
                                Professor III- ESPANHOL  
 
                                                                   Sinos 

Quando estava só 
nos meus vastos campos 
de machucadas orquídeas 

e silêncio 
e à noite bebia em taças opacas 

estrelas líquidas e passado 
e o vento do deserto 

me alcançando trazendo 
o rumor dos mortos 

você chegou 
com vassoura de luz 

varreu a casa e limpou os sinos. 
 

                        Roseana Murray  

1-Há a presença marcante de verbos dando sonoridade e movimento ao texto, são eles: 
chegou, bebia, varreu, limpou e alcançando. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
tempo destes verbos, na ordem citada acima: 

a)Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e gerúndio. 
b)Pretérito perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito e gerúndio. 
c)Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito e 
gerúndio. 
d)Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, pretérito imperfeito e gerúndio. 
 

2-.  Leia as afirmações a seguir: 
I – Frase é a reunião de palavras que expressam uma ideia completa, sempre organizada 
em torno de um ou mais verbos. 
II – Segundo a norma culta, os sujeitos indeterminados podem ser de três tipos: com o verbo 
na terceira pessoa do plural; com o verbo ativo na terceira pessoa do singular, seguido de 
“se”; com o verbo no infinitivo impessoal.  
III – De acordo com a norma culta da língua, pronome pessoal do caso reto é aquele que, 
em uma sentença, pode apenas exercer a função de sujeito. Por isso, considera-se um 
desvio da norma culta a sentença “eu vi ela”.  
IV – Em relação à flexão de gênero, os numerais ordinais são invariáveis, exceção de um 
(uma), dois (duas), os formados de um e dois (vinte e um/ vinte e uma, vinte e dois/ vinte e 
duas) e as 
centenas acima de cem (duzentos/duzentas,  trezentos/trezentas). 
É (são) correta(s) a(s) afirmação(ões): 
a. I, II e III. 
b. Todas. 
c) III e IV. 
d) Apenas II. 
 
03- A única sentença que permite a transposição para a voz passiva é: 
a. Começaram as aulas. 
b. Desenvolveram novas técnicas de produção artística. 
c) André compareceu em audiência na quinta-feira.  
d) É necessário trazer mais destaque à publicidade da marca. 
 
04- Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa: 
a) O dono da empresa sancionou novas normas trabalhistas, com as quais discordaram os 
líderes sindicais.  



b) Mais famílias, conscientes com o meio ambiente, preocupam-se em separar o lixo 
reciclável do lixo orgânico.   
c) As crianças querem conhecer o mundo e são curiosas de tudo.    
d) Depois da crise econômica, todos estão desejosos por novos empregos.  
 
05- Na frase: “A vida animal não é algo abstrato”, encontram-se todas as classes de 
palavras abaixo, exceto: 

a) Conjunção. 
b) Adjetivo. 
c) Pronome. 
d)  Verbo. 

06- A Estância Turístico-Religiosa de Aparecida comemora neste ano de 2017 o Jubileu 
pelo encontro nas águas do Rio Paraíba do Sul da imagem de sua Padroeira, Nossa 
Senhora Aparecida, em 1717, tendo a Imagem sido instalada em diferentes lugares. À 
medida que ganhava cada vez mais devotos, a santa de Aparecida era transferida de capela 
em capela, até que assentou em seu altar permanente no Santuário Nacional de Aparecida 
em: 

a) 1982 
b) 1983 
c) 1985 
d) 1986 

 

07- Complete de acordo com o artigo 168 da Lei orgânica do Município de Aparecida: 
O Poder Executivo encaminhará para apreciação _________________ a proposta do Plano 
Municipal de Educação, elaborada pelo Conselho Municipal de Educação. 

a) Legislativa. 

b) Estadual. 
c) Da Secretaria de Educação. 
d) Do Conselho Estadual de Educação. 

 
08-Os professores atualmente  podem se aposentar cinco anos antes que outras categorias, 
após 30 anos de contribuição se forem homens e 25 para mulheres, ou com 55 anos de 
idade (homens) ou 50 (mulheres). A proposta do Governo Temer, na Reforma  da 
Previdência, referente  aos professores é : 
a) Submetê-los às mesmas regras dos demais. 
b) Manter  os mesmos critérios atuais. 
c )Diferenciar os critérios se o professor  ministrar aulas em zonas rurais. 
d)O critério de aposentadoria para os professores não foi cogitado ainda. 
 
9- O Secretário  Geral da ONU é símbolo dos ideais das Nações Unidas e porta-voz dos 
interesses dos povos do mundo, principalmente dos mais pobres e vulneráveis. Foi 
nomeado para Secretário Geral da organização, a ser desempenhado pelo período 2017-
2021: 

a) Irina Bokova. 
b) Vuk Jeremic. 

c) Srgjan Kerim. 

d) António Guterres. 

 

10- Em dezembro de 2016 faleceu o poeta, escritor e teatrólogo maranhense, considerado 

um dos maiores autores brasileiros do século 20.Estamos nos referindo a: 

a) Jorge Amado. 

b) Carlos Drumond de Andrade. 

c) Ferreira Gullar. 

d) Ariano Suassuna. 

https://twitter.com/antonioguterres


 
 
11-O Projeto Pedagógico, segundo a LDB, deve ser definido, com autonomia: 
a) pelas Secretarias de Educação para os estabelecimentos de ensino do país 
b) pelos estabelecimentos de ensino, considerando a realidade do município 
independentemente das regras dos sistemas de ensino. 
c) pelos estabelecimentos de ensino, de acordo com as regras dos sistemas de 
ensino. 
d) pelos Conselhos Estaduais de Educação para os estabelecimentos oficiais.  
 
