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6) As preposições apresentam sentido próprio
dentro da frase. Indique a opção que apresenta
sentido incorreto:

Língua Portuguesa
1) Ele obteve o (127°) lugar, refere-se:

a) O aparelho é de Londres. (de lugar)
b) São poucos quilômetros daqui a sua casa. (de
direção)
c) O professor apagou o quadro com o apagador.
(de instrumento)
d) Compraram o material para a reforma da
escola. (de finalidade)

a) Centésimo vigésimo sétimo.
b) Centéssimo vigésimo sétimo.
c) Cento e vinte e sete.
d) Cento e vigésimo sete.
2) O emprego dos tempos e modos verbais
classificados nas frases abaixo está correto apenas
na opção:

7) Na frase: “Hoje eles talvez anunciem o
resultado do sorteio mais cedo.”, os advérbios em
destaque estão indicando, respectivamente:

a) É possível que se faça justiça. (presente –
indicativo)
b) Haverá uma agência bancária no prédio ao
lado. (futuro do presente – indicativo)
c) Festejaríamos teu sucesso, caso estivesse
conosco. (futuro do pretérito – subjuntivo)
d) O almoço será servido, quando todos
chegarem. (futuro – indicativo)

a) de tempo, de dúvida, de intensidade e de
tempo.
b) de modo, de dúvida, de lugar e de tempo.
c) de tempo, de dúvida, de afirmação e de tempo.
d) de lugar, de afirmação, de intensidade e de
negação.

3) Aponte a opção em que haja ERRO no emprego
do artigo:

8) Há erro de pontuação na alternativa:
a) Conteúdos para prova: a) verbos; b)
substantivos; c) pronomes; d) advérbios.
b) Os estudantes, naquele dia, receberam o
resultado do vestibular.
c) Muitos se esforçam; poucos conseguem.
d) Havia, porém; um inconveniente sério.

a) Este é o autor cuja obra conheço.
b) Ela leu todo o livro.
c) A notícia foi publicada em O Diário de Maringá.
d) A Europa é um continente lindo.
4) Observe o termo destacado e identifique a
opção em que a regência nominal está certa:

9) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
Nova Reforma Ortográfica:

a) A mãe tem amor por seu filho.
b) O professor fez alusão a prova final.
c) Seu comportamento tornou-se um empecilho
de sua reeleição.
d) Sempre teve gosto para participar.

a) Piauí - magoo - boia
b) papéis - bocaiuva - pôde
c) têm - pêlo - para
d) jiboia - bocaiuva - creem

5) Assinale a afirmação INCORRETA quanto ao uso
da crase:

10) Na frase: “Bahia. A terra da hospitalidade”,
assinale a alternativa CORRETA.

a) Nunca ocorre crase diante de pronomes que
repelem o artigo.
b) Há crase sempre que o termo anterior exigir a
preposição “a” e o termo posterior admitir o
artigo “a” ou “as”.
c) É facultativo o uso de crase diante de palavras
masculinas.
d) A crase é facultativa depois da preposição
“até”.

a) A expressão da hospitalidade está qualificando
o substantivo terra.
b) Hospitalidade tem valor de um adjetivo.
c) Da hospitalidade é formada por preposição e
substantivo, recebe o nome de locução adjetiva.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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a) Somente a alternativa 1 esta incorreta
b) A alternativa 1 e 2 estão incorretas
c) A alternativa 3 está incorreta
d) Todas as alternativas estão incorretas

Legislação
11)Os alunos com deficiências ,transtornos globais
do
desenvolvimento
,altas
habilidades/superdotação
podem
ser
matriculados em classes comuns?

14) Sobre a lei nº8.069/90,é correto afirmar que
as crianças e os adolescentes:

a) Os alunos com deficiências, transtornos globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação não poderem ser
matriculados em classes comuns.
b) Não possui nenhuma lei que obrigue as
instituições publicas matricularem os alunos com
deficiências,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação.
c) Pelo decreto nº 6.571/2008 os sistema de
ensino devem matricular os alunos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação nas classes comuns do
ensino regular.
d) Nenhum aluno com deficiência , transtorno
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidade/superdotação
devem
frequentar
nenhum tipo de escola.
12)Como se define um aluno com
globais do desenvolvimento :

A criança e o adolescente têm direito a ser
respeitados pelos seus educadores.
Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
Atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino.
Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
a)Todos as alternativas estão incorretas.
b)Apenas as alternativas 1 e 4 estão corretas
c) Apena a alternativa 1 esta correta.
d) Todas as alternativas se encontram corretas.
15) Sobre o ensino no Brasil, pode se afirmar que
o ensino fundamental é obrigatório e gratuito em
escolas publicas, com a duração de:
a) Cinco anos.
b) Dez anos.
c) Nove anos.
d) Dois anos .

transtorno

a) Aqueles que apresentam um quadro de
alterações no desenvolvimento neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na
comunicação ou estereotipias motoras. Incluemse nessa definição alunos com autismo clássico,
síndrome de Asperger, síndrome de Rett,
transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e
transtornos invasivos sem outra especificação.
b) São alunos com baixo desenvolvimento escolar.
c) Alunos que possuem alguma dificuldade de
audição.
d) São aqueles que se negam frequentar as
escolas.

