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CARGO: 
 
 PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

PROVAS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 CONHECIMENTOS GERAIS 

 REDAÇÃO 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 35 (trinta e cinco) questões objetivas, sendo 10 de Lín-

gua Portuguesa, 15 de Conhecimentos Específicos e 10 de Conhecimentos Gerais, e 1 tema de Re-

dação. Confira-o. 

2. Esta prova terá, no máximo, 4 horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de suas 

respostas no gabarito oficial e do texto definitivo da Redação na folha própria. 

3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tem-

po. 

4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando ca-

neta esferográfica azul ou preta. 

5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 

6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente 

preenchidos e assinados. 

7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efe-

tivo início das mesmas. 

8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destaca-

da. 

9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois 

dias depois da realização da prova. 

10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova. 

 
 
 
  

http://www.fumarc.org.br/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=prefeitura+de+santa+barbara+mg&source=images&cd=&cad=rja&docid=PMwBze_2S--YGM&tbnid=tL1z-kZIv-s_5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://jcconcursos.uol.com.br/Concursos/Noticiario/edital-Prefeitura-Santa-Barbara-Fumarc-19438&ei=3JwWUab6F5H08ATbwoD4Cg&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNEgZzALa6jKRRJmyKxIgP7p6uS8Zw&ust=1360522745214365
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 
 
 
 

 
 
 

 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cargos 7 a 15 

 
Leia, atentamente, o texto para responder às questões. 

 
 É comum associar, metaforicamente, a sociedade interligada através de redes tecnológicas ao 
encurtamento de distâncias. Entretanto, mais propriamente, as modalidades digitais de redes sociais 
provocam uma reconfiguração revolucionária no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que os 
novos meios de transmissão de informação já não se classificam como instrumentos de comunicação 
de massa no sentido original do termo. Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de in-
formação e de entretenimento distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que 
tal conceito não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de 
grupos reduzidos e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a 
partir de sua própria disponibilidade de tempo e de infraestrutura.  
 No processo de expansão e de popularização da Internet, um dos primeiros serviços que granje-
aram espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdobramentos no caráter e no volume 
da correspondência formal impressa. Atualmente, mídias sociais como Orkut, Facebook e Twitter estão 
entre os serviços mais acessados no mundo ocidental; no Oriente, Sina Weibo, Qzone e RenRen so-
mam quase um bilhão de assinantes. Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais 
convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer aspecto sociocul-
tural: tomem-se, a título de exemplos, grupos de discussão sobre livros (Shelfari, aNobii, weRead), via-
gens (WAYN, Exploroo), pesquisa científica (Epernicus, Academia.edu) e, naturalmente, videogames 
(Gaia Online, Wakoopa). 
 Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações 
entre comunicação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião possa ser 
assumida também pelo indivíduo, que disputa esse espaço com as grandes empresas de comunicação. 
O tema conduz, naturalmente, à observação de que a autoria, i.e., o papel de divulgador primário de 
informação, transcende as referências institucionais ou as figuras públicas e se transfere, em parte, pa-
ra esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes de redes sociais. 
 Apesar de toda essa discussão e, por vezes, de um patente deslumbramento diante das novas 
tecnologias, mantêm-se estas centradas na delicada arquitetura da noção de espaço-tempo na comuni-
cação, infelizmente olvidando-se a ideia de valor. Em face disso, para grande parte dos especialistas do 
setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimensões através das quais a informação 
transita, seja como texto ou como imagem/som – e de que resultam usos e interpretações muitas vezes 
imprevisíveis e indesejáveis. Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinôni-
mo de conhecimento, assim como este não o é, em absoluto, de sabedoria, e o decantado rótulo de 
'sociedade da informação' perde um pouco de seu brilho. 
 
[MORAES, Érika de. Mídias sociais, identidade e autoria. Estudos Linguísticos, São Paulo, 41(3): p. 936-947, set.-
dez./2012, texto adaptado] 
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QUESTÃO 01  

 
A alternativa que compreende uma afirmação autorizada pela leitura do texto é: 
 
(A) O conceito de mídia de massa deve ser revisto a fim de abranger as novas mídias eletrônicas de transmissão 

de informação. 
(B) Os meios eletrônicos de comunicação permitem a formação de comunidades virtuais, à semelhança de orga-

nizações tradicionais. 
(C) As grandes empresas de comunicação perderam terreno na formação de opinião pública, mas são mais confi-

áveis que o indivíduo. 
(D) A inserção progressiva do indivíduo em várias redes sociais virtuais não implica, na mesma medida, seu com-

promisso com a veracidade da informação que propaga. 
 