12-Quando o aluno não tem o acompanhamento desejado, em sala de aula, a LDB 
determina que a escola devera: 
 a)organizar meios para  sua recuperação. 
 b) reclassificar os alunos. 
 c) velar pelo cumprimento do plano de trabalho do docente. 
 d) organizar classes com alunos de séries distintas. 
 
13- De acordo com a Constituição Brasileira, o servidor público estável só perderá o cargo:  
I- em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
II-mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.      
III-mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 

São corretas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III. 

    
 

14-Complete: 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de__________, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios _______________, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
a)Vinte e cinco e vinte por cento. 

b)Dezoito e vinte e cinco por cento. 

c)Vinte e dezoito por cento. 

d)Vinte e cinco e vinte e cinco por cento. 

 
15- Segundo a LDB, o controle de frequências fica a cargo da escola, conforme o disposto 
no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino,  exigida a frequência 
mínima de: 

a)Cinquenta por cento do total de horas letivas para aprovação. 

b)Sessenta por cento do total de horas letivas para aprovação. 

c)Setenta  por cento do total de horas letivas para aprovação. 

d)Setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação. 

 
 

 

 

 

 

 



LA PRESUNTA ABUELITA 

 Había una vez una niña que fue a pasear al  bosque. De repente se acordó de que 

no le había comprado ningún regalo a su abuelita. Pasó por un parque y arrancó 

unos lindos pimpollos rojos. Cuando llegó al bosque vio una carpa entre los árboles 

y alrededor unos cachorros de león comiendo carne. El corazón le empezó a latir 

muy fuerte. En cuanto pasó, los leones se pararon y empezaron a caminar atrás de 

ella. Buscó algún sitio para refugiarse y no lo encontró. Eso le pareció espantoso. A 

lo lejos vio un bulto que se movía y pensó que había alguien que la podría ayudar. 

Cuando se acercó vio un oso de espalda. Se quedó en silencio un rato hasta que  el 

oso desapareció y luego, como la noche llegaba, se decidió a prender fuego para 

cocinar un pastel de berro que sacó del bolso. Empezó a preparar el estofado y lavó 

también unas ciruelas. De repente apareció un hombre pelado con el saco lleno de 

polvo que le dijo si podía compartir la cena con él. La niña, aunque muy asustada, le 

preguntó su apellido. Él le respondió que su apellido era Gutiérrez, pero que era más 

conocido por el sobrenombre Pepe. 

El señor le dijo que la salsa del estofado estaba exquisita aunque un poco salada. El 

hombre le dio un vaso de vino y cuando ella se enderezó se sintió un poco mareada. 

 El señor Gutiérrez, al verla borracha, se ofreció a llevarla hasta la casa de su 

abuela. Ella se peinó su largo pelo y, agarrados del brazo, se fueron rumbo a la 

casita del bosque. 

 Mientras caminaban vieron unas huellas que parecían de zorro que iban en 

dirección al sótano de la casa. El olor de una rica salsa llegaba hasta la puerta. Al 

entrar tuvieron una mala impresión: la abuelita, de espalda, estaba borrando algo en 

una hoja, sentada frente al escritorio. Con espanto vieron que bajo su saco asomaba 

una cola peluda. El hombre agarró una escoba y le pegó a la presunta abuela 

partiéndole una muela. La niña, al verse engañada por el lobo, quiso desquitarse 

aplicándole distintos golpes. 

 Entre tanto, la abuela que estaba amordazada, empezó a golpear la tapa del sótano 

para que la sacaran de allí. Al descubrir de dónde venían los golpes, consiguieron 

unas tenazas para poder abrir el cerrojo que estaba todo herrumbrado. Cuando la 

abuela salió, con la ropa toda sucia de polvo, llamaron a los guardas del bosque 

para contar todo lo que había sucedido. 

M. Eulalia A.Bartaburu – Guillermo Alves de Oliveyra. 

"Español en Acción - Tareas y Proyectos" de Hispania Editora. Pág. 156. 

 

 

 

 



 

 

16 -“..la salsa del estofado estaba exquisita  aunque un poco salada.”-exquisita  aunque 
un poco salada. 

A tradução destas palavras em negrito  
são respectivamente: 

a) marca  -   sofá     -  estranho   -exagerada 
b) tempero - sopa -  esquisito - salada 
c) salsa - sopa - raro – salgado 

d) molho –ensopado –saboroso – salgado 

 

17-O título: La Presunta  Abuelita , pode ser traduzido por... 

a)O presunto da vovó. 

b)A avozinha suspeita 

c )A  presunçosa vovó 

d)  A vovó perfeita 

 

18-“El hombre le dio un vaso de vino y cuando ella se enderezó se sintió un poco 

mareada.” 

Vaso  y   se enderezó , traduz se para: 

a)vaso   -    endireitar 

b)floreiro   -  se recompor 

c)copo   -   se pôs em pé 

d)taça -    endireitou-se 

 

19- quiso desquitarse aplicándole distintos golpes.” Traduz- se por: 

a-)..quis desquitar-se aplicando lhe distintas pancadas. 

b)...quis vingar-se aplicando distintas pancadas. 

c)..queria desquitar aplicando vários golpes. 

d)...quis se vingar aplicando inúmeros golpes. 

 

 

20–“El hombre agarró una escoba y le pegó a la presunta abuela partiéndole una muela.”  

Significa que o homem... 

a)agarrou uma escova e colocou para a avó presumida partindo lhe sua moela. 

b)arancou  a escova e deu à avó perfeita lançando lhe a sua muela. 

c)segurou a vassoura e bateu na vovozinha suspeita e partindo-lhe um dente. 

d)segurou a vassoura e bateu na vovozinha suspeita partindo lhe a moela. 

 

 

 

 

 

 

 


