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As questões de números 01 a 04 referem-se ao poema que 

segue. 
Soneto 

                        Luís de Camões 
 

Eu cantarei de amor tão docemente, 
por uns termos em si tão concertados, 
que dous mil acidentes namorados 
faça sentir ao peito que não sente. 
 
Farei que amor a todos avivente, 
pintando mil segredos delicados, 
brandas iras, suspiros magoados, 
temerosa ousadia e pena ausente. 
 
Também, Senhora, do desprezo honesto 
de vossa vista branda e rigorosa, 
contentar-me-ei dizendo a menos parte. 
 
Porém, para cantar de vosso gesto 
a composição alta e milagrosa, 
aqui falta saber, engenho e arte. 

 
01. Com base no Soneto de Luís de Camões, assinale a única 

com raciocínio incoerente. 
a) Este soneto é uma reflexão sobre a expressão poética 

do amor. 
b) Os versos 7 e 8 são marcados pela figura denominada 

de oxímoro, já que os termos se negam mutuamente. 
c) A metalinguagem se faz presente no poema, visto que 

o poeta fala de sua poesia. 
d) O poeta se diz capaz de traduzir, na linguagem de seu 

canto, a beleza que ele vê no rosto de sua amada. 
 
02. A palavra “engenho” (l.14) pode ser adequadamente 

substituída, no contexto, por: 
a) Manifestação 
b) Inspiração 
c) Coração 
d) Ação 

 
03. A análise do texto permite afirmar que: 

a) Nos dois quartetos, o poeta descreve a mulher amada 
em seu canto de modo real. 

b) Nos dois tercetos, o eu lírico anuncia seu canto de amor 
de modo doce. 

c) A função de linguagem predominante no Soneto é a 
função emotiva, já que o emissor revela seu universo 
afetivo. 

d) O poema pode ser considerado anti-lírico, pois corta os 
vínculos com o afeto. 

 
04. Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta: 

a) Na palavra também ocorre um ditongo decrescente e 
cinco fonemas. 

b) Na palavra engenho ocorre um dígrafo e seis fonemas. 
c) Em pintando ocorrem dois encontros consonantais e 

oito fonemas. 
d) Em brandas ocorre um encontro consonantal e sete 

fonemas. 
 
 
 
 

 
 
 

 
05. As orações destacadas classificam-se, respectivamente, 

como subordinadas: 
 

I. “Não se sabe o que é um coração isolado como eu.”  
II. “Constata-se, pelos números divulgados, que estamos 

conseguindo enfrentar a crise.” 
III. “Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido 

filosófico.” 
 

a) Substantiva predicativa, substantiva objetiva direta, 
adverbial causal. 

b) Adjetiva restritiva, substantiva subjetiva, adverbial 
conformativa. 

c) Adverbial comparativa, substantiva objetiva direta, 
adverbial comparativa. 

d) Substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta, 
adverbial conformativa. 

 
06. Nas palavras sambódromo, fidalgo e amadurecer temos, 

respectivamente, os seguintes processos de formação de 
palavras: 

a) hibridismo, composição por aglutinação, derivação 
parassintética. 

b) composição por aglutinação, hibridismo, derivação 
prefixal e sufixal. 

c) derivação sufixal, composição por justaposição, 
hibridismo. 

d) composição por justaposição, hibridismo, derivação 
prefixal e sufixal. 

 
07. Identifique o período em que a ocorrência da crase é 

permitida. 
a) Os investidores americanos, habituados à lentidão do 

ritmo inflacionário, conseguem acumular fortuna. 
b) Daqui à algumas semanas, iremos às urnas a fim de 

elegermos nossos representantes. 
c) Este documento deve ser encaminhado à seu chefe, 

para que ele o assine o mais rápido possível. 
d) Ele deve muito aos pais, que sempre lutaram ombro à 

ombro para garantir-lhe um bom tratamento médico. 
 
08. Numere a coluna da direita, relacionando-a com a da 

esquerda pelo significado do prefixo; assinale a opção 
correta. 
(1) apócrifo (  ) dificuldade 
(2) dispepsia (  ) movimento para fora 
(3) prólogo (  ) separação 
(4) éctipo (  ) posição anterior 

 
a) 3 _ 1 _ 4 _ 2. 
b) 2 _ 1 _ 4 _ 3. 
c) 2 _ 4 _ 1 _ 3. 
d) 3 _ 4 _ 1 _ 2. 

