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PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Exortação 

Raul de Leoni 

Sê na vida a expressão límpida e exata 

Do teu temperamento, homem prudente; 

Como a árvore espontânea que retrata 

Todas as qualidades da semente! 

 

O que te infelicita é sempre a ingrata 

Aspiração de uma alma diferente, 

E meditares tua força inata 

Querendo transformá-la de repente! 

 

Deixa-te ser!...e vive distraído 

Do enigma eterno sobre que repousas 

Sem nunca interpretar o teu sentido!   

 

E terás, de harmonia com tua alma 

Essa felicidade ingênua e calma, 

Que é a tendência recôndita das coisas. 

 

1. A oração com que o autor inicia a poesia tem valor de: 

a) ordem e conselho. 

b) desejo e negação. 

c) dúvida e interrogação. 

d) conselho e desejo. 

2.Para o autor, as pessoas atingem sua felicidade: 

a) quando agem de acordo com sua realidade. 

b) quando desejam ser outros. 

c) quando pretendem se transformar. 

d) quando lutam contra si mesmos. 
 

3. Assinale a alternativa CORRETA conforme a função sintática dos termos grifados: 

a) A lição foi exposta por dois alunos – objeto direto. 

b) Nela tudo comove: sentimentos, atenção, voz e meiguice– vocativo. 

c) Correu pela cidade a notícia – adjunto adverbial. 

d) Mara preparou aperitivos pensativa – predicativo do objeto. 

 

4. Em “...as empregadas das casas saem apressadas, de latas e garrafas nas mãos, para a 

pequena fila do leite.” Os termos destacados são, respectivamente: 

a) Adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de matéria. 

b) Predicativo do sujeito e adjunto adnominal. 

c) Adjunto adnominal e complemento nominal. 

d) Adjunto adverbial de modo e adjunto adnominal. 
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5. Assinale a alternativa em que a função NÃO corresponde ao termo em destaque: 

a) Comer demais é prejudicial à saúde – complemento nominal 

b) Jamais me esquecerei de ti – Objeto indireto 

c) Ele foi cercado de amigos sinceros – agente da passiva 

d) Tinha grande amor à humanidade – objeto indireto 

 

6. Indique o item em que os numerais estão CORRETAMENTE empregados: 

a) Ao papa João Cinco sucedeu João Paulo Primeiro. 

b) Após o parágrafo nono, virá o parágrafo décimo. 

c) Depois do capítulo sexto, li o capítulo décimo primeiro. 

d) Antes do artigo dez vem o artigo nono. 

 

7. Assinale a alternativa que completa a frase: 

“_______não venho mais? Não venho______ já não aguento responder aos_______ de 

sua esposa.” 

a) por que – por que – por quê 

b) por que – por quê – porquês 

c) por que – porque – porquês 

d) porque – por que – porquê 

8. Aponte a frase em que há erro de concordância. 

a) Os sertões possuem um sopro épico. 

b) Promove-se festas beneficentes no meu colégio. 

c) Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia. 

d) Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida. 

 

9. “Aquele terrível monarca reuniu quanta gente a Terra possuía para atacar o inimigo.” 

Assinale a figura de pensamento contida na frase. 

a) hipérbole        b) eufemismo 

c) antítese            d) apóstrofe 

 

10. Em que alternativa o SE é partícula apassivadora? 

a) Entre-se pelo lado direito, não pelo esquerdo. 

b) De que se gosta mais em sua casa? 

c) Por que caminho se vai à cidade? 

d) Consolidou-se o regime, após a revolução. 

 

11. No Microsoft Office Excel 2010, para inserir a opção Filtro de Dados através da barra 

de menus é necessário ir ao: 

a) Menu Dados – Opção Filtro 

b) Menu Tabela – Opção Filtro 

c) Menu Editar – Opção Filtro 

d) Menu Arquivo – Opção Filtro 

 

12. Por padrão onde são armazenados os cookies, pequenos arquivos de textos que sites 

maliciosos instalam no computador sem a permissão do usuário para coletar informações 

e preferencias do utilizador? 
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a) C:\Documentos and Settings\seu nome de usuário\Cookies 

b) C:\Arquivos e Programas\Internet Explorer\Cookies 

c) C:\Windows\Cookies 

d) C:\Windows\Cookies\Seu nome de usuário 

13. Uma aluna após copiar um texto de uma página de pesquisa da internet, colou-o no 

editor de texto Microsoft Office 2010, utilizando as teclas de atalho Ctrl+V. Porém o 

resultado não foi o esperado porque o texto colado veio com a mesma formatação da 

página de pesquisa da Internet. O que a aluna deve fazer para que o texto seja copiado 

para o editor de texto sem as configurações da página? 

a) Acessar a opção Colar Especial e selecionar Texto sem Formatação 

b) Acessar o menu Editar e selecionar a opção Texto sem Formatação 

c) Acessar o menu Editar e selecionar a opção colar 

d) Acessar a opção transferir texto sem formatação 

 

14. Marcos foi ao mercado e gastou 1/6 da quantia que tinha em sua conta corrente. 

Depois pagou uma dívida no valor de R$ 180,00 e ainda sobraram R$ 540,00. Qual o 

valor que Marcos tinha em sua conta inicialmente? 

