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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 9 

 

QUESTÃO 11  

 
De acordo com Cagliari (1998), há uma série de conhecimentos que uma pessoa precisa ter para saber ler. 
Relacione as citações do estudioso com os conhecimentos que elas representam: 
 

I – Conhecer o sistema de es-
crita  
 
II – Conhecer a categorização 
funcional das letras 
 
III – Conhecer o princípio acro-
fônico  
 
IV – Conhecer as relações en-
tre letras e sons 
 
 
 

(    ) “Não se pode escrever qualquer letra em qualquer posição 
numa palavra. Se as letras não tivessem esses valores, podería-
mos, por exemplo, escrever CASA com as letras APXP (onde A = 
C, P = A, X = S), ou mesmo MRIT, desde que houvesse uma con-
venção que permitisse isso.” (CAGLIARI, 1998, p. 122). 

(    ) Trata-se de “um conjunto de regras que usamos para decifrar 
os valores sonoros das letras. Num primeiro momento, atribuímos 
a cada letra o som que é dado pelo seu nome.” (CAGLIARI, 1998, 
p. 124). 

(    ) “É preciso saber distinguir um desenho (figurativo ou abstrato) 
de uma manifestação de escrita.” (CAGLIARI, 1998, p. 121). 

(    ) “Existem regras que controlam os valores fonéticos que as 
letras podem ter numa língua”. (CAGLIARI, 1998, p. 125) 

 
A sequência que corretamente relaciona a primeira com a segunda coluna é: 
 
(A) I – II – IV – III 
(B) II – III – I – IV 
(C) III – II – I – IV 
(D) IV – I – III – II 
 
 
 
 

QUESTÃO 12  

 
Magda Soares, respeitada pesquisadora na área da linguagem e educação, muito contribuiu para que as discus-
sões relativas ao letramento chegassem até os professores das escolas brasileiras.  
Sobre essa temática, leia as afirmativas abaixo e assinale (V) para as que são verdadeiras e (F) para as falsas, 
de acordo com as ideias da autora citada. 
 
(    ) Há diferença entre ser alfabetizado e ser letrado: alfabetizado é aquele que não só sabe ler e escrever, mas 
aquele que usa socialmente a leitura e a escrita; letrado é aquele se limita ao domínio do sistema de escrita e o 
código linguístico. 

(    ) Aprender a ler e a escrever e, também, fazer uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo, pois o con-
duz a um outro estado ou condição sob vários aspectos: social, cultural, cognitivo, linguístico, entre outros.  

(    ) É possível saber ler e escrever, mas não ser um indivíduo letrado.  

(    ) Na prática escolar, alfabetizar e letrar, embora sejam ações distintas, são inseparáveis, pois se deve buscar 
“alfabetizar letrando”. 

 
A sequência que corretamente registra o que foi assinalado acima, na ordem em que aparecem as afirmativas, é: 
 
(A) V – V – V - F 
(B) V – F – F – F 
(C) F – V – F – V 
(D) F – V – V – V 
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QUESTÃO 13  

 
Kato (1988, p. 7) afirma que “a função da escola, na área da linguagem, é introduzir a criança no mundo da escr i-
ta, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado”. Para isso, é importante que o professor entenda que a leitura e 
a produção da linguagem escrita também são atividades cognitivas.  
Analise as seguintes afirmativas, de acordo com essa pesquisadora, identificando as que estão corretas: 
 

I. (    ) A fala e a escrita são parcialmente isomórficas: na fase inicial de aprendizagem da linguagem escrita, 
o aprendiz usa a escrita para representar a fala (o que ocorre parcialmente); em estágios mais avançados, 
o aprendiz usa a fala para simular a escrita (o que também ocorre parcialmente).  

II. (    ) Na comunicação verbal (oral ou escrita), os envolvidos se engajam num esforço cooperativo para 
atingir um certo objetivo (por exemplo, convencer, ensinar, criticar, advertir, entre outros), buscando ade-
quar o conteúdo (o que dizer) e a forma (como dizer) a essa situação comunicativa.  

