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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CÓRREGO NOVO - MG 

 

Concurso Público nº 01/2022 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 

 

Cargo Pretendido 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 

 
Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, 

faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua 

mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser 
acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível 
com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e 

deverá ser imediatamente assinada, na presença do fiscal, com 
apresentação do documento de identidade; 

5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de 
respostas, informe ao fiscal; 

6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado 
consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos 
eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 

7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais 
candidatos; 

8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização 
do fiscal de sala; 

9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a 

passar pelo detector de metais; 
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11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua 
Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de 
Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 

12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega 
da prova; Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.  

13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas 
Oficial, pois NÃO há 2ª via; 

14. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a 
sua prova; 

15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) 
resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não 
assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 

16. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a 
Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de 
rascunho, para futuras conferências. 

17. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
18. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
19. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de 

segurança; 
20. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário 

de prova; 
21. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao 

Fiscal de Provas; 
22. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis 

no site da empresa a partir das 15 horas do dia 25/07/2022; 
23. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.  

 
 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Leia atentamente cada uma das alternativas abaixo e marque a opção 
CORRETA: 
 
a) Conforme o artigo 37 da CF/88, a administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da moralidade, legalidade, eficiência, 
publicidade e impessoalidade; sendo certo afirmar que o princípio da 
eficiência adentrou no referido dispositivo constitucional por meio da 
emenda constitucional 19. 

b) O princípio da impessoalidade promove a promoção pessoal, porquanto, 
quando o agente público age, ele atua em nome próprio. Sendo assim, a 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 
órgãos públicos podem constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, a 
fim de que possam ser responsabilizados subjetivamente em caso de dolo 
ou culpa.   

c) Embora o princípio da legalidade esteja expresso na CF/88, é possível 
afirmar que os agentes públicos podem descumprir a lei no caso concreto, 
de forma excepcional e desmotivada, tendo em vista o Poder 
discricionário e a autonomia funcional que recebem da própria 
Administração pública, que lhes concede liberdade na tomada de 
decisões, ainda que para isso, precisem descumprir a lei. 

d) A moralidade não é um princípio do Direito Administrativo, mas sim um 
dever do administrador, razão pela qual o Constituinte não o previu 
expressamente no texto constitucional de 1988. 

 
2. Sobre os atos administrativos, marque a alternativa CORRETA: 
 
a) É correto afirmar que ato discricionário é aquele em que a lei autoriza que 

o agente faça uma análise de oportunidade e conveniência, tendo certa 
liberdade de atuação dentre as alternativas conferidas pela lei. 

b) Ato vinculado é aquele praticado por servidores públicos incumbidos de 
dar pareceres antes da execução de outro ato, de modo que seu parecer 
vincula a tomada de decisão e ambos respondem de forma solidária. 

 
c) Licença é um ato administrativo discricionário por meio do qual a 

Administração Pública permite que o interessado exerça um direito 
independente de cumprimento de requisitos, a exemplo do porte de arma 
de fogo. 

d) No Direito Administrativo, licença, autorização e permissão são atos 
administrativos que tem em comum o fato de serem todos precários e 
vinculados. 
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3. São Elementos/ Requisitos do ato administrativo, EXCETO: 
 
a) Competência; 
b) Forma; 
c) Finalidade; 
d) Objetivo.  
  
4. Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) Revogação é a retirada de um ato ilegal que deve ser praticado pela 

Administração Pública para restabelecer a legalidade. 
b) A anulação de um ato administrativo só pode ser praticado pelo Poder 

Judiciário, porquanto depois de realizado o ato, a Administração não 
possui mais discricionariedade para alterá-lo, adentrando em seu mérito. 

c) Revogação é a retirada de um ato administrativo legal do mundo jurídico, 
por razões de oportunidade e conveniência, isto é, em razão da análise do 
mérito administrativo. 

d) Cassação é a retirada de um ato administrativo ilegal, em virtude da 
entrada em vigor de nova lei que passa a considerar o referido ato 
compatível com a legislação.  

