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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
CONCURSO PÚBLICO 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 
ESPECIFICO 
 
QUESTÃO 1 
Via de regra, o Controle de Frequência 
dos corpos docente e discente de uma 
instituição de ensino é de 
responsabilidade do Secretário Escolar e 
esse controle tem sua forma e 
operacionalização definida em: 
a) Livro de atas das reuniões da 
instituição; 
b) Na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; 
c) No Plano de Carreiras e Remuneração 
do Magistério; 
d) No Regimento Escolar que define os 
ordenamentos básicos e estrutura da 
instituição. 
 
QUESTÃO 2 
Marque, dentre os itens abaixo, o que 
NÃO constitui uma das atribuições do 
Secretário Escolar: 
a) Indicar aos gestores decisões a serem 
adotadas; 
b) Receber a comunidade; 
c) Responsável pela elaboração do 
Regimento Escolar; 
d) Analisar as documentações de alunos. 
 
QUESTÃO 3 
Ainda em relação às suas atribuições, 
leia os itens abaixo: 
I. É ele que, juntamente, com seus 
gestores, responde, administrativamente 
e legalmente, pela documentação 
escolar, além de ser  elo de ligação, entre 
a administração e a equipe pedagógica; 
II. O Secretário Escolar é o responsável 
por planejar, coordenar e executar as 
ações da secretaria da escola, 
respondendo por suas imputações de 
modo a assegurar o mais perfeito e 
regular desenvolvimento dos trabalhos 
administrativos, dentro dos prazos 
estabelecidos; 

III. Uma de suas atribuições principais é 
conhecer o Regimento Escolar e a 
Proposta Pedagógica, observando a 
legislação aplicável a cada situação e 
evitar problemas, corrigir desvios e 
oferecer soluções; 
IV. Quanto às suas obrigações diárias, 
destacamos: a orientação de professores 
e coordenadores, quanto aos conteúdos 
e planos de aula; a elaboração de 
subsídios pedagógicos; a tomada de 
decisões, em nível de direção escolar e 
outras atribuições. 
Analisados os itens é correto afirmar 
que: 
a) Apenas o item IV está incorreto 
b) Apenas o item III está incorreto 
c) Apenas o item II está incorreto 
d) Apenas o item I está incorreto 
 
QUESTÃO 4 
Rotineiramente, uma escola expede 
documentos. Para ter validade e 
representatividade, esses documentos 
precisam da assinatura de responsáveis 
pela escola. Via de regra, esses 
documentos são assinados por: 
a) Coordenador Pedagógico e Supervisor 
Escolar; 
b) Diretor e Secretário; 
c) Diretor e Coordenador Pedagógico; 
d) Supervisor Escolar e Secretário. 
 
QUESTÃO 5 
Um arquivo otimizado é de fundamental 
importância para a vida de uma 
instituição de ensino. Para que se tenha 
um arquivo bem organizado, é 
fundamental que se prepare o material a 
ser arquivado. Essa preparação dá-se 
em etapas e consiste nas etapas abaixo, 
com exceção de: 
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a) Selecionar os documentos de acordo 
com campos de interesse da escola; 
b) Classificar os documentos, agrupando-
os, por características comuns;  
c) Facilitar sua identificação, usando 
códigos;  
d) Guardar os documentos de forma 
aleatória, por ordem de chegada. 
 
QUESTÃO 6 
A vida escolar é registrada em livros, 
alguns obrigatórios. Marque o item em 
que NÃO consta um livro obrigatório, 
usado para registrar fatos relativos ao 
estabelecimento: 
a) Livro de ponto (administrativo e 
docente);  
b) Livro de atas de reuniões; 
c) Livro de Estoque de Produtos 
Acabados; 
d) Livro protocolo de saída de 
documentos. 
 
QUESTÃO 7 
Um dos documentos mais utilizados em 
relação à vida escolar é o de 
Transferência de Aluno. Abaixo 
elencamos uma série de ações práticas 
que dizem respeito à Transferência. 
Marque o item INCORRETO: 
a) Ela é efetivada, somente para alunos 
aprovados; 
b) Pode ocorrer, durante o ano letivo; 
c) É a movimentação de um aluno de 
uma escola para outra; 

d) Leva em consideração a base nacional 
comum do currículo. 
 
