idade, sendo que 50 milhões delas apresentam baixo peso 
para a sua altura. No mesmo estudo, o órgão internacional 
diz que 340 milhões de crianças com menos de 5 anos 
sofrem de fome, caracterizada pela falta de nutrientes 
essenciais como vitamina A e ferro, o que prejudica a 
capacidade de desenvolverem todo o seu potencial. O 
levantamento ainda mostra que 40 milhões estão obesas 
ou com sobrepeso.  

 

Números bastante expressivos, que apontam para a má 
alimentação infantil como causa de diversas doenças que 
afetam principalmente as populações mais pobres como a 
do Brasil. Atualmente, a má alimentação infantil é o 
principal fator de risco para o surgimento de doenças. O Dr. 
Paulo Miranda, médico endocrinologista cooperado da 
Unimed BH e vice-presidente da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia, alerta para a gravidade da 
situação que envolve a pouca qualidade da alimentação 
das crianças de maneira geral e as suas consequências: 
“isso é uma preocupação de saúde pública e o impacto em 
termos de doenças crônico-degenerativas será enorme 
com o avançar da idade desse grupo populacional”. 

 
(Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/especial-publicitario/bem-viver-em-
minas/noticia/2021/03/12/a-importancia-da-alimentacao-
saudavel-na-infancia.ghtml, adaptado) 
 

1) De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que: 

a) Grande parte da população sabe que uma alimentação 
adequada na infância não tem impacto direto na saúde da 
vida adulta. 

b) Apesar das más condições de vida, as crianças de 
populações mais pobres são as menos afetadas pela 
alimentação inadequada.  

c) A má alimentação das crianças tem como uma de suas 
consequências doenças crônico-degenerativas, as quais 
não são uma preocupação de saúde pública. 

d) De acordo com o Unicef, mais de 300 milhões de 

crianças menores de 5 anos de idade sofrem com a falta 
de nutrientes como o ferro e a vitamina A. 
 

2) Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações CORRETAS das 
junções entre as letras em destaque nos termos do 
excerto a seguir: 

Todo mundo quer ver um filho sempre com um prato 

cheio de legumes e verduras e, pelo menos a maioria, 

sabe que uma alimentação correta nos primeiros anos 

da vida é fundamental para que ele se torne um adulto 

saudável. 
a) Encontro consonantal – encontro consonantal – dígrafo 
consonantal.  

b) Encontro consonantal – dígrafo consonantal – encontro 
consonantal. 

c) Dígrafo consonantal – encontro consonantal – dígrafo 
consonantal. 

d) Dígrafo consonantal – dígrafo consonantal – encontro 
consonantal.  
 

3) No que diz respeito às sílabas tônicas, assinale a 
alternativa que corresponde, respectivamente, às 
classificações CORRETAS dos termos em destaque no 
excerto a seguir: 
Isso ocorre pelos mais diversos fatores, que vão desde 
a situação socioeconômica, passando pelos hábitos 
culturais, até a rotina turbulenta e a falta de tempo das 
pessoas, principalmente nos grandes centros. 

a) Oxítona – paroxítona – proparoxítona.  

b) Paroxítona – proparoxítona – paroxítona. 

c) Oxítona – proparoxítona – paroxítona. 

d) Proparoxítona – paroxítona – proparoxítona.  
 

4) Assinale a alternativa que CORRESPONDE à figura 
de linguagem em destaque no excerto a seguir: 
“Só um tio só que casou e que tem filho. Em 
compensação, ele disparou, teve nove! Agora, já 
minhas tias, todas elas casaram, todas elas tiveram 
filhos, né?”  
(VASCO, 2006 apud AZEREDO, 2010) 

a) Hipérbato. 

b) Pleonasmo. 

c) Hipérbole. 

d) Metonímia. 
 

5) Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
divisão silábica: 

a) A divisão silábica correta do termo feijão é fe-i-jão, pois 
as letras “e” e “i” formam um ditongo, e ditongos sempre se 
separam.   

b) A divisão silábica correta do termo macarrão é ma-ca-
rrão, pois as letras “r” e “r” formam um encontro 
consonantal, e encontros consonantais jamais se separam.  

c) A divisão silábica correta do termo psicologia é psi-co-lo-
gia, pois as letras “p” e “s” formam um encontro 
consonantal, e encontros consonantais jamais se separam.  

d) A divisão silábica correta do termo psicologia é psi-co-lo-
gi-a, pois as letras “i” e “a” formam um hiato, e hiatos 
sempre se separam. 
 
6) Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
estão grafadas CORRETAMENTE: 

a) Possibilidade – passível – passarela. 

b) Macificação – mezentério – moçada.  

c) Ezímio – exame – possilga.  



 

d) Pocilga – possessivo – pasciflora.  
 
7) Assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito 
ao uso da crase: 

a) Na oração Helena obedeceu à avó, ocorre crase, pois 
avó é um adjetivo feminino, e adjetivos femininos exigem o 
uso anterior da crase.  

b) Na oração Os vestidos custam à partir de cinquenta 
reais, ocorre crase, pois a crase sempre precede verbos.   

c) Na oração João Bedelho saiu às pressas, a crase 
ocorre, pois às pressas é uma locução adverbial, e 
algumas locuções adverbiais, como às vezes, exigem o 
uso da crase. 

d) Na oração Amélia Maria faz faculdade a noite, a crase 
não ocorre, pois noite é um dos poucos substantivos 
femininos que impedem o uso da crase.  

 
8) Assinale a alternativa que corresponde 
CORRETAMENTE aos respectivos processos de 
formação das palavras passatempo, noroeste e 
subsolo:  

a) Derivação prefixal, derivação sufixal e composição por 
aglutinação. 

b) Derivação sufixal, composição por justaposição e 
derivação prefixal.  

c) Composição por justaposição, composição por 
aglutinação e derivação prefixal.  

d) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 
derivação sufixal. 
 
Para responder às questões 9 e 10, leia atentamente o 
excerto a seguir: 

 

(PALHAÇO, entrando) 
Peço desculpas ao distinto público que teve de assistir a 
essa pequena carnificina, mas ela era necessária ao 
desenrolar da história. Agora a cena vai mudar um pouco. 
João, levante-se e ajude a mudar o cenário. Chicó! Chame 
os outros. 

 

(Ariano Suassuna, em O auto da compadecida, 1980) 

 
9) Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações CORRETAS dos 
elementos em destaque no texto de Ariano Suassuna: 

a) Artigo indefinido – artigo definido – preposição.  

b) Artigo definido – preposição – preposição + artigo 
indefinido. 

c) Preposição – artigo definido – artigo indefinido.  

d) Preposição + artigo definido – artigo definido – 
preposição.  
 
10)A partir do texto lido, assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) O termo, distinto público é um substantivo composto.  

b) O termo carnificina funciona como um adjetivo em 
relação à pequena. 

c) O verbo desenrolar funciona como um substantivo, uma 
vez que há um artigo antecedendo-o, o qual está unido a 
uma preposição.  

d) O termo cenário é um substantivo abstrato. 

 
MATEMÁTICA 

 

11) Em julho, um homem decidiu comprar um carro no 
valor de R$ 35500,00. Tinha uma quantia guardada, no 

valor de R$ 25300,00, iria usá-lo para dar entrada no 
carro. O restante, pagaria parcelado, de forma que em 
dezembro, faltaria menos de R$ 5000,00 para quitar o 
carro. Como o valor da entrada seria alto, e o carro 
seria quitado ainda no mesmo ano, o vendedor decidiu 
parcelar o restante do valor do carro à vista. Sendo 
assim, qual o valor das parcelas, para que em 
dezembro, sobre os R$ 5000,00 desejados, sabendo 
que em dezembro também será paga uma parcela? 

a)R$ 1040,00. 

b)R$ 5000,00. 

c)R$ 140,00. 

d)R$ 866,66. 

 

12) De acordo com levantamento divulgado pela 
Unesco, o Brasil possui a oitava maior população de 
adultos analfabetos. São cerca de 14 milhões de 
pessoas. 

Divulgado em: 

http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-
colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-
analfabetos-do-mundo/ 

Acesso em: 09. Junho 2021. 
 

