Prefeitura Municipal de São Gonçalo
Concurso 2016

PROF. DOC. I / LÍNGUA PORTUGUESA
CADERNO 1

CÓDIGO: PPR09
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 2 (dois) horas, já incluído o tempo de preenchimento do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto,
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar o gabarito (assinalamentos), pois a
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no
cronograma.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 30 (trinta) questões objetivas, está
completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente uma correta.
3 - Confira se seus dados, indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas
no espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o número do caderno que consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta em
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas
indicadas seja a correta.
7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer
questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.

AGENDA
•
•
•
•
•
•

18/07/2016, Disponibilização do Gabarito Preliminar Oficial.
18/07/2016, Disponibilização Exemplar dos Cadernos de Questões (Prova Objetiva).
20/07/2016, Disponibilização da Imagem do Cartão de Respostas.
21 e 22/07/2016, Interposição de Recursos Administrativos quanto às questões da Prova Objetiva.
27/07/2016, Resposta ao Recurso contra as Questões da Prova Objetiva.
28/07/2016, Disponibilização do Resultado Final das Notas da Prova Objetiva.

INFORMAÇÕES:
• Tel. 3525-2480
• Internet: http://concursos.biorio.org
• E-mail: concursos@biorio.org.br
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Questão 04

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A frase abaixo em que as formas verbais sublinhadas não
formam uma locução é:
(A) “Os críticos devem escrever, não prescrever”. (Ionesco)
(B) “Eu não posso dizer se livros me trazem mais perto das
coisas ou me distanciam delas”. (Edward Dahlberg)
(C) “Um clássico é algo que todos queriam ter lido, mas
ninguém quer ler”. (Mark Twain)
(D) “Nós temos que acreditar no livre-arbítrio. Não temos
outra escolha”. (Isaac Singer)
(E) “Mandei fazer uma roupa nova para apresentar-me bem
na festa”. (Nouailles)

Questão 01
Leia o texto abaixo:
O ÓDIO É O PRINCIPAL MOTOR DA TELEVISÃO
É o ódio – e não o amor – que move montanhas quando o
assunto é televisão. Não é para ver romance que tanta gente
vem acompanhando o grande sucesso do momento, “Game
of Thrones”. Ao contrário. É para conferir as maldades, os
atos de vingança e a crueldade. Foi o que revelou uma
pesquisa da Canvs que analisou o comportamento do público
diante de 5.709 episódios de dramas, comédias e realities
exibidos nos EUA entre janeiro de 2014 e junho de 2015. (O
Globo, 30/6/2016)

Questão 05
A frase abaixo em que a preposição a sublinhada é fruto da
exigência de um verbo e não de um nome é:
(A) “Ninguém pode convencer o outro a mudar”. (Marilyn
Ferguson)
(B) “Alguém demasiado bom é propenso a ser
desinteressante”. (Harry Truman)
(C) “O preguiçoso está sempre prestes a fazer alguma coisa”.
(Marquês de Vauvernagues)
(D) “O homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que
não compreende”. (Pascal)
(E) “O dinheiro é necessário a todos, independentemente de
sua classe social”. (Nouailles)

A estrutura do texto mostra como principal objetivo:
(A) demonstrar uma mudança de comportamento do público
em relação à TV.
(B) comprovar algo já amplamente conhecido.
(C) indicar o motivo de sucesso de algumas séries atuais.
(D) desmentir a tese de que o amor é a maior motivação do
público.
(E) noticiar algo de caráter surpreendente.

Questão 02
“A grande vantagem que o analfabeto americano leva sobre
o analfabeto brasileiro é justamente a de saber escrever”
(Fernando Sabino)
A frase acima se estrutura sobre:
(A) uma redundância.
(B) uma ambiguidade.
(C) um paralelismo sintático.
(D) um paradoxo.
(E) um pleonasmo.

