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CARGO: LABORATÓRIO PEDAGÓGICO II (anos finais do ensino 

fundamental) LÍNGUA PORTUGUESA 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

 

02 – Sobre a regência do verbo “perdoar”, analise: 

I – É verbo pronominal em: “Não se perdoou sofrimento e muita lida para dar aos filhos uma vida 

digna.”. 

II – É verbo transitivo direto em: “A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, e 

principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que 

conseguia o que ele não obtivera […]”. 

III – É verbo transitivo indireto em: “Ele perdoou a todos da família, inclusive aos que o 

caluniaram.”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

03 – É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma: 
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a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 

 

04 – O trecho “[...] que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” exerce função 

sintática de: 

a) Complemento nominal. 

b) Objeto direto. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Adjunto adnominal. 

e) Sujeito. 

 

05 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Pronome relativo. 

b) Partícula apassivadora. 

c) Preposição. 

d) Conjunção integrante. 

e) Advérbio. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

06 – Sobre as características de equações do primeiro grau, analise: 

I – É possível reduzir as equações de 1º grau à forma: . 

II – Com os coeficientes  e  e  ainda pode-se chegar à forma: . 

III – E assim, obter o valor de x, de modo que: . 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
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c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

07 – Ana comprou certa quantia de maquiagem para revender. Considerando que  desta quantia Ana 

lucrou 20% e que o restante ela teve um prejuízo de 10%, é correto afirmar que ao final, revendendo 

toda a mercadoria, Ana: 

a) Teve um lucro menor que 3%. 

b) Teve um lucro de 5%. 

c) Teve um prejuízo de 2,5%. 

d) Teve um lucro de 10%. 

e) Teve um prejuízo de 5%. 

 

08 – Uma indústria de cosméticos produz 150 cremes a cada 2 horas com o auxílio de 3 

colaboradores. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 6 horas, 5 colaboradores 

produzirão:  

a) 750 cremes 

b) 500 cremes 

c) 800 cremes 

d) 600 cremes 

e) 700 cremes 

 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 
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Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

 

10 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 5.200,00 

Tempo  3 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.246,40 

b) R$ 7.560,20 

c) R$ 7.446,40 

d) R$ 7.580,50 

e) R$ 9.250,00 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LABORATÓRIO PEDAGÓGICO II (anos finais ensino fundamental) LÍNGUA 

PORTUGUESA 

11 – É um caso em que o sinal indicador de crase é facultativo: 

a) Não vá dizer meu nome sem querer à pessoa errada. 

b) Fizemos referência à Joana. 
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c) Pedi às funcionárias para virem à reunião. 

d) Fui à loja comprar um presente. 

e) Ela gosta de fazer as coisas à maneira antiga. 

 

12 – Assinale a alternativa incorreta quanto à regência: 

a) Estou convicto que a verdade é uma só. 

b) Esperamos que se cumpra o prometido. 

c) Estranhos são os desígnios divinos. 

d) Aqui jaz um sujeito apaixonado. 

e) Ninguém deve ter a vergonha de ser feliz. 

 

13 – Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com G e não 

com J: 

a) Gorjeando – Lojista. 

b) Ajeitado – Cerejeira. 

c) Berinjela – Cafajeste. 

d) Lisonjear – Jequitibá. 

e) Vertijem – Ferrujem. 

 

14 – Verbos: 

I – Defectivos: apresentam substanciais irregularidades em seus radicais. 

II – Anômalos: são verbos cuja conjugação não existe em determinadas pessoas do discurso. 

III – Abundantes: apresentam mais de uma forma para uma flexão específica. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está incorreto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

15 – Analise o trecho a seguir: 

“Eu gosto de maçãs, Maria, de peras.” 

Na frase acima há um caso de: 

a) Anacoluto. 
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b) Metáfora. 

c) Zeugma. 

d) Pleonasmo. 

e) Eufemismo. 

 

16 – Leia com atenção: 

( ) Oração subordinada adverbial causal: Ele não pode esperar porque tem hora marcada no 

médico. 

( ) Oração subordinada adverbial consecutiva: A Luísa esperou tanto tempo que adormeceu no 

sofá. 

( ) Oração subordinada adverbial temporal:  Eles ficaram vigiando para que nós chegássemos a 

casa em segurança. 

( ) Oração subordinada adverbial final: mal você foi embora, ele apareceu. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F  

b) F – F – F – V  

c) F – V – F – F  

d) V – F – V – F  

e) F – F – V – V  

 

17 – Qual frase abaixo está errada quanto a uso da vírgula? 

a) João comprou um carro, ontem, para a esposa. 

b) José Saramago, único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, faleceu 

em 2010. 

c) O diretor-executivo encaminhou, o processo aos estagiários. 

d) Único escritor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, José Saramago faleceu 

em 2010. 

e) Os artistas, que são vaidosos, costumam exagerar nos gastos pessoais. 

 

18 – Qual das alternativas não corresponde a um autor e uma de suas respectivas principais obras do 

universo infanto-juvenil: 
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a) Mario Quintana - Lili inventa o mundo. 

b) Marina Colasanti - O lobo e o carneiro. 

c) Ziraldo - O menino maluquinho. 

d) Clarice Lispector - Bisa Bia, Bisa Bel. 

e) Ana Maria Machado - Raul da ferrugem azul.  

 

19 – Leia o texto a seguir: 

SAMBA DO ARNESTO 

 

O Arnesto nos convidou 

Prum' samba, ele mora no Brás 

Nós fumos, não encontremos ninguém 

Nós vortermos com uma baita de uma reiva 

Da outra vez, nós não vai mais 

Nós não semos tatu 

 

O Arnesto nos convidou 

Prum' samba, ele mora no Brás 

Nós fumos, não encontremos ninguém 

Nós vortermos com uma baita duma reiva 

Da outra vez, nós num vai mais 

 

No outro dia encontremo com o Arnesto 

Que pediu desculpas, mas nós não aceitemos 

Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa 

Mas você devia ter ponhado um recado na porta 

 

O Arnesto nos convidou 

Prum' samba, ele mora no Brás 

Nós fumos, não encontremos ninguém 

Nós vortermos com uma baita duma reiva 

Da outra vez, nós num vai mais 

 

No outro dia encontremo com o Arnesto 

Que pediu desculpas, mas nós não aceitemos 

Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa 

Mas você devia ter ponhado um recado na porta 

 

Um recado ansim', ói 

Ói, turma, num deu pra esperar 

Ah, duvido que isso num faz mar, num tem importância 

Assinado em cruz, porque não sei escrever 

Arnesto. 
(canção de Adoniran Barbosa extraído de https://www.youtube.com/watch?v=plOezZ6936Y) 

 

Sobre a letra da canção acima, é possível afirmar: 
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a) Faz uso do registro erudito da língua portuguesa para gerar comicidade. 

b) Busca reproduzir a linguagem oral, com fins humorísticos. 

c) É contraproducente pedagogicamente, pois representa apologia ao erro. 

d) Representa um linguajar subalterno, pertencente às gentes incultas da nação. 

e) Seu único valor em sala de aula se dá a título de exemplificação de uma vertente renegada 

da língua pátria. 

 

20 – Obra e respectivo autor: 

( ) Iracema, José De Alencar. 

( ) Dom Casmurro, Machado De Assis. 

( ) Vidas Secas, José De Alencar. 

( ) Os Lusíadas, Aluísio Azevedo. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – F – F  

b) F – F – F – V 

c) V – F – F – V  

d) F – V – F – F  

e) F – F – V – V  

 

 

 


