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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA – MINAS GERAIS 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

12 
CARGO: 
 
 PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – HISTÓRIA DO 6º AO 9º ANO 

 

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 12 

 
Leia o trecho abaixo para resolver as questões 11 e 12. 
 
A corte era um mundo em si mesmo; mas um mundo no qual todas as duras realidades da vida eram mostradas 
numa lente de diminuição e ampliadas todas as suas frivolidades. O prazer era um dever, o ócio, um serviço, e o 
trabalho honesto, a mais mesquinha forma de degradação. [...] As mais poderosas rodas-d’água do século XVII, 
em Marly, e as grandes bombas hidráulicas, que se contavam entre os mais importantes progressos técnicos, 
eram utilizadas simplesmente para fazer funcionar as fontes dos jardins de Versalhes. [...] O ritual da corte era 
uma tentativa para confirmar o faz-de-conta do poder absoluto por meio de um drama especial. 

LEWIS, Mumford. A cidade na História. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 447-448 - adaptado. 

 

QUESTÃO 11  

 
A corte era identificada como o local onde se concentrava toda a cordialidade no tratar, mas, principalmente, onde 
se concentrava o grupo de pessoas que dava suporte administrativo e político ao rei.  
Pensando no absolutismo como forma de governo, podemos afirmar corretamente que a corte 

 
(A) institucionalizou o contato com o rei nas formas de controle que confirmavam o poder absoluto: valorização da 

corte para o trabalho, a presença do exército e rigor nos gastos para engordar os cofres públicos. 
(B) consagra a forma de poder centralizado na figura do monarca, a quem compete a própria existência da corte, 

especificando, tanto na Europa quanto no restante do mundo, como África e China, um poder absoluto. 
(C) configurou a estruturação das alianças, atendendo aos interesses da manutenção do status da aristocracia, ao 

mesmo tempo em que a enfraquece politicamente, atendendo aos interesses da burguesia em ascensão. 
(D) estabelece a centralização de poder com a criação de um sistema burocrático que fortaleceu o monarca, a 

quem cabia a definição da aplicação das riquezas apenas naquilo que era necessário e, de fato, importante. 
 

QUESTÃO 12  

 
No trecho, é possível a percepção de que se trata de um contexto do Renascimento, porque há 
 
(A) a presença e o desenvolvimento do progresso técnico na corte. 
(B) a ressignificação do rei como um líder que consagra a liberdade. 
(C) a introdução do faz-de-conta na corte como visão de um mundo ideal. 
(D) a expansão do mundo até então conhecido na configuração da corte. 
 

QUESTÃO 13  

 
“O povo, na democracia, é, sobre certos aspectos, o monarca; sob outros, é o súdito”. A frase de Montesquieu 
registra as impressões políticas do homem do iluminismo que 
 
(A) valoriza a autonomia e a escolha das pessoas frente aos governos. 
(B) combate o rei ao defender que o povo ocupe o lugar do tirano. 
(C) credita à Lei a aplicação de uma racionalidade capaz de guiar o mundo. 
(D) introduz a noção do sistema democrático como a forma ideal de governo. 

 

QUESTÃO 14  

 
Sobre as guerras do século XX, é CORRETO afirmar que 
 
(A) impactaram na afirmação de compromissos entre os líderes mundiais para prevenção de guerras futuras e do 

extermínio de grupos humanos. 
(B) romperam a tradição da paz com movimentos que acabaram por fixar as fronteiras antigas do mundo com 

base nos impérios turco e romano. 
(C) estruturaram modelos que reforçaram o capitalismo, como o socialismo na URSS e o socialismo democrático 

na Alemanha, quebrando paradigmas. 
(D) podem ser classificadas como lutas sociais no combate, respectivamente, dos regimes totalitários e das for-

mas de exploração do trabalhador. 
 
 



 8 

QUESTÃO 15  

 
Observe a figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com relação à globalização, nesta propaganda da Walita da década de 1960, é CORRETO afirmar que 
 

(A) demonstra a transformação da estrutura familiar na década de 1960 com a influência do feminismo. 
(B) marca o otimismo do período pelo estímulo ao consumo, demonstrando extinção da dependência do país. 
(C) rompe os padrões culturais da separação por gênero (homem-mulher), sob a influência estrangeira vinda com 

a globalização. 
(D) estabelece padrões para as famílias brasileiras, a partir do consumo dos modos de vida configurados pela 

internacionalização de capital. 
 

