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ATENÇÃO
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO 

A QUE VOCÊ CONCORRE

Neste Caderno de Questões, você encontra:
! 20 questões Específicas - de 01 a 20;
! 10 questões de Estrutura e Fundamentos - de 21 a 30;
! 10 questões de Língua Portuguesa- de 31 a 40;
! Tema da Redação.

Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

Duração da prova: 4 horas.

Saída dos candidatos da sala: após 1 hora do início. 

Liberação do Caderno de Questões: quando faltar 1 hora para o término da 
prova, (Edital, item 5.3). 

Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento 
sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação exclusiva do 
candidato.

 Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida 
também a utilização de equipamentos eletrônicos.

Em seu Cartão de Respostas, assinale apenas uma opção em cada questão. 
Não deixe questão em branco, nem assinale duas opções, para seu Cartão 
não ter questão anulada.  

 Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese 
alguma ele será substituído. Confira seus dados, leia as instruções para seu 
preenchimento e assine no local indicado. A assinatura é obrigatória.

 O gabarito desta prova estará disponível no Colégio Estadual Raul Vidal - 
Av. Feliciano Sodré, 21 - Centro - Niterói - RJ - e no site www.fundec.org.br, 
a partir de 29/julho/2003.

Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato 
deve seguir as orientações constantes no item 8 do Edital.
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Específicas
01) Numa escola do centro de Niterói, um aluno de 2ª 
série, recém-transferido, oriundo de comunidade rural, 
expressou-se da seguinte forma: “Na roça nóis pranta 
pra cumê”. Na perspectiva da Sociolingüística, a 
professora deve considerar essa fala:
A) adequada, já que não contraria o dialeto padrão;
B) imprópria, porque no contexto predomina  outro 

dialeto;
C) problemática, pois contamina a fala de outros falantes;
D) errada, por constituir um modo de falar dialetal;
E) ajustada à característica do dialeto do falante.

02) Em suas aulas, o professor de Português da 4ª 
série do Ensino Fundamental utiliza textos que 
contemplam as diferentes modalidades da linguagem 
escrita e oral, abordando diferentes situações de vida. 
Ao lançar mão desse recurso, tem por objetivo 
demonstrar:
A) o desenvolvimento da criatividade através da leitura de 

textos diversos;
B) as propriedades e usos da linguagem em diferentes 

contextos;
C) o emprego incoerente da linguagem nos múltiplos 

contextos;
D) um único funcionamento da linguagem;
E) a riqueza da modalidade oral.
 
03) Num ditado feito pela professora, em vez de 
advogado o aluno escreveu adivogadu. Esta forma de 
escrita resulta de:
A) apego às formas fonéticas da língua;
B) desinteresse em aprender a variedade escrita da 

língua;
C) alfabetização incompleta, favorecendo a distração;
D) confusão com as formas ortográficas;
E) incapacidade de análise da linguagem oral.

04) Leia o fragmento de texto abaixo.

O ensino de português na alfabetização 
difere do de outras séries não pelo objetivo 
em si, que deve ser o mesmo para todas as 
séries, mas pela especificidade desse 
primeiro momento...

(Cagliari, 1997: 33)

Nessa citação, o autor considerou:
A) a incapacidade das crianças em dominar a linguagem 

oral;
B) a falta de instrumental para explicar como a leitura 

funciona;
C) o grau de desconhecimento que o aluno tem da escrita 

e da leitura;
D) a íntima ligação entre as três diferentes realidades da 

língua;
E) a avaliação errada do processo escolar.

05) Após a briga entre dois alunos no recreio, a 
professora conversou com ambos exaustivamente 
sobre  a razão da rixa. Aconselhou, sugeriu e, ao final, 
revistas as ações, eles fizeram as pazes. Na fala da 
professora, a função da linguagem que predominou foi 
a de:
A) prevenir;
B) ordenar;
C) ofender;
D) persuadir;
E) elogiar.

06) No processo educacional moderno, o aluno é o 
agente da construção do seu conhecimento. Sendo 
assim, um dos papéis do professor que ensina 
Matemática no Ensino Fundamental é o de:
A) repressor;
B) explorador;
C) mediador;
D) expositor;
E) treinador.

07) A Geometria é a exploração do espaço, e grande 
parte das crianças já chega à escola com algumas 
idéias desenvolvidas: dentro, fora, em cima, embaixo 
etc. Os objetos tridimensionais têm semelhanças e 
diferenças (cubo, pirâmide, cilindro, esfera, 
paralelepípedo). O professor poderá fazer a passagem 
do espaço tridimensional para o espaço bidimensional 
utilizando a:
A) construção de maquetes;
B) modelagem de caixas;
C) construção de carrinhos;
D) observação de esculturas;
E) planificação dos objetos.

08) O conceito de fração é construído pela criança no 
período operatório-concreto, segundo Piaget. 
Didaticamente, é mais produtivo trabalhar frações com 
conjuntos:
A) vazios;
B) unitários;
C) de números pares;
D) discretos;
E) contínuos.

09) Para que o professor construa sua prática 
pedagógica em sala de aula, é de fundamental 
importância o recurso à resolução de problemas, pois 
desenvolve formas de raciocínio e procedimentos 
adequados nas primeiras séries. Outro recurso é a 
utilização de:
A)  computador;
B)  abstração;
C)  fórmulas;
D)  cópias;
E) recursos simbólicos.

