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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

01. A ALEPE – Assembleia Legislativa do estado de Per-

nambuco – é um órgão do Poder Legislativo, que a cada qua-

driênio elege precisamente: 

 

A) 38 deputados 

B) 46 deputados 

C) 49 deputados 

D) 52 deputados 

E) 54 deputados 

 

 

02. Em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), atualizou as regiões geográficas de todo o país, re-

nomeando as antigas mesorregiões, que passaram a ser de-

nominadas de regiões intermediárias. Com a atualização 

dessa divisão regional do Brasil, o município de Paranatama, 

hoje, encontra-se em qual região geográfica intermediária? 
 

A) Recife 

B) Caruaru 

C) Serra Talhada 

D) Petrolina 

E) Garanhuns 

 

 

03. Todos os cargos abaixo são originários de caráter eletivo, 

EXCETO: 
 

A) Vereador 

B) Vice-Prefeito 

C) Deputado Estadual 

D) Conselheiro Tutelar 

E) Defensor Público 

 

 

04. O gentílico dado às pessoas que nascem em Paranatama 

corresponde a:  
 

A) Paranatamano 

B) Paranatamaense 

C) Paranatense 

D) Paranatamense 

E) Paranatemense 

 

 

05. Todos os estados abaixo estão entre as quatro unidades 

federativas do Brasil com o maior Produto Interno Bruto 

(PIB) do país, EXCETO: 
 

A) Rio de Janeiro 

B) São Paulo 

C) Pernambuco 

D) Minas Gerais 

E) Rio Grande do Sul 

 

 

06. Elon Reeve Musk, empreendedor e filantropo sul-

africano-canadense, naturalizado norte-americano, considera-

do pela revista Forbes como o homem mais rico do mundo, 

intentou-se pela compra de uma rede social de grande expres-

sividade. A rede social, pela qual Elon Musk ousou comprar 

corresponde a: 
 

A) Twitter 

B) Facebook 

C) WhatsApp 

D) Instagram 

E) Telegram 

 

 

07. É sabido que o Congresso Nacional é o órgão constitucio-

nal que exerce, no âmbito federal, as funções do poder legis-

lativo, quais sejam, elaborar/aprovar leis e fiscalizar o Estado 

brasileiro (suas duas funções típicas), bem como administrar 

e julgar (funções atípicas). Composto de duas casas legislati-

vas: o Senado Federal (integrado por 81 senadores, que repre-

sentam as 27 unidades federativas (os 26 estados e o Distrito 

Federal) e a Câmara dos Deputados (integrada por 513 depu-

tados federais, que representam o povo), o Congresso Nacio-

nal tem, atualmente, como seu presidente: 
 

A) Deputado Luciano Bivar 

B) Senador Elmano Férrer 

C) Deputado Arthur Lira 

D) Senador Rodrigo Pacheco 

E) Deputado Rui Falcão 

 

 

08. Os estados brasileiros que têm como capitais Cuiabá, Boa 

Vista e Porto Velho, são respectivamente: 
 

A) Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia. 

B) Mato Grosso, Roraima e Rondônia. 

C) Mato Grosso, Acre e Amapá. 

D) Mato Grosso, Rondônia e Roraima. 

E) Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima. 

 

 

09. Em um contexto geográfico, sabemos que o rio São Fran-

cisco, popularmente conhecido por Velho Chico, é um dos 

mais importantes cursos de água do Brasil. O rio, que passa 

por cinco estados brasileiros, tem sua nascente geográfica no 

município de: 
 

A) Medeiros/MG. 

B) Sobradinho/BA. 

C) Petrolina/PE. 

D) Penedo/AL. 

E) Canindé de São Francisco/SE. 

 

 

10. Assinale, entre as alternativas abaixo, a que representa o 

principal elemento na geração de receita para o estado de 

Pernambuco. 
 

A) Pecuária. 

B) Agropecuária. 

C) Indústria. 

D) Comércio. 

E) Serviços. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
 

11. Em 1932 surgiu no Brasil o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. Sobre este tema considere: 
 

I- Teve como principal idealizador, o educador Paulo Freire, 

que defendia uma educação pública efetiva; 
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II- Este documento propunha uma nova função social para a 

educação como motor para redução de desigualdades; 

III- Um dos pontos abordados era a setorização da educa-

ção, destinando espaços distintos para meninos e meninas; 

IV- O documento foi elaborado durante o Governo de Getúlio 

Vargas. 
 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

12. O construtivismo é uma abordagem pedagógica que con-

sidera o conhecimento como resultado de uma construção 

mediada por um docente, que estimula o aluno a aprender. 