QUESTÃO 16  

 
Firmou-se com grande força a ideia de que as revoltas, na época colonial, traduziram uma atitude de resistência 
do domínio de Portugal, como se latejasse um sentimento nacional que a metrópole não deixava nascer, como os 
indícios de manifestações antecipadas do apego à liberdade e o desejo de independência. O discurso em que 
estaria presente o germe do espírito nacional e a seleção de alguns motins e revoltas ajudou a escrever um tipo 
de história considerado como uma espécie de “biografia da nação”. (FIGUEIREDO, Luciano. Rebeliões no Brasil-
Colônia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p. 13 – adaptado).  
Figueiredo analisa as revoltas e os motins no processo da construção de um ideário de nação que havia sido su-
focado pela Coroa portuguesa no Brasil colonial.  
Sobre este ideal de nação, presente nas rebeliões coloniais, é CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) Com a institucionalização de um passado histórico brasileiro, a partir do IHGB (fundado em 1838), as revoltas 

se inscreveram como parte importante da construção de um passado marcado por grandes feitos. 
(B) Resultado das contradições da colonização moderna, as revoltas não refletiram uma tomada de consciência 

nacional, mas produziram, na memória coletiva, uma identidade política colonial. 
(C) Os movimentos revoltosos tiveram como mérito a fabricação de heróis nacionais. Em todos eles, pelo menos 

um dos rebeldes é reconhecido ainda hoje como símbolo de resistência nacional. 
(D) As revoltas que ocorreram no período colonial, confirmadas pelo próprio contexto – o século XVIII, apresen-

tam-se desconexas em relação às manifestações políticas tidas como “ilustradas” que ocorreram no mundo 
europeu. 
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QUESTÃO 17  

 
“[...] não existiam sequer os cidadãos ativos. Todos eram inativos, à espera da ação iluminada do Estado [...]”. 
(CARVALHO, José Murilo. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: Cia das 
Letras, 2006, p. 54). 
O trecho da obra Os Bestializados registra uma ideia de cidadão inativo, uma noção positivista de cidadania que 
não incluiu como princípio, na consolidação da Republica, a democracia ou a ação política, admitindo apenas os 
direitos civis e sociais. 
 
A alternativa que apresenta corretamente a relação do Brasil e a construção da cidadania, nas teorias de José 
Murilo de Carvalho, é 

 
(A) Diferencia-se da cidadania que se constituiu no processo europeu por concretizar, primeiramente, a ampliação 

dos direitos sociais e, só posteriormente, a afirmação dos direitos civis e políticos. 
(B) Implica na percepção de que, no Brasil, ela não se realiza, já que os brasileiros preferem esperar que as trans-

formações políticas e as melhorias sociais venham do governo ao invés de lutar por elas. 
(C) Associa-se à noção de estadania percebida no papel efetivo do Estado, que se realiza pela educação cívica e 

política, implicando no incentivo à ação direta e na participação atuante da sociedade civil. 
(D) Indica a consolidação da Republica como uma vitória, porque, ao destacar a ideia de coisa publica, permitiu 

aos cidadãos brasileiros uma tomada de consciência de homens livres, com ênfase na participação. 
 
 

QUESTÃO 18  

 
Leia atentamente o trecho abaixo, extraído do livro Racismo no Brasil, de Lilia Schwarcz. 

 
“Pode-se dizer que o racismo brasileiro constitui uma espécie de discurso costumeiro praticado como tal, 
porém pouco oficializado. Com efeito, uma das especificidades do preconceito vigente no país é seu cará-
ter não oficial. Enquanto em outras nações se adotaram estratégias jurídicas que garantiram que a discri-
minação fosse amparada pelo corpo da lei, no Brasil, desde a proclamação da Republica, afirmou-se a 
universalidade dos direitos. A despeito disso, assim como silêncio não é sinônimo de ausência, o racismo 
também foi sendo reposto – primeiro de forma “científica”, com o beneplácito da biologia, e depois pela 
própria ordem do senso comum”.  

SCHWARZCZ, Lilia Moritz. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001, p. 52. 

 
A autora, no trecho, pretende afirmar que 
 
(A) o racismo, no Brasil, só é tratado juridicamente quando se relaciona a coisas públicas, e assim não se fazia 

necessária a adoção de uma legislação antidiscriminatória para regular a relação entre os homens. 
(B) em nome de um ideal de Brasil historicamente construído sob uma imagem de tolerância e miscigenação, o 

preconceito étnico foi ignorado e isso permitiu ao negro o acesso aos direitos e à igualdade. 
(C) no Brasil, o racismo sempre existiu, porém era tratado como natural, fruto da desigualdade biológica entre os 

homens, e respondia ao incentivo de uma imagem oficial do pais mítica e positiva, como paraíso racial. 
(D) diferentemente de outros países, o Brasil não tem leis contra o racismo, o que torna àqueles possuidores de 

uma coloração mais escura da pele mais difícil viver no país, já que não há uma proibição oficial do preconcei-
to e também não se constrói uma igualdade no plano jurídico. 