 
 

QUESTÃO 02  

 
A mudança de pontuação NÃO fere normas gramaticais vigentes na Língua Portuguesa em: 
 
(A) “[...] um dos primeiros serviços que granjearam espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdo-

bramentos [...].” 
“[...] um dos primeiros serviços, que granjearam espaço, foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários des-
dobramentos [...].” 

 
(B) “Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas que têm interesses 

comuns [...].” 
“Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas, que têm interesses 
comuns [...].” 

 
(C) “[...] no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que os novos meios de transmissão de informação já 

não se classificam [...].” 
“[...] no campo da comunicação, ao mesmo tempo em que, os novos meios de transmissão de informação já 
não se classificam [...].” 

 
(D) “[...] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes 

de redes sociais.” 
“[...] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito que está cada vez mais ativamente inserido em redes 
de redes sociais.” 

 
 
 

QUESTÃO 03  

 
A análise da estrutura do período é feita de maneira INCORRETA em: 
 
(A) “Há ainda redes sociais eletrônicas mais específicas, para as quais convergem pessoas que têm interesses 

comuns em relação a praticamente qualquer aspecto sociocultural [...].” - oração principal, oração subordina-
da, oração subordinada. 

(B) “Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteram as relações entre comuni-
cação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião [...].” - oração coordenada, ora-
ção principal, oração subordinada. 

(C) “[...] para grande parte dos especialistas do setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimen-
sões através das quais a informação transita, seja como texto ou como imagem/som [...].” - oração principal, 
oração subordinada, oração subordinada. 

(D) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 
grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal conceito não é adequado às novas mídias [...].” 
- oração subordinada, oração principal, oração subordinada. 
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QUESTÃO 04  

 
A função sintática do termo 'informação' (linha 28) NÃO é a mesma desempenhada pelo termo sublinhado em 
 
(A) “É comum associar, metaforicamente, a sociedade interligada através de redes tecnológicas ao encurtamento 

de distâncias.” 
(B) “[...] uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos reduzidos e mesmo a favorecer a indivi-

dualização [...].” 
(C) “[...] à observação de que a autoria, i.e., o papel de divulgador primário de informação, transcende as referên-

cias institucionais [...].” 
(D) “[...] assim como este  é sinônimo de sabedoria, e o decantado rótulo de 'sociedade da informação' perde um 

pouco de seu brilho.” 
 

QUESTÃO 05  

 
A correferência anafórica é INCORRETA em: 
 
(A) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
(B) “[...] que tal conceito não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação 

de grupos reduzidos [...].”  
(C) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
(D) “[...] e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-

pria disponibilidade [...].” 
 

QUESTÃO 06  

 
O deslocamento da expressão sublinhada leva a alteração do significado da passagem em que ela se insere em: 
 
(A) “Entretanto, mais propriamente, as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revo-

lucionária no campo da comunicação [...].” 
“Mais propriamente, entretanto, as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revo-
lucionária no campo da comunicação [...].” 

 

(B) “No processo de expansão e de popularização da Internet, um dos primeiros serviços que granjearam espaço 
foi o correio eletrônico [...].” 
“Um dos primeiros serviços que granjearam espaço, no processo de expansão e de popularização da Internet, 
foi o correio eletrônico [...].” 

 

(C) “[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer as-
pecto sociocultural [...].” 
“[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses praticamente comuns em relação a qualquer as-
pecto sociocultural [...].” 

 

(D) “Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações entre comu-
nicação e poder, fazendo com que [...].” 
“As mídias sociais alteraram as relações entre comunicação e poder em todos esses casos e nos que lhes são 
semelhantes, fazendo com que [...].” 

 

QUESTÃO 07  

 
O valor do 'se' é CORRETAMENTE apontado em: 
 
(A) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 

grandes públicos [...].” - partícula condicional. 
(B) “Se, historicamente, mídia de massa se refere a produtos de informação e de entretenimento distribuídos a 

grandes públicos [...].” - pronome apassivador. 
(C) “[...] distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal conceito não é adequado às 

novas mídias [...].” - indicador de reflexividade. 
(D) “[...] os novos meios de transmissão de informação já não se classificam como instrumentos de comunicação 

de massa [...].” - índice de indeterminação do sujeito. 
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QUESTÃO 08  

 
A proposta de reescrita é INCORRETA em: 
 
(A) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 

em quatro outras palavras. 
“[...] as modalidades digitais de redes sociais provocam uma reconfiguração revolucionária no campo da co-
municação, ao mesmo tempo em que os novos meios de transmissão de informação já não se classificam 
como instrumentos de comunicação de massa no sentido original do termo [...].” 

(B) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em cinco outras palavras. 
“[...] não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos reduzi-
dos e mesmo a favorecer a individualização, de modo que seus usuários nelas interajam a partir de sua pró-
pria disponibilidade [...].” 