Segundo o gráfico acima, qual a diferença entre a 
média dos adultos analfabetos dos países que estão 
nos 1º, 5º e 10º lugares, e a do número de adultos 
analfabetos no Brasil? 

a)1125. 

b)156,85. 

c)113,9. 

d)99,9. 

 

13) Com uma escada, um morador pretende subir no 
telhado de sua casa, e ao colocar a ponta da escada no 
telhado, percebeu que a escada forma um triângulo 
retângulo com a parede da casa, de forma que o ângulo 
entre a escada e o chão seja igual a 30°. Para que a 
escada possa ficar mais inclinada, este homem 
colocou a escada um pouco mais perto da parede, de 
forma que o comprimento, em relação a escada, do 

chão ao telhado seja igual a  √  metros, e o ângulo 
formado entre a escada e o chão seja igual a 60°. Qual 
o comprimento total da escada usada por esse 
homem? 

a)2 metros. 

b)4 metros. 

c)6 meros. 

d)8 metros. 

 

14) As expressões numéricas, são expressões entre 

http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/
http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/
http://www.veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-analfabetos-do-mundo/


 

números que envolvem, entre outras, as quatro 
operações básicas. Em alguns casos, quando se 
entende como realizar essas operações, existem 
confusões na solução de uma expressão numérica, em 
relação a ordem que essas operações são realizadas. 
Sendo assim, qual o valor numérico da expressão 

           (          )          ? 

a)2,2282. 

b)-2,282. 

c)2,0213. 

d)11,764. 

 

15) Um arquiteto, deve projetar em uma cidade, duas 
vias paralelas. Para isso, desenhou uma delas, 
chamando-a de rua 1. Pra poder desenhar a outra, 
traçou uma reta que cruzasse a rua 1, de forma que o 
menor ângulo entre essa reta e a rua 1 é de 55°. Assim, 
desenhou a rua 2, formando ângulos congruentes aos 
formados entre essa reta e a rua 1. Qual o valor do 
maior ângulo entre a reta traçada e a rua 2? 

a)55°. 

b)125°. 

c)35°. 

d)145°. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

16) “Previdência, Saúde e Educação públicas foram 
devastadas desde a década de 70. Famílias gastam um 
terço de sua renda com saúde; maioria dos 
aposentados vivem em condições precárias e jovens 
se endividam por toda a vida para estudar”. 

Os eventos citados anteriormente foram as motivações 
para revoltas que ocorreram em qual país nos anos de 
2019-2020?  

a)Estados Unidos. 

b)Chile. 

c)França. 

d)Brasil. 

 

17) O canal de Suez possui uma relevância na 
economia global, é um dos principais canais do 
mundo, sendo assim, assinale a alternativa que melhor 
representa a importância desse canal para o mundo é:  

a)Representa quase um terço do tráfego mundial de navios 
e concentra grande parte do petróleo transportado pelo 
mar.  

b)Trecho importante no transporte de mercadorias entre a 
China e os EUA, uma das maiores rotas de transporte 
marítimo do mundo. 

c)Quem controla esse canal é a França, que multou a 
empresa em mais de 100 milhões de euros, isso ocorreu 
devido ao prejuízo causado por embarcação que ficou mais 
de uma semana encalhada no local. 

d)Representa mais da metade do tráfego marítimo mundial 
de navios, com ênfase no transporte de soja e carne para a 
Europa. 

 

18) Com relação a pandemia do COVID-19, é sabido 
que os primeiros casos registrados na China, 
posteriormente a isso, rapidamente se espalhou por 
outros países do mundo, sendo assim quais as 
possíveis causas dessa rápida expansão?  

a)Os ventos do clima das monções contribuíram para levar 
o vírus até os países vizinhos. 

b)O comércio de produtos industrializados levava o vírus 

pelos navios mundo afora. 

c)A globalização e o fato da China ser o país mais 
populoso do planeta. 

d)Animais contaminados escaparam do mercado de 
Wuhan e contribuíram para expandir o vírus. 

 

19) Sobre as eleições dos Estados Unidos em 2020 
qual foi o resultado?  

a)Donald Trump venceu Joe Biden. 

b)Joe Biden venceu Barack Obama. 

c)Barack Obama venceu Donald Trump. 

d)Joe Biden venceu Donald Trump. 