Conhecimentos Pedagógicos
16)Identifique a alternativa em
concordância verbal está inadequada:

que

a

a) As Minas Gerais produzem muito leite.
b) Férias faz bem.
c) Ainda faltam resolver vários cálculos.
d) Deram quatro horas no relógio do mercado.
17)Marque a alternativa correta quanto as regras
de acentuação:

13) Assinale a alternativa Incorreta :
a) saiu, Itaú, judaismo, baús, Raul.
b) ruído, sanduíche, saúde, caíste, enxagúo.
c) Lais, rainha, saída, balaústre, baínha.
d) influir, raízes, juiz, ciúme, país.

A prática do racismo constitui crime inafiançável
A lei punirá qualquer discriminação atentatória
dos direitos e liberdades.
A lei prejudicara o direito adquirido.
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18)Assinale a alternativa falsa:

a)O verbo simpatizar exige a preposição com e
não é pronominal.
b)O verbo assistir pode ter quatro significados
como: dar ajuda, ver, pertencer e morar.
c)O verbo chegar exige as preposições a e em.
d)O verbo namorar exige complemento sem
preposição.

a) Bem-vindo é um adjetivo composto.
b) Usa-se a expressão “em cores” e não “a cores”.
c) É correto as duas formas: berruga e verruga.
d) Impecilho é grafia correta e não empecilho.
19)Quanto a concordância nominal, indique a
alternativa VERDADEIRA.

25)Assinale a alternativa em que a frase está
corretamente pontuada:

a) Os meninos mesmos fizeram as compras no
mercado.
b) Obrigado! – agradeceu a jovem.
c) As explicações estão nas páginas anexos.
d) Estes torcedores estão quite com o clube.

a)Leia esta passagem, do romance Vidas Secas, de
Graciliano Ramos: “Iam-se amodorrando e foram
despertados por Baleia, que trazia nos dentes um
preá”.
b) Leia esta passagem do romance Vidas Secas, de
Graciliano Ramos: “Iam-se amodorrando e foram
despertados por Baleia, que trazia nos dentes um
preá”.
c) Leia esta passagem do romance Vidas Secas, de
Graciliano Ramos, “Iam-se amodorrando e foram
despertados por Baleia, que trazia nos dentes um
preá”.
d) Leia esta passagem, do romance Vidas Secas de
Graciliano Ramos, “Iam-se amodorrando e foram
despertados por Baleia, que trazia nos dentes um
preá”.

20)Indique a alternativa incorreta com ao uso do
pronome:
a) Convidei-o.
b) Chamaram nós.
c) Informaram a ele os reais motivos.
d) Deram o livro para tu leres.
21)Marque a opção em que verbo abaixo NÃO
apresenta duplo particípio.
a) prender
b) acender
c) fazer
d) aceitar

26)Indique a oração em que há um erro quanto à
flexão verbal:

22)Assinale a alternativa onde a frase está escrita
corretamente segundo a Nova Ortografia:

a)Faça o que quiser, desde que não me perturbe.
b)Voltei imediatamente para o seu lugar.
c)Não leias à luz de vela: fazem mal aos olhos.
d)Só irei quando o professor mandar.

a)As mini-saias daquela loja são lindas.
b)Na segunda-feira, começarei minhas aulas na
auto-escola.
c)O microondas lá de casa quebrou.
d)Comprei um creme antirrugas caríssimo.

27)Sobre o pronome é ERRADO dizer que:
a)Quando o pronome representa o substantivo,
trata-se de um pronome substantivo.
b)Quando o pronome vem determinando o
substantivo, restringindo a extensão de seu
significado, trata-se de um pronome adjetivo.
c)São também pronomes de tratamento: o
senhor, a senhora, você, vocês.
d)Pronomes pessoais não representam as pessoas
do discurso.

23) Em que alternativa o emprego da crase não é
facultativo?
a)Beto fez referência a(à) Amanda.
b)Obedeço a(à) minha irmã.
c)Sentaram-se a(à) sombra.
d)Fomos até a(à) feira.

28) Qual alternativa apresenta erro de acentuação
em uma palavra?
a) saída, café, zoológico, anzol, penúltima.