(C) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em três outras palavras. 
“Em todos esses casos e nos que lhes são semelhantes, as mídias sociais alteraram as relações entre comu-
nicação e poder, fazendo com que a responsabilidade pela formação de opinião possa ser assumida também 
pelo indivíduo [...].” 

(D) No fragmento reproduzido abaixo, a versão do termo sublinhado para o singular exigiria a mesma operação 
em quatro outras palavras. 
“Apesar de toda essa discussão e, por vezes, de um patente deslumbramento diante das novas tecnologias, 
mantêm-se estas centradas na delicada arquitetura da noção de espaço-tempo na comunicação, infelizmente 
olvidando-se a ideia de valor.” 

 
 
 
 

QUESTÃO 09  

 
O termo assinalado NÃO desempenha a função sintática de predicativo do sujeito em: 
 
(A) “[…] e se transfere, em parte, para esse mesmo sujeito, que está cada vez mais ativamente inserido em redes 

de redes sociais.” 
(B) “Atualmente, mídias sociais com Orkut, Facebook e Twitter estão entre os serviços mais acessados no mundo 

ocidental; no Oriente [...].” 
(C) “[...] para grande parte dos especialistas do setor, é questão de sobrevivência reconhecer as inúmeras dimen-

sões através das quais a informação transita [...].” 
(D) “Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinônimo de conhecimento, assim como 

este não o é, em absoluto, de sabedoria [...].” 
 
 
 
 

QUESTÃO 10  

 
O valor sintático do 'que' é idêntico ao desempenhado por esse termo no fragmento abaixo. 
 
“[...] um dos primeiros serviços que granjearam espaço foi o correio eletrônico, cuja adoção teve vários desdobra-
mentos [...].” 
 
(A) “[...] e de entretenimento distribuídos a grandes públicos de maneira uniforme, pode-se afirmar que tal concei-

to não é adequado [...].” 
(B) “[…] não é adequado às novas mídias, uma vez que estas passam a contemplar a formação de grupos redu-

zidos [...].” 
(C) “[...] para as quais convergem pessoas que têm interesses comuns em relação a praticamente qualquer as-

pecto sociocultural [...].” 
(D) “Some-se a isso a máxima já consagrada de que informação não é sinônimo de conhecimento, assim como 

este não o é, em absoluto [...].” 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cargo 10 

 
Leia o texto a seguir antes de responder às questões de 11 a 14. 
 

Só por tradição (Sírio Possenti) – 7/2/2013 
 

“Diferentemente do que pensa a maioria, prefiro mais ver um clássico entre seleções”. O trecho 
está na coluna de Tostão, na Folha de 06/02/2012. Tem gente que, diante disso, pega seu lápis verme-
lho e circula “prefiro mais”. Se assinar uma coluna, aproveita o “tema”. Corrige a construção, repetindo a 
lição das gramáticas e dos manuais do tipo não erre mais. Ah, claro, muita gente nem nota que aí está 
uma das formas que aqueles manuais corrigem aos berros. O que pode ser um sinal claro de mudança! 

Já o imaginário sobre os linguistas é que eles “aceitam” construções desse tipo (e outras mais, 
do tipo “nós vai”). Como se “aceitar” fosse um conceito adequado. 

O dado é uma boa chance para tentar colocar algumas coisas no lugar (e para nem falar de ou-
tras, claro). Uma: as línguas seguem regras; cada uma segue as suas, mas algumas regras ultrapas-
sam os limites de uma língua; talvez haja universais, como sugerem certas teorias. 

Outra: línguas variam e mudam; nenhuma língua é falada uniformemente e nenhuma permanece 
igual com o passar do tempo (é ler e ver). 

Mais outra: as variações e as mudanças se devem a motivações diversas; o que explica a queda 
do “r” dos infinitivos – depois de terem perdido o “e”, que existia no latim antigo, o que dá séries como 
amare > amar > amá – não explica preferir mais ou ir no campo. 

Uma tese corrente diz que uma língua expressa o pensamento. Como é adotada pela maioria 
das gramáticas tradicionais, vejamos o que acontece com “preferir mais” à luz dessa teoria. 

Uma hipótese: “preferir” não precisa de (ou não deve aceitar) “mais”, porque “preferir” já significa 
“gostar mais”. “Preferir mais” seria a expressão redundante de um pensamento não redundante. 

Outra hipótese: os falantes tratam “preferir” como tratam “gostar”; acrescentam “mais” porque es-
ta é a forma que expressa quantidade (que pode ser uma preferência); ou seja, “esquecem” a morfolo-
gia e a sintaxe antigas e adotam as “novas”, porque é assim que expressam seu pensamento. Ou seja: 
não há redundância; o pensamento é o mesmo, embora expresso em outra forma, porque a forma mu-
dou. 

