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1) Na lei Orgânica são expostas no Art. 18 as obriga-
ções dos Vereadores do Município de Serra Talhada 
(PE). Sobre este assunto analise as proposições   
abaixo: 
 
I. Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer 
de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exer-
cício do cargo, nos termos desta Lei. 
II. Conceder licença, para afastamento, ao Prefeito, 
ao Vice-Prefeito e aos Vereadores. 
III. Votar moção de censura pública ou mérito aos 
Secretários Municipais, representantes do poder pú-
blico, e aos demais cidadãos em relação ao desem-
penho de suas funções. 
IV. Autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município 
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 
V. Autorizar a referendo e convocar plebiscito, exceto 
os casos previstos nesta Lei. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e IV; 
C) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
D) Todas as alternativas estão corretas; 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
2) As ações do Governo Municipal na Educação de 
Serra Talhada receberam o reconhecimento 
__________, a Medalha ______________________. 
O Cerimonial de entrega da premiação aconteceu no 
Centro de Convenções em Olinda - PE, no dia 28 de 
abril de 2012. A secretaria Municipal de Educação 
esteve representada pelo Sr. Joaquim Alves da Silva, 
que assume a Pasta da Diretoria de Planejamento.  
 
A) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Instituição 
nota 10; 
B) Do Ministério da Educação e Cultura; Instituição 
nota 10; 
C) Do ENEAD; Jovens Talentos; 
D) Do Ministério da Educação e Cultura; Amigos da 
Escola; 
E) Do Instituto Tiradentes de Minas Gerais; Presiden-
te Tancredo Neves - Mérito Educação. 
 
3) Sobre os ilustres nomes que comandaram o Muni-
cípio de Serra Talhada (PE), alguns se destacam, 
começando as jornadas políticas com o Barão do Pa-
jeú em 1892, até os dias de hoje. Qual desses senho-
res abaixo citados obtiveram o mandato maior: 
 
A) Hildo Pereira de Menezes; 
B) Sebastião Andrade Oliveira; 
C) José Ferdinando Feitosa; 
D) Augusto César E. de Carvalho; 
E) N.D.A. 
 
 
 

4) Serra Talhada (PE) é bastante conhecida como a 
Capital do Xaxado, mas também por ter grandes per-
sonagens históricos talhadenses. Sobre estes nativos 
de Serra Talhada é INCORRETO afirmar: 
 
I. Agamenom Magalhães - Ministro da Justiça e do 
Trabalho no Governo Vargas, Interventor e depois 
Governador de Pernambuco, considerado um dos 
grandes “estadista” da política nacional. 
II. Solidônio Leite - Instrumentista, considerado um 
dos maiores do mundo. 
III. Moacir Santos – Filósofo. 
IV. Arnoud Rodrigues - Ator, escritor, humorista, com-
positor e cantor. 
V. Virgolino Ferreira da Silva (Lampião) - Figura em-
blemática que trafega entre o bem e o mal. Conside-
rado o rei do Cangaço, Lampião “reinou” nos sertões 
de 1922 até 1938 quando foi morto numa emboscada 
em Sergipe. Considerado herói por alguns e bandido 
por outros, escreveu uma das principais páginas da 
história do Nordeste e do Brasil. 
 
A) Estão corretas apenas a I, II e III; 
B) Estão corretas apenas a II e III; 
C) Estão corretas apenas a I, IV e V; 
D) Estão corretas apenas a III, IV e V; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
5) As melhores Secretarias Municipais de Educação 
do Brasil foram homenageadas durante o Congresso 
Nacional da Educação Pública Municipal, em Santa 
Catarina. A educação de Serra Talhada (PE) está 
incluída entre as cem e recebe o 10º Prêmio Educa 
Brasil, na pessoa do secretário Israel Silveira. A Se-
cretaria de Educação de Serra Talhada (SEST) obte-
ve tal premiação devido a: 
 
A) O trabalho de inclusão e melhoria da qualidade do 
ensino e a política de valorização dos professores; 
B) Melhor estrutura física e equivalente aproveitamen-
to do corpo docente da mesma; 
C) Mais alto percentual de capacitação profissional no 
programa de treinamento de mídias digitais; 
D) Terceira colocação nas Olimpíadas Nacionais de 
Ciências Exatas e suas Tecnologias; 
E) Segundo lugar Nacional no ENEM, nas escolas 
públicas. 
 