Seguindo esta teoria, podemos afirmar, como uma das carac-

terísticas do ensino construtivista que: 
 

A) todas as mudanças de comportamento derivam de 

uma resposta individual a eventos (estímulos) que 

ocorrem no meio. 

B) tem o reforço como elemento chave na prática peda-

gógica, que é o condicionamento do indivíduo a rea-

gir em determinadas situações.  

C) o que interessa ao professor, numa resposta, não é 

estar “certa” ou “errada” e, sim, como o aluno che-

gou a "tal" resposta. 

D) tem como objetivo a transmissão dos padrões, nor-

mas e modelos dominantes. 

E) tem um caráter pedagógico e político ao mesmo 

tempo, pois dialoga a educação e o aprendizado com 

o contexto histórico no qual se insere. 

 

 

13. Podemos citar CORRETAMENTE, entre as competências 

gerais da educação básica: 
 

“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 

apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possi-

bilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao _______________ e ao seu 

_____________, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade.” 
 

A alternativa que completa CORRETA e respectivamente as 

lacunas acima é: 
 

A) Exercício de cidadania; projeto de vida. 

B) Posicionamento ético; conhecimento interpessoal. 

C) Senso de responsabilidade; compromisso ético. 

D) Argumento de ideias; conhecimento de mundo. 

E) Recurso intelectual; cuidado de si. 

 

 

14. A BNCC afirma que as decisões pedagógicas devem estar 

orientadas para o desenvolvimento de competências. Isso 

significa levar em conta o que os alunos devem saber, e por 

outro: 
 

A) O que podem “vir a saber”. 

B) O que devem “saber fazer”. 

C) O que precisam “conhecer”. 

D) O que assegure “poder viver”. 

E) O que oferecem “na vida em comunidade”. 

 

 

15. O Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica 

depende da valorização das situações lúdicas de aprendiza-

gem nos anos iniciais. Isso significa: 
 

I- A necessária articulação com as experiências vivenciadas 

na Educação Infantil; 

II- Prever tanto a progressiva sistematização dessas experi-

ências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas 

formas de relação com o mundo; 

III- Novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os 

fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclu-

sões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. 
 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

16. Leia o trecho abaixo e responda: 
 

“Art. 21. O ______________ será exercido, em igualdade de 

condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a 

legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em 

caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária com-

petente para a solução da divergência.” 
 

O termo faltante no artigo extraído do Estatuto da Criança e 

do Adolescente está localizado CORRETAMENTE na alter-

nativa: 
 

A) Pátrio poder. 

B) Direito de Guarda. 

C) Direito de Tutela. 

D) Apadrinhamento. 

E) Poder familiar. 

 

 

17. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma 

CORRETAMENTE sobre os objetivos do ensino fundamen-

tal de 9 anos. 
 

A) A compreensão do ambiente natural e social, do sis-

tema político, da tecnologia, das artes como domí-

nios humanos. 

B) O desenvolvimento da capacidade de aprender, ten-

do como meios básicos o pleno domínio da leitura, 

da escrita e do cálculo. 

C) O fortalecimento dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social, em ruptura com os valores familiares. 

D) O ensino a distância utilizado como complementação 

da aprendizagem em disciplinas em que faltem do-

centes. 

E) Conteúdos que tratem dos direitos das crianças e dos 

adolescentes em contexto de infrações. 

 

 

18. Leia o trecho extraído da Lei n° 11.645/08: 
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Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena. 
 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo 

incluirá diversos aspectos da história e da cultura que carac-

terizam a _____________________, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos 

africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 

a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contri-

buições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. 
 

A lacuna se refere ao trecho apresentado pela alternativa: 
 

A) Formação da população brasileira. 

B) Democracia racial brasileira. 

C) Proposta eugênica brasileira. 

D) Definição eurocêntrica brasileira. 

E) Distribuição espacial da população brasileira. 

 

 

19. A Resolução CD/FNDE nº 17/2013 estabelece procedi-

mentos para a transferência obrigatória de recursos financei-

ros aos municípios e ao Distrito Federal, a título de apoio 

financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento 

da educação infantil para o atendimento de crianças na faixa 

etária: 
 

A) Até o completar um ano de idade. 