 
5. Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração. 

b) A lei reservará percentual dos cargos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, o que 
não vale para empregos públicos, pois a Constituição Federal só fez 
referência expressa a cargos. 

c) A lei não pode estabelecer casos de contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 
pois tal contratação fere a regra do concurso público para ingresso 
exclusivo na Administração Pública. 

d) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público.  
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6. No que diz respeito a Administração Pública, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a 

instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas 
de sua atuação. 

b) Somente por lei poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei ordinária, neste último caso, definir as áreas de sua 
atuação. 

c) Somente por lei específica poderá ser autorizada autarquia e criada a 
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 
fundação, cabendo à lei ordinária, em todos os casos, definir as áreas de 
sua atuação. 

d) Somente por lei poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
cabendo à lei complementar, em todos os casos, definir as áreas de sua 
atuação. 

 
7. Leia cada uma das afirmativas e em seguida marque a CORRETA: 
 
I. O servidor público pode responder pelos seus atos tanto na esfera cível, 

administrativa, quanto na criminal, porquanto são áreas independentes, 
não representando essa tríplice responsabilidade,  bis in idem. 

II. O servidor público sempre responderá pelos seus atos objetivamente, 
independente de dolo ou culpa. 

III. Caso um servidor público seja condenado criminalmente, não poderá ser 
pelo mesmo motivo responsabilizado também administrativamente, já que 
isso equivaleria a uma dupla punição pelo mesmo fato, o que é vedado 
pelo ordenamento jurídico brasileiro.  

 
a) Todas estão corretas; 
b) Somente a I está correta; 
c) Somente a III está errada; 
d) Todas estão erradas. 
 
8. Sobre as autarquias, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) São pessoas jurídicas de direito público. 
b) Integram a Administração Pública Indireta. 
c) Só podem ser criadas por lei específica. 
d) Seus bens não são públicos e, portanto, penhoráveis. 
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9. Leia cada uma das afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

I. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício 
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.  

II. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.  

III. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e 
dos fundamentos jurídicos, dentre outros casos, quando por exemplo 
imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções.  

 

a) Todas as alternativas estão corretas; 
b) Todas as alternativas estão incorretas; 
c) Somente a III está errada; 
d) Somente a II está errada. 
 

10. São exemplos de atos administrativos ordinatórios, EXCETO: 
 

a) Portaria; 
b) Circular; 
c) Memorando; 
d) Licença. 
 

11. Identifique as nomenclaturas usuais na Gestão Pública, faça a correlação 
e assinale a opção CORRETA: 
 

1.  LOM  
2.  PPA  
3.  LDO  
4.  LOA  
5.  LRF 
 

( ) É o instrumento de execução orçamentária.  
( ) Constituição do Município.  
( ) Estabelece os parâmetros para elaboração de peça orçamentária.  
( ) Estabelece limites para execução fiscal.   
( ) Instrumento de planejamento para quatro anos de governo. 
 

Sequência representativa da correlação: 
 

a) 4, 1, 3, 5, 2.    
b) 2, 4, 3, 1, 5; 
c) 4, 2, 3, 5, 1;  
d) 2, 1, 5, 3, 4. 
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12. O percentual máximo das receitas correntes permitido para gastos em 
despesas com pessoal no poder executivo municipal é de: 
 
a) 54,0 %; 
b) 51,4 %; 
c) 45,0 %; 
d) 60,0 %. 
 
13. O documento contábil emitido por ocasião da contratação da despesa 
denomina-se: 
 
a) Nota de compromisso; 
b) Nota de Empenho; 
c) Nota de Liquidação; 
d) Nota de pagamento.  
 
14. De acordo com o art.8º da Lei 725/05, são condições e requisitos básicos 
para ingresso no serviço público do município de Córrego Novo, EXCETO: 
 
a) Não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual ou federal; 
b) Nacionalidade brasileira; 
c) Gozo dos direitos políticos; 
d) Reputação ilibada.  
 