6) Antonio Palocci anunciou a saída da casa civil e foi 
o primeiro ministro do governo da presidente Dilma 
Rousseff a deixar o cargo. O ex-chefe da Casa Civil 
anunciou sua saída no dia 7 de junho de 2011, quan-
do foram divulgadas denúncias de que seu patrimônio 
aumentou 20 vezes em quatro anos, entre 2006 e 
2010. Depois da renúncia de Palocci, quem assumiu 
seu lugar: 
 
A) Paulo Bernardo; 
B) Gleisi Hoffman; 
C) Moreira Franco; 
D) Helena Chagas; 

CONHECIMENTOS GERAIS 



 

CONCURSO PÚBLICO SERRA TALHADA 
PROFESSOR DE LETRAS  - 2 - 

 

E) Celso Amorim. 
 
7) O primeiro 7 de Setembro, Dia da Independência, 
da presidente Dilma Rousseff foi marcado por protes-
tos em Brasília. Esta manifestação ocorreu a partir de 
mobilizações das pessoas nas redes sociais. Sobre 
esta manifestação é CORRETO afirmar: 
 
A) Foi uma Marcha a favor da Independência das mu-
lheres e contra o machismo; 
B) Foi denominada Marcha Contra a Corrupção; 
C) Foi uma movimentação contra a homofobia; 
D) Foi organizado por jovens, contra as drogas; 
E) Foi uma manifestação em combate ao câncer de 
mama. 
 
8) Começou tímida na Tunísia, ainda no final de 2010. 
Logo uma onda varreu o Oriente Médio e o norte da 
África. A revolta pelo fim dos regimes autoritários to-
mou conta de países. Sobre essas revoltas conheci-
das como Primavera Árabe, responda: Qual ditador 
foi derrubado pelo povo primeiro: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Muamar Kadafi; 
C) Zine El Abidine Bem Ali; 
D) Abdullah Saleh; 
E) Rei Hamed. 
 
9) Sobre as atuações do IPHAN em Pernambuco, 
analise as proposições abaixo: 
 
I. No município de Jaboatão dos Guararapes, execu-
tou-se obra de preservação na Igreja Nossa Senhora 
dos Prazeres. 
II. Na cidade de Goiana, foi restaurada a Igreja Nossa 
Senhora do Amparo, após trabalho emergencial. 
III. Com a participação dos monges carmelitas na 
contratação de mão-de-obra, a cobertura e as esqua-
drias da nave do Convento de Santo Alberto foram 
restauradas. 
IV. Em Igarassu, a Igreja de São Cosme e São Dami-
ão teve sua rede elétrica refeita, ganhando nova ilu-
minação, obras de recuperação do piso e da cobertu-
ra, com recursos e supervisão do IPHAN. 
V. Em Olinda a igreja abacial do Mosteiro São Bento 
teve seus elementos artísticos restaurados, sobretudo 
o altar-mor; em operação que durou sete meses, en-
volvendo 30 profissionais. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I, III e V; 
B) Apenas II, IV e V; 
C) Apenas III, IV e V; 
D) Apenas I e II; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
10) União para promover os estados do Nordeste no 
país e no exterior. Essa foi a tônica do discurso do 
secretário de Turismo de Pernambuco, Silvio Costa 

Filho, na apresentação, no Recife (PE), sobre os pre-
parativos dos estados nordestinos para a Copa de 
2014. A platéia é composta por empresários brasilei-
ros e estrangeiros que participam do Encontro Inter-
nacional de Investimentos Imobiliários e Turísticos do 
Nordeste Brasileiro. 
 
Qual das alternativas abaixo é uma cidade do Nor-
deste brasileiro que NÃO sediará a Copa do Mundo 
de 2014: 
 
A) Salvador; 
B) Recife; 
C) Natal; 
D) Ceará; 
E) Maceió. 