Questão 06
A frase abaixo em que o pronome SE pertence à classe dos
pronomes pessoais de valor reflexivo é:
(A) “O amor verdadeiro, como se sabe, é impiedoso”.
(Balzac)
(B) “O amor não mata a morte, a morte não mata o amor.
No fundo entendem-se muito bem”. (Michelet)
(C) “Por amor tornou-se furioso e louco o homem que era
tão estimado antes”. (Ariosto)
(D) “Os amores são como os bebês recém-nascidos:
enquanto não choram, não se sabe se vivem”. ((Benavente)
(E) “Quem se levanta cedo, trabalha mais!” (La Serna)

Questão 03
A frase abaixo em que o verbo sublinhado não se inclui entre
os verbos de ligação é:
(A) “Idealismo é bom, mas quando a realidade se aproxima
seu custo se torna proibitivo”. (William Buckley)
(B) “Para que um grande sonho se torne realidade, você
precisa primeiro de um grande sonho”. (Hans Seyle)
(C) “Os paraísos perdidos estão somente em nós mesmos”.
(Marcel Proust)
(D) “Qualquer pessoa é capaz de ficar alegre e de bom
humor quando está bem-vestida”. (Dickens)
(E) “Na velhice, as pernas não continuam firmes”. (Nouailles)
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Questão 07

Questão 10

Em todas as frases abaixo há comparações; aquela em que a
comparação não é explicada é:
(A) “Sou como uma planta do deserto. Uma única gota de
orvalho é suficiente para me alimentar”. (Leonel Brizola)
(B) "Homens são como estrelas; alguns geram sua própria
luz, enquanto outros refletem o brilho que elas recebem”.
(José Martí)
(C) “Assistência social é como um band-aid nas feridas
infeccionadas da sociedade”. (Alexander Chase)
(D) “Como a lâmpada, só podemos ser úteis quando nossa
luz vem de dentro”. (anônimo)
(E) “A maioria das pessoas são como os alfinetes: suas
cabeças não são o mais importante”. (Jonathan Swift)

A frase abaixo em que a classe gramatical do vocábulo A está
corretamente indicada é:
(A) “Alguns escritores recheiam seus livros magros com a
gordura de outras obras”. (R. Burton) / pronome pessoal.
(B) “O verdadeiro escritor encontra sua personagem apenas
depois de a ter criado”. (E. Canetti) / pronome
demonstrativo.
(C) “A língua é uma ponte que te permite atravessar com
segurança de um lugar a outro”. (Wesker) / preposição.
(D) “Uma pessoa tola sempre alguém mais tolo que a
admire”. (Boileau) / artigo definido.
(E) “Reverencio até a pulga do seu cão”. (B. Jonson) /
adjetivo.

Questão 08

Questão 11

A lacuna da frase abaixo que NÃO deve ser preenchida com
a forma HÁ é:
(A) “______ quem morra desconhecido por não ter tido um
teatro diferente”. (D. Diderot)
(B) “Não existe nenhuma liberdade quando não ______ uma
liberdade interior do indivíduo”.. (C. Álvaro)
(C) “Não ______ livros morais ou imorais. Os livros são bem
ou mal escritos”. (Oscar Wilde)
(D) “Odeio os livros; ensinam apenas ______ falar daquilo
que não se sabe”. (Rousseau)
(E) “______ homens que parecem ter nascido apenas para
sugar o veneno dos livros”. (B. Jonson)

Um candidato à carreira universitária, ao sair do primeiro dia
de prova do Enem, fez a seguinte declaração à repórter da
BAND: “Comecei bem a prova, pois acertei a opção a da
questão 1, mas, depois, vieram outros aa e eu me dei mal!”
Nessa frase, as formas sublinhadas exemplificam,
respectivamente, as seguintes classes gramaticais:
(A) substantivo / substantivo.
(B) substantivo / adjetivo.
(C) adjetivo / pronome.
(D) pronome / numeral.
(E) numeral / substantivo.

Questão 12

Questão 09

Diz a gramática que se escreve à quando se trata da
contração da preposição a com o artigo feminino a. A frase
abaixo em que a forma À não corresponde a essa contração
é:
(A) Os turistas dirigiram-se à praia.
(B) O policial encaminhou-se à de vestido azul.
(C) O atleta estava à frente de todos.
(D) O pai correu à farmácia.
(E) Todos os homens viajaram à Lisboa.