15. São condições para realização de concursos públicos no município de 
Córrego Novo: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Previsão de suporte orçamentário; 
b) Existência de vagas; 
c) Autorização da Câmara Municipal; 
d) Necessidade administrativa. 

 
16. Com base no Estatuto dos Servidores do município de Córrego Novo, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA: 
 
a) O concurso terá validade de 3 anos, prorrogável uma única vez, por igual 

período; 
b) A investidura em cargo público ocorre com a nomeação; 
c) No âmbito da Prefeitura o Secretário da unidade administrativa é 

autoridade competente para dar posse; 
d) Nos provimentos será reservada cota de 5% (cinco por cento) para 

portadores de necessidades especiais.  
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17. No estágio probatório o servidor será acompanhado em critérios como 
Assiduidade, Pontualidade, Eficiência e Responsabilidade, entre outros, 
durante o período de: Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) noventa dias; 
b) trinta e seis meses; 
c) sessenta dias; 
d) vinte e quatro meses.   
 
18. A exoneração “ De ofício” ocorrerá nas seguintes situações, EXCETO: 
 
a) quando se tratar de cargo em comissão; 
b) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 
c) quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal; 
d) quando o servidor faltar mais de 30 dias corridos ao trabalho. 
 
19. São licenças permitidas ao servidor no art. 90 do Estatuto dos 
Servidores, EXCETO: 
 
a) Licença para tratamento da própria saúde; 
b) Licença para atividade política; 
c) Licença para acompanhar Prefeito ou Presidente da Câmara; 
d) Licença para desempenho de mandato classista.  
 
20. Analise as afirmativas sobre os vencimentos e remunerações dos 
servidores e assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens 

pecuniárias, permanente ou temporárias; 
b) Os vencimentos não serão, em hipótese alguma, inferiores ao salário 

mínimo; 
c) Os vencimentos dos cargos públicos são irredutíveis, não podendo, 

porém, ser superiores à soma dos valores percebidos como remuneração, 
em espécie, a qualquer título, pelo prefeito do município; 

d) O pagamento dos servidores ocorrerá, impreterivelmente, no quinto dia 
útil do mês subsequente ao mês trabalhado.  
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

Texto 1 
 

Juíza de SC nega aborto a menina de 11 anos vítima de estupro; TJ apura 
caso 

A Justiça de Santa Catarina negou que uma criança, de 11 anos, vítima 
de estupro e grávida de 29 semanas, realizasse um aborto autorizado. Em 
despacho expedido em 1º de junho, a magistrada Joana Ribeiro Zimmer, da 
1ª Vara Cível de Tijucas, a 50 quilômetros de Florianópolis, decidiu pela 
permanência da criança em um abrigo com o objetivo de mantê-la afastada 
do possível autor da agressão sexual e também para impedir que a mãe da 
menina, responsável legal pela filha, levasse a cabo a decisão de 
interromper a gravidez. 

(...) 
Por envolver menores de idade, o caso segue em segredo de Justiça, 

mas o jornal O Estado de S. Paulo conseguiu acesso à decisão. As 
identidades da vítima e da mãe foram preservadas. 

No despacho, Joana Ribeiro Zimmer defendeu a continuidade da 
gestação por parte da criança. Ela citou que o aborto deve ser realizado até 
22 semanas de gravidez ou o feto atingir 500 gramas. 

(...) 
Já em um diálogo direto com a mãe, a juíza afirma que existem cerca 

de 30 mil casais que “querem o bebê”. “Essa tristeza para a senhora e para a 
sua filha é a felicidade de um casal”, disse a magistrada. “É uma felicidade 
porque eles não estão passando pelo o que eu estou passando”, respondeu 
a mãe da criança. 