III. (    ) Dentre diferentes modelos explicativos de leitura e de escritura, o modelo construtivista entende o ato 
de ler como uma interação do leitor com o próprio autor, em que o texto apenas fornece as pegadas das 
intenções deste último.  

IV. (    ) A produção e a compreensão de um enunciado ou de um texto têm a ver com três tipos de memória: 
a de curto termo, para integrar letras e palavras; a de médio termo, para integrar significados provenientes 
de elementos do texto; e a de longo termo, para integrar o significado do texto com informações extratex-
tuais, isto é, aquelas que compõem o conhecimento prévio do leitor ou do escritor.  

 
Estão CORRETAS apenas as afirmativas: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) II e III. 
(D) II e IV 
 

 

QUESTÃO 14  

 
É objetivo geral do ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 
(A) desenvolver o pensamento e a consciência crítica das novas gerações. 
(B) informar sobre as novas descobertas, usando as operações aritméticas. 
(C) desenvolver as habilidades necessárias para se resolverem problemas do dia a dia. 
(D) orientar os novos aprendizes nos processos lúdicos computacionais usando os números. 
 
 

QUESTÃO 15  

 
Trabalhar com os aspectos de ludicidade no ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental ga-
rante 

 
(A) o sucesso em competições como as “Olimpíadas da Matemática”. 
(B) o interesse e o prazer em aprender, porque está de acordo com a natureza da criança. 
(C) a dispensa do uso de materiais concretos, porque o aluno é capaz de pensar simbolicamente. 
(D) o domínio dos fatos básicos da matemática, de forma que o aluno dê respostas certas e breves, quando ques-

tionado. 
 

QUESTÃO 16  

 
Na classificação dos materiais usados no ensino da Matemática, todos são materiais concretos, EXCETO: 
 
(A) o “Tangran” ou “Tuan Gran”. 
(B) os Blocos Lógicos, de Zoltan Dienes. 
(C) o Material Dourado, de Maria Montessori. 
(D) os desenhos e as representações gráficas. 
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QUESTÃO 17  

 
A área de Ciências Naturais no Ensino Fundamental recebeu a denominação de 

 
(A) Estudo da Biodiversidade Ambiental. 
(B) Conhecimento do Mundo Físico e Natural. 
(C) Conhecimento e Gestão do Meio Ambiente. 
(D) Estudo do Meio Natural e Ambiental onde vive o homem. 

 
 

QUESTÃO 18  

 
São perspectivas pedagógicas do conteúdo das Ciências Naturais no Ensino Fundamental, EXCETO: 

 
(A) Construção da consciência crítica do papel do homem na natureza. 
(B) Formação de atitudes de respeito pela vida em todos os sentidos e níveis. 
(C) Desenvolvimento de habilidades de preservação e conservação da natureza. 
(D) Aprendizagem dos princípios científicos da atualidade para dominá-los com segurança. 
 
 

QUESTÃO 19  

 
São finalidades dos Temas Transversais propostos pelos PCN para o Ensino Fundamental, EXCETO: 

 
(A) Evitar a segmentação do saber, preservando a globalização do conhecimento estudado. 
(B) Relacionar as descobertas numa perspectiva de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
(C) Criar situações para aplicação dos conceitos e identificação das descobertas realizadas na vida prática. 
(D) Criar novas e profundas oportunidades de aprofundar os temas estudados, enriquecendo os conteúdos. 
 
