CONCURSO PÚBLICO/2016
Cargo: 301 - Professor Ensino Fundamental - Anos
Finais – (6 ao 9 Ano) - Português

3)

Fundamentos da Educação
1)

(

A LDB nº 9394/96, em seu artigo 12 define que os
estabelecimentos de ensino terão as seguintes
incumbências:
(

I. Prover meios para a recuperação dos alunos
II.
III.

IV.

V.

de menor rendimento.
Ministrar os dias letivos e horas-aulas
estabelecidos
Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao
juiz competente da Comarca e ao respectivo
representante do Ministério Público a relação
dos alunos que apresentem quantidade de
faltas acima de cinquenta por cento do
percentual permitido em lei.
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo
a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino.
Articular-se com as famílias e a comunidade,
criando processos de integração da sociedade
com a escola;

(

a)
b)
c)
d)
e)

I e III apenas.
I, II, III e V, apenas.
I, III e V, apenas.
I, II e III apenas.
I, II, III, IV e V

De acordo com o artigo 3º da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9394/1996, o
ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios, EXCETO:
a) Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
b) Garantia de padrão de qualidade.
c) Vinculação entre a educação escolar, o
trabalho e as práticas sociais.
d) Consideração com a diversidade étnicoracial.
e) Uniformidade de ideias e de concepções
pedagógicas.

) Considera-se criança, para os efeitos desta
Lei, a pessoa até doze anos de idade
completos, e adolescente aquela entre doze
e dezoito anos de idade.
) O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do
adolescente e limita-sea preservação da
imagem, da identidade, ideias e crenças.
) Nenhuma criança ou adolescente será
objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação,
exploração,
violência,
crueldade e opressão, punido na forma da
lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

É correto o que se afirma em:

2)

De acordo com a Lei nº 8069/90. Estatuto da
Criança e do Adolescente, julgue os itens como
certos ( C ) ou errados ( E ).

4)

E-C-C
C-E-C
E-C-E
E-E-C
C-C-C

Sendo a avaliação parte do processo de ensino e
aprendizagem, o modo de avaliar está relacionado
à concepção de ensino dos atores envolvidos
nesse processo. A partir desse pressuposto analise
as proposições a seguir:
I. Reflete os valores e expectativas do professor

em relação aos alunos.
II. A avaliação é exclusividade do professor, o
qual detém e domina os instrumentos
adequados para sua aplicação.
III. A avaliação deve ser contínua e cumulativa do
desempenho do aluno, com prevalência dos
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e
dos resultados ao longo do período sobre os
de eventuais provas finais.
IV. Avaliação é o processo de aferição de
conhecimentos constituídos pelo aluno em
determinado momento de sua trajetória
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escolar e destina-se a avaliar a aprendizagem
e não o ensino oferecido.

(

Assinale a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)
5)

As proposições I, II e III são corretas.
Apenas as proposições I e III são corretas.
Apenas a proposição III é correta.
Apenas as proposições I, III e IV sãocorretas.
As proposições I, II, IIIe IV são corretas.

6)

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Não se constitui diretriz do Plano Nacional de
Educação.
a) Promoção humanística, científica, cultural e
tecnológica do país.
b) Superação das desigualdades educacionais,
com ênfase na promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de
discriminação.
c) Promoção
da
sustentabilidade
socioeconômica
d) Formação para o trabalho e para a cidadania,
com ênfase nos valores morais e éticos em
que se fundamenta a sociedade;
e) Estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que
assegure atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e
equidade.
Com relação ao Planejamento Escolar, julgue os
itens com verdadeiros ( V ) ou falsos ( F ).
(

(

(

) Refletir sobre a prática para transformá-la
e realizar as mediações necessárias para
implementar essas mudanças são ações
próprias de um enfoque dialético de
planejamento de ensino.
) O Planejamento é uma ação pedagógica
indispensável do processo de ensino,
devido à sua concepção mecânica e
burocrática.
) O planejamento proporciona uma visão
homogênea da turma, o que possibilita,
por sua vez, uma ação educativa mais
eficaz.