QUESTÃO 8 
A Média aritmética é uma das medidas 
de tendência central mais utilizada no 
cotidiano. É determinada pelo resultado 
da divisão do somatório dos números 
dados pela quantidade de números 
somados. Uma das utilizações práticas 
dá-se no cálculo das médias dos alunos. 
Vejamos: Pedro teve nos quatro 
bimestres as seguintes notas em 
Matemática: 9,0 – 8,5 – 9,5 – 10,0. Qual 
será sua média final do ano, em 
Matemática: 
a) 9,75; 
b) 9,0; 
c) 8,75; 
d) 9,25. 
 
QUESTÃO 9 
A Média Aritmética Ponderada é uma 
Média Aritmética na qual, alguns dos 
números envolvidos possuem “pesos”. 
Vejamos: um aluno faz três avaliações no 
ano e ao final sua nota será obtida pela 
média aritmética ponderada. A primeira 
nota tem peso 1, a segunda peso 2 e a 
terceira peso 3. Suas notas foram em 
sequência: 5,0 – 6,0 -7,0. Qual será sua 
média aritmética ponderada: 
a) 6,25; 
b) 6,75; 
c) 6,33; 
d) 6,5. 

 
ESCOLA DOM JOÃO VI 

DEMONSTRATIVO DE MATRICULAS ANO 2014 
MATRÍCOLAS 

ANO INICIAL FINAL APROVADO REPROVADO EV TRANSF 
1º 70 67 61 3 3 0 
2º 58 58 58 0 0 0 
3º 84 80 75 5 0 4 
4º 66 55 55 0 6 5 
5º 92 80 64 16 12 0 

APROV – aprovados 
REPROV – reprovados 
EV – evasão 
TRANSF – transferidos 
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QUESTÃO 10 
Com base no demonstrativo acima, 
podemos dizer que a série que teve mais 
alunos matriculados e a que teve maior 
aprovação foram, respectivamente: 
a) 5º e 2º anos; 
b) 3º e 4º anos; 
c) 5º e 3º anos; 
d) 4º e 3º anos. 
 
QUESTÃO 11 
Ainda, com base no demonstrativo 
acima, é possível dizer que o total de 
evasão e o total de transferências foram, 
respectivamente: 
a) 21 e 9; 
b) 19 e 12; 
c) 21 e 7; 
d) 19 e 12. 
 
QUESTÃO 12 
Ainda, analisando o demonstrativo acima, 
é possível dizer que a série que teve o 
melhor resultado em aprovações, 
reprovações, evasões e transferências 
foi: 
a) 1º ano; 
b) 2º ano; 
c) 3º ano; 
d) 4º ano. 
 
QUESTÃO 13 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, promulgada em 1996, deu um 
novo desenho ao Sistema Educacional 
Brasileiro. Um dos grandes avanços 
obtidos com o advento dessa Lei foi: 
a) A criação do Ensino Religioso; 
b) A extinção da obrigatoriedade da 
disciplina de Educação Física; 
c) A criação de cursos livres e 
profissionalizantes; 
d) A incorporação da Educação Infantil à 
Educação Básica. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional afirma que o ensino será 
ministrado, com base em alguns 
princípios, que nortearam toda a 
concepção e a prática educacional. 
Dentre esses princípios, estão: 
a) Universalização de concepções 
pedagógicas e pluralismo de ideias; 
b) Proselitismo religioso e de ideias; 
c) Pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas; 
d) Unificação de Currículos e 
Concepções. 
 
QUESTÃO 15 
Para a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, uma instituição de 
ensino não está de acordo com o que se 
preconiza para educação especial 
quando constatamos que ela, ao receber 
estudantes portadores de necessidades 
especiais: 
a) Oferece possibilidade de aceleração 
para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados 
b) Oferece serviços especializados e 
recursos físicos adequados, buscando 
atender às necessidades dessa clientela 
c) Usa procedimentos para equalizar 
esses estudantes aos demais de acordo 
com métodos comuns a todos 
d) Possui professores capacitados e 
orientados para a integração desses 
jovens nas classes comuns 
 