“Estamos lutando para essa interrupção da gestação. Primeiro, porque 
a criança é assistida por lei. Ela está no enquadramento do aborto legal, por 
ser vítima de violência e por correr riscos de morte”, afirmou advogada 
Daniela Félix, que representa a família da vítima. “A gente tem, no Brasil, três 
casos de aborto que independe do tempo de gestação. Nesse caso, estamos 
amparados por dois (risco à saúde da gestante e estupro) – o terceiro caso 
seria o de anencefalia”, explicou a advogada. 

(...) 
De acordo com os médicos, os riscos à vida da vítima estão 

relacionados com a duração da gestação, e também com os procedimentos 
de parto e pós-parto a que uma criança de 11 anos será submetida. O 
descolamento de placenta e sangramento provocados pelo trabalho de parto 
prematuro e atonia uterina (falta de contrações do útero) após o nascimento 
do bebê foram alguns dos problemas citados pelos médicos. 

Estadão Conteúdo 
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Texto 2 
 

Homens também abortam 
 

É estarrecedor ver o julgamento voraz em cima da questão do aborto. 
Não que eu me considere favorável a tal questão. Mas o que me intriga é o 
seguinte: por que somente as mulheres são julgadas pelas suas decisões? 
Já pararam para pensar que HOMENS TAMBÉM ABORTAM? 
É importante ressaltar que a fecundação não se faz somente de uma parte. 
Ou será que todas essas mulheres que estão aí na batalha para sustentar 
seus filhos sozinhas, ou até adolescentes grávidas estereotipadas como 
"galinhas" (perdão: gíria da minha época), foram concebidas pelo "Espírito 
Santo"? 
Essa é apenas mais uma das tantas hipocrisias de uma sociedade ainda 
machista e preconceituosa. 

Minha reflexão, quero reforçar, que não é para dizer que sou a favor do 
aborto. No entanto, só quero que pensemos mais nesta frase: "HOMENS 
TAMBÉM ABORTAM! Sim, isso mesmo. Quando negam seus filhos, quando 
não ajudam a suprir a necessidade deles, não só no que diz respeito à 
pensão, mas também de afeto. Até quando vamos ficar julgando "Paulos 
Gustavos" que se demonstram muito mais pais do que os que se dizem 
homens, por se basearem só dá cintura pra baixo os seus desejos? Até 
quando vamos assistir a modelos de convivência como sendo apenas para 
fotos em molduras? Sejamos realmente homens no caráter, no respeito e 
deveres para com nossos filhos. Por que mulher "galinha" soa tão pejorativo 
e já o homem "galinha" soa "o popular" para não dizer daqueles ou aquelas 
que ainda os consideram "os fodões"? 

Portanto termino dizendo para vocês, homens e sociedade: "HOMENS 
TAMBÉM ABORTAM". Aprendam com outros "Paulos Gustavos", outros 
pais, que mesmo separados, honram seus filhos. Pois estes, sim, são 
HOMENS de verdade da cabeça aos pés. Em vez de dizerem "honrem suas 
calças", "honrem seus cérebros como seres racionais". 

(MEDONÇA, T.) 
 

21. Algumas matérias jornalísticas, têm uma tendência a se colocar direta ou 
indiretamente favorável ao fato mencionado. No caso do texto 1, pode-se 
afirmar que: 
 

a) O jornal se manifestou totalmente neutro à questão da decisão da juíza. 
b) O jornal se manifestou tendencioso ao demonstrar um certo apoio à 

decisão da juíza. 
c) O jornal se manifestou tendencioso ao demonstrar certo apoio à advogada 

da criança que se apresenta contrária à decisão da juíza. 
d) O jornal demonstrou-se indeciso, embora tenha deixado claro, em certos 

momentos, que a decisão da juíza foi pertinente. 
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22. Ao mencionar neste trecho “É importante ressaltar que a fecundação não 
se faz somente de uma parte. Ou será que todas essas mulheres que estão 
aí na batalha para sustentar seus filhos sozinhas, ou até adolescentes 
grávidas estereotipadas como "galinhas" (perdão: gíria da minha época), 
foram concebidas pelo "Espírito Santo"?”, o autor do texto quis mostrar: 
 
a) O machismo ainda bastante presente na sociedade atual, em que a 

mulher ainda é alvo de muita discriminação e julgamento perante grande 
parcela da sociedade. 

