
  

 
PROCESSO PÚBLICO SELETIVO DE GUAPIMIRIM 

INSTRUÇÕES 
Leia atentamente 

 
PARA REALIZAR A PROVA, VOCÊ DISPÕE DE 4 (QUATRO HORAS) 

 
VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O SEGUINTE MATERIAL 

 Um cartão-resposta 
 Um caderno de provas contendo as questões objetivas, cada uma apresentando quatro 

alternativas:  a),  b),  c)  e  d). 
 

 

OBSERVE 
 

 Após a ordem para o início da Prova, confira o material recebido, verificando se o caderno de questões 
que recebeu corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, e se a sequência da numeração das 
questões e paginação estão corretas. Havendo irregularidades, comunique imediatamente ao fiscal. 

 
 Não permaneça com qualquer equipamento eletrônico durante a prova, caso contrário será eliminado 

do concurso. 
 
 Verifique no cartão-resposta se o seu nome está correto e assine. 
 
 O caderno de prova poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no 

cartão-resposta serão válidas para correção. 
 
 Leia com atenção cada questão e marque no cartão-resposta a alternativa que mais adequadamente 

responde a cada uma das questões. Preste atenção, pois a maneira correta de marcar é cobrir, 
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço correspondente, conforme mostrado no 
próprio cartão-resposta. 

 
 O cartão-resposta não poderá ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. E, também, não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie. 

 
 Formas diferentes de marcação farão com que o cartão-resposta seja rejeitado pelo processo de 

correção eletrônica. 
 

 
ATENÇÃO, não serão registradas as questões em que houver: 
     Falta de nitidez na marcação 
     Marcação de mais de uma alternativa 
 
FAÇA A PROVA COM CALMA, pois mesmo que termine antes, só poderá sair da sala 60 minutos após o seu 
início. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão-resposta devidamente assinado. Caso contrário será 
eliminado do concurso 

 
NÃO ESQUEÇA DE RECOLHER SEUS PERTENCES E SEU DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

 
BOA PROVA 

 
 

CARGO  ES
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LINGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões. 

Bem no fundo 
  
No fundo, no fundo,  
bem lá no fundo,  
a gente gostaria  
de ver nossos problemas  
resolvidos por decreto 
 
a partir desta data,  
aquela mágoa sem remédio  
é considerada nula  
e sobre ela — silêncio perpétuo 
 
extinto por lei todo o remorso,  
maldito seja quem olhar pra trás,  
lá pra trás não há nada,  
e nada mais 
 
mas problemas não se resolvem,  
problemas têm família grande,  
e aos domingos saem todos a passear  
o problema, sua senhora  
e outros pequenos probleminhas. 
 

(Paulo Leminski. Distraídos venceremos. 3ª. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.) 

 
 

1) No poema de Leminski, o modo de 
organização textual predominante é o: 
a) narrativo. 
b) injuntivo. 
c) argumentativo. 
d) preditivo. 
 
2) Considerando-se a linguagem empregada 
na última estrofe, é correto afirmar que o poeta: 
a) valeu-se exclusivamente da denotação. 
b) não fez uso de figuras de linguagem. 
c) empregou especialmente a conotação. 
d) não trabalhou com a plurissignificação. 
 
3) Na segunda estrofe do poema, lemos:  “e 
sobre ela — silêncio perpétuo”. O pronome 
pessoal destacado refere-se, anaforicamente, ao 
seguinte termo: 
a) desta data 
b) aquela mágoa sem remédio 
c) considerada nula 
d) família grande 
 
4) Em que verso foi empregada a voz 
passiva? 
 

a) “maldito seja quem olhar pra trás” 
b) “problemas têm família grande” 
c) “e aos domingos saem todos a passear “ 
d) “mas problemas não se resolvem” 

 
5) No verso “lá pra trás não há nada”, o termo 
“nada” exerce a função de: 
a) objeto direto. 
b) predicativo. 
c) sujeito. 
d) adjunto adnominal. 
 
6) Os textos literários, sobretudo os poéticos, 
resultam de uma criteriosa seleção vocabular. 
Dessa forma, as palavras são inseridas em 
diferentes campos semânticos.  Que verso 
abaixo trata de um campo semântico diferente 
dos demais? 
a) “resolvidos por decreto” 
b) “a partir desta data” 
c) “maldito seja quem olhar pra trás” 
d) “extinto por lei todo o remorso” 
 
7) Analisando-se os elementos mórficos do 
substantivo “probleminha”, é correto afirmar que 
ele resulta de uma: 

http://pauloleminskipoemas.blogspot.com.br/2008/09/bem-no-fundo-paulo-leminski.html
http://pauloleminskipoemas.blogspot.com.br/2008/09/bem-no-fundo-paulo-leminski.html
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a) flexão.  
b) derivação. 
c) composição. 
d) justaposição. 
 
8) Nos versos “a partir desta data,/aquela 
mágoa sem remédio/é considerada nula/ e sobre 
ela — silêncio perpétuo”, o poeta realiza uma 
descrição, utilizando, para isso, os seguintes 
adjetivos: 
a) nula/perpétuo. 
b) mágoa/nula. 
c) silêncio/perpétuo. 
d) mágoa/silêncio. 
)  

9) A partir do questionamento que Mafalda faz 
no último quadrinho da tirinha, podemos inferir 
que ela: 
a) está acostumada com o mundo. 
b) concorda com o Miguelito. 
c) não compreende o Miguelito.  
d) não está feliz com o mundo. 
 
10) Em “Será que o mundo está assim porque 
está cheio de Miguelitos?”, o substantivo 
“Miguelitos” mantém uma relação de 
subordinação com a palavra: 
a) está. 
b) assim. 
c) mundo. 
d) cheio. 

 
 

RASCUNHO



 

 