QUESTÃO 16 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE realizará, nos 
Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios, a cada exercício financeiro, 
auditagem da aplicação dos recursos do 
PNAE, por sistema de ---------, podendo, 
para tanto, requisitar o encaminhamento 
de documentos e demais elementos que 
julgar necessário, bem como realizar 
fiscalização in loco ou, ainda, delegar 
competência a outro órgão ou entidade 
estatal para fazê-lo.  
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A palavra que completa de forma correta 
o texto do § 6º do artigo 4º acima, da 
Medida Provisória 2.100-32/01 é: 
a) Composição 
b) Qualificação 
c) Sondagem 

d) Amostragem 

 
QUESTÃO 17 
De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Maranguape, 
Só poderá ser investido em cargo público 
quem satisfizer os alguns requisitos. 
Marque o item INCORRETO em relação 
a esses requisitos: 
a) Ser maior de 21 anos; 
b) Estar no gozo dos direitos políticos; 
c) Possuir aptidão para o exercício da 
função; 
d) Ser brasileiro. 
 
QUESTÃO 18 
Ainda de acordo com o Estatuto citado na 
questão anterior, a nomeação, para 
cargo que deva ser provido em caráter 
efetivo, depende de habilitação prévia 
em: 
a) Indicação de políticos; 
b) Nomeação direta do prefeito; 
c) Concurso Público de Provas, ou de 
Provas e títulos; 
d) Indicação de partido político. 
 
QUESTÃO 19 
O Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) atende toda a 
Educação Básica, da Creche ao Ensino 
Médio. Substituto do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef), que vigorou de 1997 
a 2006. É correto afirmar sobre o 
FUNDEB que: 
a) Está em vigor desde janeiro de 2010; 
b) Está em vigor desde janeiro de 2007 e 
se estenderá até 2018; 
 

c) Está em vigor desde janeiro de 2009 e 
se estenderá até 2020; 
d) Está em vigor desde janeiro de 2007 e 
se estenderá até 2020. 
 
QUESTÃO 20 
Sobre o FUNDEB marque o item 
INCORRETO: 
a) Aumentou em até 20 vezes o volume 
anual de recursos federais na área de 
educação básica; 
b) Financia todas as etapas da educação 
básica; 
c) A destinação dos investimentos é feita 
de acordo com o número de escolas de 
educação básica em cada ente 
governamental; 
d) O acompanhamento e o controle 
social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos recursos 
do programa são feitos em escalas 
federal, estadual e municipal por 
conselhos criados, especificamente, para 
esse fim. 
 
QUESTÃO 21 
A boa administração da rotina 
profissional diária gera produtividade 
quando o funcionário: 
a) Interrompe injustificadamente uma 
atividade para iniciar outra; 
b) Estabelece prioridades agilizando suas 
tarefas; 
c) Locomove-se pelas mesas de colegas 
para emprestar grampeador, fita adesiva 
e outros itens necessários para 
desenvolver seu trabalho; 
d) Preocupa-se em guardar papéis e 
objetos inúteis pensando que em alguma 
hora precisará deles. 
 
QUESTÃO 22 
Segundo o art. 4° da LDB: O dever do 
Estado com Educação Escolar Pública 
será efetivado mediante a garantia de: 
Assinale a opção INCORRETA: 
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a) Ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
b) Atendimento educacional 
especializado gratuito aos educandos 
com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de 
ensino; 
c) Atendimento gratuito somente em 
creches e pré-escolar; 
d) Oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do educando. 
 
QUESTÃO 23 
Escrituração escolar é o registro 
sistemático relativo à escola e a cada 
aluno com objetivo de assegurar a 
identificar a regularidade e a 
autenticidade da vida escolar. Nesse 
sentido, um Histórico Escolar 
apresentado por um aluno ou por seu 
responsável pode ser considerado 
irregular quando em seus registros 
contiver 
a) A carga horária mínima do curso 
exigida por Lei; 
b) A carga horária máxima do curso 
exigida por Lei; 
c) As disciplinas do currículo 
complementar e do núcleo comum; 
d) Campo de assinatura em branco, do 
diretor e do secretário de escola. 
 
QUESTÃO 24 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Arquivo é o conjunto de documentos 
produzidos e recebidos por uma pessoa 
física ou jurídica, pública ou privada; 
b) Arquivo é o conjunto de documentos 
oficialmente produzidos e recebidos por 
um governo, organização ou firma, no 
decorrer de suas atividades; 
c) O arquivo é o conjunto ordenado de 
papéis que documentam e comprovam 
apenas os fatos relativos da vida escolar 
do aluno; 

 
 
 

d) Os arquivos classificam-se de acordo 
com os seguintes aspectos: As entidades 
mantenedoras, os estágios de sua 
evolução, a extensão de sua atuação e a 
natureza dos documentos. 
 
