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Cargo: PEB II Professor de Educação Básica II- Português  
  
Língua Portuguesa 
 
01.  Leia os exemplos de orações subordinadas. 
I- Importa estudar continuamente. 
II- Insinuou nada conhecer. 
III- Responda se conhece o novo time do Flamengo. 
IV- Olha como tudo terminou bem! 
V- Penso que eles viajarão amanhã cedo. 
 
Assinale a alternativa em que as orações sejam 
respectivamente: subjetiva e substantiva. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) IV e V. 
 
Leia o texto e responda a questão 02. 
 
 Nem tudo convida a manifestações otimistas. A dívida 
pública alcança hoje algo em torno de 55% do Produto Interno 
Bruto (PIB), nada menos de R$ 685.286 bilhões. É difícil 
administrá-la para todo o sempre apenas com os expedientes 
do alongamento mediante resgate com emissão de novos títulos 
a juros corrigidos. O saldo do comércio exterior de US$ 306 
milhões nos dois primeiros meses deste ano não foi obtido por 
meio das exportações, mas pela redução das importações. 
Reduzir importações compromete a entrada no país de bens de 
capital e de tecnologias, fatores indispensáveis à qualificação do 
produto brasileiro. Está posta assim a necessidade de introdução 
urgente de política industrial capaz de privilegiar exportações e 
substituir importações mediante produção interna de matrizes, 
componentes e insumos básicos. 
 
02. Em relação ao trecho acima julgue os itens como verdadeiros 
(V) ou falsos (F).  
(  ) Em “as manifestações” seria igualmente correta a estrutura 
“às manifestações”. 
(  ) As estruturas “nada menos de”, “nada menos que” e “nada 
menos do que” não são igualmente aceitáveis para o contexto 
em que ocorre a primeira. 
( ) Em “administrá-la” o pronome enclítico retoma por substituição 
coesiva a expressão “dívida pública”. 
(  ) A expressão “para todo o sempre” neutraliza a ênfase da 
idéia do período por seu tom bíblico. 
(  ) A forma verbal “compromete” tem como sujeito um agente 
humano. 
( ) Caso as palavras “exportações” e “importações” fossem 
precedidas de artigo definido no plural o período se tornaria 
incoerente. 
Marque a opção que apresenta a seqüência correta. 
a) F, F, V, F, F, V 
b) V, V, F, F, V, V 
c) F, V, F, V, F, V 
d) F, V, V, F, V, F 
 
Leia o texto e responda a questão 03. 
 
 Os argumentos em favor da política industrial mudam, 
mas em geral eles continuam sofrendo da mesma falta de 
embasamento econômico. Um deles, que vem sendo repetido de 
uns tempos para cá, é o da economia de divisas. Identifica-se 
um item de peso na pauta de importações como, por exemplo, 
componentes eletrônicos. Ora, se o dispêndio com este produto 
é alto, por que então não fazer com que ele seja produzido no 
país por meio de uma política industrial ativa, poupando-se, 
desta forma, moeda forte? 
 
03. Assinale, entre as substituições sugeridas, a que está em 
desacordo com a norma culta. 
a) “poupando-se” por “o que pouparia”. 
b) “em geral” por “geralmente”. 

c) “Um deles” por “Dentre esses” argumentos. 
d) “Identifica-se” por “É identificado”. 
 
04. Assinale, entre as substituições propostas, aquela que insere 
erro gramatical no trecho abaixo. 
“Nenhum país que pretenda ser competitivo na economia global 
pode-se permitir a prática de tributação cumulativa.” 
a) Substituir “Nenhum país” por “País algum”. 
b) Substituir “que” por “o qual”. 
c) Substituir “pretenda” por “pretende”. 
d) Substituir “pode-se permitir” por “pode-se anuir”. 
 
05. Com relação às frases abaixo: 
I- Amam-se os pais com fervor. 
II- As professoras Maria e Josefina já corrigiram 600 provas. 
III- Lembre-se de que já procurei demonstrar ao nosso amigo 
comum que não lhe tenho rancor. 
Podemos afirmar que: 
a) Todas são ambíguas. 
b) Apenas a frase I é ambígua. 
c) Apenas a frase II é ambígua. 
d) Apenas a frase III é ambígua. 
 
06. No texto “Um se encarrega de comprar camarões”, a oração 
destacada é: 
a) Subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de 

gerúndio. 
b) Subordinada substantiva predicativa, reduzida de infinitivo. 
c) Subordinada substantiva subjetiva, reduzida de gerúndio. 
d) Subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de 

infinitivo. 
 
Leia o texto e responda a questão 07. 
 