 
 

QUESTÃO 19  

 
No ano de 2012, o mensalão colocou o STF no foco da mídia nacional ao julgar os casos de corrupção. Pode-se 
tomar por corrupção a obtenção de vantagens individuais ou de um grupo sobre o bem público e, tomando como 
base o Brasil, esta pode ser evidenciada, EXCETO em: 

 
(A) Nas estratégias de doação de campanha, de frágil fiscalização, que acabam por facilitar irregularidades finan-

ceiras. 
(B) Na inexistência no país de regulamentação específica orçamentária e de instituições para fiscalização das 

contas publicas. 
(C) Na corrupção eleitoral, com a manipulação dos candidatos, quando eleitos, para o favorecimento dos apoiado-

res de campanha. 
(D) No enriquecimento do político ao associar-se aos grupos de poder, marcando a aprovação e troca de favores 

e de valores. 
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QUESTÃO 20  

 
Com a implantação da Comissão da Verdade, o Brasil se volta para a discussão sobre os crimes da ditadura mili-
tar e pela busca em dar uma resposta aos muitos ainda desaparecidos políticos. Com o trabalho da Comissão, por 
exemplo, foi possível alterar o atestado de óbito do jornalista Vladimir Herzog: por decisão judicial, no lugar de 
"asfixia mecânica", motivo que contribuía para a chamada "tese do suicídio" – defendida na época pelo Exército – 
o documento deverá informar que a morte ocorreu por "lesões e maus-tratos sofridos em dependência do II Exér-
cito – SP (DOI-Codi)". Tudo isso mostra os avanços no caminho da transparência, tão necessários à compreensão 
do sentido do período militar para o Brasil. Na perspectiva dessa transparência, muitos estudos tem se desenvol-
vido sobre essa temática. 
 
Todas as afirmações retratam corretamente as teorias sobre política e ditadura militar, EXCETO: 
 
(A) Nas décadas de 1970 e 1980, tem lugar uma política de alianças da esquerda com setores mais moderados 

da oposição, visando à ampliação do movimento da sociedade civil contra a ditadura militar. 
(B) Vários grupos da sociedade civil se organizaram em torno da mobilização pelo fim da ditadura militar, entre 

eles estão os jovens, a Igreja Católica, as mulheres e os movimentos de bairros e favelas. 
(C) Apesar dos programas sociais do governo, principalmente de caráter habitacional, se aprofundaram as distân-

cias entre os ricos e os pobres no país, definindo ainda mais os espaços ocupados por cada um. 
(D) A esquerda brasileira apoiou a Lei da Anistia, vista como vitoriosa pelo movimento armado, já que promoveria 

o retorno dos exilados ao país além, e principalmente, do encerramento da ditadura militar no país. 
 
 
 

QUESTÃO 21  

 
“Qual ou quais história(s) e qual ou quais cidadania(s)” é a questão que inicia a reflexão da autora Selva Guima-
rães Fonseca na relação entre cidadania e ensino de História.  
 
Segundo a reflexão da autora, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Implica em destacar que o importante no ensino de História é a concretização do estudo dos fatos e aconteci-

mentos na preparação dos cidadãos para o sucesso na vida social. 
(B) A História “ensinada” caracteriza-se como excludente, já que se constitui como aquela feita por grandes per-

sonagens e grandes feitos, ignorando o movimento de pessoas em sociedade. 
(C) Em História se ensina o homem em sociedade, pontuando fatos históricos com a ação dos homens e tornan-

do-se, assim, intrínseca ao ensino do conteúdo histórico uma discussão acerca da cidadania. 
(D) O ensino da História prepara as novas gerações para vida e o sucesso ao apontar os erros e as dificuldades 

do passado para constituir uma sociedade mais harmônica, que se realize na ação dos cidadãos. 
 
 
 

QUESTÃO 22  

 
A utilização de novas linguagens no ensino da História faz parte das transformações paradigmáticas da Educação, 
da incorporação das novas tecnologias no ensino e na sociedade e das possibilidades trazidas de flexibilização 
dos currículos e valorização da regionalização e das comunidades.  
 