A lacuna da frase abaixo que deve ser preenchida com a
forma À é:
(A) “O comportamento é um espelho em que cada um vê
______ própria imagem”. (Goethe)
(B) “Preferiria ter sangue nas mãos ______ ter água como
Pôncio Pilatos”. (G. Greene)
(C) “Quem se dispõe ______ fazer algo sem antes medir a
própria força acaba desejando a própria derrota”.
(Pancatranta)
(D) “Deve-se conhecer _______ meta antes do percurso”.
(Jean Paul)
(E) “Se reconheces que algo é injusto, tenta pôr fim ______
injustiça o mais rápido possível”. (Mêncio)
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Questão 13

Questão 16

A palavra melhor pode ser empregada como adjetivo ou
como advérbio; a frase abaixo em que essa palavra é
empregada como advérbio é:
(A) “É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a
escuridão”. (Confúcio)
(B) “Se nos recusarmos a aceitar qualquer coisa que não seja
a melhor, com grande frequência o conseguimos”.
(Somerset Maugham)
(C) “O melhor caminho para sair de uma dificuldade é
através dela”. (Will Rogers)
(D) “Não existe melhor escola que a adversidade”. (Benjamin
Disraeli)
(E) “Quando não temos uma cruz grande para carregar,
fabricamos melhor uma com dois palitos”. (Palacio Valdes)

O vocábulo se aparece em algumas frases como parte
integrante (obrigatória) de um verbo, sem uma função
sintática específica, como ocorre na seguinte frase:
(A) “Não encontro defeitos. Encontro soluções. Qualquer um
sabe se queixar”. (Henry Ford)
(B) “Não se faz omelete sem quebrar os ovos”. (Robespierre)
(C) “Não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele
pegue os ratos”. (Deng Xiaoping)
(D) “Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de
conta que é, para ver como seria se ela fosse”. (Millôr
Fernandes)
(E) “Se você não pode derrotar um computador no xadrez,
tente kickboxing”. (Emo Philips)

Questão 17
Questão 14

A frase abaixo sublinhada que exerce uma função sintática
diferente da de sujeito da oração anterior é:
(A) “Não é preciso acender uma vela para o sol”. (Provérbio
inglês)
(B) “Não empurre o rio, ele flui por si mesmo”. (Provérbio
polonês)
(C) “Não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele
pegue os ratos”. (Dang Xiaoping)
(D) “Foi recentemente descoberto que pesquisa dá câncer
em ratos”. (anônimo)
(E) “É melhor merecer as honras sem recebê-las do que
recebê-las sem merecê-las”. (Mark Twain)

Na frase “É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a
escuridão” (Confúcio), a palavra sublinhada deriva do
substantivo maldição, acompanhada simultaneamente pelo
prefixo a- e pelo sufixo verbal -r, num processo de formação
denominado parassíntese.
O vocábulo abaixo que é formado por esse mesmo processo
é:
(A) irracionalmente.
(B) desalmado.
(C) categórico.
(D) descobrimento.
(E) engarrafamento.

Questão 18
Questão 15

A frase abaixo em que a oração sublinhada deve ser
classificada como subordinada adverbial condicional é:
(A) “Não importa se o gato é preto ou branco, desde que ele
pegue os ratos”. (Deng Xiaoping)
(B) “Quando você elimina o impossível, o que sobra, por
mais improvável que pareça, só pode ser a verdade”. (Conan
Doyle)
(C) “O pior acontece quando a ciência é considerada uma
obra de arte”. (Paul Klee)
(D) “Quando tudo mais falhar, siga as instruções”. (Arthur
Bloch)
(E) “Torture os números e eles confessarão qualquer coisa”.
(Gregg Easterbrook)

