
 

 

 
  

  
 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES 2020 [Candidat os à Educação Infantil]  1 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

O PODER DA FORÇA DE VONTADE 
Débora Rubin 

I.D. é gerente de marketing em uma academia no Rio de Janeiro. E, acredite, até ela precisa ter 
muita força de vontade para malhar. Não porque não goste dos treinamentos ou os considere 
desnecessários. É que exercitar o corpo regularmente, comer de forma saudável, entregar trabalhos no 
prazo, manter a casa limpa e cumprir metas são atitudes que vão contra duas das maiores tentações do  
ser humano: o prazer e a preguiça. Para lutar contra essas tendências, é preciso fazer uma verdadeira 
ginástica mental. É o que prega o livro Willpower: rediscovering our greatest strength (Força de vontade: 
redescobrindo a nossa maior força, em tradução livre), lançado recentemente nos Estados Unidos e já 
um dos mais vendidos da lista do “The New York Times”. Segundo os autores da obra, o psicólogo da 
Universidade da Flórida Roy F. Baumeister e o jornalista John Tierney, o treino diário da nossa “maior 
força”, como chamam, é o melhor antídoto para a preguiça e a busca incessante de satisfação. E, quanto 
maior a força de vontade, maiores  as  chances  de  ter  uma  vida  saudável.  “É  a  chave  do  sucesso  
e  da felicidade”, argumenta Baumeister. Parece exagero, mas não é.  Nos  estudos  citados pelos autores, 
vários deles mostram que as pessoas com menos força de vontade são aquelas mais suscetíveis a 
problemas como alcoolismo, obesidade e vício em drogas. 

Difícil,  no  entanto,  é  ter  esse  controle  em  uma  sociedade  cada  vez  mais hedonista(1). ―A 

vida não permite satisfação o tempo todo, mas mesmo assim queremos nos manter nesse 
estadoǁ, explica o psicanalista e professor R.A.M., especialista em saúde e bem-estar. “E toda hora vai 
ter alguém te empurrando para a festa, para o bar, para a sobremesa mais gordurosa, o que torna ainda 
mais complicado  fazer  esse  exercício  mental.”  O  psicanalista  aconselha  a  trocar  o conceito de 
felicidade, que remete aos prazeres momentâneos, pela ideia de bem- estar. O lado negativo da força 
de vontade acontece quando há um exagero e o bem-estar vira um tormento. Pessoas com pouca 
flexibilidade podem transformar autocontrole e disciplina em neurose e obsessão, como os que malham 
compulsivamente,  os  que  cortam  radicalmente  doces  e  bebidas  e  os  que  só economizam dinheiro. 

ISTOÉ, 29/02/2012. (Texto adaptado) 
(1)

 
Hedonista – que considera o prazer como bem supremo. 

 
 
QUESTÃO 1 

No texto apresentado, principalmente, 

a) descrevem-se objetos. 

b) expõem-se ideias. 

c) narram-se acontecimentos. 

d) reproduzem-se diálogos. 
 
 
 
 
QUESTÃO 2 

Nesse texto, focaliza-se, principalmente, 

a) um comportamento habitual. 

b) um costume raro. 
c) uma faculdade humana. 

d) uma maneira de ser. 
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QUESTÃO 3 

“A vida não permite satisfação  o tempo todo [...]” 

Essa frase, no texto, exprime uma constatação 

a) hipotética. 

b) imaginosa. 

c) pessimista. 

d) realista. 

 
 
 
 
QUESTÃO 4 

“O lado negativo da força de vontade acontece quando há um exagero [...]” 

É CORRETO considerar que essa frase, no texto, significa um 

a) alerta. 
b) desafio. 

c) despropósito. 

d) equívoco. 

 
 
 
 
QUESTÃO 5 

“[...] os que malham compulsivamente [...]” 

A palavra sublinhada nesse fragmento de frase pode ser adequadamente substituída, no texto, por 

a) deliberadamente. 

b) incessantemente. 

c) obrigatoriamente. 
d) prazerosamente. 

 
 
 
 
QUESTÃO 6 

Nos estudos citados pelos autores, vários deles mostram que as pessoas com menos força de 
vontade são aquelas mais suscetíveis a problemas como alcoolismo, obesidade e vício em 
drogas. 

Quanto à sílaba tônica, a palavra destacada pode ser classificada como: 

a) oxítona 

b) paroxítona 

c) proparoxítona 

d) polissílaba 
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QUESTÃO 7 

Das alternativas abaixo, o plural foi empregado adequadamente no substantivo: 

a) degrais 
b) troféis 

c) cidadãos 

d) anães 

 
 
QUESTÃO 8 

Não porque não goste dos treinamentos ou os considere desnecessários. 

Os verbos empregados no trecho acima estão flexionados no tempo verbal: 

a) futuro 

b) pretérito 

c) infinitivo 

d) presente 
 
 
QUESTÃO 9 

“É a chave do sucesso e da felicidade”, argumenta Baumeister”. 