) O Planejamento é um meio para se
programar as ações docentes, mas é
também um momento de pesquisa e
reflexão intimamente ligado à avaliação.

7)

V, V, F, V
V, F, V, F
F, V, V, F
F, V, F, V
V, F, F, V

“Essa tendência defende que a função social e
política da escola deve ser assegurar, através do
trabalho com conhecimentos sistematizado, a
inserção nas escolas, com qualidade, das classes
populares garantindo as condições para uma
efetiva participação nas lutas sociais.
Esta tendência prioriza, na sua concepção
pedagógica, o domínio dos conteúdos científicos,
a prática de métodos de estudo, a construção de
habilidades e raciocínio científico, como modo de
formar a consciência crítica para fazer frete à
realidade social injusta e desigual. Busca
instrumentalizar os sujeitos históricos, aptos a
transformar a sociedade e a si próprio. Sua
metodologia defende que o ponto de partida no
processo formativo do aluno seja a reflexão da
prática social, ponto de partida e de chegada,
porém, embasada teoricamente”.
O texto acima descreve a:
a)
b)
c)
d)
e)

Tendência Liberal Tradicional
Tendência Liberal Renovada não-diretiva
Tendência Liberal Tecnicista
Tendência Progressista Libertadora
Tendência Progressista Crítico-Social dos
Conteúdos
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8)

“Nesta tendência pedagógica, a atividade escolar
deve centrar-se em discussões de temas sociais e
políticos e em ações concretas sobre a realidade
social imediata. O professor deve agir como um
coordenador de atividades, aquele que organiza e
atua conjuntamente com os alunos. Seus
defensores
lutavam
por
uma
escola
conscientizadora, que problematizasse a realidade
e trabalhasse pela transformação radical da
sociedade capitalista.”
O texto acima descreve a:
a) Tendência Liberal Renovada não-diretiva
b) Tendência Progressista Crítico-Social dos
Conteúdos
c) Tendência Progressista Libertadora
d) Tendência Liberal Tradicional
e) Tendência Progressista Libertária

9)

Com referência à educação inclusiva , julgue os
itens como certos ( C ) ou errados ( E ).
( ) A inclusão não leva em conta as diferenças
individuais e as diversas situações.
( ) Aescola inclusiva, busca a reorientação
curricular, propondo uma nova forma de
abordar os conteúdos curriculares no
cotidiano escolar.
( ) A inclusão escolar,tem como pressuposto a
construção de uma escola acolhedora,
onde não existam critérios ou exigências
de natureza alguma, nem mecanismos de
seleção ou discriminação para o acesso e a
permanência com sucesso de todos os
alunos.
( ) Na perspectiva da educação inclusiva, a
educação especial apresenta-se como uma
proposta importante, com um projeto
separado da proposta da escola regular.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

E-E-C-E
C-C-C-E
E-C-C-E
E-C-E-E
C-C-E-E

10) Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram
elaborados procurando, de um lado, respeitar
diversidades regionais, culturais, políticas
existentes no país e, de outro, considerar a
necessidade de construir referências nacionais
comuns ao processo educativo em todas as
regiões brasileiras. Com relação aos Parâmetros
Curriculares Nacionais, é incorreto afirmar:
a) De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais, na seleção dos conteúdos deve-se
levar em conta sua relevância social.
b) Na perspectiva dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, os temas transversais não se
constituem novas áreas de conhecimentos.
c) No contexto dos PCN’s, a avaliação deve
assumir um caráter de terminalidade e de
medição de conteúdos aprendidos.
d) São temas transversais definidos nos PCN’s:
Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação
Sexual, Pluralidade Cultural e Trabalho e
Consumo.
e) Os Parâmetros Curriculares Nacionais
propõem a ressignificação dos conteúdos para
além de fatos e conceitos, incluindo
procedimentos, valores, normas e atitudes.
11) Analise as proposições com referência ao Projeto
Político Pedagógico.
I. O Projeto Político Pedagógico norteia-se na

premissa de constituir uma escola baseada na
democracia e qualidade de ensino para todos.
II. As bases de um Projeto Político Pedagógico
devem estar estruturadas num processo de
planejamento
participativo,
com
a
participação de pais, professores, alunos,
funcionários e comunidade.
III. Dever ser elaborado coletivamente, a partir de
amplo e
aprofundado processo de
diagnóstico, análise e proposições de
alternativas.
IV. O Projeto Político Pedagógico não precisa ter
pertinência histórica, nem contextualização
social.
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Marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