B) Até os dois anos de idade. 

C) De zero a quarenta e oito meses de idade. 

D) De zero a vinte e quatro meses de idade. 

E) Durante todo o ensino infantil. 

 

 

20. Uma das condições para a transferência de renda proposta 

pela Resolução CD/FNDE nº 17/2013 é: 
 

A) Terem sido computadas no Censo Escolar da Educa-

ção Básica do ano anterior ao da solicitação do apoio 

financeiro suplementar. 

B) Terem sido computadas como alunos de dupla ma-

trícula, ou seja, na educação básica e na educação 

especial. 

C) A família deve comprovar ser registrada no Progra-

ma de vulnerabilidade social de seu município e vi-

ver com menos de 1 salário mínimo. 

D) A família deve comprovar ser registrada no Progra-

ma de vulnerabilidade social de seu município e vi-

ver com menos de 2 salários mínimos. 

E) A criança deve possuir alguma condição crônica que 

potencialize sua necessidade de atenção primária. 

 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Nos termos do Código Penal, é CORRETO afirmar que 

aquele que pratica a conduta típica de expor a vida ou a saúde 

de outrem a perigo direto e iminente incorre no crime de: 
 

A) Perigo de contágio venéreo. 

B) Perigo para a vida ou saúde de outrem. 

C) Perigo de contágio de moléstia grave. 

D) Perigo de abandono. 

E) Perigo de liberação. 

 

 

22. De acordo com as disposições do Código Penal Brasilei-

ro, pratica o crime de calúnia aquele que caluniar alguém, 

imputando-lhe falsamente fato definido como crime. De 

acordo com o referido dispositivo de Lei, é CORRETO afir-

mar que: 
 

A) Como regra geral é admitida a exceção da verdade. 

B) É admitida a exceção da verdade se do crime impu-

tado, embora de ação pública, o ofendido foi absol-

vido por sentença irrecorrível. 

C) É admitida a exceção da verdade se, constituindo o 

fato imputado crime de ação privada, o ofendido não 

foi condenado por sentença irrecorrível. 

D) Não é admitida a exceção da verdade como regra ge-

ral. 

E) A exceção da verdade nunca é admitida. 

 

 

23. A conduta típica de “Subtrair o condômino, coerdeiro ou 

sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, 

a coisa comum” prevista no Código Penal é tipificada como: 
 

A) Furto. 

B) Roubo. 

C) Apropriação indébita. 

D) Furto de coisa comum. 

E) Corrupção passiva.  

 

 

24. Assinale a alternativa que apresenta a conduta típica do 

crime de “Paralisação do trabalho, seguida de violência ou 

perturbação da ordem”. 
 

A) Participar de suspensão ou abandono coletivo de tra-

balho, provocando a interrupção de obra pública ou 

serviço de interesse coletivo. 

B) Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comer-

cial ou agrícola, com o intuito de impedir ou emba-

raçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo 

fim danificar o estabelecimento ou as coisas nele 

existentes ou delas dispor. 

C) Frustrar, mediante fraude ou violência, direito asse-

gurado pela legislação do trabalho. 

D) Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação le-

gal relativa à nacionalização do trabalho. 

E) Participar de suspensão ou abandono coletivo de tra-

balho, praticando violência contra pessoa ou contra 

coisa. 

 

 

25. Sobre o alistamento de estrangeiros como eleitores nas 

eleições do Brasil, assinale a alternativa CORRETA, com 

base na Constituição Federal de 1988. 
 

A) Os estrangeiros não podem se alistar como eleitores. 

B) Os estrangeiros que residem no Brasil são obrigados 

a se alistarem como eleitores. 

C) Os estrangeiros que residem no Brasil podem se alis-

tar como eleitores apenas se estiverem há mais de 2 

(dois) anos. 
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D) Os estrangeiros podem se alistar como eleitores, 

desde que estejam residindo no país há mais de 05 

(cinco) anos. 

E) Os estrangeiros que residem no Brasil podem se alis-

tar como eleitores quando quiserem.  

 

 

26. A Constituição Federal de 1988 estabelece que os Estados 

podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se 

para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou 

Territórios Federais, mediante: 
 

A) Aprovação da população diretamente interessada, 

através de referendo e do Congresso Nacional, por 

lei complementar. 

B) Aprovação da população diretamente interessada, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por 

lei ordinária. 

C) Aprovação da população diretamente interessada, 

através de referendo, e do Congresso Nacional, por 

lei ordinária. 