11) Observe o fragmento. 
 
“Partindo da assertiva de que a docência é uma cons-
trução sócio-histórica, é impossível compreendê-la 
sem levar em consideração o contexto social, cultural, 
político e econômico que foi construída.” Libâneo 
(2007). 
 
A alternativa que melhor traduz o texto acima é: 
 
A) Compreende-se na educação  que o conceito atual 
de docência ultrapassa o ato de ministrar aula, pois a 
mesma passa a ser entendida na amplitude do traba-
lho em sala de aula; 
B) Toda atividade educativa desenvolvida em espaços 
escolares e não-escolares pode-se ter o entendimen-
to de docência; 
C) É consenso no meio acadêmico que o professor 
tem uma função de desenvolver o intelecto discente 
no processo ensino aprendizagem do aluno; 
D) O docente deve desenvolver uma postura intelec-
tual, possibilitando deste modo, que os discentes te-
nham a chance de se tornarem mais sábios; 
E) Na atualidade, o papel do professor está mais vin-
culado a racionalidade técnica, não como. 
 
12) Segundo a história da educação, a didática surge 
graças a dois educadores vejamos: 
 
“Constata-se que a delimitação da Didática constituiu 
a primeira tentativa que se conhece de agrupar os 
conhecimentos pedagógicos, atribuindo-lhes uma si-
tuação superior à da mera prática costumeira, do uso 
do mito. A Didática surge graças à ação de dois edu-
cadores”. 
 
Sabe-se que são: 
 
A) Ratíquio e Comênio; 
B) Mastto e Vasconcelos; 
C) Ramus e Montaigne; 
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D) Comênio e Rosseua; 
E) Rosseau e Pestalozzi. 
 
13) Observe o fragmento: 
 
“Não é coincidência que a era do liberalismo e do ca-
pitalismo, da industrialização e urbanização tenha 
exigido novos rumos à Educação. Na burguesia domi-
nante. 
Enriquecida é preciso considerar, no entanto, que já 
se iniciam as novas doutrinas socialistas que no final 
do século vão ser progressivamente dominadas pelo 
marxismo. Na prática, o século assiste o derrotar dos 
poderes públicos com relação à escola popular, aos 
debates entre a escola laica e a confessional e às 
lutas entre orientações católicas e protestantes, em 
países atingidos pela Reforma. 
A lenta descoberta da natureza da criança que a Psi-
cologia do final do século XIX começa a desvendar, 
sustenta uma atenção maior, nos aspectos interno e 
subjetivo do processo didático. Numa relação que só 
pode ser plenamente compreendida como de recipro-
cidade, uma nova onda de pensamento e ação faz 
opêndulo oscilar para o lado do sujeito da Educação.” 
http://blogtext.org/renatotfilho/article/6699.html 

 
O exposto acima faz uma menção às ideias difundi-
das por Bovet, Dewey dentre outros. Sabe-se que 
está se falando da: 
 
A) Escola construtivista; 
B) Escola tradicionalista; 
C) Escola empirista; 
D) Escola nova; 
E) Escola moderna. 
 
14) A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), que se manteve em vigor até a Constitui-
ção de 1988, passou por vários processos, sendo 
enviada  Congresso Nacional em 1948, e sancionada 
em: 
 
A) 1954; 
B) 1971; 
C) 1960; 
D) 1978; 
E) 1961. 
 
15) Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da  
Educação Nacional) o princípio IX (nono) consiste na 
garantia do padrão de qualidade, o que NÃO ocorre 
na charge abaixo. Este inciso encontra-se: 

A) No artigo 2; 
B) No artigo 5; 
C) No artigo 10; 
D) No artigo 3; 
E) No artigo 15. 
 
16) Em uma determinada escola, um grupo de estu-
dante se envolve em uma briga, por conseguinte a 
escola sofre danos, dos quais quadros e carteiras são 
quebrados. Acerca deste fato sabe-se que a ECA 
(Estatuto da Criança e Adolescente) AFIRMA: 
 
A) Os adolescentes terão que pagar pelo prejuízo 
causado; 
B) Os pais dos adolescentes terão que pagar pelo 
prejuízo causado; 
C) Os adolescente serão submetidos à regime reclu-
são semiaberto; 
D) Os adolescentes receberão advertência verbal e / 
ou escrita; 
E) Prestarão serviços gratuitos à comunidade. 
 
