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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir 

sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação, vinculados com 
as ações transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES 
e SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão 
na iminência de serem efetivadas 
(desenvolvimento potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução 
de problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade 
escolar dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado 
da observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do 
currículo.  Nessa perspectiva, o currículo envolve os 
aspectos sociológicos na organização do saber 
escolar. Essa relação escola/sociedade, sob o 
enfoque crítico, requer compreender a escola como 
instrumento de poder. Mas, se considerarmos o 
currículo como compromisso para promover uma 
educação emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos 
sistemas de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimento da educação básica, 
expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 
organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em 
todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 
de acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas 
propostas curriculares, segundo a Resolução 02/98 
(CNE), processos de ensino voltados para as 
relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando a interação entre a educação 
fundamental e a vida cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de 
nove anos, a partir dos seis anos de idade, 
assumindo-o como direito público subjetivo e 
estabelecendo, de forma consequente, se a 
primeira série aos seis anos de idade se destina 
ou não à alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e 
duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério 
da Educação como, por exemplo, na distribuição 
de livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as 
condições para a matrícula de crianças de 6 
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões 

e espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 

11. Segundo Magda Soares (Português: uma proposta 
para o letramento. Manual do professor. São Paulo: 
Moderna,1999), letramento é: 

 
             (...) estado ou condição de quem não só 
sabe ler e escrever, MAS exerce as práticas sociais 
de leitura e de escrita que circulam na sociedade em 
que vive, conjugando-as com as práticas sociais de 
interação oral (destaque da autora). 

 
Desse conceito infere-se que: 

 
I. A escrita traz consequências sociais, culturais, 

políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, 
quer para o grupo social em que seja introduzida, 
quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. 

II. O ensino de língua deve levar o aluno a adquirir 
um grau de letramento cada vez mais elevado, 
isto é, desenvolver nele um conjunto de 
habilidades e comportamentos de leitura e escrita 
que lhe permitam fazer o maior e mais eficiente 
uso possível das capacidades técnicas de ler e 
escrever. 

III. Um projeto educacional deve oferecer aos alunos 
condições para o letramento, isto é, condições 
para o desenvolvimento cada vez mais intenso e 
extenso das habilidades de escrita e leitura. 

IV. Em estado de letramento já se encontram  as 
crianças/alunos que veem, que ouvem ou 
manuseiam diferentes suportes de escrita como 
jornais, livros, folhetos, anúncios, avisos etc. 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Apenas as proposições II e IV. 
B) Apenas a proposição III. 
C) Apenas as proposições II e III. 
D) Apenas as proposições I, III e IV. 
E) Todas as proposições. 

 
 
12. Sobre alfabetização e letramento, assinale a 

assertiva CORRETA: 
 

A) A ideia de letramento é mais ampla que a de 
alfabetização: enquanto a segunda nos remete 
ao processo de conhecimento e domínio de um 
conjunto de regras linguísticas, a primeira diz 
respeito ao desenvolvimento da capacidade de 
leitura de múltiplas linguagens, ao conhecimento 
de mundo associado ao conhecimento linguístico  
e ao conhecimento textual. 

B) A ideia de alfabetização é mais ampla que a de 
letramento: enquanto a primeira representa a 
aquisição da linguagem nos primeiros anos de 
vida, processo fundamental para o posterior 
desenvolvimento das habilidades de leitura, 
escrita e expressão oral, a segunda diz respeito à 
capacidade inata de aplicação prática das regras 
gramaticais. 

C) A ideia de letramento é mais ampla que a de 
alfabetização: enquanto a segunda nos remete 
ao processo de conhecimento de um conjunto 
limitado de regras linguísticas, a primeira se 
refere ao domínio da vertente culta da língua 
materna, ou seja, à capacidade de expressão 
dentro dos limites da norma padrão culta. 

D) As ideias de alfabetização e letramento são 
complementares: a primeira nos remete à 
aquisição da linguagem, processo ligado às 
teorias inatistas e ao conceito de gramática 
gerativa; a segunda nos remete à aplicação 
prática das regras linguísticas, processo ligado às 
teorias formalistas e à gramática normativa. 

E) As ideias de alfabetização e letramento não são 
necessariamente complementares: enquanto a 
primeira diz respeito à assimilação fundamental 
primeira das regras gramaticais, a segunda nos 
remete ao conceito de beletrismo, ou seja, à 
lapidação da linguagem por meio de 
procedimentos estilísticos, o que independe dos 
processos de aprendizagem alfabéticos. 

 
 
13. Analise as assertivas e assinale aquela cujo grupo de 

palavras NÃO se refere ao ideário da concepção 
sociointeracionista de linguagem: 
 
 
A) Variação linguística – interdisciplinaridade – 

interatividade. 
B) Letramento – caráter multifacetado do signo 

linguístico  – conhecimento de mundo. 
C) Conhecimento textual – variabilidade – leitura de 

múltiplas linguagens. 
D) Normativismo – univocidade – caráter invariável 

da linguagem. 
E) Gêneros textuais – letramento – dialogia. 