QUESTÃO 25 
Em relação ao financiamento da 
educação, a LDB trouxe aspectos 
positivos e negativos. Em relação aos 
percentuais mínimos das receitas 
resultantes de impostos, incluindo as 
transferências constitucionais, marque o 
item correta: 
a) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de vinte e cinco, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, dezoito 
por cento; 
b) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, vinte e 
cinco por cento; 
c) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, os Estados vinte e o 
Distrito Federal e os Municípios, vinte e 
cinco por cento; 
d) A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de vinte, e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, vinte e cinco por 
cento. 
 
INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 26 
O vírus ________ é executado através 
de páginas da Web que possuem  
códigos maliciosos, interpretados pelo 
navegador. 

a) Polimórfico; 
b) De Macro; 
c) De Arquivos; 
d) De Script. 
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QUESTÃO 27 
Qual a sequência CORRETA acerca dos 
Comandos na figura de botões do 
Microsoft Excel?  

                     

a) Organizar os dados em ordem 
descendente e Função Sigma; 
b) Organizar os dados, em ordem 
ascendente e Organizar os dados em 
ordem descendente; 
c) Organizar os dados em ordem 
descendente e Organizar os dados em 
ordem ascendente; 
d) Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas 
e organizar dados, em ordem 
ascendente. 
 
QUESTÃO 28 

Sobre o Windows XP, assinale a opção 
CORRETA. 
a) Já vem instalado por padrão, um 
aplicativo que permite compactar 
arquivos do tipo ‘zip’ e ‘rar’; 
b) Para apagar um arquivo sem ser 
enviado para a Lixeira, usa-se a 
combinação das teclas SHIFT + DEL; 
c) Não suporta sistemas de arquivos 
NTFS e FAT; 
d) Permite compartilhar disco e, apenas, 
as impressoras da HP. 
 
QUESTÃO 29 
Em relação aos recursos do Painel de 
Controle do Windows é CORRETO 
afirmar que 

a) A opção Vídeo exibe as propriedades 
de vídeo e permite alterar a resolução da 
tela; 
b) Para saber a identificação de um 
computador, na rede, deve-se usar o 
recurso Opções de acessibilidade; 
c) Para configurar uma rede doméstica 
ou conectar à Internet, deve-se utilizar o 
recurso Adicionar ou remover programas; 

d) A inversão das funções dos botões, 
direito e esquerdo do mouse é feita por 
meio do recurso Opções de 
acessibilidade. 
 
QUESTÃO 30 
Usando Word 2000. Em um documento, 
configurei o número de página do rodapé, 
de tal maneira que na primeira página 
não aparece número nenhum. A guia do 
item “Configurar Página” localizado no 
menu Arquivo que utilizo, para que isso 
seja possível é: 

a) Margens; 
b) Origem do papel; 
c) Layout; 
d) Tamanho do papel. 
 
QUESTÃO 31 
A tecla Print Screen tem a função de: 

a) Imprimir o documento; 
b) Destravar o Windows; 
c) Abrir as abas; 
d) Armazenar a tela em memória. 
 
QUESTÃO 32 
A fórmula = B11 + B12, contida na célula 
B10, quando movida para a célula A10, 
será regravada pelo Excel, como:  

a) = A10 + A11; 
b) = A11 + A12; 
c) = B10 + B11; 
d) = B11 + B12; 
 
QUESTÃO 33 
Usando o Windows XP, em português, ao 
usar as Propriedades de Vídeo, na guia 
Área de trabalho, tendo apertado o botão 
Personalizar área de trabalho... na guia 
Geral você pode marcar 4 ícones para 
aparecerem na área de trabalho. Marque 
na lista abaixo, o item que representa o 
ícone que NÃO é oferecido como opção. 

a) Meus Documentos; 
b) Internet Explorer; 
c) Lixeira; 
d) Meu Computador. 
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QUESTÃO 34 
Observe a seguinte lista de sites, na 
Internet: 

I. Google; 
II. Yahoo; 

III. Gmail; 
IV. Facebook; 
V. Hotmail. 
A quantidade de sites, listados, 
anteriormente, especializados em busca 
de conteúdo na Internet é: 

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4. 
 
QUESTÃO 35 
A respeito do Word, julgue os itens. 