As proposições I, II, III e IV estão corretas.
Apenas as proposições I, II e III são corretas.
Apenas a proposição III é incorreta.
Apenas as proposiçõesI e III são corretas.
Apenas as proposições I e II são corretas.

12) Com referência ao currículo escolar, julgue os
itens comoverdadeiros ( V ) ou falsos ( F ).
) Toda proposta curricular é sempre neutra e
não apresenta, portanto nenhum aspecto
político ideológico.
( ) O currículo deve ser concebido como um dos
elementos centrais do processo de
educação institucionalizada.
(
) Pode-se afirmar que o currículo sempre
apresenta tendências relacionadas a gênero,
etnia e outros aspectos ideológicos.

e) =SOMA(G2&G6).
14) Assimcomo o Google Chrome e Internet Explorer,
são ferramentas de navegação de Internet,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Safari
Mozilla Firefox
Netscape
Corel Draw
Opera

(

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F
F, V, V
V, F, V
F, V, F
F, F, V

15) No Internet Explorer o botão
permite
atualizar uma página armazenada no computador,
forçando um acesso à Internet. Corresponde ao
uso da tecla:
a)
b)
c)
d)
e)

Tecla F5
Tecla F3
Tecla F4
Tecla F8
Tecla F9

16) O E-mail ou correio eletrônico permite o
recebimento e o envio de mensagens através da
internet. Indique qual programa corresponde a
um sistema de correio eletrônico:

Noções de Informática
13) Considere a planilha do Microsoft Excel 2010,
parcialmente visualizada abaixo:

a)
b)
c)
d)
e)

Google
Microsoft Outlook
Internet Explorer
www.msn.com.br
Mozilla Firefox

17) AVAST, AVG e NOD32 são programas:
a)
b)
c)
d)
e)

Desfragmentadores
Editores de texto
Formatadores
Antivirus
Planilhas eletrônicas

Qual é a fórmula correta para efetuar a soma
total de candidatos inscritos?
a)
b)
c)
d)

=SOMA(G2:G9).
=SOMA(G2;G6).
=ADIÇÃO(G1;G5).
=SOMA(G2+G6).

CARGO: 301 - Professor Ensino Fundamental - Anos Finais – (6 ao 9 Ano) - Português

4

CONCURSO PÚBLICO/2016
18) Considere a figura abaixo, extraída da interface do
Microsoft Word 2010:

O grupo Cabeçalho e Rodapé está disponível na
guia:
a)
b)
c)
d)
e)

Revisão.
Página Inicial.
Inserir.
Exibição.
Layout da página.

19) Os atalhos de teclado são combinações de teclas
utilizadas como alternativa ao uso do mouse.
Sobre os atalhos no Microsoft Office Word 2010,
relacione a primeira coluna com a segunda:
1. Aplicar Negrito
2. Salvar
3. Imprimir
4. Copiar

(
(
(
(

) (Ctrl + B)
) (Ctrl + P)
) (Ctrl + C)
) (Ctrl + N)

Marque a alternativa correta, na ordem de cima
para baixo:
a) 2 - 3 - 4 – 1
b) 2 - 4 - 3 - 1
c) 2 - 3 - 1 - 4
d) 3 - 2 - 4 - 1
e) 3 - 2 - 1 - 4
20) Julgueos itens abaixo como verdadeiros( V ) ou
falsos ( F ) a respeito do Windows Explorer:
(
(