 
 
14. Imagine que você, professor (a), tenha se deparado 

com o seguinte trecho de uma redação escrita por 
um determinado aluno: 

 
 

  
Eu moro na Rua das Camélia, numa casa de 

teiado de barro simprinha, onde mora meus 
irmão, meu pai, minha mãe e o nosso cachorro. A 
gente é muito unido, por causa de que temo 
saúde e comida na mesa, o resto a gente corre 
atrais! 
 

 
 

Durante o processo de correção, com base na 
concepção sociointeracionista de linguagem, nos 
PCN’s e nos mais recentes debates da 
sociolinguística, qual seria a linha interpretativa a ser 
seguida pelo bilhete de recomendação direcionado 
ao aluno? 
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A) A linguagem do texto possui regras próprias e é 
exemplo de variação linguística, não devendo ser 
preconceituosamente tachada de “errada”, “feia” 
ou qualquer outro adjetivo depreciativo e 
ridicularizante; no entanto, é preciso entender 
que ela está inadequada ao português padrão-
culto, que deve ser dominado pelos cidadãos, 
uma vez que, dentre outras coisas, é uma 
garantia de acesso a documentos oficiais e sinal 
de letramento. 

B) A linguagem do texto apresenta, devido à 
ausência de regras linguísticas, uma série de 
erros de português, os quais devem ser 
corrigidos por meio do estudo da gramática 
normativa, cujas regras precisam ser decoradas 
por todos os cidadãos – afinal, o português 
padrão-culto é a única variante aceitável em 
qualquer contexto de comunicação. 

C) O texto está muito mal escrito, o que revela uma 
certa incapacidade de assimilar as regras do 
português-padrão culto; é preciso reescrever as 
frases, tendo em mente a ideia de que o uso de 
variantes incultas do português, bem como da 
oralidade e da coloquialidade em geral, é 
imperdoável. 

D) Em determinados contextos conversacionais, a 
linguagem apresentada pelo texto seria 
perfeitamente aceitável; numa redação escolar, 
porém, ela é inaceitável por uma série de razões: 
nunca se deve misturar oralidade com escrita; 
nunca se deve trazer para a sala de aula o 
português-caipira e as suas características 
marcantes; as redações escolares devem sempre 
respeitar as regras da variante mais culta da 
língua, independente do teor da proposta. 

E) O texto é exemplo de variação linguística e, por 
isso mesmo, não apresenta problemas. Ele é 
prova de que o domínio da variante culta da 
língua portuguesa não é relevante para se 
estabelecerem atos de comunicação entre dois 
ou mais interlocutores, ilustrando o porquê de os 
estudos de caráter gramatical serem 
desnecessários e, também, o porquê de o 
conhecimento do português culto não ter 
qualquer importância prática. 

 
15. O texto abaixo é de um aluno de 2ª série do Ensino 

Fundamental da rede privada da cidade de São 
Paulo. O aluno, tido como fraco, foi encaminhado 
para atendimento extraescolar. 

 
Ele foi para a praça o E.T. tomate caiu no um 
buraco Ele disse a i machuquei a minha perna. 
Eles derão rrisada todos os minino ficarão 
passarinhos porque eles ficarão enchendo derão 
um sorvete para Ele gostou do corvete ele pediu 
mais o corvete ele não aguentou tomatudo os 
corvete. Ele a cordou daí Ele tinha que i pra  paga  
mais não tinha deilheiro mais chegou 
espaceonave do E. T. tomate e pagou o corvete e 
foi enbora e o Mario fofoca ficou triste mais Ele 
queria e junto com eles e foi para casa do E.T. 
tomate ele ficou contente. 
                     Fonte: ROJO, R. Letramentos múltiplos, escola e inclusão 

social. São Paulo: Parábola, 2009. 

Considerando a ortografização, que tipo de conteúdo 
de ortografia seria mais adequado  ensinar a alunos 
como esse? 

 
Marque a opção INCORRETA: 

 
 

A) A conjugação de tempos verbais do passado e do 
futuro do indicativo. 

B) O m antes do p e b. 
C) A retomada do ca-co-cu-ce-ci (s antes de a, o, u 

para a o som /s/). 
D) O rr dobrado e o  r forte no início de sílaba. 
E) Todas as regras de acentuação. 

  

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  LLÍÍNNGGUUAA    

PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 

 
Leia o texto abaixo, que servirá de base para as 05  
primeiras questões:  
 