A oração reduzida que foi reescrita em forma de uma oração
desenvolvida adequada é:
(A) “Há apenas um dever: o de sermos felizes”. (Diderot) / de
que fôssemos felizes.
(B) “O verdadeiro segredo da felicidade é exigir muito de si e
pouco dos outros”. (Albert Guinon) / que exijamos muito de
nós.
(C) “As pessoas mais felizes são aquelas que não têm
nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo
fato que elas são”. (William Ralph Inge) / para que sejam
felizes.
(D) “Você não será feliz com mais até ser feliz com o que
você já tem”. (Viki King) / até ter a felicidade.
(E) “O homem está pronto para morrer por uma ideia desde
que a ideia não esteja bastante clara para ele”. (Paul Elridge)
/ para a morte por uma ideia.
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Questão 19

Questão 22

A frase abaixo em que as duas ocorrências sublinhadas do
vocábulo que pertencem à mesma classe gramatical é:
(A) “Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de
conta que é, para ver como seria se ela fosse”. (Millôr
Fernandes)
(B) “A última função da razão é reconhecer que há uma
infinidade de coisas que a ultrapassa”. (Pascal)
(C) “Tudo o que sei é que nada sei”. (Sócrates)
(D) “Um especialista é alguém que comete todos os erros
que podem ser cometidos em um campo estreito”. (Niels
Bohr)
(E) “Estatística é a ciência que diz que se eu comi um frango
e tu não comeste nenhum, teremos comido, em média, meio
frango cada um”. (Pitigrilli)

Em todas as frases abaixo há um vocábulo substantivado,
exceto em uma; a frase em que não há uma substantivação
(derivação imprópria) é:
(A) “A felicidade é um agora sem nenhuma pressa”. (Adriana
Falcão)
(B) “Eu sou um pessimista pela inteligência e um otimista
pela vontade”. (Millôr Fernandes)
(C) “Felicidade é um como, não um quê”. (Herman Hesse)
(D) “A felicidade é logo ou nunca”. (Marcel Jouhandeau)
(E) “Não sou um utópico, sou um idealista prático”. (Gandhi)

Questão 23
A frase em que o vocábulo mais pertence a uma classe
gramatical diferente das demais é:
(A) “Nada impede mais a felicidade do que a lembrança da
felicidade”. (André Gide)
(B) “As pessoas mais felizes são aquelas que não têm
nenhuma razão específica para serem felizes, exceto pelo
fato que elas são”. (William R. Inge)
(C) “Você não será feliz com mais até ser feliz com o que
você já tem”. (Viki King)
(D) “Sofre mais aquele que sempre espera do que aquele
que nunca esperou nada”. (Pablo Neruda)
(E) “Perder uma ilusão faz você mais sábio do que achar uma
verdade”. (Karl Ludwig Borne)

Questão 20
A frase abaixo em que as formas verbais sublinhadas
formam duas orações é:
(A) “Quando você elimina o impossível, o que sobra, por
mais improvável que pareça, só pode ser a verdade”. (Conan
Doyle)
(B) “Gostaria de criar homepages, mas não sei o que elas
comem”. (anônimo)
(C) “É preciso parar de encarar a Internet como uma rede de
computadores. Ela é uma rede de pessoas”. (David Siegel)
(D) “A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade
que nos faz caminhar”. (anônimo)
(E) “Nós nunca fazemos nada bem até deixarmos de pensar
sobre a maneira de fazê-lo”. (Paul Valéry)

Questão 24
Nas frases abaixo, foram sublinhados alguns adjetivos; entre
eles, o adjetivo que exerce uma função diferente das demais
é:
(A) “Só quem é superficial conhece a si mesmo”. (Oscar
Wilde)
(B) “Fale quando está com raiva e você fará o melhor
discurso de que se arrependerá”. (A. Bierce)
(C) “As pessoas são solitárias porque erguem paredes em vez
de pontes”. (Joseph Fort Newton)
(D) “Com o tempo nós vamos ficando sozinhos apenas pelos
que se foram: vamos ficando sozinhos uns dos outros”.
(Mário Quintana)
(E) “Evite as más companhias: nunca ande só”. (Sofocleto)

