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QUESTÕES 01 A  - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o 
atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição 
das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. 
Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 
terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, 
e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

a) O argumento do cônego está em aparente 
contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele 
supervaloriza as coisas terrenas.
b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois 
personagens, uma controvérsia sobre a questão do 
“amor da glória”.
c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, 
considera o amor da glória a perdição das almas, 
pois prejudicaria a ação bélica.
d) O narrador não somente apresenta uma oposição 
de ideias, a partir da experiência dos personagens, 
mas também se posiciona claramente a respeito.
_________________________________________
02. Nesse trecho de seu romance, Machado 
de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se 
referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a 
esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é 
CORRETO afirmar que:

a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a 
sua violência natural.
b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma 
de crítica à religião.
c) Faz referência à expectativa de uma recompensa 
espiritual.
d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à 
noção de eternidade.
_________________________________________
03. Ainda com base no trecho de Machado de 
Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o 
amor da glória era a coisa mais verdadeiramente 
humana que há no homem”. Neste caso, o 
termo “verdadeiramente” pode ser classificado 
gramaticalmente como:

a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma 
das principais obras de ficção da literatura brasileira, 
escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a 
seguir, em que o narrador descreve o protagonista 
do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas 
estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 
história, na sua geografia, na sua literatura e na sua 
política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 
vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o 
valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 
as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as 
nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com 
azedume e paixão a proeminência do Amazonas 
sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até 
ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era 
com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai 
de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e 
delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando 
se discutia a extensão do Amazonas em face da do 
Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do 
romance pode ser considerado um personagem:

a) Antipatriótico.
b) Nacionalista.
c) Pacifista.
d) Revolucionário.
_________________________________________
05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma 
que o protagonista do romance “ia até ao crime 
de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste 
contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” 
está empregado:

a) De acordo com a carreira médica do personagem.
b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a 
desprezar o protagonista.
d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação 
física.
_________________________________________
06. Ainda com base no parágrafo selecionado 
de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, 
localizado no Egito, era considerado pelo protagonista 
do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, 
o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece 
no texto entre aspas porque:

a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia 
do personagem sobre o assunto.
b) O maior rio brasileiro havia sido comprado 
realmente pelo protagonista da história.
c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome 
“teu”, que seria o correto neste caso.
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d) O Rio Amazonas não era propriedade do 
protagonista, mas assim ele o considerava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema 
a seguir?

a) 5.
b) 8
c) 10.
d) 16.
_________________________________________
08. Qual das alternativas a seguir contém uma 
expressão irracional?

a) .

b) .

c)  .

d) .

_________________________________________
09. Um hexágono regular pode ser representado 
como uma composição de outras figuras. Sobre o 
hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados 
lado a lado.

b) Tem por área  , sendo l o lado do 
hexágono.
c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
d) Pode ser composto por seis triângulos 
retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

 , sendo b e h a base e a altura desses 
triângulos, respectivamente.
_________________________________________
10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a 
partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro 
de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha 
reta. O drone encontra o controlador no ponto 
de aterrissagem no chão. Considerando que a 
linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem 
formam, junto com a trajetória de subida e encontro 
do controlador, um triângulo retângulo, qual a 
distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? 
(Considere )

a) 8,65 m.
b) 9,78 m.
c) 12,11 m.
d) 15 m.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a 
respeito de um recente episódio da política brasileira, 
e assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 
que assumiu compromisso com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, ____________, para indicá-lo 
para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz 
um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 
vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, 
em entrevista ao programa do jornalista Milton 
Neves”. 

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Hamilton Mourão.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano 
Juan Guaidó se declarou presidente interino de 
seu país e intensificou a crise que atinge o governo 
de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões 
internacionais, levando diversos países a 
reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem 
o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este 
respeito, analise as opções a seguir e assinale a que 
indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao 
governo de Nicolás Maduro.

a) Brasil.
b) Cuba.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual 
tendência migratória da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que apresenta o nome do outro 
país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria 
dos casos relacionada com questões econômicas, 
mas podem haver também outros motivos. Os 
dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil 
brasileiros vivendo em __________, o que faz deles 
a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem 
vários fatores que fazem desse país um local muito 
apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, 
bem como os laços históricos e culturais que unem 
os dois países há mais de quinhentos anos”. 