I. As opções Cabeçalho e Rodapé 
encontram-se, no menu Inserir do Word. 
II. Para aumentar o espaço antes e 
depois dos parágrafos, pode-se utilizar 
a opção parágrafo do menu Formatar. 
III. É possível imprimir só o texto 
selecionado, utilizando a opção Imprimir 
do menu Arquivo. 
IV. É possível selecionar uma cor 
diferente para a palavra e para o 
sublinhado da palavra. 
V. A opção classificar está no menu, 
Ferramentas do Word. 

A quantidade de itens certos é igual a  

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 36 
Do preço de venda de certo produto, um 
fabricante paga 10% de comissão ao 
representante comercial. Do restante, 
40% correspondem ao custo do produto. 
Se o custo desse produto é R$ 900,00, 
então o seu preço de venda é igual a 
a) R$ 2.000,00; 
b) R$ 2.250,00; 
c) R$ 2.500,00; 
d) R$ 2.750,00; 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 37 
Um capital de R$ 4.200,00 foi aplicado a 
uma taxa de juros simples de 2% ao mês 
durante 1 ano.Qual foi o valo do juro 
obtido? 
a) R$ 1.008,00; 
b) R$ 1.090,00; 
c) R$ 1.120,00; 
d) R$ 1.200,00; 
 
QUESTÃO 38 
Observe a análise de um médico, para 
com a temperatura corporal dos 
pacientes: 
- abaixo de 36,0°, baixa temperatura; 
-entre 36,0° e 37,9°, temperatura normal; 
-entre 38,0° e 40,0º, febre alta; 
-acima de 40,0°, febre muito alta. 
Sabe-se que um paciente chegou com 
39,5° a esse médico. Foi tratado, porém, 
piorou, tendo um aumento de 1,4° de 
temperatura. 6 horas após o 
tratamento, ele perdeu 3°. O médico, 
então o liberou, sob condições, de que se 
ele piorasse, retornasse. 
Assinale a alternativa que apresenta o 
estado do paciente (nos critérios do 
médico citado), respectivamente: na 
chegada ao hospital; quando piorou; e 6 
horas após o tratamento, sendo então 
liberado. 
a) Febre alta; febre muito alta; 
temperatura normal; 
b) Febre muito alta; febre alta; baixa 
temperatura; 

c) Baixa temperatura; febre muito alta; 
febre alta; 
d) Febre alta; febre alta; febre muito alta. 
 
QUESTÃO 39 
Dividir o número 570 em três partes, de 
tal forma que a primeira esteja para a 
segunda, como 4 está para 5 e a 
segunda esteja para a terceira, como 6 
está para 12. Nestas condições, a 
terceira parte vale: 
a) 120; 
b) 150; 
c) 320; 
d) 300. 
 
 
QUESTÃO 40 
Em um levantamento, feito numa 
empresa, foram obtidos os seguintes 
resultados sobre o estado civil dos 
funcionários: 
Solteiros – 30 
Casados – 40 
Separados – 20 
As razões entre os números de solteiros, 
casados e separados, respectivamente, e 
o total de funcionários são: 

a)    

b)  

c)  

d)   

 
RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
TEXTO 
Leia os poemas e responda às questões que seguem.
 
Poema 1 
Epigrama nº. 2 (Cecília Meireles ) 
 
És precária e veloz, Felicidade. 
Custas a vir e, quando vens, não te demoras. 
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, 
e, para te medir, se inventaram as horas. 
 
Felicidade, és coisa estranha e dolorosa: 
Fizeste para sempre a vida ficar triste: 
Porque um dia se vê que as horas todas passam, 
e um tempo despovoado e profundo, persiste. 
 
Poema 2 
Na Casa Defronte (Fernando Pessoa) 
 
Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, 
Que felicidade há sempre! 
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi. 
São felizes, porque não sou eu. 
As crianças, que brincam às sacadas altas, 
Vivem entre vasos de flores, 
Sem dúvida, eternamente. 
As vozes, que sobem do interior do doméstico, 
Cantam sempre, sem dúvida. 
Sim, devem cantar. 
Quando há festa cá fora, há festa lá dentro. 
Assim tem que ser onde tudo se ajusta — 
O homem à Natureza, porque a cidade é Natureza. 
Que grande felicidade não ser eu! 
 