 
 

 
 
 

09. Uma pequena empresa, especializada em fabricar cintos e 
bolsas, produz mensalmente 1200 peças. Em um 
determinado mês, a produção de bolsas foi três vezes maior 
que a produção de cintos. Nesse caso, a quantidade de 
bolsas produzidas nesse mês foi: 
a) 900 
b) 750 
c) 600 

d) 450 
 
 

PORTUGUÊS 

MATEMÁTICA 
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10. Quantos múltiplos de 7 existem entre 5 e 500? 

a) 68 
b) 69 

c) 70 
d) 71 

 
11. Um feirante compra maçãs de R$ 0,75 para cada duas 

unidades e as vende ao preço de R$ 3,00 para cada seis 
unidades. O número de maçãs que deverá vender para obter 
um lucro de R$50,00 é: 
a) 400 
b) 480 
c) 520 
d) 600 

 
12. Joaquim retira R$ 70,00 de um caixa eletrônico, recebendo 

10 notas, algumas de R$ 10,00 e outras de R$ 5,00. Quantas 
notas de R$ 5,00 Joaquim recebeu? 
a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 

 
13. Um triângulo com lados medindo 2, 3 e 4 cm é: 

a) Reto 
b) Obtusângulo 
c) Acutângulo 
d) Retângulo 

 
14. Uma corda com 2,35 dam de comprimento foi cortada em 

pedaços de 152,4 cm e obteve-se: 
a) 14 pedaço + 826 mm. 
b) 15 pedaços + 304 mm. 
c) 16 pedaços + 64 mm. 
d) 15 pedaços + 640 mm. 

 
15. Um atleta corre sempre 400 metros a mais que no dia 

anterior. Ao final de 11 dias, ele percorre um total de 35,20 
km. O número de metros que ele correu no último dia foi 
igual a: 
a) 5000  
b) 5200 
c) 5400  
d) 5500 

 
16. O quadrado de um número natural é igual ao seu dobro 

somado com 24. O dobro desse número menos 8 é igual a: 
a) 6 
b) 5  
c) 4 
d) 3 

 
 
 
 
 

17. Considere os seguintes tecidos vegetais: 

I. Câmbio;    II. Súber;    III. Felogênio    IV. Parênquima  

São tecidos meristemáticos apenas: 
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) II e IV. 
d) I e III. 

 

 
 
 

 
18. Sobre a água nos ecossistemas, todas as afirmativas são 

verdadeiras, exceto: 
a) A Terra é um planeta que apresenta água nos três 

estados físicos. 
b) A água presente nos oceanos é um dos fatores que 

influi no clima do planeta. 
c) Com o aumento da temperatura, as gotas de água das 

nuvens podem se tornar sólidas, formando o granizo. 
d) A água dos oceanos tem maior salinidade que a dos 

rios. 
 
19. Sobre o Sistema Nervoso, é correto afirmar que: 

a) o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e 
pela medula espinhal. 

b) os nervos cranianos partem da medula espinhal. 
c) o hipotálamo é responsável pelos atos reflexos. 
d) as meninges são estruturas que transmitem os 

impulsos nervosos. 
 
20. Assinale o protozoário que não causa problema ao homem: 

a) tripanossomo 
b) paramécio 
c) plasmódio 
d) leishmânia 

 
21. Analise as afirmativas abaixo: 

I. A floresta Amazônica. 
II. Os botos cor-de-rosa da Amazônia. 

III. Uma onça da Amazônia caça pirarucu e outros animais 
para alimentar-se. 

IV. Todos os seres vivos da Floresta Amazônica. 
 

Marque a alternativa que contenha os conceitos ecológicos 
correspondentes aos itens I, II, III e IV, respectivamente: 
a) ecossistema, comunidade, população, habitat. 
b) comunidade, ecossistema, população, nicho ecológico. 
c) ecossistema, biosfera, comunidade, nicho ecológico. 
d) ecossistema, população, nicho ecológico, comunidade. 

 
22. Considere a seguinte teia alimentar e assinale a alternativa 

incorreta: 

 

 
 

a) Pulga-d’água e caramujo são consumidores primários. 

b) Bactérias e fungos são decompositores. 

c) Peixe e libélula são consumidores terciários. 

d) Cobra é consumidor terciário e quaternário. 

