Concurso – Fateb – 2018
Língua Portuguesa
Leia o poema a seguir, de Carlos Rodrigues Brandão, e responda às questões 1 e 2.
A terra
Arada de novo
com a alma de artista
no chão de setembro
e no dia de ontem
a terra é macia
e cobre de flores
de todas as cores
e todos os nomes
a pele de outono.
De manhã morna
de tarde quente
e de noite tão fria
ela espera a chuva
a semente e o homem.
1)

O tema do poema lido pode ser considerado:

a)
b)
c)
d)

Os problemas sociais
A destruição do meio ambiente
Os ciclos da natureza
A vida no meio urbano

2)

No verso “ela espera a chuva”, o termo destacado refere-se:

a)
b)
c)
d)

à semente
à terra
ao homem
à tarde quente

3)
Com o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, algumas palavras continuam
a ser escritas com o hífen e com acentos e outras não. Observe:

Assinale a alternativa que apresente todas as palavras grafadas corretamente para
completar as frases abaixo:
Tive uma grande ____________ para esse trabalho.
Eles _____________ muitas casas de aluguel.
Essa _____________ está muito curta.
O time teve um ótimo _________________
Eles ____________ de uma fase ótima.
a)
b)
c)
d)

Idéia, tem, minissaia, contra-ataque, vêm
Ideia, têm, minissaia, contra-ataque, vêm
Ideia, tem, mini-saia, contraataque, vêm
Idéia, tem, minissaia, contra-ataque, vem

4)
Assinale a alternativa que apresente todas as palavras grafadas corretamente para
completar as frases abaixo:
Na sala de aula há ________________ para todos. (acentos / assentos)
As minhas mãos _____________ muito. (suam / soam)
A __________ de meus filhos foi muito divertida. (viagem / viajem)
Meu aluno _________ seus livros todos os dias. (trás / traz)
a)
b)
c)
d)

Assentos, suam, viagem, traz
Acentos, suam, viajem, traz
Assentos, soam, viagem, trás
Assentos, suam, viajem, traz

5)
Assinale a alternativa cujo pronome de tratamento, referindo-se a um rei, poderia ser
usado adequadamente em: “_______________ já convocou auxiliares?”:
a)
b)
c)
d)

Senhor
Vossa Alteza
Vossa Majestade
Vossa Senhoria

6)

Observe a imagem abaixo:

Em relação a palavra “me” em “interessa-me”, temos:

a)
b)
c)
d)

Um pronome pessoal do caso reto
Um pronome pessoa do caso oblíquo
Um pronome possessivo
Um pronome de tratamento

7)

Observe a tirinha abaixo e assinale a alternativa que apresente apenas substantivos:

a)
b)
c)
d)

Estas, notícias, hepatite
Notícias, fígado, hepatite
Notícias, tivesse, hepatite
Mundo, tivesse, hepatite

8)

Observe a tirinha abaixo:

Há, no segundo quadrinho, uma locução adjetiva. Qual é ela?
a)
b)
c)
d)

Encontrei
Eu
De natal
A decoração

9)

Observe a tirinha abaixo:

Assinale a alternativa que apresente um sinônimo para a palavra “xingar” em: “Se você parar de
me xingar...”:
a)
b)
c)
d)

Insultar
Agradar
Enganar
Ludibriar

10)

Observe a tirinha abaixo.

Assinale a alternativa que contenha um verbo:
a)
b)
c)
d)

Magali
Não
Que
Fiz

Questões de matemática
11 - Paulo ganha 70 salários mínimos mensais. Joaquim ganha 30% a menos do que ganha
Paulo. Quantos salários mínimos mensais ganha Joaquim?
a)
b)
c)
d)

50
48
49
51

12 - Três caminhões transportam 200 m3 de areia. Para transportar 1600 m3 de areia, quantos
caminhões iguais a esse seriam necessários?
a)
b)
c)
d)

24
23
25
28

13 – Se três litros e meio de um determinado produto custam R$ 21,00, então é verdade que 750
mililitros desse produto custam:
a)
b)
c)
d)

R$ 4,25.
R$ 4,50.
R$ 4,75.
R$ 5,00.

14 – O gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo, em milhões de pessoas,
no período de 2000 a 2005.

Com base nesse gráfico, observa-se que a quantidade de pessoas sem trabalho no mundo.
a) permaneceu a mesma entre 2000 e 2001.
b) permanece a mesma desde o ano de 2002.
c) aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002.
d) diminuiu de 8,5 milhões entre 2001 e 2002.

15 - Para a organização da tabela dos jogos da copa do mundo, os 48 países participantes foram
divididos em 8 grupos com a mesma quantidade de times. Cada grupo ficou com?
a)
b)
c)
d)

5
8
10
6

16 - Um fazendeiro tinha 285 bois. Comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 bois. Quantos
bois esse fazendeiro tem agora?
a)
b)
c)
d)

276
376
476
176

17 - Um feirante guardou três centenas de laranjas em seis caixotes. Quantas laranjas foram
guardadas em cada caixote, sendo que todos os caixotes ficaram com a mesma quantidade de
laranjas?
a)
b)
c)
d)

52
49
51
50

18 - Vovó foi viajar com a Tuma da melhor idade do bairro. Quantos havia na viagem, se
podemos contar de 8 em 8 ou de 10 em 10?
a)
b)
c)
d)

40
30
36
48

19 - Uma rede de supermercados resolveu fazer uma pesquisa para saber qual horário as
pessoas mais gostavam de ir ao supermercado. Foram entrevistadas 2000 pessoas e o resultado
está no gráfico abaixo.