24)Sobre a regência verbal, assinale a alternativa
incorreta:
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b) gramática, difíceis, pedágio, prestigio, jiboia.
c) xícara, pajé, maracujá, gráfica, consciência.
d) você, tônica, amável, ideia, escândalo.

a) Helena usava saia e blusa estampada.
b) Julgaram a novela e o ator bem fracas.
c) Novos professores e escola terei este ano.
d) Comprou na feira goiaba e caqui maduros.

29)Assinale a opção em que todas as palavras
compostas estão grafadas de acordo com a Nova
Reforma Ortográfica:

35)Indique a
pontuação:

a)minissaia, micro-ondas, mini-hotel
b)autoescola, supermercado, anti-americano
c)infra-estrutura, ultrasson, anti-higiênico
d)antirrugas, mini-mercado, autoproteção

a) Lucas disse “Dirija com cuidado, Mariana!”
b) – Vamos jantar juntos hoje à noite;
c) Saiu, foi comer na cantina mais próxima.
d) Caros cidadãos!

30)A erro em qual alternativa:

36)No que se refere ao verbo ter e suas variações,
assinale a alternativa que preencha corretamente
as lacunas da frase abaixo:

a)Emprega-se há para tempo futuro e a para
tempo passado.
b)A fim de é uma locução prepositiva, que indica
finalidade; afim é adjetivo e significa
“semelhante”.
c)À toa é uma locução adverbial de modo, com o
sentido de “sem razão”, “inutilmente”.
d)É correta a forma menor de idade e não de
menor.

opção

CORRETA

quanto

a

“As garotas _____ as mesmas opiniões, porém
____ cada objeto de forma diferente, mas ____ as
mesmas ideias.
a) Têem; vêem; mantêm.
b) Têm; vêm; mantém.
c) Têm; vêm; mantêm.
d) Nenhuma das alternativas.

31)Quanto a concordância do verbo ser, assinale a
opção incorreta:

37)De acordo com a norma culta, o ponto e
vírgula (;) é utilizado para, EXCETO:

a)Tudo seriam lembranças passageiras.
b)Os sertões são a obra-prima de Euclides da
Cunha.
c)Dois reais eram suficiente para a passagem.
d)Eles não são nós, e nós não somos eles.

a)Separar orações coordenadas não unidas por
conjunção, que guardem relação entre si.
b)Encurtar a pausa de conjunções adversativas
(mas, porém, contudo, todavia, entretanto, etc.),
substituindo, assim, a vírgula.
c)Separar itens de uma enumeração.
d)Nenhuma das alternativas.

32)Assinale a alternativa que só pode ser
completada com à:
a) Não te entregues à magoa vã.
b) As vendas à prazo aumentaram no Natal.
c) Dirigiu-se à Guilherme em tom alegre.
d) Não vamos à festas do clube.

38)Assinale a alternativa em que o plural está
INCORRETO:
a)Couves-flores; segundas-feiras; alto-falantes.
b)Águas-de-colônia; gentis-homens; bombasrelógio.
c)Peixes-espada; os bem-te-vis; amores-perfeitos.
d)Nenhuma das alternativas.

33) Ocorre regência nominal inadequada em:
a) Ariana sentia antipatia por ele.
b) Vivia próximo ao centro da cidade.
c) Tinha horror a salada de alface.
d) O paciente estava aflito de saber o diagnóstico.

39)Em relação aos substantivos de gênero,
assinale a alternativa INCORRETA:

34)Em que frase a concordância nominal está
incorreta?
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a)Os substantivos biformes apresentam duas
formas originadas do mesmo radical, como por
exemplo, menino/menina.
b)Os substantivos uniformes epicenos referem-se
a animais ou plantas, têm um só gênero e
nomeiam bichos. Geralmente acrescenta-se as
palavras macho e fêmea, para distinção do sexo
do animal
c)Os substantivos heterônimos apresentam
radicais distintos e necessitam de artigo ou flexão
para indicar gênero, ou seja, apresentam duas
formas uma para o feminino e outra para o
masculino. Exemplo: a ovelha/ o carneiro.
d)Nenhuma das alternativas.
40)Em relação ao emprego de aspas e ponto final,
assinale a alternativa em que eles foram
empregados corretamente:
a)“Ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção.” Paulo Freire.
b)De acordo com o que diz o paranaense Matheus
Facio Pires, de 20 anos, candidato a uma vaga de
Direito, o bloco de matemática foi o maior desafio
e ele não foi aprovado. "Vendo os gráficos depois,
o problema maior foi a matemática. As questões
são muito diretas, não têm uma contextualização
que pode ajudar a resolver."
c)“O saber que não vem da experiência não é
realmente saber”. Lev Vygotsky.
d) Nenhuma das alternativas.
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