É um caso parecido com “suicidar-se”: muitos já disseram que o “se” reflexivo não é necessário, 
que é mesmo um erro, porque seu sentido já está expresso em “sui”. Como em “preferir mais”, haveria 
redundância, e redundância seria um enorme pecado (que besteira!). No entanto, a redundância é de-
fendida com unhas e dentes em “os meninos saíram”, que abriga três plurais; numa tradução literal, o 
inglês teria um só, em “boys”; mas o inglês é bem redundante em “come in / sit down” etc. 

Resumo da história: só há uma razão para defender “preferir X a Y” (sem “mais” nem “do que”): 
a tradição. É um velho costume defender que o passado estava correto e que o presente é o tempo da 
derrocada dos valores (até que vire passado e fique ótimo). Ou seja, não há nenhum problema em rela-
ção ao sentido em “preferir mais” (como não há em “preferir X a Y”, claro). 

A única razão para defender que uma construção é correta e outra, errada, é a tradição. Bechara 
chama a esta língua da tradição de “língua de cultura”. Correto, pelo menos em parte: por que só a cul-
tura antiga é cultura? E a nova literatura, nem sempre clássica? E por que não somos tradicionais no 
caso do e-mail (correio bom é a cavalo!), do cartão de crédito (melhor levar moedas num saquinho), da 
televisão (coisa boa é futebol pelo rádio)? 

E por que dizer, então, que a língua expressa o pensamento? 
 

(Disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/2013/02/07/so-por-tradicao/>. Acesso em: 20 fev. 2013.) 

 
 

QUESTÃO 11  

 
A afirmativa que traz consideração ADEQUADA ao ponto de vista defendido pelo linguista no texto é 
 
(A) A redundância também se produz por meio de regras gramaticais. 
(B) A língua é um sistema de regras gramaticais que todos devemos seguir. 
(C) É impossível descrever as motivações que explicam as mudanças na língua. 
(D) A língua é um instrumento de expressão lógica do pensamento e do sentimento dos falantes. 

 

http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/2013/02/07/so-por-tradicao/
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QUESTÃO 12  

 
Em todas as alternativas, as construções podem ser consideradas exemplo do fenômeno da redundância de nos-
so sistema linguístico, segundo a concepção de Sírio Possenti, EXCETO em: 
 
(A) Gosto de conviver com pessoas agradáveis. 
(B) Prefiro muito mais cinema do que televisão.  
(C) Vou lá embaixo. 
(D) Os meninos franceses chegaram de navio ao Brasil. 
 
 
 

QUESTÃO 13  

 
Supondo-se que o artigo de Possenti seja objeto de leitura de alunos de uma turma do 9º ano do ensino funda-
mental, avalie os comandos abaixo, a serem propostos pelo professor: 
 

I. Indique as diferentes funções para o uso das aspas no texto. 
II. Explique o título do texto. 

III. Aponte no texto todas as marcas de ironia. 
 
É(são) exemplo(s) de proposta(s) de trabalho com operação de inferência pelos alunos, nos termos dos Parâme-
tros Curriculares Nacionais para o 3º e o 4º ciclos do ensino fundamental: 
 
(A) apenas I. 
(B) apenas II. 
(C) apenas II e III. 
(D) I, II e III. 
 
 
 

QUESTÃO 14  

 
Todas as orações abaixo, retiradas do texto, exercem a mesma função sintática, EXCETO: 
 
(A) que existia no latim antigo (5º §) 
(B) que pode ser uma preferência (8º §) 
(C) que abriga três plurais (9º §) 
(D) que o passado estava correto (10º §) 
 
 
 

QUESTÃO 15  

 
A alternativa que NÃO poderia funcionar como exemplo para a seguinte afirmativa do autor: “línguas variam e 
mudam” é: 
 
(A) O doce que eu mais gosto é sorvete. (Enunciado produzido por uma professora em conversa com os alunos.) 
(B) O menino comeu o gueijo. (Enunciado escrito por aluno do 6º ano do ensino fundamental, em situação esco-

lar.) 
(C) Eu ainda vou namorar com ele. (Trecho de carta escrita por adolescente do 7º ano do ensino fundamental.) 
(D) Saiu as notas de Matemática. (Enunciado proferido por aluno do 6º ano do ensino fundamental.) 
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INSTRUÇÃO: Leia os dois textos a seguir antes de responder às questões 16 e 17. 
 