Sobre as novas linguagens do ensino de História, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Em História, é importante a articulação entre método e conteúdo, buscando nas novas tecnologias a identifi-

cação com as novas gerações pertencentes à “cultura das mídias”. 
(B) A utilização de novas linguagens em História vai de encontro ao desenvolvimento de habilidades nos educan-

dos ao se colocar, em tempos passados, a interação com as mídias. 
(C) Em História, o mais importante é sempre a apreensão dos conteúdos, e as imagens e os filmes funcionam 

como ilustração de períodos e movimentos históricos a serem apreendidos. 
(D)  Na análise das novas linguagens, é preciso tratar suas definições e limites, porque o autor da produção midiá-

tica, por não ser historiador, pode enganar-se na interpretação dos fatos. 
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QUESTÃO 23  

 
Na análise e interpretação dos acontecimentos históricos, os historiadores defrontam-se com conceitos e categori-
as.  
 
Sobre conceitos e categorias no ensino da História, é CORRETO afirmar: 

 
(A) Conceitos históricos são construções originais da história com o objetivo da compreensão do objeto; sua 

apropriação de outras áreas do conhecimento, entretanto, pode levar à perda de seu sentido histórico. 
(B) História e contexto estão interligados: história nunca é história de alguma coisa que está acontecendo, é sem-

pre imutável e determinada por conceitos associados ao tempo sem movimento. 
(C) A produção de conceitos históricos associa-se à própria disciplina escolar; o que se ensina em História é pro-

duzido fora dos muros da escola, e a escola recebe os conceitos e faz sua reprodução com neutralidade. 
(D) Uma das tarefas fundamentais do pesquisador em História é selecionar os conceitos-chave, contextualizá-los 

e utilizá-los na organização e sistematização dos dados empíricos. 
 
 

QUESTÃO 24  

 
Tradicionalmente, o Patrimônio é constituído a partir das imagens de um passado que reorganizam o imaginário 
da ordem social. Por educação patrimonial, entende-se a utilização de museus, monumentos históricos, arquivos e 
bibliotecas no processo educativo, a fim de desenvolver a sensibilidade e a consciência dos educandos e futuros 
cidadãos da importância da preservação dos bens culturais.  
 
Sobre ensino de História e educação patrimonial, é CORRETO afirmar: 

 
(A) A educação patrimonial permite a construção da História pelas leituras de um passado, desvinculado do pre-

sente do educando, em que ele possa se espelhar para crescer e entender como eram os homens que viviam 
numa sociedade diferente da vivida no presente. 

(B) Educação para a preservação do Patrimônio implica em considerar como educativo o conjunto de bens mó-
veis e imóveis existentes no país que possam estar vinculados a fatos memoráveis da História do Brasil e que 
se relacionam ao passado, desde que sejam de interesse publico.  

(C) São objetos da educação patrimonial os saberes e os fazeres humanos, como suportes da memória na com-
preensão de que as pessoas, assim como seus corpos, vestimentas, utensílios de trabalho, moradias, pensa-
mentos, desejos, lutas e alianças, são patrimônio histórico. 

(D) Educação Patrimonial relaciona-se ao passado e à construção nacional, portanto está sempre ligada ao coleti-
vo. Na perspectiva do ensino de Historia, tem relação com a Historia oficial e a memória de um passado glori-
oso, distanciando-se da formação para o presente e a cidadania. 

 
 

QUESTÃO 25  

 
O Capítulo II da Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - trata sobre os currículos. Estipula 
que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter base nacional comum, complementada por uma parte 
diversificada, atendendo às características regionais e locais. Uma das propostas de atendimento às orientações 
da Lei é a transversalidade.  
 
Sobre transversalidade, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 

 
(A) A transversalidade deve ser estabelecida, no processo de aprendizagem, não como meio, mas como objetivos 

finais e, assim, deve ser tratada em todas as disciplinas, aproximando-as do cotidiano dos alunos. 
(B) Deve-se buscar uma transformação pedagógica em que o papel do professor supere a compreensão e a prá-

tica sobre sua disciplina, abrangendo uma reflexão sobre conteúdos e valores a ele associados. 
(C) Trabalhar a transversalidade ainda é um grande desafio; pode-se adotar um trabalho interdisciplinar ou incluí-

la na grade de horários, mas exige sempre que se adote uma nova concepção das disciplinas na Escola. 
(D) Na perspectiva de transmissão de conteúdos, para História indicam-se dois temas transversais: compreensão 

dos contextos e formação da cidadania. Na Escola, é tarefa da História a condução do tema gerador - cidada-
nia. 
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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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