 O Governo está investigando todos os contratos de 
dívida externa de cerca de 8 mil empresas que tiveram seus 
débitos considerados pagos pelo Banco Central. Os técnicos 
querem saber se os débitos foram realmente liquidados ou 
repactuados. Algumas dessas operações podem ter sido 
contabilizadas de modo irregular __________________menos 
imposto. 
 
07. Assinale o trecho que, ao ser inserido na lacuna, torna o 
período gramaticalmente incorreto. 
a) Para que se permitisse às empresas pagarem 
b) Para permitir que as empresas pagassem 
c) De forma que as empresas pagassem 
d) Para permitirem as empresas pagarem 
 
08. Assinale a opção que está com a pontuação correta. 
a) Ao criar o Conselho Monetário Nacional e transformar, a 

então, existente Superintendência da Moeda e do Crédito no 
Banco Central do Brasil, a Lei nº 4.595, de 31/12/1964, 
definiu instituição financeira. 

b) Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da 
legislação em vigor as pessoas jurídicas públicas ou privadas 
que tenha como atividade principal ou acessória a coleta, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios 
ou de terceiros; em moeda nacional ou estrangeira e a 
custódia de valor de propriedade de terceiros. 

c) Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-
se às instituições financeiras as pessoas físicas que exerça 
qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma 
permanente ou eventual. 

d) Esse conceito amplo de instituição financeira serve de 
sustentáculo para alguns delitos constantes da Lei nº 
4.595/64, se bem que em número bastante restrito; 
concessão de empréstimos a diretores; quebra de sigilo; 
atuação sem autorização do Banco Central. 
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Leia o texto e responda a questão 09. 
 
 Chegamos a um ponto muito próximo da comunidade 
econômica eficaz, com seus desdobramentos sobre o quotidiano 
coletivo, e é possível que não nos encontremos longe de 
outros ideais comunitários que as constituições preconizam, e 
que têm tão longa história: a integração política, cultural e social. 
Se isso não fosse possível ao longo de tanto tempo passado 
desde as projeções bolivarianas, se nessa espera atravessamos 
um século e já outro bate à nossa porta, há pelo menos uma 
convicção generalizada no sentido de que os passos até agora 
dados são seguros, não havendo mais risco de retrocesso. E não 
há dúvida de que o êxito em empreendimentos econômicos 
comuns tem como pressuposto o cenário político que o 
continente hoje apresenta. 
 
09. Em relação aos elementos constituintes do texto acima, 
assinale a opção incorreta. 
a) O verbo encontrar (encontremos) está no subjuntivo por 

exigência da estrutura anterior “é possível que”, que confere 
ao período a idéia de probabilidade. 

b) A forma verbal (preconizam) está semanticamente 
relacionada às idéias de recomendar, estabelecer. 

c) Mantêm-se inalteradas as relações temporais do texto ao se 
substituir a expressão (Se isso não fosse possível) por 
“Caso isso não seja possível”. 

d) A palavra (projeções) está empregada no sentido de planos, 
projetos, conjecturas, prognósticos. 

 
10. Julgue os itens quanto ao emprego dos sinais de pontuação. 
I- O desempenho da economia brasileira em 2001, foi aquém do 
necessário para um aumento da renda média nacional. 
II- No entanto considerando-se os diversos constrangimentos 
internos e externos que o país precisou enfrentar ao longo de 
2001 a expansão de 1,51% no Produto Interno Bruto (PIB) não 
foi um mau resultado, pois ao menos não se deu passos para 
trás. 
III- Alguns desses constrangimentos estão superados. Já não há 
mais racionamento de energia elétrica, por exemplo, e o Brasil 
poderá crescer um pouco mais em 2002. 
IV- Mas ainda será preciso algum tempo para que a economia 
volte a se expandir aceleradamente de forma sustentada, sem 
criar novos gargalos que possam abortar o processo de 
recuperação logo adiante, num círculo vicioso. 
Estão corretos apenas os itens: 
a) I, II 
b) II, III 
c) I, IV 
d) III, IV 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. A primeira geração do romantismo teve como principal 
escritor maranhense: 
a) Gonçalves Dias. 
b) Gregório de Matos. 
c) Gonçalves de Magalhães. 
d) Silva Alvarenga. 
 
12. O nosso primeiro e decisivo estilo artístico e literário foi o: 
a) Realismo. 
b) Barroco. 
c) Simbolismo. 
d) Naturalismo. 
 
