
CARGO: 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PORTUGUÊS

INSCRIÇÃO Nº: ________________

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

______________________________

INSTITUIÇÃO SOLER DE ENSINO LTDA - www.institutosoler.com.br

P.M. Laranjal Paulista
Processo Seletivo Simplificado 01/2012



 



1 
 

Cargo: Professor de Educação Básica – Português 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
“Revendedores de carros usados anunciaram ontem em São 
Paulo uma queda de 20% nas vendas desde que começou a 
discussão sobre um possível racionamento de gasolina. Eles 
acreditam que com o aumento dos carros novos, previsto para 
este mês, apesar de a decisão ter sido adiada sine die, a 
situação poderá agravar-se. 
                                      (Jornal do Brasil, Cad. 1. P. 1. 16/1/1977) 
 
01. O significado do latinismo “sine die” é: 
a) Para o dia seguinte. 
b) Para a próxima semana. 
c) Para o próximo mês. 
d) Sem data fixa. 
 
02. Quem prevê o aumento dos carros novos é/são: 
a) O Estado de São Paulo. 
b) O Jornal do Brasil. 
c) Os postos de gasolina. 
d) Os revendedores de carros usados. 
 
03. De acordo com a notícia, o aumento dos carros novos poderá 
ocasionar. 
a) Um aumento nos preços dos carros usados. 
b) Uma diminuição nas vendas de carros usados. 
c) Um aumento de 20% nas vendas de carros novos. 
d) Uma queda de 20% nos preços dos carros usados. 
  
04. Em “Os homens afirmam que a vida é uma constante luta 
entre o bem e o mal, o certo e o errado.”, temos a ocorrência de. 
a) Discurso direto. 
b) Discurso indireto. 
c) Discurso indireto livre. 
d) Não existe, na afirmação, nada referente a discursos. 
 
05. Ao transpormos o discurso direto para o indireto, na frase 
abaixo, obteremos apenas uma opção correta.  Assinale-a: 
“ - Virão buscar o corpo ainda pela manhã?  - perguntou a viúva, 
aflita. “ 
 
a) A viúva aflita perguntou se o corpo será buscado pela manhã. 
b) A viúva, aflita, perguntou-nos se viríamos buscar o corpo pela 

manhã. 
c) Eles perguntaram à viúva se poderiam buscar o corpo pela 

manhã. 
d) Pela manhã buscarão o corpo?- perguntou a aflita viúva. 
 
06. Ao transformarmos a frase abaixo utilizando o coletivo 
correspondente, obteremos: 
“Os religiosos, invariavelmente, reuniam-se às quintas-feiras.” 
a) O conclave, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
b) O congresso, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras. 
c) A congregação, invariavelmente, reunia-se às quintas-feiras.  
d) A chusma, invariavelmente, reunia-se  às quintas-feiras. 
 
07. Quanto à acentuação, a única alternativa que admite acento 
em todas as palavras é: 
a) Epitafio, despota, solicito (adj.), aqüifero. 
b) Futrica, parametro, vadio, xerox. 
c) Volatil, sensacional, rubrica, presidencia. 
d) Escritorio, champanha, biceps, angular. 
 
08. O plural da frase abaixo encontra-se corretamente grafado 
em: 
“Era um belo cavalo alazão.” 
a) Eram dois belos cavalos alazões. 
b) Eram belos cavalos alazãos. 
c) Eram uns belos cavalos alazãos. 
d) Eram belos cavalos alazões. 

09. A palavra ‘discussão” apresenta a seguinte transcrição 
fonética: 
a) /d/ /i//s/ /k/ /u/ /S/ /ã/ /o/ 
b) /d/ /i/  /s/ /c/ /u/ /S/ /ã/ /o/ 
c) /d/ /i/ /s/ /k/ /u/ /Ç/ /ã/ /o/ 
d) /d/ /i/ /s/ /c/ /u/ /s/ /ã/ /o/ 
  
10. A palavra “transposição” apresenta o seguinte sentido: 
a) Movimento para além de. 
b) Movimento mais para trás. 
c) Substituição, em lugar de. 
d) Posição em frente de. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Leia a notícia abaixo e responda o que se pede: 
“É uma das variedades da língua. Quase sempre é criada por um 
grupo social (...).  Quando restrita a uma profissão, é chamada 
“jargão”.   
 
 (in Português: Linguagens:  vol. 1: ensino médio/William Roberto 
Cereja, Thereza Cochar Magalhães. -5. Ed.-São Paulo: Atual, 
2005.,) 
 
11. O conceito acima refere-se a: 
a) Língua escrita. 
b) Língua falada. 
c) Gíria. 
d) Dialeto. 
 
12. A palavra “profissão” apresenta, respectivamente, que 
números de letras e fonemas: 
a) 9 e 8. 
b) 9 e 9. 
c) 8 e 8. 
d) 8 e 9. 
 
13. Poeta baiano que teve sua obra publicada postumamente.  
Chamou atenção principalmente pela sátira, embora tenha 
escrito poemas líricos e religiosos, também.  Revelou-se um 
“artesão” do verso em todos os tipos de poemas. Criticou os 
aspectos sociais da época.  Foi apelidado  “Boca do Inferno”. 
Os dizeres acima referem-se a : 
a) Antônio Vieira. 
b) Gregório de Matos Guerra. 
c) Fernando Pessoa.  
d) Santa Rita Durão. 
 
14. O poeta a que o texto acima faz referência pertence à 
Literatura 
a) Colonial. 
b) Romântica. 
c) Simbolista. 
d) Barroca. 
 
15. O texto sugere, sem afirmar diretamente, o misticismo e as 
sensações provocadas por sons, cheiros, cores, sendo essa a 
sua principal característica.  Estamos nos referindo ao: 
a) Romantismo. 
b) Realismo. 
c) Simbolismo. 
d) Modernismo. 
 
16. O Romantismo foi introduzido no Brasil com: 
a) Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. 
b) As oposições encontradas nos poemas de Gregório de Matos 

Guerra. 
c) Macunaíma, o herói sem caráter, de Mario de Andrade. 
d) Espumas Flutuantes, de Castro Alves. 
 
17. No período “Eu não revelar-te-ia o nome dele nem por 
decreto presidencial!”, o pronome  encontra-se em posição de 
a) Próclise. 
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b) Ênclise. 
c) Mesóclise. 
d) É invariável. 
 
18. Em “Ela cortou-se seriamente na fábrica onde trabalha.”, o 
verbo encontra-se na voz: 
a) Ativa. 
b) Passiva analítica. 
c) Passiva sintética. 
d) Reflexiva. 

 
19. Observe: 
“Quando você apresentou-me o rapaz, eu já o conhecia.”, Em “ 
eu já o conhecia” o verbo encontra-se no: 
a) Pretérito imperfeito do indicativo. 
b) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
d) Futuro do pretérito do indicativo. 
 
20. Observe: 
“A União vai oferecer financiamento para a compra de 
computadores e equipamentos de informática para professores 
das redes pública e privada. A medida será possível graças à 
revitalização do PROGER PROFESSOR, um programa do Banco 
do Brasil, que financia computadores para o magistério. (...). “ 
(Texto de Antero Gomes, de 16/10/2003 , com modificações) 
Em  “... um programa do Banco do Brasil  ...”,temos um: 
a) Vocativo. 
b) Aposto. 
c) Uso do padrão culto da língua. 
d) Sujeito indeterminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