D) Aprovação da população diretamente interessada, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por 

lei delegada. 

E) Aprovação da população diretamente interessada, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por 

lei complementar. 

 

 

27. A competência de impedir a evasão, a destruição e a des-

caracterização de obras de arte e de outros bens de valor his-

tórico, artístico ou cultural, nos termos da Constituição Fede-

ral de 1988 é: 
 

A) Privativa dos Estados e Municípios. 

B) Privativa da União. 

C) Concorrente entre União e Estados somente. 

D) Da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

E) Privativa dos Municípios.  

 

 

28. Quando não forem prestadas contas devidas, na forma da 

lei, pelos Municípios, é CORRETO afirmar que: 
 

A) O Estado poderá, excepcionalmente, intervir nos 

Municípios, mas a regra geral é de não intervenção.  

B) O Estado não poderá intervir nos Municípios. 

C) O Estado deverá intervir nos Municípios, pois a re-

gra geral é a da intervenção. 

D) O Estado pode intervir apenas em dois Municípios 

por ano. 

E) O Estado poderá intervir apenas em um Município 

do território.  

 

 

29. Com base na Constituição Federal de 1988, é CORRETO 

afirmar que o servidor público da administração direta, autár-

quica e fundacional, investido no mandato de Vereador, ha-

vendo compatibilidade de horários: 
 

A) Não perceberá as vantagens de seu cargo, emprego 

ou função, nem a do mandato eletivo.  

B) Não perceberá as vantagens de seu cargo, emprego 

ou função. 

C) Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 

função, com prejuízo da remuneração do cargo eleti-

vo. 

D) Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 

função, sem prejuízo da remuneração do cargo eleti-

vo, e, não havendo compatibilidade, será mantido no 

cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração. 

E) Perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou 

função, sem prejuízo da remuneração do cargo eleti-

vo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do 

cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar 

pela sua remuneração. 

 

 

30.  A Constituição Federal de 1988 estabelece que a educa-

ção, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o traba-

lho. Ainda de acordo com o texto constitucional, é COR-

RETO afirmar que o ensino é livre à iniciativa privada, aten-

didas as seguintes condições: 
 

A) Cumprimento das normas gerais da educação nacio-

nal e a autorização e avaliação de qualidade pelo 

Ministério Público. 

B) Cumprimento das normas gerais da educação nacio-

nal e a autorização e avaliação de qualidade pelo De-

fensor Público. 

C) Cumprimento das normas gerais da educação nacio-

nal e a autorização e avaliação de qualidade pelo 

Poder Público. 

D) Cumprimento das normas gerais da educação nacio-

nal e a autorização e avaliação de qualidade pelo Pa-

trimônio Público. 

E) Cumprimento das normas gerais da educação nacio-

nal e a autorização e avaliação de qualidade pelo pú-

blico geral.  

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

As questões de 01 a 06 dizem respeito ao Texto. Leia-o aten-

tamente antes de respondê-las. 
 

(Texto) 
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31. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE 

as lacunas presentes nas linhas 2 e 11 do Texto, respectiva-

mente. 

 

A) A – à. 

B) A – a. 

C) Há – à. 

D) Há – a. 

E) À – à. 

 

 

32. Sobre a concordância verbal e nominal presente no Texto, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Há erro de concordância em: “Já viu azeitona que é 

cultivada com música clássica? Em Minas Gerais, 

isso existe.” (linhas 1 e 2). 

B) Há erro de concordância em: “[...], a produtora Ro-

sana Chiavassa, que é apaixonada por música, deci-

diram espalhar caixas de som entre os pés de azeito-

na como um tratamento para as plantas.” (linhas 3 a 

5). 

C) A palavra “maltratadas” (linha 7) deveria ter sido 

empregada no singular. 

D) Não há erro de concordância em nenhum dos perío-

dos presentes no Texto. 

E) Há erro de concordância em: “Os frutos dessas oli-

veiras produziram uma iguaria que ganhou até prê-

mio internacional de azeite mais delicado.” (linhas 

25 a 28). 

 

 

33. A palavra “iguaria” empregada na linha 26 possui o se-

guinte significado: 

 

A) Que se encontra em estado de decomposição; estra-

gado. 

B) Que provoca sensação desagradável. 

C) Que é de má qualidade; ordinário. 

D) Que é extremamente mau e cruel e que causa aver-

são. 