 

20) “Os Rios Voadores são uma espécie de curso 
d’água invisível que circula pela atmosfera. Trata-se da 
umidade gerada pela ________ e que se dispersa por 
todo o continente sul-americano. As principais regiões 
de destino são o Centro-Oeste, Sudeste e o Sul do 
Brasil, de forma que alguns pesquisadores afirmam 
que, sem essa umidade, o ambiente dessas regiões 
transformar-se-ia em algo parecido com um deserto” 
(MUNDO EDUCAÇÃO). 

O termo que melhor completa o item acima é:  

a)Floresta Amazônica 

b)Cordilheira dos Andes 

c)Floresta das Guianas 

d)Massa de ar Polar 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Leia as citações para responder à questão 21. 
 

“A expressão norma/culta/comum/standard designa o 
conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem em 
situações mais monitoradas de fala e escrita. Esse vínculo 
com os usos monitorados e com as práticas da cultura 
escrita leva os falantes a lhe atribuir um valor social 
positivo, a recobri-la com uma capa de prestígio social” 
(FARACO, 2008, p. 71).  
 

“É também indispensável distinguir a norma culta falada da 
norma culta escrita. Isso porque há fenômenos que 
ocorrem na fala culta (pela sua grande proximidade com a 
linguagem urbana), mas não ocorrem na escrita culta ou 
chegam mesmo a ser criticados quando nela aparecem” 
(FARACO, 2008, p. 50). 

 

Disponível em: FARACO, Carlos Alberto. Norma Culta 
Brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola, 
2008. 

 

21) Assinale a alternativa que melhor representa a 
interpretação que o autor faz do conceito de norma 
culta. 

a)A norma culta é uma representação falada da gramática 
tradicional, por isso é a fala mais correta.  

b)A norma culta é a única que realmente merece prestígio 
social, uma vez que ocorre apenas em situações 
monitoradas da fala e da escrita.  

c)A norma culta detém maior prestígio social, no entanto 
não é a única norma existente dentro  de uma língua, nem 
a única que deve ser valorizada.  

d)A norma culta falada é mais próxima da língua escrita do 
que outras normas que são mais desvalorizadas 
socialmente.  
  



 

Leia o texto para responder às questões 22 e 23. 
 
Segundo Bakhtin, os gêneros do discurso são praticamente 
infinitos, nascendo de acordo com as necessidades de 
comunicação humana. O surgimento de gêneros não se 
liga diretamente à estabilidade relativa. Esta se refere ao 
fato de todo gênero combinar elementos estáveis, que lhe 
permitam ser identificado como o gênero que é, com 
variações dependentes do contexto de uso, das 
necessidades específicas de cada interação e da posição 
relativa do locutor.  
A parte estável dá conta dessa identificação, e essa parte 
define basicamente o gênero. A parcela marcada pelo 
‘relativamente’ dá conta desse seu dinamismo. Podemos 
alterar partes materiais do gênero sem que ele se altere 
como tal. As mudanças capazes de tornar o gênero outro 
gênero são aquelas que afetam seu foco, o endereçamento 
e o projeto enunciativo. Porque o gênero se define 
pragmaticamente em termos daquilo que realiza e daquele 
a quem se dirige.  
Bakhtin é claro quanto a isso. Tema, forma de composição 
e estilo são meios técnicos de realização do gênero. 
Ninguém vai entender o gênero tentando identificar esses 
três elementos. Não são categorias. Apenas estão lá e não 
podem ser vistos de forma separada. Podemos mudá-los e 
manter o gênero. Eis o relativamente da expressão 
“relativamente estáveis”. Mas se mudarmos o projeto 
enunciativo, ou seja, aquilo que o gênero realiza, e o 
interlocutor a quem ele se dirige, na verdade, seu 
interlocutor típico, o gênero se torna outro. Claro que há 
mudanças do gênero, mas ele permanece o mesmo. Por 
vezes, ele apenas se diversifica.  

Adaptado de: MORAES et al, F. Entrevista Especial VI: 
Adail Sobral. 2019. Disponível em: 
http://oconsoante.com.br/2019/04/09/entrevista-especial-vi/.  
 