13. Sobre o Quinhentismo podemos afirmar que a alternativa 
incorreta é: 
a) A principal característica dessa manifestação é a exaltação da 

terra, resultante do assombro do europeu que vinha de um 
mundo temperado e se defrontava com o exotismo e a 
exuberância de um mundo tropical. Com relação à 
linguagem, o louvor a terra aparece no uso exagerado de 

adjetivos, quase sempre empregados no superlativo (belo é 
belíssimo, lindo é lindíssimo). 

b) No Quinhentismo, o que se demonstrava era o momento 
histórico vivido pela Península Ibérica, que abrangia uma 
literatura informativa e uma literatura dos jesuítas, como 
principais manifestações literárias no século XVI. Quem 
produzia literatura naquele período estava com os olhos 
voltados para as riquezas materiais (ouro, prata, ferro, 
madeira), enquanto a literatura dos jesuítas se preocupava 
com o trabalho de catequese. 

c) Com exceção da carta de Pero Vaz de Caminha, considerada 
o primeiro documento da literatura no Brasil, as principais 
crônicas da literatura informativa datam da segunda metade 
do século XVI, fato compreensível, já que a colonização só 
pode ser contada a partir de 1530. A literatura jesuítica, por 
seu lado, também caracteriza o final do Quinhentismo, esses 
religiosos pisaram no solo brasileiro somente em 1549. 

d) A literatura informativa, também chamada de literatura dos 
viajantes ou dos cronistas, reflexo das grandes navegações, 
empenha-se em fazer um levantamento da terra nova, de sua 
flora, fauna, de sua gente. É, portanto, uma literatura 
meramente descritiva e, como tal, com grande valor literário. 

 
14. O Barroco no Brasil, com a publicação do poema épico 
"Prosopopéia", de Bento Teixeira, que introduz definitivamente o 
modelo da poesia camoniana em nossa literatura. Estende-se 
por todo o século XVII e início do XVIII. Tem seu marco inicial 
em: 
a) 1602. 
b) 1609. 
c) 1601. 
d) 1610. 
 
15. Sobre o período literário é correto afirmar: 
a) A segunda geração, também conhecida como ultra-

romantismo, encontra no Brasil discípulos fervorosos, que 
diante do amor apresentam uma visão dualista, envolvendo 
atração e medo, desejo e culpa. Em seus poemas a imagem 
de imperfeição feminina apresenta os traços de morte, 
condenando implicitamente qualquer forma de manifestação 
física do amor. 

b) Os primeiros românticos são conhecidos como nativistas, pois 
seus romances retratam índios vivendo livremente na 
natureza, numa representação idealizada. O índio é 
transformado no símbolo do homem livre e incorruptível. 
Nosso Romantismo apresenta como traço essencial o 
nacionalismo, destacando o indianismo, o regionalismo, a 
pesquisa histórica, folclórica e lingüística, e a crítica aos 
problemas internacionais. 

c) O tema que fascinou os escritores da segunda geração 
romântica brasileira foi a morte. Nas obras dos escritores 
desse período está presente uma visão positiva do mundo e 
da sociedade, onde expressam seu pessimismo e sentimento 
de inadequação à realidade, pois viviam uma vida 
desregrada, dividida entre os estudos acadêmicos, o ócio, os 
casos amorosos e a leitura de obras literárias como as de 
Musset e Byron.  

d) A terceira geração é também conhecida como “O 
condoreirismo”, os poetas dessa geração apresentam estilo 
grandioso ao tratarem de temas sociais, eram comprometidos 
com a causa abolicionista e republicana desenvolvendo 
assim a poesia social. Castro Alves é o poeta que mais se 
destaca, inspirado nos princípios de Victor Hugo, ele começa 
a escrever poemas sobre a escravidão. Há retratado em seus 
poemas o lado feio e esquecido pelos primeiros românticos: a 
escravidão dos negros, a opressão e a ignorância do povo 
brasileiro.  
 

16. Leia os exemplos: 
1- Minha boca é um tumulo.  
2- Essa rua é um verdadeiro deserto.  
3- O meu coração está igual a um céu cinzento.  
4- O carro dele é rápido como um avião.  
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5- O céu está mostrando sua face mais bela.  
6- O cão mostrou grande sisudez.  
Assinale a alternativa que representa respectivamente uma 
metáfora e uma prosopopéia. 
a) 1 e 5.  
b) 2 e 6. 
c) 3 e 4. 
d) 2 e 5. 
 
Leia o texto e responda a questão 17. 
  
 Um dos analistas mais críticos da lógica da história 
moderna observou que o fenômeno que marcava o nascimento 
do novo capitalismo era a separação entre atividade econômica e 
atividade doméstica, em que o doméstico significava a densa 
rede de direitos e obrigações mútuas mantidas pelas 
comunidades rurais e urbanas, pelas paróquias ou grupos de 
artesãos, em que as famílias e vizinhos estavam estreitamente 
envolvidos. Com essa separação, o mundo dos negócios se 
aventurou por uma autêntica terra fronteiriça, uma terra de 
ninguém, livre de problemas morais e restrições legais, e prontas 
a ser subordinada ao código de conduta próprio da empresa. 
Essa extraterritorialidade sem precedentes da atividade 
econômica conduziu a um avanço espetacular da capacidade 
industrial e a um acréscimo da riqueza. Também sabemos que, 
durante quase todo o século XX, essa mesma 
extraterritorialidade resultou em muita miséria humana, em 
pobreza e em uma quase inconcebível polarização das 
oportunidades e níveis de vida da humanidade. Por último, 
também sabemos que os Estados modernos, então emergentes, 
reclamaram essa terra de ninguém que o mundo dos negócios 
considerava de sua exclusiva propriedade. 
 