E) Toda comida refinada que não foge à ideia de boa 

preparação, delicadeza e sabor. 

 

 

34. Sobre as ideias apresentadas pelo Texto, depreende-se 

que: 

 

I- Rosana decidiu espalhar caixas de som entre os pés de 

azeitonas a fim de introduzir a música como forma de trata-

mento para as plantas; 

II- Todo o trabalho desempenhado por Rosana não possui 

respaldo científico ou acompanhamento de um profissional. 

No entanto, isso não interfere na qualidade do crescimento 

das plantas a qual vem sendo observada diariamente; 

III- Rosana achou por meio da música uma forma de cuidar 

das oliveiras. A despeito da introdução da música, a produ-

ção das oliveiras melhorou. 
 

Dos itens acima: 
 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

35. Sobre as regras de acentuação presente no Texto, assinale 

a alternativa CORRETA. 
 

A) A palavra “pés” (linha 4) é acentuada pela regra de 

que todas as palavras oxítonas devem ser acentua-

das. 

B) A palavra “influência” (linha 15) é acentuada pela 

mesma regra da palavra “subterrânea” (linha 10). 

C) As palavras “até” (linha 27) e “prêmio” (linha 27) 

são acentuadas pela mesma regra. 

D) Não há no Texto palavras acentuadas pela regra de 

que todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. 

E) As palavras “biológica” (linha 21) é acentuada pela 

mesma regra de “há” (linha 9) 

 

 

36. Acerca da pontuação presente no Texto, assinale a alter-

nativa CORRETA. 
 

A) A vírgula empregada na linha 15 não poderia ser 

substituída por travessão. 

B) Há erro de pontuação na linha 25 do Texto. 

C) Uma vírgula poderia ser corretamente empregada 

imediatamente após “Tudo” (linha 14), sem causar 

prejuízos às regras de pontuação. 

D) As vírgulas empregadas nas linhas 3 e 4 do Texto fo-

ram utilizadas para isolar uma oração subordinada 

adjetiva explicativa. 

E) Há erro de pontuação na linha 2 do Texto. 

 

 

37. Há um caso exclusivo de ambiguidade na seguinte alter-

nativa: 
 

A) José disse a Pedro que encontrara seu pai na feira. 

B) Fazem dois anos que não nos vemos. 

C) Eu simpatizo por você. 

D) Não deixe-me aqui. 

E) Deixe eu ver. 

 

 

38. Com base na coesão e coerência, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

(Fonte adaptada: Agnaldo Martino: Esquematizado - Português: 
gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursi-

va> Acesso em 30 de junho de 2022) 

 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANATAMA (PE)   

 

 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 6º AO 9º ANO 6 
 

A) A coesão e a coerência são dois princípios funda-

mentais na construção da textualidade. 

B) A textualidade consiste no conjunto de característi-

cas que fazem com que um texto seja assim conce-

bido e não como um conjunto de palavras, frases ou 

sequência de frases. 

C) A coesão é uma decorrência da própria continuidade 

exigida pelo texto, a qual, por sua vez, é exigência 

da unidade que dá coerência ao texto. 

D) A coerência é uma propriedade que tem a ver com as 

possibilidades de o texto funcionar como uma peça 

comunicativa - unidade -, como um meio de intera-

ção verbal. 

E) Ocorre a coesão textual quando a interpretação de 

algum elemento no discurso não é dependente da de 

outro. 

 

 

39. Com base nas figuras de construção ou de sintaxe, assina-

le a alternativa que representa CORRETAMENTE um caso 

de “anacoluto”. 
 

A) Ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tu-

do! 

B) “Afasta de mim esse cálice, pai!” 

C) Solange é linda, meiga, sorridente, simpática. 

D) A rosa, entreguei-a ao meu amor. 

E) Mulheres, impossível viver sem elas! 

 

 

40. De acordo com as figuras de pensamento, analise: 
 

“Consiste na aproximação de ideias, palavras ou expressões 

de sentidos opostos. Exemplo: Quando os tiranos caem, os 

povos se levantam.” 

 
 (Fonte adaptada: Agnaldo Martino: Esquematizado - Português: 

gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursi-

va> Acesso em 30 de junho de 2022) 

 

Com base na citação acima, assinale a alternativa que corres-

ponde a figura de pensamento predominante. 

 

A) Antítese. 

B) Antonomásia. 

C) Catacrese. 

D) Comparação. 

E) Gradação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