22) Os estudiosos do filósofo da linguagem Mikhail 
Bakhtin tem contribuído de maneira muito significativa 
para o ensino de leitura e escrita em língua materna. 
Considerando as informações expressadas no texto, 
assinale a alternativa para o ensino de leitura que 
melhor se relaciona com a interpretação dos autores. 

a)A única alternativa comprovadamente efetiva para o 
ensino de leitura é a memorização alfabética, é mais 
importante que o aluno saiba decodificar letras para 
descobrir os sentidos.  

b)O ensino de leitura baseado nas teorias dos gêneros de 
Bakhtin se mostra, hoje, ultrapassado, visto que o método 
da leitura globalizada é comprovadamente mais efetivo.  

c)O trabalho com o gênero não é a melhor opção para o 
ensino de leitura, uma vez que existem apenas dois 
gêneros biologicamente possíveis.  

d)O gênero é uma combinação de enunciados 
relativamente estáveis. O trabalho com a leitura numa 
perspectiva do gênero permite que o aluno guie sua 
interpretação a partir dessas estabilidades e reconheça 
diferenças significativas entre os gêneros.  

 

23) Quanto a estabilidade relativa dos gêneros, 
assinale o que for CORRETO conforme o texto.  

a)Qualquer mudança mínima na estrutura de um texto 
pode fazer com que, consequentemente, esse texto deixe 
de se encaixar em um determinado gênero esteriotípico.  

b)Bakhtin coloca os gêneros como enunciados 
relativamente estáveis porque pode haver  diferenças, 
tanto estruturais quanto de outras ordens, entre textos do 
mesmo gênero.  

c)Os estudos do gênero têm se mostrado muitos 
prejudiciais para a sociedade, uma vez que o único 
conceito de gênero possível deveria ser binário. 

d)Os conceitos de “tema”, “forma” e “estilo são categorias 
extremamente estáveis que não permitem flutuação na 
categorização dos gêneros.  

 
24) Leia o período e assinale a alternativa verdadeira.  

Os meninos da minha rua brincam alegres a cada pôr-
do-sol.  

a)O substantivo “meninos” concorda em número com o 
adjetivo “alegres”  e com o verbo  “brincam”.  

b)“os meninos da minha rua” expressa um sujeito 
composto, uma vez que a palavra “meninos” está no plural 
e “rua” pode ser um núcleo do sujeito.  

c)Deveria haver uma vírgula entre as palavras “rua” e 
“brincam” para que o período estivesse correto.  

d)Apenas a construção “A cada pôr-do-sol” expressa um 
termo essencial da oração.  

 
Leia o texto e responda às questões 25 e 26. 
 
SONETO 
 
Pálida à luz da lâmpada sombria, 
Sobre o leito de flores reclinada, 
Como a lua por noite embalsamada, 
Entre as nuvens do amor ela dormia! 
 
Era a virgem do mar, na escuma fria 
Pela maré das águas embalada! 
Era um anjo entre nuvens d'alvorada 
Que em sonhos se banhava e se esquecia! 
 
Era a mais bela! Seio palpitando... 
Negros olhos as pálpebras abrindo... 
Formas nuas no leito resvalando... 
 
Não te rias de mim, meu anjo lindo! 
Por ti - as noites eu velei chorando, 
Por ti - nos sonhos morrerei sorrindo! 
 
AZEVEDO, Álvares de. 1853. Disponível em: 
https://www.escritas.org/pt/t/11434/soneto-palida-a-luz-da-
lampada-sombria..   

 

25) Quanto ao movimento literário ao qual pertenceu 
esse poema, assinale a alternativa correta.  

a)Este é um poema tipicamente barroco, uma vez que a 
métrica dos versos é muito acurada e há uma referência ao 
religioso no texto quando o autor evoca os anjos.  

b)Este soneto foi publicado durante o período do 
romantismo brasileiro e são perceptíveis em sua temática 
características do movimento.  

c)O soneto pertence à primeira fase do modernismo 
brasileiro, é perceptível o uso do verso livre e da temática 
futurista.  

d)O poema é um clássico do naturalismo português, os 
temas da natureza humana são muito presentes durante 
toda a escrita deste autor.  