17. Em relação às idéias do texto leia os itens. 
I- Com a separação entre o mundo dos negócios e o mundo 
doméstico, houve um grande desenvolvimento industrial e 
distribuição mais justa da riqueza produzida. 
II- No novo capitalismo há uma separação entre a atividade 
econômica, ou mundo dos negócios e a atividade doméstica. 
III- No mundo dos negócios predomina o código de conduta 
próprio da empresa, que é livre de questões morais. 
IV- No século XX a extraterritorialidade resultou em muita miséria 
humana. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Os itens I, II e III estão corretos. 
b) Os itens II, III e IV estão corretos. 
c) Os itens I, II e IV estão corretos. 
d) Os itens I, III e IV estão corretos. 
 
Leia o texto e responda a questão 18. 
 
 Atualmente, o maior entrave da Justiça brasileira é a 
morosidade. E, como bem enfatizou Rui Barbosa, justiça 
protelada é negação da justiça. A falta de agilidade do Judiciário 
compromete, principalmente, a cidadania plena, uma vez que 
vivemos em um país onde as desigualdades são históricas e a 
distribuição da justiça vem-se constituindo como um fator a mais 
na diferenciação entre os cidadãos, quando todos deveriam ter 
acesso igualitário à lei, sem privilégios e exceções. 
 
18. A idéia central do texto é: 
a) A morosidade do judiciário compromete a cidadania plena e a 

igualdade. 
b) Deveriam ter acesso não igualitário à justiça. 
c) Vivemos num país em que as desigualdades não são 

históricas. 
d) Vivenciamos a cidadania plena, sem privilégios e exceções. 
 
19. Os fragmentos abaixo estão desordenados, numere-os, 
observando a ordem em que devem ocorrer para constituírem 
um texto coeso e coerente.  

(  ) Essa incapacidade, que é também uma impossibilidade de 
exercer a cidadania, fomenta a censura e a obrigatoriedade de 
normas como forma de conquista da ordem. 
(  ) A existência de regras acrescidas desse significado individual 
torna o resultado mais efetivo.  
(  ) Para Montesquieu, quando o indivíduo entrega ao Estado o 
poder de governar e decidir os rumos que ele deve seguir, 
começa a morrer a sua capacidade de auto governar-se. 
(  ) Por isso, na constituição da ética de controle social deve 
haver espaço para a contribuição e estabelecimento de uma 
ética individual. 
(  ) Contudo, a coerção não é o caminho desejado para uma 
nação democrática e moderna.  
Assinale a seqüência correspondente. 
a) 5, 2, 4, 3, 1 
b) 2, 5, 1, 4, 3 
c) 1, 4, 3, 5, 2 
d) 2, 3, 1, 4, 5 
 
20.  Assinale a opção em que as duas versões do trecho estão 
gramaticalmente corretas e contêm a mesma informação. 
a) Casos como o de profissionais que se tornam pessoas 

jurídicas e são contratados para prestar serviços fazem parte 
do grupo em relação ao qual também se pretende intensificar 
a fiscalização. / Os profissionais que são contratados para 
prestar serviços às pessoas jurídicas são alguns dos casos 
que fazem parte do grupo que também não pretende 
intensificarem a fiscalização. 

b) Para pagar menos imposto, o contribuinte abre uma empresa 
e é tributado como pessoa jurídica, pois as alíquotas são 
menores. / O contribuinte abre uma empresa e é tributado 
como pessoa jurídica, embora as alíquotas são maiores para 
pagar menos imposto. 

c) Pelo fato de a relação entre o prestador de serviço e a 
empresa não estabelecer vínculo empregatício, a empresa 
não fica obrigada a reter encargos sociais e tampouco o 
Imposto de Renda Retido na Fonte. / A empresa não fica 
obrigada a reter encargos sociais e tampouco o Imposto de 
Renda Retido na Fonte, porque não se estabelece vínculo 
empregatício na relação entre o prestador de serviço e a 
empresa. 

d) Desde 95, o Governo tenta coibir a elisão fiscal. Uma das 
brechas consideradas fechadas é a operação de preço de 
transferência. / O Governo tenta coibir a elisão fiscal desde 
95, e a operação de preço de transferência, é uma das 
brechas consideradas abertas. 

 
 
 