17) O artigo 14 da LDB ( Lei de Diretrizes  e Bases da 
Educação) define a gestão democrática escolar do 
ensino do ensino. Acerca deste, sabe-se que: 
 
A)  É um princípio democrático a eleição de diretores; 
B) Colaboração da comunidade nas atividades da 
escola; 
C) Exige a participação dos profissionais da educação 
no projeto político e pedagógico; 
D) Estabelece de forma condizente os planos a serem 
seguidos; 
E) Participação dos professores na elaboração dos 
projetos escolares. 
 
18) Observe a charge abaixo: 
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Sabe-se que: 
 
I. O professor assume uma postura construtivista, pois 
correlaciona fatos do cotidiano em diretrizes matemá-
ticas. 
II. O professor assume uma postura tradicional, mes-
mo correlacionando fatos do cotidiano em diretrizes 
matemáticas. 
III. O professor assume uma postura behaviorista, 
pois esta é consiste em correlacionar fatos do cotidia-
no em diretrizes escolares. 
IV. O professor assume uma postura behaviorista, 
pois esta é consiste em correlacionar o tradicional 
com o construtivismo aos fatos do cotidiano em dire-
trizes escolares. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II; 
B) III; 
C) I; 
D) IV; 
E) N.D.A. 
 
19) Os PCN’s propõem uma mudança em relação aos 
conteúdos curriculares. Dessa forma, conclui-se que: 
 
I. Os conteúdos devem fazer uma correlação entre 
escola e sociedade, exercendo um vínculo entre meio 
e fim. 
II. Independente da “linha”  de pensamento pedagógi-
ca da escola, professores e alunos trabalham pauta-
dos nos conteúdos anuais. 
III. A finalidade dos conteúdos abordado em sala de 
aula também é de resignar o corpo discente aos valo-
res normas e atitudes. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) N.D.A; 
B) Todas; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I e II. 
 
20) A fim de otimizar o tempo e não canalizar esforços 
em atitudes e situações vãs. É importante que o pro-
fissional da educação planeje o que vai ser abordado 
no âmbito educacional. Quanto ao planejamento, sa-
be-se que possui dimensões básicas que são: 
 
A) Planos de ação – objetivos  - avaliação; 
B) Ideias – avaliações – prática; 
C) Realidade – finalidade – plano de ação; 
D) Pensamento – objetivo – prática; 
E) Ideias – realidade – plano de ação. 
 
 
 
 
 

Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
21) O termo destacado abaixo possui valor de um 
sintagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
22) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
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B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
23) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
24) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
25) Depreende-se da charge abaixo: 

 

I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
26) Assinale a alternativa que melhor completa os 
espaços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
27) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
28) Observe as placas a seguir: 
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I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
29) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
 
30) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 31 A 34 
 

Mais tempo na escola, mas para quê? 
 