Beleza e Deleite 
                                                  

Gisele Kato 
 
 Para recuperar o prestígio perdido, a Bienal deste 
ano se espelha naquela que ficou conhecida como uma 
das melhores edições do evento até agora: a de 1998, 
com curadoria de Paulo Herkenhoff. A 24ª Bienal teve 
como tema a Antropofagia e combinou muito bem uma 
arte mais conceitual – e talvez mais “difícil” de ser 
compreendida pelo grande público -, com peças de 
deleite quase imediato. Na época, misturaram-se pelo 
Pavilhão do Parque do Ibirapuera nomes como o norte-
americano Bruce Neuman, a alemã Eva Hesse (1936-
1970), o coletivo europeu CoBrA e a brasileira Tarsila do 
Amaral (1886 – 1973) – todos popstars no peculiar e 
milionário star-system das artes plásticas. 
 A 29ª edição da Bienal de São Paulo tem como 
título um verso do poema Invenção de Orfeu, do 
alagoano Jorge de Lima: “Há sempre um copo de mar 
para um homem navegar”. A frase, de forte tom utópico, 
resume um dos temas da mostra: a relação entre arte e 
política. Mas a política aqui deve ser entendida como 
algo bem amplo: “O que nos interessa é ressaltar a 
possibilidade de a própria arte levar a outro entendimento 
do mundo”, diz o curador Moacir dos Anjos. “Buscamos o 
que desestabiliza as noções, o que avança por outros 
campos disciplinares”, completa Agnaldo Farias, também 
curador. Seguindo essa lógica, a própria distribuição dos 
artistas pelos 27 mil metros quadrados de área expositiva 
foge bastante do modelo convencional. Com uma 
cenografia assinada pela arquiteta Marta Bogéa, os 
selecionados encontram-se organizados pelo prédio em 
espécies de ilhas, que permitem que os espectadores 
conheçam o evento sem ter caminhos predeterminados. 
Eles serão levados, assim, a concretizar a ideia de 
navegação, já que terão que “singrar” o espaço 
expositivo, em vez de percorrer os corredores retilíneos 
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comuns em mostras do tipo. Seis “terreiros”, como são 
chamados os espaços de descanso, terão ainda uma 
programação paralela, com espetáculos de teatro, dança, 
música e performances, além de palestras e projeções. 
                           Fonte: Adaptado da Revista Bravo de setembro de 2010. 

 
 
16. Segundo o texto, é possível afirmar 

CORRETAMENTE: 
 

A) O fato de a 29ª Bienal ter como tema a 
Antropofagia revela a preocupação dos 
curadores com a pluralidade cultural. 

B) Geralmente, a disposição das obras em eventos 
como a Bienal de São Paulo segue um padrão 
regular, retilíneo, pré-estabelecido, o que é 
questionado pelos organizadores do evento de 
2010. 

C) A 29ª Bienal de São Paulo, cuja temática nos 
remete ao mar, se propõe a desestabilizar certos 
conceitos consagrados, como o de que a 
exposição das obras em corredores retilíneos 
impede a compreensão da arte. 

D) A presença de artistas consagrados, como Bruce 
Neuman e Tarsila do Amaral, garante que a 29ª 
Bienal de São Paulo, a exemplo da 24ª edição da 
mostra, tem tudo para ser um sucesso de 
público. 

E) A 29ª Bienal apresenta uma proposta bem 
definida: integrar público e obras de arte, 
estimulando a autonomia do espectador. Não se 
pode dizer, porém, que a existência dos 
“terreiros” acompanha essa ideia. 

 
 
17. Assinale a assertiva INCORRETA: 
 

A) A abertura “Para recuperar o prestígio perdido” 
deixa implícito que a Bienal de São Paulo, que 
em 1998 foi um grande sucesso, passou por 
alguma crise. 

B) O verbo “singrar” foi utilizado com maestria pela 
autora, uma vez que é pertinente ao sistema 
sígnico da 29ª Bienal, cujo título, “Há sempre um 
copo de mar para um homem navegar”, nos 
remete à navegação. 

C) A autora Gisele Kato expõe, no primeiro 
parágrafo, a sua opinião com relação à arte 
conceitual: trata-se de uma arte difícil, que não 
pode ser compreendida pelo grande público. 

D) A 29ª Bienal de São Paulo se propõe a pensar a 
relação entre arte e política, mas os curadores 
deixam claro que não se trata de uma visão 
política restrita. 

E) A proposta desestabilizante da 29ª Bienal não 
fica restrita às ideias dos curadores, mas se 
materializa no espaço físico, na disposição das 
obras no prédio de exposição. 

 

18. Qual das seguintes palavras NÃO representa o 
ideário da 29ª Bienal de São Paulo? 

 
A) Interatividade. 
B) Interdisciplinaridade. 
C) Dialogismo. 
D) Hermetismo. 
E) Desestabilização. 

 
 
19. Analise o período destacado do texto e assinale a 

alternativa CORRETA: 
 

“Para recuperar o prestígio perdido, a Bienal deste 
ano se espelha naquela que ficou conhecida como 
uma das melhores edições do evento até agora: a de 
1998, com curadoria de Paulo Herkenhoff”. 

 
A) É possível reescrever o trecho “Para recuperar o 

prestígio perdido (...)”, sem prejuízo do sentido 
original, da seguinte maneira: “A despeito da 
recuperação do sentido original (...)”.  

B) A preposição “para” pode ser substituída pela 
expressão “a fim de”, sem prejuízo do sentido 
original. 

C) No trecho, os dois pontos ( : ) não podem ser 
substituídos por um travessão ( - ), pois o sentido 
original ficaria alterado. 