Texto 1 
 

Brigadeiro de micro-ondas 
Rendimento: 30 porções  
 
Ingredientes 

 1 lata de leite condensado 

 2 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 1 colher (sobremesa) de margarina  

 quanto baste de chocolate granulado 
 
Modo de preparo 
Coloque todos os ingredientes, menos o chocolate granulado, num refratário fundo e mexa bem. Leve 
ao micro-ondas por 3 minutos na potência alta. Retire, mexa bem e depois coloque mais 4 minutos no 
micro-ondas em potência alta. Retire, mexa novamente até ficar homogêneo, transfira a massa obtida 
para um prato raso. Espere esfriar e enrole os docinhos.  

 
 

Texto 2 
 
Receita  
 
Ingredientes  
2 conflitos de gerações  
4 esperanças perdidas 
3 litros de sangue fervido  
5 sonhos eróticos 
2 canções dos Beatles 
 
Modo de preparar  
Dissolva os sonhos eróticos nos dois litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistu-
ra ao fogo, adicionando dois conflitos de gerações às esperanças perdidas.  
Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os 
sonhos eróticos, mas desta vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver.  
Parte do sangue pode ser substituída por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos.  
Sirva o poema simples ou com ilusões.  

 
(Nicolas Behr. Poema publicado no livro Caroço de goiaba, 1978. Disponível em: <http://www.nicolasbehr.com.br/>. Acesso 
em: 21 fev. 2013.) 

 

QUESTÃO 16  

 
A alternativa que apresenta análise INCORRETA sobre os dois textos é 
 
(A) Os dois textos se vinculam a distintas esferas sociais da atividade humana, aspecto essencial para se com-

preender como se estruturam. 
(B) O conteúdo temático, nos dois textos, é o fator mais forte para que estes sejam considerados diferentes no 

que se refere ao gênero materializado. 
(C) Ambos os textos materializam o mesmo gênero, embora somente o texto 1 seja correto, de fato, tendo em 

vista o estilo previsto para esse gênero. 
(D) A construção composicional, nos dois textos, é o fator mais forte para que estes sejam considerados seme-

lhantes no que se refere ao gênero materializado. 
 

QUESTÃO 17  

 
Sobre o texto 2, a alternativa que apresenta recurso fundamental à dimensão estilística do gênero materializado é 
 
(A) Uso do imperativo, tendo em vista forte o caráter injuntivo do texto. 
(B) Tipos de verbos usados, considerada a natureza das ações que eles orientam. 
(C) Organização das orações em períodos compostos por coordenação e subordinação. 
(D) Natureza semântico-lexical e papel temático dos sintagmas que atuam como complementos dos verbos. 

http://www.nicolasbehr.com.br/
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INSTRUÇÃO: Leia as informações a seguir antes de responder às questões 18 e 19.  
 
O texto abaixo foi produzido por aluno do 7º ano do ensino fundamental a partir da seguinte orientação do profes-
sor: Escreva uma carta ao prefeito de sua cidade, em que você relate a ele as novidades que está vivendo neste 
ano na escola. 
 

 

Presado Prefeito, 
 
Sou um aluno muito estudioso e neste ano já estou no 7º ano. A escola aqui é boa e têm a profesora Lúcia que 
nos pedio para le dizer que estamos fasendo aqui. Muita coiza. Tem à leitura de livros e à informática na quarta 
e a merenda é melhor também eu acho. Eu gosto mais de matemática e de inglês pra cantá as musicas, onde 
potia a vê mais aula de inglês aqui na escola que eu estou. Nesste ano eu vim sozinho por que minha mãe tá 
trabalhando na cantina da outra. O que o senho poderia fazê para nós? É importamte. 
 
Atensiozamente e um abraço. 
 

L. X. 

 

QUESTÃO 18  

 
Sobre a proposta de produção de textos, é CORRETO afirmar: 
 
(A) A proposta de produção de texto define claramente as condições de produção do texto. 
(B) O gênero escolhido pelo professor não está adequado ao que se prevê para o nível de ensino em questão. 
(C) A proposta não indica a natureza do suporte do texto, o que pode ter determinado os problemas que o texto 

apresenta. 
(D) Os objetivos previstos para a produção da carta podem ser considerados impertinentes aos papéis sociais do 

enunciador e do enunciatário em foco.  
 

QUESTÃO 19  

 
Sobre o texto produzido pelo aluno, é CORRETO afirmar: 
 
(A) Na carta, há um número maior de problemas de sintaxe do que de ortografia.  
(B) Um dos problemas do texto, dadas as condições previstas, é o modo como o aluno se constrói no texto. 
(C) A pergunta final da carta indicia percepção do estudante do objetivo do texto, de acordo com a proposta. 
(D) O trecho Tem à leitura de livros e à informática na quarta pode ser considerado um caso de “hipercorreção 

gramatical”. 
 

QUESTÃO 20  

 
Consideradas as condições de produção da carta, assinale a alternativa que NÃO contém trecho do aluno a ser 
objeto de correção do professor. 
 