(

) É o programa utilizado no Windows para
gerenciar os arquivos.
) Permite criar, copiar, mover e remover todos
os tipos de arquivos de dados no
computador.
) É um navegador que facilita a busca de
arquivos no computador, tornando a busca
mais eficiente.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-V
V-V-F
V-F-F
F-V-V
F-F-V
Conhecimentos Específicos

Texto para as questões de 21 a 24
“Em 1975, o Generalíssimo Franco, 82, ditador da
Espanha, estava em seu leito de morte em Madri, com
uma
antologia
de
mazelas
–
infarto,
broncopneumonia, tromboflebite, falência renal,
úlceras hemorrágicas e um Parkinson avançado. O
desfecho era esperado para qualquer momento, mas
Franco insistia em prolongar a agonia. Certa noite, do
fundo de sua cama, escutou um rumor que entrava
pela janela. Perguntou o que era ao enfermeiro. Este
respondeu: ‘É o povo espanhol, Excelência. Ele veio se
despedir’. E Franco: ‘Ué! O povo vai viajar?’
Franco morreu no fim daquele ano, e as multidões que
faziam a vigília nas proximidades de sua casa acharam
que ele tinha ido tarde.
*...+”.
(Folha de S.Paulo, 6/4/16 – opinião A2)
21) Sejam os trechos:
I. “Em 1975, o Generalíssimo Franco, 82, ditador
da Espanha, estava em seu leito de morte em
Madri, (...)”.
II. “Certa noite, do fundo de sua cama, escutou
um rumor que entrava pela janela”.
III. “(...), falência renal, úlceras hemorrágicas e
um Parkinson avançado”.
Sob o ponto de vista morfológico, as palavras
destacadas são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

adjetivo – advérbio – adjetivo
substantivo – pronome – adjetivo
adjetivo – pronome – adjetivo
substantivo – adjetivo – substantivo
advérbio – advérbio – advérbio
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22) “(...) Franco morreu no fim daquele ano, e as
multidões que faziam a vigília nas proximidades
de sua casa acharam que ele tinha ido tarde”.

(

) Não aparece palavra atrativa antes da
locução verbal, logo o pronome oblíquo
pode ficar preso por hífen a qualquer dos
verbos da locução.

(

) Aparece palavra atrativa antes da locução
verbal, logo o pronome oblíquo pode ser
colocado antes da locução verbal ou vir
ligado por hífen ao último verbo.
) Não aparece palavra atrativa antes da
locução verbal, logo o pronome oblíquo não
pode ficar preso por hífen a qualquer dos
verbos da locução.
) Aparece palavra atrativa antes da locução
verbal, logo o pronome oblíquo não pode ser
colocado antes da locução verbal ou vir
ligado por hífen ao último verbo.

A propósito desse período, analise as assertivas.
I. Há cinco orações.
II. “... que faziam a vigília nas proximidades de sua
casa...” classifica-se como oração subordinada
substantiva subjetiva.
III. “... que ele tinha ido tarde” classifica-se como
oração subordinada adjetiva restritiva.
IV. O período é composto por coordenação e
subordinação.

(

(

É correto o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

IV.
II e III.
I e II.
I e III.
III e IV.

23) “Em 1975, o Generalíssimo Franco, 82, ditador da
Espanha, estava em seu leito de morte em Madri,
(...)”.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, F, F
V, F, F, V
F, V, V, F
F, V, F, V
V, V, F, F

Atente para as seguintes afirmações sobre o uso
das vírgulas.

Texto para as questões de 25 a 27

I. A primeira vírgula separa um adjunto adverbial
de tempo.
II. A retirada da virgula colocada imediatamente
depois de “Espanha” redundaria em prejuízo
para a correção e o sentido original.
III. A inserção de vírgula logo depois do termo
“Franco” acarretaria prejuízo sintático e
semântico ao texto.

Na semana passada, o vírus B também foi associado à
morte súbita de uma menina de oito anos em São
Paulo. Houve um teste positivo, mas ainda não se sabe
se foi ele o responsável pela parada cardíaca que a
levou à morte.

É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
III, apenas.
II e III, apenas.