D) O período apresenta ambiguidade, pois o trecho 
“com curadoria de Paulo Herkenhoff” pode se 
referir tanto a “a Bienal deste ano” quanto a “a de 
1998”. 

E) A preposição “para” pode ser substituída pelo 
verbo “conseguindo”, sem prejuízo do sentido 
original. 

 
 
20. Com base tão somente nos dados fornecidos pelo 

texto, depreende-se CORRETAMENTE que: 
 

A) A 24ª Bienal ocorreu no Pavilhão do Parque do 
Ibirapuera, mas não se pode afirmar que a 29ª 
edição do evento foi montada no mesmo lugar. 

B) Enquanto a 24ª Bienal teve um tema bem 
definido, a Antropofagia, a 29ª edição do evento 
não possui linhas norteadoras bem traçadas. 

C) Enquanto Paulo Herkenhoff foi o curador da 24ª 
Bienal, os curadores da 29ª são Moacir dos 
Anjos, Agnaldo Farias e Marta Bogéa. 

D) A instalação da Bienal em ilhas desestabiliza 
conceitos pré-determinados de arte, uma vez que 
isso nunca foi feito ao redor do globo. 

E) A utilização de um poema de Jorge de Lima é 
parte da proposta dialógica da 29ª Bienal, o que 
a diferencia da 24ª edição, que ficou restrita à 
seara das artes plásticas tradicionais. 
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21. Assinale o item cujo trecho NÃO apresenta 
problemas de adequação à norma padrão: 
 
A) Toda cultura é particular; não existe e nem pode 

existir uma cultura universal constituída. No 
nosso século, os antropólogos vivem ensinando 
isso a quem quiser aprender, tal como acontece 
com cada indivíduo. Os grupos humanos, 
grandes ou pequenos, vão adquirindo e 
renovando, construindo, organizando e 
reorganizando cada um a seu modo, os 
conhecimentos que necessitam. 

B) Toda cultura é particular. Não existe nem pode 
existir uma cultura universal constituída. No 
nosso século, os antropólogos vivem ensinando 
isso a quem quiser aprender. Tal como acontece 
com cada indivíduo, os grupos humanos, grandes 
ou pequenos, vão adquirindo e renovando, 
construindo, organizando e reorganizando, cada 
um a seu modo, os conhecimentos de que 
necessitam. 

C) Toda cultura é particular, não existe, nem pode 
existir uma cultura universal, constituída. No 
nosso século, os antropólogos vivem ensinando 
isso a quem quiser aprender. Do mesmo modo 
acontece com cada indivíduo: os grupos 
humanos, grandes ou pequenos, vão adquirindo 
e renovando, construindo, organizando e 
reorganizando cada um a seu modo, os 
conhecimentos, de que necessitam. 

D) Toda cultura é particular. Assim, não existe, nem 
pode existir, uma cultura universal, constituída. 
No nosso século, os antropólogos vivem 
ensinando isso a quem quiser aprender. Tal 
como acontece com cada indivíduo, os grupos 
humanos grandes, ou pequenos, vão adquirindo 
e renovando, construindo, organizando, e 
reorganizando, cada um a seu modo, os 
conhecimentos que necessitam. 

E) Toda cultura é particular e não existe, nem pode 
existir, uma cultura universal, constituída. No 
nosso século os antropólogos, vivem ensinando 
isso a quem quiser aprender,  como acontece 
com cada indivíduo. Os grupos humanos, 
grandes ou pequenos, vão adquirindo e 
renovando, construindo, organizando e 
reorganizando, cada um a seu modo, os 
conhecimentos de que necessitam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia o artigo abaixo, ponto de partida para as 
próximas 07 questões: 

 
Muro ou trincheira? 

 
                                                 SÉRGIO MAGALHÃES 

 
Especial para a Folha de S. Paulo 

 
Cercar favelas da zona sul com muros é uma 

resposta de natureza semiológica a uma questão 
política. Sabemos que essas áreas estão relativamente 
contidas, por obstáculos naturais ou por limites 
construídos. Morros da zona sul tiveram a sua área 
florestada expandida.  

Não obstante, as favelas, como quaisquer outros 
elementos urbanos, não podem dispor do território 
indistintamente. É do interesse da cidade e dos 
próprios assentamentos. A ocupação limitada, que 
preserva as infraestruturas implantadas, é consensual 
entre moradores e governos. Obras do Favela-Bairro 
construíram limites facilmente identificáveis. Onde 
possível, com muros, largos, mas de apenas 30 cm de 
altura, como no Vidigal.  

No entanto, a violência que assola nossas 
cidades tem produzido um sentimento de 
estranhamento em relação à diversidade. Bastamo-nos 
em nossos iguais. Diferente, a favela tem sido 
estigmatizada como lugar que dá causa à violência. É 
como se, sem favelas, a cidade se tornasse pacífica. 

Ora, a violência tem outras matrizes, onde a 
morfologia urbanística por certo não tem protagonismo. 
Podem ser inseguros lugares com ruas retas e edifícios 
regulares; há favelas com e sem violência. A questão é 
de natureza política porque ela se estrutura na 
escassez de democracia. 