b) A depreciação da figura feminina, devido às suas atitudes sem 
preocupação com suas imagens na sociedade. 

c) A interpretação inadequada da metáfora “galinha”, uma vez que não há 
como estabelecer sentidos antagônicos para uma mesma palavra. 

d) O apoio racional e preciso no que diz respeito à distinção de 
comportamentos que devam ter os homens e as mulheres, no intuito de 
reforçar a diferença de gêneros e suas imagens, no que a sociedade 
considera como modelo ideal.  

 
23. Quando o autor cita “Paulo Gustavo”, subentende-se que: 
 
a) Sua intenção é reforçar a respeito da ideologia de gênero e direito dos 

casais homoafetivos poderem adotarem crianças. 
b) Sua intenção é reconhecer que os casais homoafetivos têm mais 

responsabilidade com os filhos do que os casais ditos como “tradicionais”. 
c) Subentende-se que não há mais respeito à criança e sua identidade, 

dando a elas a influência de outrens que possam prejudicar seu 
desenvolvimento como cidadão. 

d) Subentende-se que a questão de gênero e orientação sexual não tem 
nada a ver com a responsabilidade de um homem na figura de um pai, 
pois o que é importante é assumir seu papel no afeto e demais 
responsabilidades. 

 
24. “Por que mulher "galinha" soa tão pejorativo e já o homem "galinha" soa 
"o popular" para não dizer daqueles ou aquelas que ainda os consideram "os 
fodões". A palavra que define o sentimento do autor sobre a sociedade, 
levando em consideração o trecho acima é: 
 
a) Machismo;  
b) Empoderamento;  
c) Feminismo;  
d) Submissão.  
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25. No final do texto 2, o autor apresenta um chamado “em vez de dizerem 
honrem suas calças, honrem seus ‘cérebros como seres racionais’”. Esse 
apelo do autor é um chamado: 
 
a) À figura do homem enquanto identidade masculina. 
b) À responsabilidade do homem enquanto pai. 
c) À figura do homem enquanto ser viril e inteligente. 
d) À questão de a figura masculina não perder sua essência. 
 
26. “Por envolver menores de idade, o caso segue em segredo de Justiça, 
mas o jornal O Estado de S. Paulo conseguiu acesso à decisão.”. As 
orações destacadas estabelecem em relação à oração “o caso segue em 
segredo de justiça”: 
 
a) Explicação e conclusão;  
b) Causa e oposição; 
c) Oposição e oposição;  
d) Finalidade e oposição.  
 
27. “Ela citou que o aborto deve ser realizado até 22 semanas de 
gravidez ou o feto atingir 500 gramas.”. A oração destacada, 
sintaticamente, exerce função: 
 
a) De sujeito da oração principal. 
b) De predicativo da oração principal. 
c) De objeto direto da oração principal. 
d) De complemento nominal da oração principal. 
 
28. “Até quando vamos assistir a modelos de convivência como sendo 
apenas para fotos em molduras?” De acordo com o estudo da regência, na 
gramática normativa, o verbo destacado pode apresentar regências 
diferentes, alterando, assim, seu contexto na oração. Assinale a alternativa 
em que o sentido do verbo “assistir” apresenta-se distinto do que está 
destacado no trecho, devido o emprego da regência. 
 
a) Nunca assisti a jogos dentro de estádios.  
b) Deixe de assistir aos modelos estereotipados pela mídia, e busque olhar 

para dentro de si. 
c) Não sou de assistir aos discursos de ódio proferidos pelas redes sociais. 
d) Procuro assistir aqueles que mais necessitam, oferecendo quaisquer 

formas de ajuda. 
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29. “Portanto termino dizendo para vocês, homens e sociedade: "HOMENS 
TAMBÉM ABORTAM". O modalizador destacado iniciando o período pode 
ser substituído sem prejuízo de sentido por: 
 
a) No entanto; 
b) Por conseguinte; 
c) Contato;  
d) Porquanto. 