(A) Sou um aluno muito estudioso e neste ano já estou no 7º ano. 
(B) um abraço. 
(C) Neste ano eu vim sozinho 
(D) por que minha mãe tá trabalhando na cantina da outra. 

 

QUESTÃO 21  

 
Em todos os trechos das alternativas abaixo, retirados da abertura de textos produzidos por alunos do 6º ano do 
ensino fundamental, pode-se dizer que há problema na gestão dos recursos de referência, EXCETO em: 
 
(A) Um dia eu e meus colegas fomos falar para eles que não íamos mais jogar bola lá. 
(B) Era uma vêz um menino que vinha passando perto da loja mas ela não viu que era ele. 
(C) Esta história comessa em um paíz muito distante em que tinha um rei e sua filha doente. 
(D) Pedro era um menino muito chato que vivia brigando com nós. Aí eles quiseram contar tudo para ele e a moça 

ficou sabendo. 
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INSTRUÇÃO: Leia as informações a seguir antes de responder às questões 22 e 23. 
 
Marta, professora de Língua Portuguesa de uma escola pública localizada na periferia de Belo Horizonte, iniciou 
com sua turma do 9º ano um projeto de ensino/aprendizagem do gênero requerimento. Na execução de seu proje-
to, a professora Marta intencionava, sobretudo, contribuir para a construção de conhecimentos essenciais à parti-
cipação cidadã dos alunos em sua comunidade. Na primeira aula de execução de seu projeto, após a professora 
tentar apresentar aos alunos as linhas gerais da proposta, os alunos produziram, a pedido dela, um requerimento 
(primeira versão). O texto a seguir, produzido por uma das alunas da turma, exibe características comuns aos 
textos da maior parte do grupo da sala.  
 
 

Belo-horizonte. 23 de Maio de 2011. 
 
Requerímento 
 
Nós precizamos de mais praça nas rua do bairro, também a água é inportante pra nos todos aqui. 
Falta luz nas casa. Na minha também: o esgoto é vedido Deveria aver mais cuidato com as crianças. 
O senhor pode nos ajudar? Deus pode dar de volta para o senhor. A bíbia dar a prova disto. 
Obrigado. 
Jeruza R. 

 
 

QUESTÃO 22  

 
Sobre a proposta, assinale a consideração CORRETA. 
 
(A) Tendo em vista a etapa da formação em foco, a professora deveria privilegiar gêneros primários, mais próxi-

mos dos estudantes. 
(B) Sendo uma sequência didática, certamente outros gêneros e outras atividades poderão ser vivenciados pelos 

alunos ao longo do desenvolvimento da proposta. 
(C) O gênero escolhido não condiz inteiramente com os objetivos da proposta, uma vez que diz respeito à esfera 

pública. 
(D) O texto da aluna indicia que a professora apresentou discussão sobre a construção composicional e o conteú-

do temático do gênero.  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23  

 
Sobre o texto produzido pela aluna, é CORRETO afirmar: 
 
(A) A relação enunciador/enunciatário é construída adequadamente no texto, tendo em vista a natureza do gêne-

ro. 
(B) Em vedido, aver e cuidato temos a manifestação de um mesmo problema de escrita, no que se refere à rela-

ção entre o sistema fonológico e o ortográfico.  
(C) O texto evidencia a percepção da aluna de que o gênero em foco demanda do enunciador a assunção de uma 

posição hierárquica inferior ao enunciatário. 
(D) Embora apresente problemas formais, a aluna demonstra ter clareza da função sociocomunicativa do gênero 

materializado e de seu papel como enunciadora. 
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QUESTÃO 24  

 
Supondo que a tirinha abaixo seja objeto de prática de leitura em uma turma 8º ano do ensino fundamental, assi-
nale a alternativa que traz aspecto central (mais relevante) para a produção de humor no texto em foco, o que 
deveria ser trabalhado pelo professor em sala de aula.  
 

 
                                                                                    (Folha de S.Paulo, 22/4/98) 

 
(A) Os efeitos da ação metalinguística/metadiscursiva realizada pelo personagem principal. 
(B) O gesto do personagem que abre a tirinha, reiterado no segundo e no terceiro quadrinho. 
(C) A esfera social em que se dá a interação retratada, incompatível com as ações dos personagens. 
(D) A formação de palavras no nome do personagem principal e suas possibilidades de interpretação. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25  

 
Cegalla (1985, p. 273) assim define o sujeito da oração: “Sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa.” 
 
Tendo em vista a definição de Cegalla, examine as orações abaixo. 
 