Territórios inteiros onde habitam milhares de 
cidadãos se encontram sob domínio de bandidos, que 
impõem suas próprias leis. São territórios pobres, 
sejam favelas, loteamentos ou conjuntos residenciais. 
Dominados pelo tráfico ou por milícias, dissemina-se a 
violência. Mas o clamor contra a violência é gigantesco, 
com razão; a indignação é enorme; o medo aumenta.  

O governo reage muito bem quando anuncia a 
retomada dos territórios e a permanência da legalidade. 
Não reage tão bem quando confere aos muros um 
papel que serão incapazes de desempenhar. Na 
eventualidade desses territórios permanecerem no 
descontrole, os muros podem virar trincheiras para os 
marginais. 

A incorporação ao Estado democrático dos 
territórios hoje na anomia construirá os muros mais 
poderosos contra a violência, bem como limites mais 
efetivos contra o crescimento de favelas. Tal é a 
resposta política que desejamos. 
 

SÉRGIO MAGALHÃES , arquiteto, professor da FAU-UFRJ, foi secretário de 
Habitação do Rio de Janeiro (1993-2000). 
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22. Com relação ao texto, assinale a assertiva 
CORRETA: 
 
A) Para Magalhães, os muros possuem um papel 

importante, que é o de frear a criminalidade, mas 
eles se tornam ineficientes devido à ausência de 
investimentos governamentais mais volumosos 
na construção de tais barreiras. 

B) O autor tenta explicar que as origens da violência 
são políticas; para isso, prova que a construção 
de muros nas favelas cariocas surte mais efeito, 
no que tange ao combate ao tráfico de drogas, 
que as práticas jurídicas da cidadania. 

C) Segundo o autor, a favela enquanto espaço 
geográfico não é a causa da violência: o 
problema é político e está ligado a outras 
questões, como o fato de os territórios pobres 
ficarem à mercê da legislação. 

D) O arquiteto entende que as obras do Favela-
Bairro são benéficas para a comunidade; a 
construção dos muros, no entanto, se torna 
ineficiente devido aos problemas de geografia 
urbana enfrentados pelo governo, como o fato de 
grandes cidades, como o Rio de Janeiro, 
apresentarem um processo de urbanização 
descontrolado, o qual gera um excesso de 
criminalidade. 

E) Magalhães diz que os territórios pobres (favelas, 
loteamentos e assentamentos) são dominados 
pelo tráfico e pelas milícias, cabendo ao governo 
fazer com que a anomia se sobreponha ao 
crescimento desordenado desses lugares. 

 
 

23. Qual das assertivas sintetiza CORRETAMENTE as 
ideias do autor com relação ao combate à violência? 
 
 
A) É preciso trazer as comunidades carentes, onde 

vigora a anomia, ao Estado Democrático de 
Direito. 

B) É necessário construir muros ao redor de favelas 
e demais comunidades onde a violência se 
desenvolve. 

C) É preciso reestruturar o programa Favela-Bairro, 
aplicado no Rio de Janeiro. 

D) É necessário proibir a expansão de loteamentos 
e assentamentos em áreas de criminalidade. 

E) Faz-se imperioso o recrudescimento das leis de 
combate ao tráfico e a eliminação das milícias 
por meio da força. 

 
 
 
 
 
 
 

24. Assinale a assertiva INCORRETA: 
 
A) O autor entende que a construção de muros não 

resolve efetivamente o problema da 
criminalidade, pois as causas da violência têm 
raízes mais profundas, as quais nos remetem a 
questões políticas. 

B) Segundo Magalhães, a favela é um espaço 
urbano bastante estigmatizado, o que contribui 
para a construção de mitos, como o de que a 
violência é originária do território marginalizado. 

C) Afirma o arquiteto que há territórios em que o 
Direito estatal não vigora efetivamente / 
materialmente. 

D) O ideário defendido pelo autor é o de que a 
construção de barreiras, ainda que gere riscos 
(elas podem se tornar trincheiras), é necessária, 
pois a sociedade em que vivemos é muito 
desigual, restando infrutífera a possibilidade de 
diálogo. 

E) Diz o autor que a construção de muros ao redor 
de favelas da zona sul carioca é uma atitude 
simbólica que pode nos remeter a uma ideologia 
excludente. 

 
 

25. Qual das afirmações abaixo está em conformidade 
com o que é defendido no texto de Sérgio 
Magalhães? 
 
A) Devido a fatores geopolíticos, não existem 

favelas pacíficas. 
B) A sociedade contemporânea tende a valorizar a 

diversidade. 
C) As favelas sempre tendem a crescer de maneira 

incontida, o que justifica a construção de grandes 
muros. 

D) As favelas da zona sul carioca já estão 
relativamente contidas. 

E) Devido à vigência do “poder paralelo”, o diálogo 
com as áreas marginalizadas não pode ser 
efetivado. 