 

QUESTÃO 20  

 
Segundo os PCN, o ensino e a aprendizagem de História envolvem uma distinção básica entre o saber histórico e 
o saber histórico escolar. 
Sobre essa distinção, é CORRETO afirmar que: 
 
(A) o saber histórico e o saber histórico escolar não dependem um do outro. 
(B) o saber histórico, do ponto de vista epistêmico, é o mais importante; desse modo, o professor deve criar estra-

tégias para ensiná-lo, pois foi desenvolvido e aperfeiçoado por especialistas. 
(C) o saber histórico é compreendido como um campo de pesquisa e produção de conhecimento do domínio de 

especialistas e o saber histórico escolar, como conhecimento produzido no espaço escolar. 
(D) o saber histórico escolar não reelabora o conhecimento produzido no campo das pesquisas dos historiadores 

e especialistas do campo das Ciências Humanas. 
 
 

QUESTÃO 21  

 
A construção da noção de identidade é um dos mais relevantes objetivos do ensino de História, sendo primordial 
que esse ensino estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e coletivas, entre as quais as que se 
constituem como nacionais. Ou seja, a constituição de uma identidade social do estudante, fundada no passado 
comum do seu grupo de convívio, deve estar articulada à história da população. 
A partir do enunciado, extraído dos PCN, a assertiva que NÃO aponta aspectos fundamentais desse processo é: 
 
(A) A construção da identidade é indispensável para se preservar culturas e etnias, o que nos obriga, assim, a 

criar espaços de confinamento, reservas indígenas e quilombos para se triar, isolar e proteger as etnias que 
durante séculos formaram a identidade brasileira. 

(B) O ensino de História necessita um tratamento capaz de situar a relação entre o particular e o geral. 
(C) Do trabalho com a identidade decorre a questão da construção das noções de diferenças e de semelhanças. 
(D) O trabalho com identidade envolve a construção de noções de continuidade e de permanência. 
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QUESTÃO 22  

 
De acordo com a bibliografia estudada, conclui-se que o objeto de estudo da História é: 
 
(A) o estudo do ser humano e o passado. 
(B) o estudo do ser humano, o passado, o presente e o futuro. 
(C) o estudo das relações homem/natureza e a produção de registros sobre os grandes feitos de personagens 

históricas. 
(D) a análise do processo histórico entendido como o resultado da produção da cultura humana, a partir das rela-

ções sociais e da relação homem/natureza. 
 
 
 
 

QUESTÃO 23  

 
Atualmente é consenso que o objeto da Geografia é a análise da forma pela qual o homem se apropria, produz e 
organiza seu espaço.  
A partir dessa concepção de objeto, NÃO é correto afirmar que 
 
(A) a concepção de espaço geográfico não pode existir dissociada da existência humana. 
(B) a Geografia descritiva tornou-se obsoleta, tendo em vista as necessidades dos novos tempos. 
(C) a Geografia é o ramo da ciência que se encarrega exclusivamente da descrição da superfície terrestre e de 

seus aspectos físicos. 
(D) é atribuição da Geografia a descrição da superfície terrestre e também a compreensão e apreensão do espa-

ço, a partir da realidade vivida situando-se nela. 
 
 
 
 

QUESTÃO 24  

 
De acordo com os PCN, é um dos objetivos do ensino de Geografia para o primeiro ciclo do ensino fundamental: 
 
(A) Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, orientação e distância, de modo a 

deslocar-se com autonomia e representar os lugares onde se vive e se relaciona. 
(B) Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios e que o espaço geográfico resul-

ta das interações entre elas, historicamente definidas. 
(C) Compreender a escala de importância no tempo e no espaço do local e do global e da multiplicidade de vivên-

cias com os lugares. 
(D) Reconhecer a importância da cartografia como uma forma de linguagem para trabalhar, em diferentes escalas 

espaciais, as representações locais e globais do espaço geográfico. 
 
 
 

QUESTÃO 25  

 
De acordo com a obra “Metodologia do Ensino de História e Geografia”, de Carlos A. Nunes, os três elementos 
com os quais a Geografia trabalha são 
 
(A) o homem, o globo e o universo. 
(B) o universo, as galáxias e a terra. 
(C) o homem, a natureza e o trabalho. 
(D) a terra, o espaço e a sociedade. 
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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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