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).
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a) Estados Unidos.
b) França.
c) Portugal.
d) Espanha.
_________________________________________
14. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística, que aborda uma situação ocorrida no 
Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o 
nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro ___________ foi condenado 
a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter 
publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em 
que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. 
A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo 
continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. 
O humorista foi condenado pelo crime de injúria, 
mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da 
sentença. Para a organização de defesa dos direitos 
humanos Human Rights Watch, a condenação 
constitui uma ameaça à liberdade de expressão”. 

(Público, 15/04/19, com adaptações)

a) Danilo Gentili.
b) Fábio Porchat.
c) Gregório Duvivier.
d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
Responda as questões 15 e 16 conforme o texto a 
seguir:

Problems and Benefits of Globalization

Specialists and economists say that globalization 
is like fire. Fire itself is neither good nor bad. Used 
properly, it can cook food, sterilize equipment, give 
form to iron objects and heat our homes. Used 
carelessly, fire can destroy lives, towns and forests 
in an instant. Globalization, according to them, works 
in the same way.

Globalization has dangers and an ugly side, 
especially regarding income concentration and 
abuse of economic power. But it can also bring 
tremendous opportunities and benefits. Just as 
capitalism requires a network of governing systems 
to keep it from devouring societies, globalization 
requires vigilance and the rule of law. 

Globalization will always have cheerleaders who are 
blind to the destruction it can cause especially to 
poorer countries and less fortunate social classes. 
And it will always have strong opponents blind to 
the way globalization gives some people their first 
opportunity to fulfill basic aspirations. But in the 
end, globalization is something to mold, shape and 
manage for the benefit of everyone.

15. De acordo com o texto:

a) A globalização jamais poderá ser usada para 
benefício de todos.
b) Apenas países pobres se beneficiam da 
globalização.
c) A globalização só existe por causa do capitalismo, 
e irá acabar. 
d) A globalização precisa ser restrita pela força da lei 
para conter seu lado negativo.
_________________________________________
16. O texto deixa implícito que a concentração 
de renda e abuso do poder econômico são ruins, 
pois:

a) Países mais ricos podem usar seu poder 
econômico para impor seus interesses sobre os 
países mais pobres.
b) O capitalismo está devorando as sociedades mais 
pobres, mesmo com o empenho dos países ricos em 
ajudar os menos afortunados.
c) Países pobres usam seu poder econômico para 
controlar países mais ricos
d) Países ricos podem se rebelar contra os mais 
pobres para derrubar o capitalismo.
_________________________________________
17. Todas as características abaixo podem ser 
atribuídas à abordagem comunicativa, EXCETO:

a) Ênfase no papel do professor como único 
transmissor do conhecimento.
b) Introdução de textos autênticos na situação de 
aprendizagem.
c) Intensificação das experiências pessoais do aluno 
como elementos importantes na contribuição para a 
aprendizagem em sala de aula.
d) O ato de vincular a aprendizagem de línguas na 
sala de aula com a ativação da linguagem fora da 
sala de aula.
_________________________________________
18. O processo pelo qual há variação positiva de 
variáveis como crescimento econômico, melhorias 
nos aspectos relacionados à qualidade de vida, 
educação, saúde, infraestrutura e mudanças 
na estrutura socioeconômica de uma região é 
denominado:

a) Desenvolvimento Econômico.
b) Sustentabilidade.
c) Planejamento Sistêmico.
d) Análise de Cenários.
_________________________________________
19. “_____________________ é um conceito 
sistêmico que compreende um modelo de 
desenvolvimento global que incorpora os aspectos 
de um sistema de consumo de massa no qual 
a preocupação com a natureza é considerada 
prioritária para conciliar as dimensões social, 
ecológica e econômica”. A lacuna acima pode ser 
preenchida CORRETAMENTE pelo termo:
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a) Crescimento Econômico.
b) Desenvolvimento Sustentável.
c) Desenvolvimento Econômico.
d) Ecoturismo.
_________________________________________
20. A ________________ trabalha a linguagem 
com foco no contexto em que ela é realmente utilizada, 
trabalhando com a experiência social e de vida do 
aluno. A alternativa que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna acima é:

a) Metodologia sociointeracionista.
b) Metodologia audiolingue.
c) Metodologia Tradicional.
d) Metodologia direta.
_________________________________________
21. Na metodologia ______________, o domínio 
da gramática normativa e da tradução literal é 
usado como método de aprendizagem no estudo 
de uma língua estrangeira. O termo que completa 
CORRETAMENTE a lacuna acima é:

a) Sociointeracionista.
b) Audiolingual.
c) Tradicional.
d) Direto.
_________________________________________
22. “O ser humano é estudado em sua unidade 
e em sua totalidade, pois integra, no mesmo ser, 
o homem como corpo e mente, ser biológico e ser 
social, membro da espécie humana e participante de 
um processo histórico”. O texto acima descreve qual 
perspectiva?

a) Psicologia histórico-cultural
b) Histórico
c) Psicologia educacional
d) Psicologia do desenvolvimento
_________________________________________
23. A ___________________ defende a 
aprendizagem centrada no aluno não apenas em 
termos de conteúdo, mas também em relação às 
técnicas usadas na sala de aula. Nesse contexto, o 
professor atua de acordo com as necessidades de 
aprendizagem dos alunos, mostrando sensibilidade 
aos seus interesses, levando-os a participar mais 
e aceitando sugestões. O termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna acima é:

a) Abordagem tradicional.
b) Abordagem histórica.
c) Abordagem comunicativa.
d) Abordagem psicológica.

24. All the alternatives below present correct 
principles of the Teaching Planning, EXCEPT:

a) Flexibility
b) Adequacy to the student’s reality
c) Constant improvement
d) Unrelated actions in the teaching activity
_________________________________________
25.  “The organization of school time should take 
into account the reality of the students. For example, 
in regions where the majority of the population work 
in the rural area, the school calendar must take into 
account the seasons of harvest and off-season”. 

The alternative that correctly addresses the subject 
of the text above is:

a) Ecology.
b) Sustainability.
c) Organization of school’s time.
d) Seasons of the year.
_________________________________________
26. ________________ is a set of principles 
about the nature of learning, which is translated into 
the classroom. The term that correctly completes this 
sentence is:

a) Teaching Approaches.
b) Teaching Strategy.
c) Teaching Method.
d) Teacher centered approach.
_________________________________________
27. Which of the following alternatives presents 
a long term plan of action designed to achieve a 
specific goal?

a) Teaching Approaches.
b) Teaching Strategy.
c) Student centered Approach.
d) Teacher centered Approach.
_________________________________________
28. Teamwork, partnership and group discussions 
are constant learning methods commonly used by 
the teacher when using the _______________. The 
term that correctly completes this sentence is:

a) Banking Approach.
b) Disciplinal Approach.
c) Collaborative Approach.
d) Teacher Dominated Approach.
_________________________________________
29. Which is the teaching approach used when 
the teacher facilitates the learning process by allowing 
the learner to discover things form himself/ herself?

a) Indirect Approach
b) Disciplinal Approach
c) Direct Teaching Approach
d) Teacher Dominated Approach
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30. Which of the alternatives below correctly 
describes how the metacognitive approach works?

a) The student learns by himself/ herself, with no help 
from the teacher.
b) The student is stimulated to reflect about what he/
she has learned and his/her own ways of learning.
c) The teacher guides directly all the learning process.
d) The teacher passes knowledge and information by 
using exercises that stimulate the student´s memory.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