Texto 3 
 

O livro da juventude 
 

 
 

Quando começo um livro, minha preocupação com a capa é 
necessária? Será que o importante mesmo é a beleza, ou o mais importante 
é o conteúdo que está dentro dele? 

Abrir um livro é se autodescobrir, e, principalmente, na edição 
“Adolescência e Juventude” seu vocabulário é rebuscado, necessitando de 
uma atenção maior dos acontecimentos em cada frase. Neste livro o mistério 
é garantido, não apresenta índice nem sinopse, e além do mais, nessa 
edição as reviravoltas e emoções são transmitidas pelos parágrafos. 

Creio que o clímax dessa história acontece quando a maturidade inicia 
um novo capítulo, e ao decorrer as linhas, vamos tomando conhecimento de 
que a adolescência está acabando, e a próxima edição é sobre a vida adulta. 
(Texto escrito por um aluno do 1º ano do Ensino Médio, de 16 anos, em uma aula de Oficina 

de Texto) 

 
30. No último parágrafo, o autor: 
 
a) Reconhece que é apenas uma fase que, com o tempo, passa e novas 

etapas surgirão. 
b) Acomoda-se ao dizer que não adianta fazer nada, mas sim esperar a 

próxima edição que se manifesta na vida adulta. 
c) Deixa-se entregar pelo conformismo, por não acreditar que, na fase da 

adolescência, não há o que se fazer para ficar melhor. 
d) Demonstra um medo de enfrentar a próxima edição, por não aceitar que a 

juventude esteja indo embora. 
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31. Nas classes de palavras, existem as preposições. Estas, por sua vez, 
podem vir, em algumas situações por contrações ou combinações. Dos 
trechos retirados do texto 3, aquele em que a palavra destacada apresenta 
uma junção de preposição por combinação e não através da contração: 
 
a) “Quando começo um livro, minha preocupação com a capa é necessária? 

Será que o importante mesmo é a beleza, ou o mais importante é o 
conteúdo que está dentro dele?”. 

b) “Abrir um livro é se autodescobrir, e, principalmente, na edição 
“Adolescência e Juventude” seu vocabulário é rebuscado,(...)”. 

c) “Neste livro o mistério é garantido, não apresenta índice nem sinopse, e 
além do mais, nessa edição as reviravoltas e emoções são transmitidas 
pelos parágrafos.” 

d) Creio que o clímax dessa história acontece quando a maturidade inicia um 
novo capítulo, e ao decorrer as linhas, vamos tomando conhecimento de 
que a adolescência está acabando, e a próxima edição é sobre a vida 
adulta. 

 
Atente-se para o texto multimodal a seguir para responder a questão 32. 
 
 

 
 
32. Levando em consideração as orações “pois a melhor arma” e “para 
salvar o cidadão é a educação”, estabelece uma relação de: 
  
a) Explicação e finalidade;  
b) Causa e conclusão;  
c) Consequência e proporcionalidade; 
d) Explicação e causa. 
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33. A solidão não é por estar só; 
Todavia ela se faz presente quando você percebe que se tornou ausente. 

Será que é por que você é imperfeito? 
O que é ser perfeito?  
Fingir, talvez, morrer por dentro, mas corresponder aos interesses dos 

outrens.  
Talvez ser um bêbado não equilibrista, ou um "marginal", todavia sem 

perder o padrão.  
Ser o "esquisito", o "anormal", seu abraço já não importa, seu sorriso 

não faz diferença, seu amor tornou-se desamor. Por quê? Simplesmente 
porque você deixou sua alma gritar e ecoar o seu eu, distorcido pronto a 
sofrer o nocaute de uma sociedade hipócrita.  

("Desabafo da madrugada" – Mendonça, T.) 
 