Aumento de carga horária só levará à melhora do 
ensino se o período estendido se relacionar a um pro-
jeto pedagógico de qualidade. 
Ampliar o período que a criança passa na escola não 
garante o aumento das oportunidades de aprendizado 
nem a melhoria da qualidade do ensino. Para um re-
sultado positivo, as novas atividades precisam ter co-
nexão com o projeto pedagógico da escola e devem 
ser oferecidas por profissionais afinados com os obje-
tivos da instituição. 
O Brasil possui experiências variadas nessa área e 
até mesmo por isso o assunto tem gerado muita dis-
cussão nas esferas governamentais e entre pesquisa-
dores. Em outubro de 2011, o Ministério da Educação 
(MEC) reuniu representantes de entidades como a 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educa-
ção (Undime) e a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Educação (CNTE) para discutir a amplia-
ção da jornada escolar. O encontro resultou em uma 
proposta, a ser encaminhada ao Congresso Nacional, 
com a meta de em cinco anos ampliar a duração da 
carga diária de aulas de quatro para cinco horas, em 
dez anos, para seis, e em 15 anos, para sete. Parale-
lamente, o Plano Nacional de Educação (PNE) pro-
põe que 50% das instituições públicas de Educação 
Básica ampliem sua jornada até 2020. 
A questão não é nada nova. Figuras célebres como 
Anísio Teixeira (1900-1971) e Darcy Ribeiro (1922-
1997) criaram escolas com tempo estendido e a Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
de 1996, determina que deve ser "progressivamente 
ampliado o período de permanência na escola". 
A fim de justificar a ampliação da carga horária, o go-
verno alega que países com melhor desempenho no 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) 
têm jornadas diárias maiores que a do Brasil. Os da-
dos da Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) mostram, no entanto, 
que há situações variadas. Algumas nações oferecem 
pouco tempo diário de instrução e possuem ótimas 
notas. Outras não estão tão bem na avaliação, mas 
têm o período de aulas acima da média. 
No Brasil, de acordo com o estudo Tempo de Perma-
nência na Escola, realizado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) em 2009, a média de tempo que os 
estudantes entre 4 e 17 anos ficam na escola é ainda 
menor que o oficial: apenas 3,47 horas diárias. 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/educacao/aumento-carga-horario-

projeto-pedagogico-qualidade-melhor-educacao-677554.shtml 

 
31) De acordo com o texto encontra-se INCORRETA 
a alternativa: 
 
A) Em cinco anos a carga horária das aulas aumenta-
rá de quatro para cinco horas; 
B) Em quinze anos a carga horária das aulas será 
triplicada; 
C) O PNE propõe que o aumento da carga horária 
seja de 50 %; 
D) A questão não nova, pois figuras como Anísio Tei-
xeira  e Darcy Ribeiro fundaram escolas com tempo 
integral; 
E) As oportunidades de aprendizado das crianças 
estão ligadas ao tempo em que a criança passa  na 
escola. 
 

FRAGMENTO PARA AS QUESTÕES 32 E 33 
 
“Em outubro de 2011, o Ministério da Educação 
(MEC) reuniu Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) e a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Educação (CNTE) para discutir a ampliação 
da jornada escolar.” 
 
32) A observância do fragmento, deixa-se acrescen-
tar CORRETAMENTE que: 
 
A) A vírgula depois de “2011” está empregada por ser 
obrigatória, em detrimento da locução adverbial des-
locada; 
B) A vírgula depois de “2011” é facultativa, pois há 
locução adverbial deslocada; 
C) A vírgula depois de “2011” está empregada por ser 
obrigatória, em detrimento do adjunto adverbial deslo-
cado; 
D) A vírgula depois de “2011” é facultativa, pois há o 
Adjunto adverbial  deslocado; 
E) Há uma incoerência no que se refere ao sinal da 
vírgula, pois não se separam termos que indicam 
tempo do sujeito por vírgulas, a não ser que estas 

sejam obrigatórias. 
 
33) O fragmento em destaque possui identidade sin-
tática do fragmento da alternativa: 
 
A) Figuras célebres como Anísio Teixeira e Darcy 
Ribeiro; 
B) O Brasil possui experiências variadas nessa área e 
até mesmo por isso o assunto tem gerado muita 
discussão nas esferas governamentais e entre 
pesquisadores. 
C) No Brasil, de acordo com o estudo Tempo de 
Permanência na Escola, realizado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV); 
D) A fim de justificar a ampliação da carga horá-
ria, o governo alega que países com melhor desem-
penho no Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos; 
E) Os dados da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico. 
 
34) O fragmento destacado a seguir possui mesma 
estrutura oracional do fragmento da alternativa: 
 
“Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostram que há situações variadas”; 
 
 
A) Outras não estão tão bem na avaliação, mas têm 
o período de aulas acima da média; 
B) A média de tempo que os estudantes entre 4 e 
17 anos ficam na escola; 
C) É ainda menor que o oficial: apenas 3,47 horas 
diárias; 
D) Ampliar o período que a criança passa na escola 
não garante o aumento das oportunidades de   
aprendizado; 
E) Algumas nações oferecem pouco tempo diário de 
instrução e possuem ótimas notas. 
 