 

26) O texto é um poema do tipo soneto. Quanto aos 
sonetos na literatura brasileira, assinale a alternativa 
que melhor descreve os usos desse tipo de poema.  

a)Os sonetos foram um dos principais textos utilizados na 



 

poesia modernista da primeira fase, relevando que o 
movimento tentou resgatar os costumes da antiguidade 
clássica.  

b)O soneto é um clássico da literatura quinhentista, que 
buscou exaltar todas as belezas naturais do Brasil a partir 
de poemas épicos e sonetos. 

c)Este modelo de poema foi muito utilizado na escola 
parnasiana, uma vez que a harmonia entre suas estrofes e 
metrificação expressava bem a perfeição que buscavam os 
poetas desse movimento.  

d)O realismo foi um movimento que utilizou dos sonetos 
significativamente para expressar a realidade humana, 
tratando de temas como a traição conjugal. 

 
Leia o texto para responder as questões 27 e 28.  
 
Etimologia 
 
A etimologia científica é o estudo histórico que investiga a 
origem das palavras. Ela mostra, tipicamente, que há 
continuidade entre a forma e o sentido que as palavras têm 
hoje, e a forma e o sentido que elas apresentavam em 
fases mais antigas da língua. Por exemplo, a etimologia 
estabeleceu em bases científicas que a palavra portuguesa 
decidir se originou da palavra latina decidere, que 
significava “cortar”. Do ponto de vista da forma, as 
principais mudanças dizem respeito à posição do acento 
(decídere>decidír) e ao timbre da vogal que identifica a 
conjugação (decidere> decidir). A mudança de sentido 
explica-se pelo fato de que, em certo momento, a tomada 
de decisão foi representada como um corte: quem toma 
uma decisão, corta uma parte, abre mão de alguma coisa.  
Adaptado de: ILARI, Rodolfo. Introdução ao estudo do 
léxico: brincando com as palavras. São Paulo: Contexto. 
2002.  

 

27) A Língua Portuguesa é classificada, assim como as 
Línguas Espanhola, Francesa, Romena e Italiana, 
enquanto uma Língua Românica. Assinale a alternativa 
que melhor descreve o conceito de Língua Românica.  

a)As línguas românicas são descendentes diretas do 
sânscrito antigo, devido a proximidade física entre a 
Europa e a Índia nas regiões mais católicas do país, por 
isso chamadas românicas.  

b)As línguas românicas têm parentesco muito acentuado 
com as línguas japônicas, uma vez que a própria língua 
japonesa sofreu muitas influências do império romano 
durante a idade média.  

c)As línguas românicas são as línguas descendentes do 
latim, são assim chamadas porque o latim foi a língua 
oficial do império romano durante sua existência.  

d)As línguas românicas são línguas que descenderam do 
latim do império romano, no entanto suas raízes 
etimológicas são distintas e não há palavras cognatas entre 
as cinco línguas.  

 

28) Assinale a alternativa correta conforme a leitura do 
texto.  

a)O tema do texto é a ciência etimológica. Essa ciência 
estuda a formação das palavras na língua e como acontece 
a continuidade entre uma língua mãe e uma língua filha, 
dentre outras influências que ocorrem durante essa 
formação. 

b)O exemplo das palavras decidir e decidere mostra como 
é necessário prezar por um purismo linguístico e 
conservação da gramática tradicional para que não seja 
perdida toda a cultura de uma língua.  

c)A etimologia é considerada hoje como uma ciência 
ultrapassada, pois o número de palavras em uma língua é 
finito e todas as suas possibilidades já foram exploradas.  

d)É preciso que o ensino de gramática seja cada vez mais 
rígido para que não se perca a tradição linguística do 
Português, relevando a proximidade geográfica do Brasil 
com países que falam espanhol o que pode acabar por 
modificar toda estrutura do Português Brasileiro.  

 
Leia o texto para responder à questão 29. 