 
 
26. No trecho “No entanto, a violência que assola nossas 

cidades tem produzido um sentimento de 
estranhamento em relação à diversidade”, a 
expressão sublinhada pode ser substituída, sem 
prejuízo do sentido original, por: 

 
A) Mais. 
B) Isso posto. 
C) Não obstante. 
D) Igualmente. 
E) Pois. 
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27. Analise o seguinte trecho recortado do texto-base:  
 

“Ora, a violência tem outras matrizes, onde a 
morfologia urbanística por certo não tem 
protagonismo”. 

 
Com relação a ele, assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) A palavra “onde” foi corretamente utilizada, pois 

se refere a “matrizes”, palavra que dá ao leitor a 
ideia de lugar de origem. 

B) A palavra “onde” foi incorretamente utilizada, pois 
se refere à palavra “violência”, que não dá ao 
leitor a ideia de lugar de origem. 

C) A palavra “onde” foi corretamente utilizada, pois 
se refere à palavra “violência”, substantivo 
abstrato. 

D) A palavra “onde” foi incorretamente utilizada, mas 
o problema pode ser sanado com a substituição 
por “aonde”. 

E) A palavra “onde” foi incorretamente utilizada, pois 
apenas uma conjunção adversativa poderia ser 
colocada após a vírgula. 

 
 
28. Observe o seguinte trecho: 
 

 “Não obstante, as favelas, como quaisquer outros 
elementos urbanos, não podem dispor do território 
indistintamente”. 

 
A expressão sublinhada pode ser CORRETAMENTE 
substituída por: 

 
A) Especular o / Explorar economicamente o. 
B) Cercar o / Cercear o. 
C) Ceder o / Oferecer o. 
D) Causar danos ao / Dilapidar o. 
E) Fazer uso do / Ocupar o. 

 
 

29. Analise a seguinte charge, publicada no Correio de 
Pernambuco pelo cartunista Humberto, e assinale a 
alternativa que a interpreta CORRETAMENTE: 

 

 
 
 

A) O Censo 2010 mostrará que o abismo social que 
havia no Brasil há algumas décadas não mais 
existe, devido às políticas públicas levadas a 
cabo pelos últimos governantes. 

B) O Censo 2010 revelará que o Brasil une os 
países pobres (representados pelas casas 
humildes) aos países ricos (representados pelas 
construções imponentes), despontando como 
potência global, sede da Copa de 2014 e dos 
jogos Olímpicos de 2016. 

C) O Censo 2010 nada mais é que uma bandeira de 
propaganda eleitoral, uma forma de exaltar os 
feitos do último governo, que, dentre outras 
coisas, levou a luz elétrica e o saneamento 
básico às favelas, conforme mostram as 
construções do lado esquerdo. 

D) O Censo 2010 irá revelar que há um abismo 
social no Brasil: de um lado, a concentração de 
renda representada por prédios ricos e um 
helicóptero; de outro, a miséria representada por 
uma favela. 

E) O Censo 2010 mostrará que está sendo 
construída uma ponte entre o Brasil dos ricos e o 
Brasil dos pobres, a qual, num futuro próximo, 
eliminará completamente as mazelas sociais 
representadas no lado esquerdo do mapa. 

 
 
30. Assinale a assertiva cuja sentença NÃO apresenta 

inadequações com relação às regras do português 
padrão: 
 
A) Maria vivia em uma casa humilde, onde criou três 

filhos, João, Paulo e André: o primeiro formou-se 
em Medicina e vive em São Paulo; o segundo 
cursou Engenharia Civil e trabalha em uma 
grande multinacional; o terceiro não quis estudar 
– preferiu continuar a trabalhar no roçado, ao 
lado da mãe, em uma casa não mais humilde. 

B) O lugar de que te falei, onde comi um delicioso 
sanduíche de aspargos, fica à uma quadra daqui, 
ao lado de uma belíssima igreja, cujas torres tem 
anjos pintados de dourado. 

C) O pai de Felipe, senhor atencioso e dedicado à 
pacata vida rural, e a irmã de Josué, que 
trabalhava em uma clínica pediátrica, auxiliando 
o médico, o doutor João Miguel, se conheceram 
durante uma quermesse, se apaixonaram e 
decidiram se casar-se logo, com direito a uma 
grande festa, para a alegria dos conhecidos. 

D) O grande problema do excesso de lixo nas 
metrópoles brasileiras, onde coloco, 
especificamente, o problema do aterro da 
Caximba, precisa ser resolvido com mãos de 
ferro por parte dos futuros governantes: caso 
contrário, daqui há pouco a bolha de lixo irá 
explodir e transformar uma cidade como Curitiba 
em um imenso lixão. 

E) Há dez anos visitei Ronaldo, em sua casa de 
veraneio, e propus a ele que fechássemos um 
negócio, cuja a principal qualidade era a 
possibilidade concreta de isenção fiscal; mas 
meu amigo disse estar conformado com sua vida 
aposentada, e negou a minha proposta. Hoje, ele 
se diz arrependido. 
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As seguintes tiras, elaboradas pelo cartunista 
Bennett, servirão de base para as próximas 04 
questões: 
 
TIRA I 

 
TIRA II 

 
 

31. Com relação à tira I, é CORRETO afirmar: 
 
A) Ela faz uma crítica à atemporal criminalidade 

urbana brasileira. 
B) Ela dialoga com importantes obras da literatura 

universal. 
C) Ela dialoga com notícias que recentemente 

abalaram o país. 
D) Ela utiliza elementos verbais e não-verbais para 

denunciar a Ditadura Militar. 
E) Ela dialoga com episódios políticos recentes.  
 