24) Com relação ao fragmento “Ele veio se despedir”,
analise as afirmações e coloque (V) para as
verdadeiras e (F) para as falsas.

“*...+

*...+”.
(Folha de S.Paulo, 6/4/16 – B1)
25) Observando a sintaxe dos termos, assinale a
opção que apresenta a associação correta entre
as partes destacadas e a função expressa por
eles.
a) “uma menina de oito anos em São Paulo” –
adjunto adverbial de tempo.
b) “que a levou à morte”. – objeto indireto.
c) “mas ainda não se sabe” – adjunto adverbial de
negação.
d) “quea levou à morte”. – adjunto adnominal
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e) “Na semana passada, o vírus” – adjunto
adverbial de tempo.
26) Em “Houve um teste positivo”, o termo
destacado exerce a função de:
a)
b)
c)
d)
e)

sujeito.
adjunto adnominal.
complemento nominal.
objeto direto.
objeto direto pleonástico.

27) “(...) mas ainda não se sabe se foi ele o
responsável pela parada cardíaca que a levou à
morte”.
Assinale a opção que apresenta, respectivamente,
a correta análise das palavras destacadas.
a) conjunção
subordinativa
condicional
e
conjunção subordinativa integrante.
b) pronome oblíquo átono e pronome relativo.
c) pronome oblíquo átono e conjunção
subordinativa condicional.
d) conjunção subordinativa integrante e conjunção
subordinativa causal.
e) conjunção subordinativa integrante e pronome
relativo.
Texto para a questão 28
“Uma das explicações para a situação de anomia que a
sociedade humana enfrenta em nossos dias é a de que
ela se tornou órfã. Com efeito. A fragmentação da
família, a perda de importância da figura paterna – e
também a materna – a irrelevância da Igreja e da
Escola em múltiplos ambientes, gera um convívio
amorfo. Predomina o egoísmo, o consumismo, o
êxtase momentâneo por sensações baratas, a ilusão
do sexo, a volúpia da velocidade, o desencanto e o
niilismo”.
(Folha de S.Paulo, cotidiano B1)
28) Com relação às regras de acentuação gráfica,
assinale a opção correta.
a) a palavra “egoísmo” recebe acento gráfico
porque termina em ditongo oral.

b) as palavras “múltiplos” e “volúpia” são
acentuadas por serem proparoxítonas.
c) as palavras “importância” e “irrelevância”
recebem acento gráfico com base na mesma
regra gramatical.
d) as palavras “momentâneo” e “êxtase” recebem
acento gráfico com base na mesma regra
gramatical.
e) a palavra “órfã” é acentuada por ser oxítona
terminada em “ã”, “ãs”, “ão”, “ãos”.
29) Assinale a opção em que todas as palavras estão
grafadas de acordo com a reforma ortográfica.
a) micro-ônibus – arqui-inimigo – semi-final
não-governamental
b) microrganismo – além-mar – segunda-feira
teleeducação
c) coautor – socioeconômico – minirreforma
auto-observação
d) infra-estrutura – contra-regra – cosseno
contraindicação
e) ultra-elevado – pseudoartista – desumano
sócio-fundador

–
–
–
–
–

Texto para a questão 30
“Em dezembro, 42% dos deputados eram a favor do
impeachment; 31%, contra”.
(Folha de S.Paulo, 8/4/16 – capa)
30) Assinale a assertiva correta sobre a justificativa
do emprego, no texto, da flexão de número da
palavra “eram”.
a) pode ficar no singular ou plural o verbo cujo
sujeito é formado por uma expressão de
percentagem seguida de um especificador.
b) pode ficar no singular ou plural o verbo cujo
sujeito traz as expressões que se referem a
uma parte ou fração do todo seguidas de
substantivo no plural.
c) pode ficar no singular ou plural o verbo quando
no sujeito aparecem expressões que indicam
quantidade aproximada.
d) pode ficar apenas no plural o verbo cujo sujeito
traz as expressões que se referem a uma parte
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ou fração do todo seguidas de substantivo no
plural.
e) pode ficar apenas no plural o verbo quando no
sujeito aparecem expressões que indicam
quantidade aproximada.
31) O _____ restringiu-se à poesia, tendo-se
identificado com o _____ pelo afastamento do
místico e do espiritual.
Assinale a opção que preenche corretamente as
lacunas do texto acima.
a)
b)
c)
d)
e)