 
 
 

CIÊNCIA 
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23. Em relação ao processo de globalização da economia, a 
assertiva correta é: 

a) Diminuir a expansão econômica entre os países, devido 
à subordinação tecnológica estrangeira. 

b) Aumentar a atuação econômica perante outros países, 
assim como o poder do Estado Nação em controlar com 
maior vigor a exportação e a importação. 

c) Colabora na manutenção da igualdade social, devido ao 
maior acesso aos bens de consumo. 

d) Diminui a participação da autonomia do Estado Nação, 
entretanto aumenta diversificação de produtos para o 
consumo no mercado interno e externo facilitando a 
expansão econômica dos países.  

 

24. Sobre a globalização da economia, a assertiva incorreta é: 
a) Tem provocado uma grande homogeneização de 

hábitos e costumes no mundo, produzindo impactos 
deterioradores nas culturas locais, ocasionando assim 
sérios problemas de identidade nos povos, devido a 
maior facilidade nos deslocamentos populacionais, 
assim como a facilidade nas transações econômicas. 

b) É um fenômeno bastante recente que está provocando 
tanto o desemprego estrutural, assim como o 
desemprego conjuntural entre os países desenvolvidos 
e países subdesenvolvidos industrializados. 

c) Estaria enfraquecendo as fronteiras nacionais, 
permitindo que ingressemos na era do livre comércio, 
no entanto jamais os fluxos do comércio mundial — em 
grande escala — estiveram sob controle tão poderoso. 

d) Tem ocasionado um aumento da desigualdade social no 
mundo entre os países e também internamente em 
cada país; basta ver que há indicações de crescimento 
da concentração de renda em muitos países. 
 

25. O êxodo rural é um processo que provoca várias consequências, 
exceto: 
a) aumento da justiça social; 
b) aumento da favelização;       
c) aumento da mendicância; 
d) aumento da desigualdade. 

 

26. Alagoas vem diversificando e expandindo suas atividades 
econômicas, mesmo que seja de forma lenta. Sobre as 
atividades econômicas de Alagoas marque a assertiva 
incorreta: 
a) Atualmente, a atividade econômica que mais cresce no 

estado é o turismo, sendo a capital Maceió uma das 
mais visitadas da região nordeste. 

b) Atividade que desempenha papel importante na 

economia de Alagoas é a agricultura com o cultivo de 
produtos como: o abacaxi, o coco, a cana-de-açúcar, o 
feijão, o fumo, a mandioca, o arroz e o milho. 

c) Na indústria, com a produção de açúcar e álcool, de 
cimento, processamento de alimentos e automobilística. 

d) Na pecuária, as criações de equinos, bovinos, 
bubalinos, caprinos, ovinos e suínos. 

 
27. Analise as afirmativas com relação aos anos JK. 

 Um dos intuitos da construção de Brasília, a nova 
capital, foi estimular a interiorização do 
desenvolvimento.  

 A indústria automobilística foi implantada no país com 
capital e tecnologia estritamente nacionais.  

 A idéia de planejamento, apresentada já na campanha 
eleitoral, presidiu as ações governamentais.  

 O investimento na infra-estrutura, a exemplo da 
geração de energia e da construção de estradas, 
marcou o período. 

 
Quantas das afirmativas são falsas? 
a) 1 
b) 2 

c) 3 
d) 4 

 
28. Analise as assertivas. 

 A eleição direta de Tancredo Neves para a presidência 
da República assinalou o fim do regime militar. 

 Vinte anos depois de promulgada, a Constituição de 
1988 sofre críticas, sobretudo quanto ao seu caráter 
sintético e à omissão relativa aos direitos individuais e 
coletivos. 

 O quadro de instabilidade econômica ocorrido no Brasil, 
entre 1946 e 1964, repetiu-se nos anos finais do regime 
militar e nos iniciais da nova redemocratização, com 
elevada taxa de inflação e dívida externa asfixiante. 

Quantas são as assertivas corretas? 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 

 
 
 
 

29. Os registros, como instrumentos de avaliação da aula, devem: 
a) Singularizar e nivelar o desenvolvimento dos alunos. 
b) Conter dados relativos à vida escolar dos alunos. 
c) Diagnosticar as dificuldades e avanços dos alunos. 
d) Existem duas alternativas corretas. 
 