 
Bolsonaro pediu que premier da Índia liberasse 

insumos de cloroquina a laboratórios de empresários 

aliados; leia íntegra da conversa 

Documento obtido pelo GLOBO mostra que Bolsonaro cita 
nominalmente as empresas EMS e Apsen ao pedir 
liberação da exportação dos produtos 

O presidente Jair Bolsonaro atuou diretamente em 
favor de duas empresas privadas solicitando ao primeiro-
ministro da Índia, Narendra Modi, em abril do ano passado 
que acelerasse a exportação de insumos para a fabricação 
de hidroxicloroquina, medicamento comprovadamente 
ineficaz contra a Covid-19. Um telegrama secreto do 
Ministério das Relações Exteriores em posse da CPI da 
Covid no Senado e obtido pelo GLOBO contém a 
transcrição do telefonema feito por Bolsonaro no qual o 
presidente cita nominalmente as empresas EMS e Apsen 
ao pedir que a Índia liberasse a exportação dos produtos. 
Senadores da comissão avaliam que a ligação é prova 
importante do envolvimento pessoal do presidente com o 
fornecimento para o Brasil do remédio sem eficácia. 

As duas empresas beneficiadas diretamente pela 
atuação são comandadas por empresários que têm 
relações com o bolsonarismo. O presidente da Apsen, 
Renato Spallicci, é um apoiador de Bolsonaro. Ele declarou 
voto no atual presidente em 2018 e tinha várias postagens 
nas suas redes sociais com ataques a seus adversários e 
defesa do governo. Ontem, ele foi convocado a prestar 
depoimento na CPI da Covid. O CEO da EMS, Carlos 
Sanchez, já foi recebido por Bolsonaro para reuniões no 
Palácio do Planalto e participou recentemente de jantar 
com empresários realizado em São Paulo no qual o 
presidente foi ovacionado. 

Procuradas, tanto a Apsen quanto a EMS afirmam 
que têm relação apenas institucional com o governo 
brasileiro. 

Adaptado de: CAPELLI, Paulo. 2021. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-pediu-que-premier-da-
india-liberasse-insumos-de-cloroquina-laboratorios-de-
empresarios-aliados-leia-integra-da-conversa-25054530.  

29) Quanto ao gênero do texto, assinale a alternativa 
correta.  

a)Trata-se de um texto da esfera jornalística do gênero 

notícia, porque há a cobertura de um fato e não são 

expressas opiniões do jornal sobre o ocorrido.  

b)Trata-se de um texto da esfera jornalística do gênero 

crônica porque é visível a opinião do autor sobre um fato 

que revela problema social.  

c)Trata-se de um texto da esfera jornalística do gênero 

editorial, uma vez que expressa a opinião do jornal em 

geral e foi conjuntamente produzido por vários redatores e 

editores.  

d)Trata-se de um texto da esfera jornalística do gênero 

reportagem, pois há uma neutralidade do jornal quanto ao 



 

fato e um interesse atemporal do público pelo que foi 

reportado. 

 
Leia o texto para responder à questão 30.  
 
A Oralidade na BNCC 

O Eixo da Oralidade compreende as práticas de 
linguagem que ocorrem em situação oral com ou sem 
contato face a face, como aula dialogada, webconferência, 
mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, 
debate, programa de rádio, entrevista, declamação de 
poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral, 
apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de 
músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes 
tipos de podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também 
a oralização de textos em situações socialmente 
significativas e interações e discussões envolvendo 
temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos 
diferentes campos de atuação (BRASIL, 2017, p. 82).  
Extraído de: BRASIL. Base nacional comum curricular: Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2017. Disponível em: 
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_11
0518_versaofinal_site.pdf>.  

 
30) De acordo com o descrito no texto, assinale a 

alternativa correta quanto ao ensino de oralidade.  

a)O ensino de oralidade é importante para a formação 

linguística do sujeito, porém não é a base do ensino de 

Língua Portuguesa que deve estar sempre centrada no 

ensino da escrita.   

b)O ensino de oralidade é de extrema importância para que 

o aluno possa ser versado nos gêneros orais, 

principalmente os de maior formalidade como os citados na 

BNCC.  

c)O ensino de oralidade não é tão necessário, visto que 

todos os alunos chegam à escola sabendo como falar e se 

portar em situações orais.  

d)O ensino de oralidade é muito importante, porém não 

cabe ao professor de Língua Portuguesa trabalhar com 

gêneros orais em sala de aula.  

 

 