Barroco – Realismo
Romantismo – Barroco
Simbolismo – Realismo
Simbolismo – Romantismo
Realismo – Modernismo

32) Considere as seguintes afirmações.
I. Machado de Assis é considerado um dos
maiores escritores ficcionistas brasileiros. Ele
escreveu
romances
grandiosos,
como
Memórias póstumas de Brás Cubas, Quincas
Borba e Lucíola.
II. Machado de Assis, em sua primeira fase de
escritor, apresenta obras com tendências ainda
românticas.
III. Parnasianismo pode ser considerado um
movimento antirromântico pelo fato de
retomar muitos aspectos do racionalismo.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.

33) Toda mensagem tem um objetivo e uma função
do ponto de vista do emissor.
Assinale a opção correta com relação às funções
da linguagem.
a) Função referencial: foco no código, fala da
própria linguagem.

b) Função apelativa: foco no canal de
comunicação, usa mais palavras que o
necessário.
c) Função poética: foco na mensagem, linguagem
conotativa valorizada.
d) Função fática: foco no emissor, revela opiniões
e emoções.
e) Função metalinguística: foco no receptor, uso
frequente da 1ª pessoa do singular.
34) Relacione as colunas abaixo.
1ª coluna
1. Romantismo.
2. Arcadismo.
3. Barroco.
2ª coluna
( ) Retoma o ideal de simplicidade, herdado do
modelo clássico greco-romano. Predominam os
adjetivos que expressam suavidade e harmonia:
tudo é ameno.
( ) O indivíduo passa a ser o centro das atenções,
voltando-se para a imaginação e para os
sentimentos, do que resulta uma interpretação
subjetiva da realidade.
( ) Reflexo de um dilema que muito atormenta o
homem do século XVII: o conflito entre o terreno e
o celestial, o homem e Deus.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

1, 2, 3
2, 1, 3
3, 1, 2
2, 3, 1
1, 3, 2

35) Duas publicações, ambas de Cruz e Souza, são
consideradas o marco inicial da estética no Brasil:
Missal (prosa) e Broquéis (verso).
Assinale a opção que apresenta características
dessa estética literária.
a) Revolucionou a poesia da época, com o uso de
versos livres e de uma temática materialista.
b) Apresenta nítida influência da poesia
modernista, por causa da presença de versos
curtos e da temática onírica.
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c) Surgiu como uma proposta voltada para a
hegemonia do material e contrária à
supremacia do sujeito.
d) A sugestão predomina sobre a descrição: as
imagens produzidas são vagas, diluídas, suaves.
e) Distanciou-se do Romantismo ao assumir uma
visão materialista do mundo.

d) Zeugma
e) Prosopopeia

36) No período, “Não só cantou mas também
dançou”, ocorre:
a) Oração Coordenada adversativa
b) Oração Coordenada alternativa
c) Oração subordinada comparativa
d) Oração Coordenada aditiva
e) Oração subordinada concessiva
37) “Quelivro deleitável você escreveu!” A função
morfológica da palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Pronome substantivo.
Pronome adjetivo.
Conjunção.
Preposição.
Advérbio

38) A figura de linguagem que se explicita em " Estou
morta de cansada. " é conhecida como :
a)
b)
c)
d)
e)

Zeugma
Sinestesia
Perífrase
Hipérbole
Eufemismo

39) Em “Investigue uma única coisa: onde ele
trabalha.”, a função sintática desempenhada pela
expressão destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

sujeito
adjunto adverbial de lugar
objeto direto
vocativo
aposto

40) Em: “Estou morando na terra da garoa.”, a figura
de linguagem existente na frase é:
a) Metáfora
b) Antítese
c) Perífrase
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