Questão 21
A frase abaixo em que a forma do verbo ser não
corresponde a um verbo de ligação, mas sim a um verbo
auxiliar, é:
(A) “Os homens são sempre contra a razão quando a razão é
contra eles”. (Napoleão Bonaparte)
(B) “Sábio é aquele que conhece os limites da própria
ignorância”. (Sócrates)
(C) “Todos os casos são únicos, e muito similares a outros”.
(T. S. Eliot)
(D) “Não há sentido em ser exato quando você nem sabe
sobre o que está falando”. (John von Neumann)
(E) “A tecnologia é dominada por aqueles que gerenciam o
que não entendem”. (Arthur Bloch)
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Questão 25

Questão 28
A frase abaixo em que o adjetivo sublinhado pode ser
indicado como pertencente ao gênero neutro é:
(A) É inegável que a presença dos turistas é lucrativa.
(B) É difícil a solução do problema.
(C) É simples para todos o encontro de uma saída.
(D) É fácil a compra de imóveis no momento.
(E) É capaz o funcionário que resolve as dificuldades.

“Você pode nunca ter surfado na vida, mas mesmo que seja
o maior “prego”, com uma coisa você vai concordar: só pega
onda quem fica lá no mar, tentando, esperando, remando. Se
ficar sentado na praia, prancha espetada na areia, você vai
estar completamente fora do jogo”. (O Globo, 30/6/2016)

A palavra “prego”, documentada no trecho acima,
representa:
(A) um exemplo de variante linguística denominada “jargão”.
(B) um caso de regionalismo popular.
(C) um emprego de linguagem coloquial, adequado à
situação.
(D) uma criação vocabular original do autor do texto.
(E) o uso de gíria já visto como anacronismo.

Questão 29
“Disciplina que estuda a origem, formação e evolução das
palavras”. Essa definição corresponde à seguinte disciplina:
(A) Morfologia.
(B) Semântica.
(C) Etimologia.
(D) Retórica.
(E) Fonologia.

Questão 26

Questão 30

A frase abaixo que se apresenta integralmente na voz ativa
é:
(A) “O sol e a morte não podem ser olhados fixamente”. (La
Rochefoucauld)
(B) “Todas as religiões são fundadas no medo de muitos e na
esperteza de uns poucos”. (Stendhal)
(C) “Espelhos são usados para ver o rosto; a arte, para ver a
alma”. (Bernard Shaw)
(D) “Pescar é um esporte que foi inventado por insetos e
você é a isca”. (P. J. O’Rourke)
(E) “Moral é o que te faz sentir bem depois de tê-lo feito”.
(Hemingway)

1

A S. m. 1. Primeira letra e primeira vogal do alfabeto de
língua portuguesa: “A letra A do seu nome / Abre essa porta
e entra / Na mesma casa onde eu moro” (A Letra A, Nando
Reis). 2. A imagem dessa letra ou o som representado por
ela: “A letra "A" (nas imagens da Terra colhidas pela Nasa) é
resultado do traçado do Green River, no Estado americano
de Utah, que descreve uma curva acentuada retornando na
direção do original” (As 26 letras do alfabeto em imagens da
Terra colhidas pela Nasa. BBC Brasil, 6/01/2016)

Considerando-se o segmento acima como um verbete de um
dicionário, a afirmação inadequada é:
1
(A) A forma A mostra que há outros verbetes iniciados com
o mesmo vocábulo.
(B) As abreviações S. m. mostram, respectivamente, o
gênero e a classe gramatical do vocábulo do verbete.
(C) Os números 1 e 2 indicam diferentes significados do
vocábulo A.
(D) Os textos entre aspas são exemplos de ocorrências do
vocábulo com o significado indicado anteriormente.
(E) As barras inclinadas indicam que o texto selecionado é
composto em versos.

Questão 27
A classe dos adjetivos apresenta distintos valores
semânticos: qualidades, características, estados e relações.
O pensamento abaixo em que o adjetivo sublinhado indica
uma característica é:
(A) “O hábito é a melhor mestre em todas as coisas”. (Plínio)
(B) “É mais fácil trocar de religião que de café”. (Courteline)
(C) “As pessoas que querem mudar nunca são felizes”.
(Hartley)
(D) “Um amigo é uma pessoa diante de quem posso pensar
em voz alta”. (Emerson)
(E) “Quando o amante está distante, mais quente se faz o
desejo”. (Propércio)
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