I. Em Santa Bárbara chove muito. 
II. Santa Bárbara é uma bela cidade. 

III. Eu vi a briga dos meninos da minha rua. 
IV. Ouviram-se novos gritos no bairro. 

 
Supondo que um aluno do ensino fundamental se guie apenas pela definição exposta para encontrar o sujeito de 
uma oração, poderia ser considerado sujeito o termo grifado 
 
(A) em todas as orações. 
(B) em I, III e IV, apenas. 
(C) em II e IV, apenas. 
(D) em IV, apenas. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – Cargos 9 a 15 

 

QUESTÃO 26  

 
O planejamento é uma necessidade constante em todas as áreas da atividade humana. Os conteúdos a serem 
trabalhados na formação dos sujeitos podem ser classificados nas seguintes categorias: 
 
(A) Realidade, metodologia e participação. 
(B) Idealismo, formalismo e mediação. 
(C) Conceituais, procedimentais e atitudinais. 
(D) Conceituais, finais e atitudinais. 
 

QUESTÃO 27  

 
Leia as citações abaixo e registre a que escola se relacionam. 
 

__________ O processo educativo baseia-se no conjunto das experiências sociais dos sujeitos da educação, con-
ferindo sentido e significado à sua relação com o mundo e, consequentemente, com o processo de conhecimento 
sobre o mundo. 

__________ A educação escolar é vista como um processo de transmissão de conhecimentos acumulados pela 
humanidade e das formas de produção desses conhecimentos. 

__________ A escola é considerada como a instituição capaz de solucionar os problemas sociais, a partir do au-
mento da produtividade econômica e da melhoria das qualidades individuais e técnicas dos cidadãos. 

__________ A escola considera educativos os processos mentais de construção do conhecimento como o obser-
var, o experimentar e o pensar para tirar conclusões. 

 
A sequência que registra, CORRETAMENTE, as escolas, na ordem em que aparecem as citações, é: 
 
(A) Progressista, nova, tradicional, tecnicista. 
(B) Progressista, tradicional, tecnicista, nova. 
(C) Nova, progressista, tecnicista, tradicional. 
(D) Tecnicista, nova, tradicional, progressista. 
 

QUESTÃO 28  

 
O relatório da UNESCO prescreve que a concepção de educação do homem do presente e do futuro, numa pers-
pectiva humanista, para se adaptar à realidade do mundo em transformação, deverá se organizar em torno de 
quatro pilares essenciais, a saber: 
 
(A) aprender a ser – aprender sozinho – aprender a fazer – aprender a viver. 
(B) aprender a conhecer – aprender a fazer – aprender a ser – aprender sozinho. 
(C) aprender a fazer – aprender sozinho – aprender a ser – aprender a conhecer. 
(D) aprender a conhecer – aprender a fazer – aprender a viver junto – aprender a ser. 
 

QUESTÃO 29  

 
Um professor, ao avaliar seus alunos, quer considerar o erro como algo construtivo. Deseja estimular o desenvol-
vimento de saberes e de autonomia para resolver situações-problema simples ou complexas. Assim, o procedi-
mento inicial que pode levar o professor a atingir seus objetivos é: 

 
(A) Buscar a origem do erro cometido pelo aluno, percorrendo com ele o caminho que o levou a dar tal resposta. 
(B) Recolher e corrigir o material do aluno, com o intuito de que esta correção seja por ele posteriormente anali-

sada. 
(C) Discutir coletivamente os erros, para que aqueles que os cometeram comparem seu desempenho com o do 

restante da turma. 
(D) Quantificar os erros cometidos, determinar os mais frequentes e propor sobre estes maior número de exercí-

cios complementares. 
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QUESTÃO 30  

 
Paulo Freire foi um importante educador na história da Educação Brasileira e sua contribuição tem sido reconheci-
da internacionalmente. Podemos resumir a sua concepção de educação do seguinte modo: 

 
(A) A cultura popular fica mais rica à medida que faz parte do currículo. 
(B) A pedagogia tem de provocar o processo de emancipação do sujeito. 
(C) O governo precisa estar atento a todas as práticas didáticas modernas. 
(D) A escola precisa ser adequada às necessidades básicas da infância pobre. 

 
 

QUESTÃO 31  

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais têm, por finalidade,  

 
(A) estabelecer uma grade curricular obrigatória em todo o território nacional. 
(B) fixar um número mínimo de horas para cada disciplina da estrutura curricular. 
(C) permitir que todas as escolas do país adotem uma mesma prática pedagógica. 
(D) difundir princípios da reforma curricular e orientar professores em suas práticas.  
 
 

QUESTÃO 32  

 
De acordo com o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, é CORRETO afirmar que 
a educação básica tem por finalidades: 
 
(A) desenvolver as potencialidades do educando para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progre-

dir no trabalho e em estudos posteriores. 
(B) desenvolver o cidadão e assegurar-lhe a formação comum indispensável para progredir no trabalho e em es-

tudos posteriores. 
(C) desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
(D) assegurar aos cidadãos a formação comum indispensável para progredir no trabalho e em estudos posterio-

res. 
 