Durante qual horário as pessoas entrevistadas não preferem ir ao supermercado?
a)
b)
c)
d)

8h às 12h.
12h às 16h.
16h às 20h.
20h às 23h.

20 - Numa fabrica, dois terços dos funcionários são homens e um quarto são mulheres; os
restantes que são boys somam 20 garotos. Quantos são os funcionários dessa fabrica?
a)
b)
c)
d)

240
340
140
440

Questões de atualidades
21 - Em novembro de 2007, o governo brasileiro anunciou a descoberta de uma importante
reserva que ficou conhecida como pré-sal. O produto a ser explorado nessa reserva é:
a)
b)
c)
d)

Ferro
Manganês
Carvão
Petróleo

22 - Nos últimos anos, a matriz energética brasileira vem-se diversificando, sobretudo com a
incorporação dos agro combustíveis, como o etanol. O principal produto empregado na fabricação
desse agro combustível no Brasil é a(o):
a)
b)
c)
d)

Cana-de-açúcar
Erva-mate
Cera de carnaúba
Coco de babaçu

23 – O cenário politico brasileiro passou por dois processos de impeachment presidenciais,
sendo o primeiro em 1992 e o outro em 2016, quais foram respectivamente os presidentes da
republica que tiveram seus mandatos caçados nos anos citados?
a)
b)
c)
d)

Dilma Rousseff e Luís Inácio Lula da Silva
Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso
Fernando Collor e Dilma Rousseff
Luís Inácio Lula da Silva e Fernando Collor

24 - O cinema brasileiro produziu dois filmes de grande repercussão e aceitação pelo público e
pela crítica especializada: Tropa de Elite e Cidade de Deus. Em conjunto, os filmes mencionados
enfocam e explicitam a vinculação entre os seguintes aspectos da realidade brasileira:
a)
b)
c)
d)

Cultura popular e tecnologia social
Ecologia urbana e educação pública
Prática religiosa e assistência social
Violência urbana e segurança pública

25 - Em março de 2010, Tancredo Neves completaria 100 anos de idade. Esse político exerceu
cargos de deputado, senador e governador de Minas Gerais, até ser eleito Presidente da
República por um colégio eleitoral, em 1985. No Brasil, a eleição de Tancredo Neves para
Presidente da República marcava o fim de um regime político:
a)
b)
c)
d)

Civil
Militar
Religioso
Monárquico

REDAÇÃO
Leia o texto abaixo, retirado do site da Revista Forum.
Apesar de vetado pelo STF, municípios proíbem discussão de gênero nas escolas
10 de dezembro de 2017

Apesar da liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso que considerou
inconstitucional uma lei estadual de Alagoas, já que cabe à União legislar sobre Educação, projetos de lei
desse tipo se espalham pelo país.
Em 14 municípios de nove estados do país já existem leis que proíbem — ou estão prestes a proibir —
professores de discutir ou usar em sala de aula material didático que se refira a questões de gênero e
religiões. Também há restrições a comentários políticos. No total, são afetados cerca de 270 mil alunos do
ensino fundamental, com idade média entre 6 e 14 anos.
Em outubro passado, a câmara de Crato (CE) aprovou lei que proíbe falar em ideologia de gênero e “toda
orientação sexual” ao aluno que tente “extinguir o gênero masculino e/ou feminino do gênero humano”.
Para o procurador da República Jorge Luiz Ribeiro de Medeiros, que instaurou inquérito para apurar lei
aprovada em Jataí (GO), banir a discussão de gênero das escolas é estimular preconceitos e evitar temas
como a violência contra a mulher.
— Num momento em que o mapa da violência mostra a gravidade dos assassinatos de mulheres, a lei
impede o debate — afirma o procurador.
Em alguns municípios, as leis impõem aos professores o papel de fiscais do comportamento dos alunos.
Em Pedreiras (SP), por exemplo, a lei aprovada este ano dita que os professores não podem permitir que
o estudante apresente “qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade
em harmonia com a respectiva identidade biológica do sexo”.
A proibição de termos como “gênero” e “orientação sexual” também não se restringe ao espaço físico das
escolas. Em Barueri, na Grande São Paulo, o texto que entra em vigor no próximo ano afirma que, mesmo
fora dos colégios, os debates sobre questões de gênero não podem ocorrer com participação de
adolescentes.
Ao defender um projeto em Jacobina, na Bahia, o vereador Pedro Nascimento (PMDB) disse que “escola é
lugar de aprender, de preparar o aluno para o mercado de trabalho” e que “pais e os avós não podem
perder o direito de educar seus filhos conforme os preceitos de suas famílias”.
— Questões como religião e moral são assuntos de família, e cabe a ela educar seus filhos — defende o
vereador Francisco Battilani (PSDB), autor da lei aprovada no município de Bela Vista, Mato Grosso do
Sul.
*Com informações do Globo
(Disponível em: https://www.revistaforum.com.br/2017/12/10/apesar-de-vetado-pelo-stf-municipios-proibem-discussao-de-genero-nas-escolas/)

Proposta: Redação
Com base no texto “Apesar de vetado pelo STF, municípios proíbem discussão de gênero nas escolas”,
elabore um texto dissertativo com o tema “A discussão sobre gêneros nas escolas brasileiras”.