a) R$ 840,00 

b) R$ 900,00 

c) R$ 720,00 

d) R$ 860,00 

 

15. A soma do numerador e do denominador de uma fração é igual a 10. Se somarmos 4 

unidades ao numerador e subtrairmos 4 unidades do denominador, obteremos o inverso 

dessa fração. Qual o valor da fração? 

a) 
𝟑

𝟕
 

b) 
4

8
 

c) 
2

6
 

d) 
4

6
 

 

16. Em um simulado de matemática para concursos com 20 questões, uma pessoa acertou 

12. Qual a razão do número de questões erradas para o número total de questões do 

sumulado? 

a) 2/5 

b) 3/2 

c) 2/3 

d) 1/3 

 

17. Servidores Públicos são todas as pessoas físicas que mantêm relação de trabalho com 

a Administração Pública, direta, indireta, autárquica e fundacional. São exemplos de 

servidores públicos: 

 

a)Estatutários e Empregados Públicos. 
b) Empregados Públicos e Servidores Temporários. 
c) Estatutários e Servidores Temporários. 
d) Todas estão corretas. 
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18. ________ são as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem 

expressas por um agente público, previstos em número certo, com determinação própria 

e remunerados por pessoas jurídicas de direito público, devendo ser criados por Lei.  

 

a) Cargos         b) Empregos  c) Funções   d) Servidores  

 

19. _____ são pessoas físicas incumbidas de uma função estatal, de maneira transitória 

ou definitiva, com ou sem remuneração. O conceito é amplo – abrange todas as pessoas 

que de uma maneira ou de outra prestam um serviço público – estão abrangidos por esse 

conceito desde os titulares dos poderes do Estado até pessoas que se vinculam 

contratualmente com o Poder Público, como é o caso dos concessionários.  

 

a) Agentes Públicos  

b) Agentes com Cargos 

c) Agentes em Funções  

d) Agentes Servidores 

 

20. Por mais que lutemos, parece que estamos perdendo a luta contra a dengue. Os casos 

só aumentam ano a ano. Entre batalhas perdidas, surge uma esperança para virar o jogo 

dessa guerra: duas vacinas contra a doença estão em fase final de testes. A primeira delas 

é desenvolvida por um laboratório francês, o Sanofi Pasteur. A segunda é desenvolvida 

pelo__________. 

 

a) O Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP). 

b) O Instituto Oswaldo Cruz. 

c) Instituto Butantã. 

d) Todas estão erradas.  

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CANTIGA SUA PARTINDO-SE 

João Ruiz de Castelo Branco 

 

Senhora,  partem tão tristes 

Meus olhos  por vós, meu bem 

Que nunca tão tristes vistes 

Outros nenhuns por ninguém. 

Tão tristes, tão saudosos, 

Tão doentes da partida, 

Tão cansados, tão chorosos 

Da morte mais desejosos 

Cem mil vezes que da vida. 

 

Partem tão tristes os tristes 

Tão fora d`esperar bem, 

Que nunca tão tristes vistes 

Outros nenhuns por ninguém. 
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21. Assinale a única alternativa que NÃO se refere à cantiga lida: 

a) Uso de palavras de sentido negativo para descrever o sofrimento 

b) Expressão do sentimento feminino pela partida do ser amado 

c) Registro escrito em português arcaico 

d) Uso de “tão” expressando intensidade e comparação 

 

22. Na construção dos versos da cantiga, foram usados recursos de linguagem figurada. 

No verso: “ Senhora, partem tão tristes / 

Meus olhos por vós, meu bem.” Temos: 

 

a)Metonímia  b)Pleonasmo  c)Hipérbole  d)Metáfora 

 

23. De acordo com o gênero, o objetivo e o público a quem se destina o texto, o redator 

pode optar pelo uso do adjetivo ou locução adjetiva. Marque a opção em que a 

substituição da locução adjetiva por um adjetivo está INCORRETA: 

 

a) doença do fígado -  doença hepática 

b) mudança de forma – mudança morfológica 

c) alteração de sentido – alteração semântica 

d) águas da chuva –águas fluviais 

 

24. Assinale a única alternativa ERRADA: 

a) setingentésimo é o numeral ordinal correspondente a 700. 

b) oitenta em algarismos romanos é DXXX. 
c) “Entardecer” é uma palavra formada por derivação parassintética. 

d) As palavras a-ve-ri-guei, e-gip-cio, tungs-tê-nio e ads-trin-gên-cia estão separadas 

corretamente. 

 

25. A concordância entre sujeito e verbo e entre o nome e seus determinantes, é um 

importante mecanismo de construção e coesão do texto. Marque a única alternativa em 

que a concordância NÃO está correta: 

a) Tudo são festas nesta casa.    b) São três horas. 

c) Essas soluções são bastante adequadas.  d) Aqui nós estamos só. 