 
 
“(...) distorcido pronto a sofrer o nocaute de uma sociedade hipócrita”. O não 
emprego do acento indicador da crase se dá pelo mesmo motivo que: 
 
a) Fico a pensar nas nossas ansiedades e angústias. 
b) Diga-me a respeito da questão da resiliência. 
c) Refiro-me a minha melhor fase da vida. 
d) Estive cara a cara com meus medos.  
 
34. “Eu sempre queria saber ____________ ela resolveu deixar sua casa.” A 
palavra que completa corretamente a lacuna acima é: 
 
a) porque;  
b) por que;  
c) porquê;  
d) por quê.  
 
 
 

https://web.facebook.com/photo/?fbid=5380553461963569&set=a.904478109571149&__cft__%5b0%5d=AZWvwD7ZHhSbIrcXlypne6RKM8A-ydJL2jLTlTjgw2Tup-jB5UGpy3yIlRFszJcZiB2tKALh1FxYe3Mn1GKhYIRnA7JJXLM2XuQKFuDY5Qvvy4JEYqDRruyYYvi_RsK0Q2cyJedCmrv9gZeHoqe8-bG_qY5yrzwjDwx-uy2IyJN39WnJuCDTd8MWGm0b5-LheLE&__tn__=EH-R
https://web.facebook.com/photo/?fbid=5380553461963569&set=a.904478109571149&__cft__%5b0%5d=AZWvwD7ZHhSbIrcXlypne6RKM8A-ydJL2jLTlTjgw2Tup-jB5UGpy3yIlRFszJcZiB2tKALh1FxYe3Mn1GKhYIRnA7JJXLM2XuQKFuDY5Qvvy4JEYqDRruyYYvi_RsK0Q2cyJedCmrv9gZeHoqe8-bG_qY5yrzwjDwx-uy2IyJN39WnJuCDTd8MWGm0b5-LheLE&__tn__=EH-R
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35. Em relação à acentuação gráfica, todas as palavras proparoxítonas 
devem receber acento. Observa-se essa regra em: 
 

a) Ríspido;  
b) Órfão;  
c) Secretária;   
d) Chalé.  
 

36. Dos ditos populares abaixo, assinale aquele em que a palavra destacada 
NÃO é um adjetivo. 
 

a) Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. 
b) Deus escreve certo por linhas tortas. 
c) Gato escaldado tem medo de água fria. 
d) Para cima todo santo ajuda. 
 

37. “Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa.” Em relação à 
palavra destacada é CORRETO afirmar que: 
 

a) Exerce a função de sujeito da oração; 
b) É um advérbio;  
c) Exerce função de complemento nominal;  
d) É um adjetivo.  
 

38. “Com os dias, Senhora, o leite na primeira vez coalhou.” O termo 
destacado é: 
 

a) Vocativo;  
b) Adjunto adnominal; 
c) Aposto; 
d) Núcleo do sujeito.  
 

39. O emprego da crase está INDEVIDO em: 
 

a) Chegamos à casa bem cedo. 
b) Refiro-me à Ana, prima do Cláudio. 
c) Entreguei os documentos à secretaria. 
d) Chegaremos à Itália no início da noite. 
 

40. “Certa vez uma conhecida me mostrou na coxa a marca "Paulinho".  
Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo apresenta a mesma função 
sintática do pronome destacado nesse trecho. 
 

a) Ninguém me viu durante o espetáculo. 
b) Todos me observavam sem titubearem.  
c) Algo me fascina nesse lugar. 
d) Já me trouxeram várias provas. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato ao final da prova. 
 

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO) 
 

RESPOSTAS DE 1 A 10 
 

RESPOSTAS DE 11 A 20 
 

RESPOSTAS DE 21 A 30 
 

RESPOSTAS DE 31 A 40 

                                       1 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

11 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

21 
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B 
 

C 
 

D 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

12 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

22 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

32 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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C 
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C 
 

D 
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D 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
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C 
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C 
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A 
 

B 
 

C 
 

D 
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15 
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A 
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37 
 

A 
 

B 
 

C 
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29 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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D 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 