35) A alternativa que apresenta classificação COR-
RETA quanto à placa abaixo é: 
 

 
 
A) A separação silábica da palavra “pirotecnia” é a 
mesma que ocorre em “ secretária”; 
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B) A conjunção “e” conjuntura uma oração com dire-
trizes aditivas em “pirotecnia e fogos artificiais”; 
C) A justificativa do acento gráfico na palavra 
“mamadêra se justifica pelas mesmas razões do 
substantivo “pêra” ; 
D) Em “fogos de artifício” o termo destacado é clas-
sificado sintaticamente adjunto adnominal; 
E) O timbre vocálico, quando pluralizado,  da palavra 
fogos é o mesmo da palavra rosto. 
 
36) Ocorre incongruência de regência na alternativa: 
 
A) Os candidatos não podem se esquecer de desliga-
rem os celulares; 
B) Os candidatos custam a resolver as questões das 
provas; 
C) Sempre lembro os meus afazeres; 
D) 90% dos candidatos moram assistem em Serra 
Talhada; 
E) Esta prova agradou aos candidatos. 
 
37) A alternativa que completa CORRETAMENTE os 
espaços em branco é: 
 
“ Assistimos .................. peça teatral, pois quando 
chegamos ...................... Serra Talhada ainda estava 
cedo. Por esse motivo fomos .................... biblioteca 
municipal a fim de ler algo, pois o show só começari-
a .................. uma hora da tarde. 
 
A) À – à – à – à; 
B) A – à – à – a; 
C) À – a – à – à; 
D) À – à – à – a; 
E) À – a – à – a. 
 
38) A concordância está indevida na alternativa: 
 
A) Botafogo ou Fluminense podem ser campões; 
B) Tu e eles  foram homenageados; 
C) Tu e teu colega chegareis cedo; 
D) Estados Unidos reage contra o terrorismo; 
E) As Minas Gerais possuem belas grutas. 
 
39) A fala abaixo possui estrutura que NÃO condiz 
com a gramática normativa. Aponte a alternativa em 
que o enunciado está grafado de acordo com a norma 
culta: 

A) Me diga uma coisa mãe, eu tomei vacina pra obe-
sidade quando era novinho, foi? 
B) Me diga uma coisa mãe, eu tomei vacina para obe-
sidade quando era novinho, foi? 
C) Diga-me uma coisa, mãe eu tomei vacina para 
obesidade quando era novinho, foi? 
D) Mãe, me diga uma coisa, eu tomei vacina para 
obesidade quando era novinho, foi? 
E) Diga-me uma coisa mãe, eu tomei vacina para o-
besidade quando era novinho, foi? 
 
40) A definição do gênero textual o qual se denomina 
editorial está condizente na alternativa: 
 
A) Aliste as características físicas, psicológicas, soci-
ais, comportamentais, preferências, atitudes  e fatos 
relacionados a essa pessoa. Todo esse conjunto de 
informações tem que ser desenvolvido de maneira 
sucinta e clara de entendimento; 
B) Os fatos são vividos por personagens em determi-
nado lugar e tempo. Além disso, há um narrador que 
assume duas perspectivas básicas diante do texto 
agindo como um personagem ou como um mero ob-
servador; 
C) Um tipo de texto utilizado na imprensa, especial-
mente em jornais e revistas, que tem por objetivo in-
formar, mas sem obrigação de ser neutro, indiferente; 
D) Visa convencer o ouvinte a obedecer a uma vonta-
de do emissor (quem fala), a fazer ou a não fazer al-
go, seja ordenando ou pedindo gentilmente; 
E) Um gênero textual bastante evidenciado em jor-
nais, escritos ou televisionados, e em revistas. Sua 
origem deriva-se do latim. Exatamente por este fator 
é que se deve o seu surgimento, pautado por um rela-
to de acontecimentos históricos e registrados em or-
dem cronológica. 
 
 
 