A palavra destacada é classificada como substantivo: 

a) simples 
b) derivado 

c) próprio 

d) concreto 

 
 
QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que a palavra destacada está corretamente empregada no diminutivo 
plural: 

a) Aqueles animaiszinhos são muito dóceis. 

b) Há florezinhas coloridas pelo caminho. 

c) Aqueles botãozinhos vieram com defeito. 

d) Os pãozinhos daquela padaria são deliciosos. 
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MATEMÁTICA 
QUESTÃO 11 

Em 37 vezes 15, quantas vezes há 5? 

a) 100 

b) 110 

c) 111 
d) 112 

 
 
QUESTÃO 12 

Numa família há três irmãos, cada um tem uma irmã. Quantos filhos são? 

a) 6 
b) 5 

c) 4 

d) 3 

 
 
QUESTÃO 13 

A imagem ao lado representa um cubo planificado. Você vai imaginá-lo fechado, 
e com a base nº 1 fixa na parte inferior do cubo. 

Assinale a alternativa que representa a situação acima. 

 
 
 
QUESTÃO 14 

Leia as afirmativas abaixo e classifique-as em verdadeiras ou falsas. 

I. Toda pessoa persistente acaba vencendo; ora, você certamente vencerá; logo, você é 
persistente. 

II. Basta ser estudioso para vencer no concurso: ora, todos os alunos do Curso X são estudiosos; 
logo, todos os alunos do referido Curso vencerão no concurso. 

III. É impossível saber todo o programa exigido no concurso; ora, você sabe todo o programa do 
concurso; logo, você já estará aprovado no concurso. 

IV. Todo candidato que raciocina consegue aprovação: ora, você raciocina; logo, conseguirá 
aprovação. 

Pode-se afirmar que: 

a) I e III são verdadeiras. 

b) II e IV são falsas. 
c) Apenas II é verdadeira. 

d) II e IV são verdadeiras. 
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QUESTÃO 15 

Um terço da terça parte do triplo é igual: 

a) à um terço do triplo; 
b) à unidade; 

c) à terça parte de um terço; 

d) à terça parte. 

 
 
 
 
QUESTÃO 16 

Todas as irmãs de Angélica são loiras. Sendo assim, pode-se concluir que: 

a) Se Cida não é loira, então ela não é irmã de Angélica. 

b) Angélica não é loira. 

c) Se Ana é loira, então ela é irmã de Angélica. 

d) Se Beatriz não é irmã de Angélica, então Beatriz não é loira. 
 
 
 
 
QUESTÃO 17 

Sabe-se que os pontos marcados nas faces opostas de um dado devem somar 7 pontos. Assim 
sendo, qual das figuras seguintes não pode ser a planificação de um dado? 

a)  

b)  

c)  

d)  
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QUESTÃO 18 

Carlos pode ir de sua casa à escola andando três quilômetros para o norte, dois para o oeste, um 
para o sul, quatro para o leste e finalmente dois para o sul. Para ir de casa à escola em linha reta, 
Carlos deve andar: 

a) 5 km para o leste; 

b) 1 km par ao sul; 

c) 2 km para o leste; 

d) 3 km para o oeste. 

 
 
QUESTÃO 19 

Em uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada com empregados de um Tribunal Regional, 
verificou-se que todos se alimentavam ao menos uma vez ao dia, e que os únicos momentos de 
alimentação eram: manhã, almoço e jantar. Alguns dados tabelados dessa pesquisa são: 

− 5 se alimentam apenas pela manhã; 

− 12 se alimentam apenas no jantar; 

− 53 se alimentam no almoço; 
− 30 se alimentam pela manhã e no almoço; 

− 28 se alimentam pela manhã e no jantar; 

− 26 se alimentam no almoço e no jantar; 

− 18 se alimentam pela manhã, no almoço e no jantar. 

Dos funcionários pesquisados, o número daqueles que se alimentam apenas no almoço é: 

a) 80% dos que se alimentam apenas no jantar. 

b) o triplo dos que se alimentam apenas pela manhã. 

c) a terça parte dos que fazem as três refeições. 

d) a metade dos funcionários pesquisados. 
 
 
QUESTÃO 20 

Pensei num número. Multipliquei-o por 2 e adicionei 13 ao resultado. 

Peguei o novo número e apliquei a mesma regra, ou seja, multipliquei-o novamente por 2 e somei 
13 ao resultado. Apliquei novamente a regra ao novo resultado, ou seja, multipliquei-o novamente 
por 2 e somei 13 ao resultado, obtendo resultado final, que foi 147. 

O número em que pensei é: 

a) par e maior que 5. 

b) ímpar e maior que 8. 

c) par e menor que 10. 

d) ímpar e menor que 8. 

 