30. A LDB diz que o conceito de educação especial é a 
modalidade de educação escolar oferecida: 
a) Obrigatoriamente, na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. 
b) Individualmente a cada um dos alunos portadores de 

necessidades especiais em sua própria casa. 
c) Na rede regular de ensino em espaços próprios 

apartados nas salas de aula normal. 
d) N.D.A. 

 
31. O artigo 22 da Constituição Federal atual diz que “À União 

cabe legislar privativamente sobre as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional”; assim podemos afirmar que: 
a) Como a competência indicada é concorrente, os 

Estados e Municípios deverão constituir suas LDBs 
próprias. 

b) Não haverá LDBs de Estados e Municípios. 
c) Como a competência indicada é concorrente, os 

Estados e Municípios poderão, de acordo com seus 
interesses, constituir suas LDBs próprias. 

d) N.D.A. 
 

32. De acordo com o Art. 64 da LDB 9394/96, a formação dos 
profissionais da educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação 
educacional far-se-á: 
a) Exclusivamente através de Curso de Pós-Graduação. 
b) Através de Cursos de Licenciatura. 
c) Através do Curso de Graduação em Pedagogia, ou em 

nível de Pós-Graduação. 
d) Através do Curso Normal Superior, em caráter 

excepcional. 
 

 

 
 
 

HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
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33. O conceito de avaliação formativa permite compreender a 

avaliação como: 
a) Objeto de medida das aprendizagens e objetivos 

estabelecidos. 
b) Verificação dos conteúdos aprendidos em dado 

momento. 
c) Processo de formação integral do sujeito. 
d) Método de feedback para o avaliador e avaliado. 

 
34. É correto afirmar sobre o Artigo 32 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que: 
a) A duração mínima do Ensino fundamental é de 9 anos. 
b) Os sistemas de ensino terão liberdade de ampliar o 

tempo de ensino se assim acharem conveniente. 
c) Os sistemas de ensino terão a faculdade de desdobrar o 

ensino fundamental em ciclos. 
d) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 
35. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei n° 9394/96 em seu Artigo 13, os docentes incumbir-se-
ão de: 
a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 
b) Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 

financeiros; 
c) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada 

docente. 
d) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 
36. A Educação de Jovens e Adultos tem por finalidade propiciar 

a todos a atualização de conhecimentos. Sua função é: 
a) Reparadora 
b) Qualificadora 
c) Equalizadora 
d) Todas as afirmativas acima estão corretas. 

 
37. O direito público subjetivo impõe efetivo regime de 

colaboração entre estados e municípios para garantir a 
oferta: 
a) da educação infantil 
b) da educação básica 
c) do ensino fundamental 
d) do ensino médio 

 
38. Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, é verdadeiro afirmar: 
a) As linhas norteadoras dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental constituem uma 
proposta de reorientação curricular que a Secretaria de 
Educação Fundamental do Ministério da Educação e do 
Desporto oferece a secretarias de educação, escolas, 
instituições formadoras de professores, instituições de 
pesquisa, editoras e a todas as pessoas interessadas 
em educação, dos diferentes estados e municípios 
brasileiros. 

b) Os Parâmetros Curriculares Nacionais nascem da 
necessidade de se construir uma referência curricular 
nacional para o ensino fundamental que possa ser 
discutida e traduzida em propostas universais em 
detrimento das regionais nos diferentes estados e 
municípios brasileiros, em projetos educativos nas 
escolas e nas salas de aula. 

c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) N.D.A 

 
 

 
 
 

 
39. Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais, o professor 

da Educação Infantil deverá ter as características abaixo 
relacionadas, exceto: 

a) Ser um estudioso permanente das características 
infantis. 

b) Preparar-se cotidianamente para o trabalho a ser 
realizado em sala de aula. 

c) Ser pai, mãe, irmão, amigo dos pequeninos, 
atendendo-os em suas necessidades. 

d) N.D.A. 
 

40. Para atender de modo adequado as crianças da Educação 
Infantil, o professor deverá: 
a) Mostrar que você, professor, se preocupa com o 

progresso daqueles que têm maior potencial. 
b) Avaliar as habilidades potenciais de cada criança em 

particular. 
c) As alternativas “a” e “b” estão corretas. 
d) N.D.A. 

 