 

QUESTÃO 33  

 
De acordo com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “A criança e o adolescente têm direito à edu-
cação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho, assegurando-lhes”, EXCETO: 
 
(A) direito de aceitar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
(B) igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. 
(C) direito de ser respeitado por seus educadores. 
(D) acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
 
 

QUESTÃO 34  

 
A avaliação da aprendizagem é um processo contínuo de pesquisas que visa interpretar os conhecimentos, as 
habilidades e as atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças esperadas no comportamento. Para que a avalia-
ção adquira a importância que realmente tem no processo ensino-aprendizagem, deve seguir os seguintes princí-
pios, EXCETO: 
 
(A) estabelecer com clareza o que vai ser avaliado. 
(B) saber que a avaliação é um fim e não um meio. 
(C) selecionar técnicas adequadas para avaliar o que se pretende avaliar. 
(D) ter consciência das possibilidades e limitações das técnicas de avaliação. 
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QUESTÃO 35  

 
Planejar as atividades de ensino é importante, pois evita a rotina, a improvisação e contribui para a realização dos 
objetivos propostos.  
Um bom planejamento de ensino deve ter as seguintes características, EXCETO: 
 
(A) ser desarticulado com os objetivos visados. 
(B) ser elaborado em função das necessidades e das realidades apresentadas pelos alunos. 
(C) ser flexível e dar margem a possíveis reajustamentos, sem quebrar sua unidade e continuidade. 
(D) ser elaborado tendo em vista as condições reais e imediatas de local, tempo e recursos disponíveis. 
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PROVA DE REDAÇÃO – Cargos 9 a 15 

 

Os desafios da educação inclusiva 
 
 A Revista Educação, da Editora Segmento, na edição 189, de janeiro de 2013, na sua matéria 
de capa “Escolas da Inclusão”, de Maria Fernanda Vomero, trata da questão da inclusão de alunos com 
deficiência nas escolas comuns. 
 
 Leia algumas passagens da matéria, para contextualizar sua produção de texto. 
 
 “Ao incluir alunos com deficiência, a instituição escolar muda sua perspectiva de mundo, ajuda 
professores a repensarem seu papel e contribui para a construção de uma nova geração – aquela que 
sabe que, entre as diferenças, todos somos iguais.” (p. 37). 

 “Há mais de duas décadas e meia, a Constituição brasileira prevê a inclusão de alunos com defi-
ciência nas classes comuns, estabelecendo igualdade de condições para o acesso e a permanência na 
escola. Embora ainda existam resistências, essas crianças deixaram de ser “invisíveis”, não se encon-
tram mais “escondidas” e já ocupam seu espaço no ambiente socioeducativo.” (p. 37). 

 “[...] para que sejam incluídas de fato, e não se tornem meras figurantes de um sistema e sim 
protagonistas do próprio aprendizado, é fundamental que a instituição escolar reveja suas premissas.” 
(p. 37). 

“Até início dos anos 1980, acreditava-se que uma criança com deficiência intelectual não pudes-
se ser alfabetizada, nem conseguisse aprender. Por conta disso, nem se oferecia à criança a possibili-
dade de ter contato com materiais de leitura e escrita. Hoje se sabe que essa postura é totalmente equi-
vocada. Porém, muitos professores ainda olham essas crianças como se elas estivessem em defasa-
gem. Não escutam a criança; escutam o próprio preconceito.” (p. 39). 

“Se antes experimentei uma prática segregativa, agora tenho uma vivência inclusiva. Constatei 
que a interação é fundamental para a criança com deficiência, ela precisa ter contato com o mundo ao 
seu redor” – comenta um professor. (p. 41). 

“Os desafios para a efetivação da educação inclusiva vinculam-se à necessidade de rompimento 
do modelo que historicamente estigmatizou as pessoas com deficiência. Na medida em que a escola 
acolhe, conhece e aprende com a diversidade humana, tem a oportunidade de desconstruir tais mode-
los, percebendo que o processo de inclusão beneficia todo o coletivo”. (p. 45). 

A partir dos excertos apresentados, considerando seus conhecimentos e sua experiência, pro-
duza um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “Os desafios da educação inclusiva para o sis-
tema, as escolas e os docentes”. 

 
Após a leitura do texto acima, escreva um texto dissertativo, de 80 a 120 palavras, posicionan-

do-se em relação ao tema proposto. 
 

 NÃO copie fragmentos do texto. 

 Dê um título ao seu texto. 

 Faça abaixo o rascunho do seu texto e, depois, transcreva-o para a folha própria, à cane-
ta, com letra legível. 
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