 

32. Qual das alternativas abaixo NÃO se refere ao 
contexto linguístico em que está inserida a tira I? 
 
A) Intertextualidade. 
B) Dialogismo. 
C) Univocidade textual. 
D) Conhecimento de mundo. 
E) Importância do repertório. 
 

33. Com relação à tira II, assinale a assertiva CORRETA: 
 
A) Ela trata da metalinguagem, pois o personagem 

principal está a elaborar uma tira dentro de uma 
tira. 

B) Ela dialoga com importantes obras da literatura 
universal. 

C) Ela trata da metaficção historiográfica, pois 
apresenta uma leitura irônica das obras de 
Woody Allen, Angeli e Laerte. 

D) Ela utiliza elementos verbais e não-verbais para 
representar as angústias do homem 
contemporâneo (representado pelo protagonista), 
assolado pelo fantasma do desemprego 
(representado pelo personagem secundário). 

E) Ela menciona cartunistas consagrados, como 
Angeli, Woody Allen e Laerte, fazendo referência 
especificamente, a uma obra produzida em 
conjunto pelos três. 

 
 
34. Analise a gravura abaixo, de Escher, e assinale a 

assertiva CORRETA: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) É possível relacionar a gravura à temática da tira 

I, qual seja, a univocidade. 
B) É possível relacionar a gravura à temática da tira 

I, qual seja, a autofagia cultural, e à temática da 
tira II, qual seja, a necessidade de se ter um bom 
repertório literário. 

C) É possível relacionar a gravura à temática da tira 
I, qual seja, a plurivocidade, mas não é possível 
relacioná-la à temática da tira II, qual seja, a 
intertextualidade. 

D) É possível relacionar a gravura à temática da tira 
II, qual seja, a metalinguagem. 

E) Não é possível relacionar a gravura às tiras 
anteriormente expostas, pois ela trata da 
polifonia, enquanto ambas as tiras tratam do 
caráter multifacetado de um texto. 

 
 
O seguinte texto servirá de base para as próximas 
04 questões: 
 

Cadê o povo nas ruas do voto indireto? 
 

                                                                       
Marcos Sá Corrêa  

 
 O sufrágio universal que me perdoe, mas já 
houve no Brasil sucessões presidenciais menos 
desanimadoras do que esta. O regime, na época, era 
militar. A Presidência da República, reservada a 
generais de quatro estrelas. E a eleição, um assunto 
de gabinete que, depois de amarrado em conchavos 
internos, os políticos civis obedientemente ratificavam 
pelo voto de cabresto da maioria governista. 
 Tudo isso, no fundo, podia ser mais ou menos 
como é hoje. Mas não envolvia na tramóia 130 
milhões de eleitores. Livres e isentos de 
compromissos com a conspiração palaciana, os 
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brasileiros podiam observar de fora a sucessão e 
sabotá-la como melhor lhe aprouvesse. 
 Cada troca de guarda no Palácio do Planalto era 
então um desgaste. De erosão em erosão, a ditadura 
foi se desmantelando aos poucos, sempre que um 
presidente deixava a casca para dar lugar a outro. 
Olhando para trás, de preferência nos livros de Elio 
Gaspari sobre a história da ditadura, fica evidente 
que ela trincou definitivamente em 1977, quando o 
presidente Ernesto Geisel, no feriado de 12 de 
outubro, demitiu o general Sylvio Frota da dupla 
função de ministro do Exército e candidato dos 
quartéis a sargento-mor do regime. 
 Sem que os políticos dessem um pio ou as ruas 
se manifestassem, rompeu-se ali seu condão de 
perpetuar o regime. Perdendo poder de sagrar 
presidentes, o Exército deixou de mandar na 
República. E, como Gaspari resumiu com ofuscante 
clareza, Geisel tomou posse em 1974 de uma 
ditadura sem ditador e encerrou o governo em 1979 
como ditador sem ditadura. 
 Os políticos vieram no rastro, para tomar conta 
do espólio. Por isso, a política brasileira teria, dali 
para a frente, um toque indisfarçável de teatralidade. 
Maquiado às pressas em 1979 nos camarins do 
Planalto, para trocar a carranca de chefe do Serviço 
Nacional de Informações pelo sorriso postiço de 
candidato à popularidade instantânea, o general João 
Figueiredo, sucessor de Geisel, deixaria o palácio 
pela porta dos fundos em 1985, depois de presidir a 
conversão formal da ditadura em anarquia. 
 Figueiredo não passava de um comediante 
enredado numa tragédia. Mas prestou um serviço 
inestimável aos políticos. Deu-lhes tempo de sobra 
para ensaiar a coreografia da volta ao poder. E até 
que eles fizeram bonito em 1984, com a campanha 
das Diretas-Já. Tiraram de casa milhões de 
brasileiros para berrar embaixo dos palanques que 
queriam escolher eles mesmos seus presidentes da 
República. Mesmo quando, lá em cima, os chefes da 
torcida já discutiam o atalho para o Palácio do 
Planalto. 
 Uma das miragens da redemocratização era que, 
com ela, essas coisas iriam acabar. O que acabou 
mesmo foi a temporada de comícios, de multidões, 
de energia transformadora e outros adereços do voto 
direto, desde que ele se provou mais dócil que o voto 
indireto às nomeações do palácio. E o pior é que nem 
dá mais para gritar “Diretas-Já”. 