Mas os outros não sentirão assim também? 
Quais outros? Não há outros. 
O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada, 
Ou, quando se abre, 
É para as crianças brincarem na varanda de grades, 
Entre os vasos de flores que nunca vi quais eram. 
Os outros nunca sentem. 
 
Quem sente somos nós, 
Sim, todos nós, 
Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada. 
Nada! Não sei... 
Um nada que dói..
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QUESTÃO 41 
Assinale as opções verdadeiras (V) e 
falsas (F). 
I. Nos dois poemas a felicidade é vista 

como algo intangível. 
II. Apenas no poema 1 a felicidade é 

vista como algo doloroso. 
III. Apenas no poema 2 a felicidade é 

vista como algo sempre pertencente a 
outrém. 

a)  Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
b) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
c)  Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 42 
Assinale a opção em que a descrição da 
classificação sintática do termo 
sublinhado em “És precária e veloz, 
Felicidade” está correta. 
a) Termo oracional de natureza 
substantiva ou pronominal que se refere 
a uma expressão de mesma natureza 
para melhor explicá-la ou para servir-lhe 
de equivalente. 
b) Termo que pode desempenhar na 
oração papéis sintáticos próprios de 
nomes, pronomes e advérbios. 
c) Termo que presenta um chamado ou 
evidenciação do ser a quem alguém se 
dirige. 
d) Expressão que denota uma 
circunstância adverbial em referência a 
um chamado. 
 
QUESTÃO 43 
Assinale a opção cujo encontro vocálico 
se separa como em “precária”. 
a) Renunciamos 
b) Renunciar 
c) Renuncia 
d) Renúncia 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 44 
Assinale a opção que expressa as 
condições de emprego do verbo 
sublinhado no enunciado “Foste tu que 
ensinaste aos homens que havia tempo 
(...)”. 
a) O verbo haver, no sentido de “existir”, 
“ocorrer” ou “tempo decorrido”, é 
impessoal.  
b) Nas locuções verbais, o verbo 
principal é sempre o último; os demais 
são verbos auxiliares. 
c) No sentido empregado no texto, o 
verbo “haver” pode ser usado no plural. 
d) O verbo empregado no enunciado tem 
o mesmo emprego que em “Havia 
tempos que não nos falávamos, então 
retomamos o contato.” 
 
QUESTÃO 45 
No enunciado “Porque um dia se vê que 
as horas todas passam (...)”, assinale a 
função do termo destacado. 
a) Conjunção subordinativa integrante  
b) Pronome apassivador  
c) Conjunção subordinativa causal 
d) Índice de indeterminação do sujeito 
 
QUESTÃO 46 
Assinale a função do termo sublinhado 
em “Na casa defronte de mim e dos 
meus sonhos.”. 
a) Preposição 
b) Conjunção 
c) Advérbio locativo 
d) Pronome preposicionado 
 
QUESTÃO 47 
No mesmo enunciado “Na casa defronte 
de mim e dos meus sonhos.”, identifique 
a opção em que o emprego da locução 
preposicional também está correto. 
a) “Na casa defronte de mim e aos meus 
sonhos.” 
b) “Na casa defronte a mim e a meus 
sonhos.” 
c) “Na casa defronte de mim e dos meus 
sonhos.” 
d) “Na casa defronte de mim e de meus 
sonhos.” 
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QUESTÃO 48 
Assinale a opção que justifica o emprego 
do verbo destacado em “Mas os outros 
não sentirão assim também?” 
a) O verbo exprime a noção de futuro 
próximo. 
b) O verbo exprime a noção de dúvida, 
incerteza. 
c) O verbo exprime a noção de futuro 
longínquo. 
d) O verbo exprime a noção de certeza. 
 
QUESTÃO 49 
Assinale o tipo de sujeito de “abre” em “O 
que os outros sentem é uma casa com a 
janela fechada, ou, quando se abre...”. 
a) Sujeito indeterminado 
b) Sujeito oculto 
c) Oração sem sujeito 
d) Sujeito simples, explícito 
 
QUESTÃO 50 
Assinale a função do termo sublinhado 
nos enunciados “Até eu, que neste 
momento já não estou sentindo nada.” e 
“Um nada que dói...”, respectivamente. 
a) Advérbio de negação/pronome 
indefinido 
b) Pronome indefinido/ advérbio de 
negação 
c) Pronome indefinido /substantivo 
d) Substantivo/Pronome indefinido 
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