 

26. “Mal” e “Mau” são palavras homófonas, ou seja, tem o som muito parecido, mas são 

grafadas de formas diferentes e tem sentidos diferentes. Marque a alternativa em que 

foram empregadas indevidamente. 

a) Esse lobo mau tem cara de mal. 

b)Aquela personagem é o vilão, só faz o mal. 

c)Acho que fui  mal na prova. 

d)O time teve mau desempenho ao longo do campeonato. 

 

27. “Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a 

infância não como um filme em que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, 

na ordem certa, sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim.” 

Qual das ideias abaixo expressa o sentido da palavra “então” no contexto? 

 

a)adição  b)oposição  c)conclusão  d)conseqüência 
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28. Muitas palavras de nossa língua têm sua grafia definida não por causa de um conjunto 

de regras coerentes, mas por sua etimologia. Marque a única alternativa em que todas as 

palavras estão grafadas corretamente. 

a) granjear – gorjeta – agiotagem – sarjeta 

b) agilidade – nojeira – lisongeiro – ferruginoso 

c) pexincha – repuxo – encaixe – enchaqueca 

d) lambujem – varegista – enjeitado – enchurrada 

 

29. Figuras de sintaxe são recursos de expressão criados com base na construção sintática 

das frases. Marque a única alternativa ERRADA com relação à identificação das figuras 

de sintaxe. 

a)Na laranja e na couve picada – os ares brasileiros da feijoada (Elipse) 

b)Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro.(Assíndeto) 

c)Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! (Pleonasmo) 

d)És bela – eu moço; tens amor – eu medo. (Anáfora) 

 

30. Assinale a opção em que é indeterminado o sujeito da oração: 

a) Trata-se, definitivamente, de versões infundadas. 

b) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. 

c) Não se dê atenção aos maledicentes. 

d) Fazia semanas que ele viajara. 

 

31. Dentre as afirmações abaixo, apenas uma está INCORRETA. Marque-a. 

a) Hemeroteca é o coletivo de jornais e revistas arquivadas. 

b) A locução adjetiva “do paraíso” pode ser substituída pelo adjetivo “paradisíaco”. 

c) A abreviatura de hora(s) é “hs”. 
d) O adjetivo pátrio empregado para quem nasce em Florianópolis é florianopolitano. 

 

32. Indique o item no qual há palavras separadas em desacordo com as regras da divisão 

silábica: 

a) pers-pi-caz ,ca-a-tin-ga ,  vo-o 

b) ma-go-a,  má-goa – hec-ta- re 

c) ex-ces-si-vo ,pa-ra-guai-o, ses-são 

d) piau-i-en-se, cis-an-di-no, fri-ís-si-mo 

 

33. Assinale a opção em que todos os vocábulos deverão ser graficamente acentuados por 

serem proparoxítonos. 

a) ariete – bramane – vermífugo  b)azafama – filantropo – pudico 

c)rubrica – hieróglifo – decano  d)périplo – aziago – maquinaria 

 

34. Nas palavras ANJINHO, CARROCINHAS, NOSSA e RECOLHENDO, podemos 

detectar a seguinte quantidade de fonemas: 

a) três, quatro, dois, quatro  b) cinco, nove, quatro, oito 

c)seis, dez, cinco, oito  d) sete, onze, cinco, dez 

 

35. Hipônimos são palavras que, embora apresentem sentidos diferentes uma da outra, 

pertencem ao mesmo campo semântico. Dentre as alternativas abaixo, apenas uma não 

contém palavras hipônimas. Marque-a. 

a) piloto – enfermeira – dentista – médico  b)café – suco –vinho – chá 

c)pedestre – feijoada – viuvez – restaurante d)almoço– lanche-jantar–    merenda 
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36.  “No entanto a feira burburinha 

Vão chegando as burguesinhas pobres, 

E as criadas das burguesinhas ricas,  

E mulheres do povo,  

E as lavadeiras da redondeza.” 

 

A figura de linguagem presente no trecho acima é: 

a) Polissíndeto b)Assíndeto  c)Pleonasmo  d)Zeugma 

 

37. Na frase: “A moça ensinava pintura a meia dúzia de garotos.” A expressão em 

destaque é: 

a) sujeito  b) objeto direto c) objeto indireto  d) predicativo 

 

38. Entre as frases a seguir, há uma na qual a concordância do verbo ser está em desacordo 

com a norma padrão. Marque-a. 

 

a) Esqueça pai, isto já são coisas do passado. 

b) Em minha classe, o líder é eu. 

c) Daqui até o muro são cinco metros. 

d) Os Sertões é um livro muito interessante. 

 

39. A crase é a fusão da preposição e do artigo “a”. Baseado nisso, marque a alternativa 

em que é indevido o uso da crase. 

 

a) Vou à casa depois da aula de português. 

b) O papa regressou à Itália. 

c) A sentença foi favorável à ré. 

d) Fui ao sítio, depois voltei à cidade. 

 

40. Observe nas frases a colocação dos pronomes oblíquos e marque a única alternativa 

que está de acordo com a norma padrão. 

a) Nunca soubemos quem roubava-nos. 

b) Em se tratando de conhecimentos gerais, podemos contar com ele. 

c) Agora, se ajeite e durma bem. 

d) Contaria-me tudo, se quisesse. 

 

 