                                                                                                          
Fonte: Istoé, 29/09/2010. 

 
 

35. Pode-se afirmar CORRETAMENTE que o autor: 
 
A) Defende o retorno do voto indireto, bem como 

das demais práticas eleitorais do regime militar, 
pois entende que as eleições diretas agravaram o 
problema da manipulação política do eleitorado 
brasileiro. 

B) Entende que o voto direto não acabou com 
alguns problemas da política brasileira que datam 
do período militar, como o fato de os políticos 
continuarem a fazer conchavos, manipulando a 
massa de eleitores. 

C) Acredita que, paradoxalmente, havia mais 
democracia durante a ditadura militar, pois, 
apesar da existência do voto indireto, antes de 
1979 as pessoas não eram manipuladas pelos 
políticos e podiam participar dos processos 
eleitorais como atores em um teatro, ou seja, 
ativamente. 

D) Entende que o general João Figueiredo, que 
converteu a ditadura militar em uma experiência 
anárquica, abolindo as regras eleitorais, encerrou 
uma tradição política que se baseava nos jogos 
de aparência, uma vez que os generais, até 
então, decidiam o futuro do país a portas 
fechadas, sem a participação do eleitorado. 

E) Pensa que o voto direto não pode ser 
considerado uma conquista legítima do povo 
brasileiro, pois a campanha das Diretas-Já foi 
incentivada e manipulada pelos generais, cujo 
ideário permanece até hoje, nos bastidores do 
Palácio do Planalto. 

 
 

36. Observe o seguinte trecho: 
 
 “Figueiredo não passava de um comediante 
enredado numa tragédia.” 
 
A expressividade gerada pelo autor se deve ao uso 
de: 
 
A) Pleonasmo. 
B) Silepse. 
C) Antítese. 
D) Hipérbato. 
E) Sinédoque. 
 

37. No trecho “Tiraram de casa milhões de brasileiros 
para berrar embaixo dos palanques que queriam 
escolher eles mesmos seus presidentes da 
República”, o termo sublinhado se refere a: 
 
A) Presidentes da República. 
B) Militares. 
C) Milhões de brasileiros. 
D) Diretas-Já. 
E) Políticos. 
 
 

38. Observe o seguinte trecho: 
 
 
  “Maquiado às pressas em 1979 nos camarins do 
Planalto, para trocar a carranca de chefe do Serviço 
Nacional de Informações pelo sorriso postiço de 
candidato à popularidade instantânea, o general João 
Figueiredo, sucessor de Geisel, deixaria o palácio 
pela porta dos fundos em 1985, depois de presidir a 
conversão formal da ditadura em anarquia”. 
 
Qual das alternativas a seguir apresenta uso análogo 
do sinal indicativo de crase? 
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A) A mulher, aspirante à vida de socialite, desfilou 
pela semana de moda com um vestido assinado 
por Versace. 

B) Iremos à Inglaterra no próximo outono. 
C) À medida que a água ia subindo, os moradores 

da vila inundada se sentiam mais vulneráveis. 
D) À guisa de conclusão, afirmou que as obras 

levadas a cabo pelo governo cumpriam, sim, o 
seu papel social. 

E) O rapaz, galanteador à moda antiga, deu um 
ramalhete de rosas vermelhas a Mariana, o amor 
da infância. 

 
 
39. Analise a seguinte tira, do cartunista Bennett, e 

assinale a assertiva CORRETA: 
 
 

 
 
 
O efeito de humor decorre de: 
 
A) Homografia. 
B) Paralelismo sintático. 
C) Inversão lexical. 
D) Intertextualidade. 
E) Homofonia. 

      
 
40. Com relação à concordância nominal, assinale a 

alternativa cuja sentença apresenta problema(s): 
 
A) Ela comprou perfumes caros durante a viagem a 

Paris; mas, no fim das contas, quase todos os 
perfumes custam caro naquela cidade. 

B) As cópias dos documentos dos estudantes estão 
em anexo ao processo administrativo. 

C) Esses meninos ruivos são tais qual a mãe, 
inglesa de longas madeixas vermelhas. 

D) Rui e Paulo permaneceram junto ao muro do 
estádio, durante os conflitos entre policiais e 
torcedores. 

E) Aquelas famílias estavam longes da nossa, 
durante o piquenique, no parque municipal. 
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PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 

 
  

 