10) Leia atentamente os três problemas abaixo:

! Pedro quer comprar um carrinho de R$ 18,00. Ele 
só tem R$ 15,00. Quanto precisa a mais para 
comprar?

! Em uma caixa há 75 bolinhas de gude. Uma criança 
retirou 12. Quantas bolinhas ficaram na caixa?

! No armário de Patrícia há 14 blusas, sendo 6 
brancas e as outras coloridas. Quantas blusas 
coloridas Patrícia tem?

Utilizando-se dessas situações, o professor pode 
introduzir o conceito de:
A) adição;
B) subtração;
C) multiplicação;
D) divisão;
E) fração.
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11) A parte da semente que contém as substâncias 
nutritivas que vão alimentar a planta denomina-se:
A) embrião;
B) tegumento;
C) albúmen;
D) amêndoa;
E) parênquima.

12)O hipertireoidismo e a diabetes são doenças que 
decorrem de uma alteração na produção dos 
hormônios das seguintes glândulas endócrinas:
A) hipófise e paratireóides;
B) pâncreas e adrenais;
C) tireóide e pâncreas;
D) paratireóides e ovários;
E) hipófise e supra-renais.

13) As bactérias e os vegetais participam do equilíbrio 
ecológico, desempenhando papéis fundamentais no 
relacionamento perfeito entre os seres vivos e o 
ambiente, podendo ser classificados como seres, 
respectivamente:
A) produtores e consumidores;
B) consumidores e produtores;
C) produtores e decompositores;
D) consumidores e decompositores;
E) decompositores e produtores.

14) A glicose é armazenada nos vegetais na forma de:
A) glicogênio;
B) amido;
C) frutose;
D) sacarose;
E) fosfato.

15) Sobre os grupos sociais pode-se afirmar que:

A) a escola representa o primeiro grupo social da criança;
B) o grupo pode se formar quando há interesses comuns 

entre as pessoas;
C) o grupo se define quando as pessoas pertencem ao 

mesmo país;
D) o sexo é o elemento básico definidor do grupo;
E) os grupos apresentam uma hierarquia fixa e específica 

de valores.

16) Após explicar que nem todos os indígenas 
possuíam ou possuem o mesmo tipo de organização, 
uma professora apresentou o seguinte quadro:

comunidade indígena brasileira   Brasil atual

 morubixaba                                      presidente
 conselho de guerreiros                   ministros
 escolha ou seleção natural             eleição
 aldeia                                                 municípios / 

         estados
 tribos                                                 país
 normas baseadas no costume        constituição

O principal objetivo da professora foi o de trabalhar 
comparativamente o aspecto:
A) econômico;
B) religioso;
C) educacional;
D) político;
E) econômico-social.

17) Leia os textos abaixo:

1-   "No meu tempo de criança
     Mamãezinha me embalava
     Com a música de uma caixinha
     Eu dormia, eu sonhava.
     Com princesas encantadas
     Feiticeiras e gigantes
     Eu dormia e acordava
     Enquanto a caixinha tocava.
     Passaram-se os dias e os anos,
     Cruéis desenganos
     Vieram em meu peito morar.
     A caixinha já não existe mais
     Só ficou a saudade do meu trá-lá-lá" 
     (Caixinha de Música, valsa de Custódio Mesquita).

2 - "Em 1889, o Brasil se diferenciava muito do que é 
hoje: não possuíamos Cinelândia nem arranha-
céus; bondes eram puxados por burros e ninguém 
rodava em automóvel; o rádio não anunciava o 
encontro do Flamengo com o Vasco, porque nos 
faltavam rádio, Vasco e Flamengo; (..); existia o 
morro do Castelo, e Rio Branco não era uma 
avenida - era um barão, filho de visconde. O 
visconde tinha sido ministro e o barão foi ministro 
depois. Se eles não se chamassem Rio Branco, a 
avenida teria outro nome”.
(Ramos, Graciliano. Pequena história da República!, in 
Alexandre e outros heróis).

3 - “(...) 
- Há muito que tua mãe morreu? Indagou o 
coronel”.
-  Há oito anos quase, respondeu ela.
- Há muito tempo, refletiu o coronel; e logo 
perguntou:

      - Que idade tens? 
  - Vinte e seis, fez ela. Fiquei órfã aos dezoito. 

Durante esses oito anos tenho rodado por 
esse mundo de Cristo, e comido o pão que o  diabo 
amassou.
(...)"
(Barreto, Lima - Um Especialista).

Da leitura dos textos pode-se concluir que:

I - os três textos apresentam o tempo cronológico;
II - o texto número 2 apresenta o tempo cronológico 

e o tempo histórico;
III - o texto número 1 é o único que apresenta o 

tempo histórico;
IV - o tempo histórico está ausente nos três textos.

Há conclusão correta:
A) nos itens I e II;
B) nos itens I e III;
C) nos itens I e IV;
D) no item II;
E) no item IV.
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18) Para trabalhar com seus alunos uma determinada 
categoria da Geografia, uma professora leva sua turma 
até a praça, localizada em frente à escola em que 
leciona e onde eles costumam brincar e passear nas 
horas de lazer. A professora pretende explorar os 
espaços com os quais seus alunos têm vínculos 
afetivos e subjetivos, ou seja, a categoria que ela quer 
discutir com eles é:
A) a paisagem;
B) o espaço geográfico;
C) o lugar;
D) o território;
E) a cidade.

19) Até atingir o domínio dos diferentes tipos de 
localização, a criança deve percorrer um caminho que 
passa por diferentes momentos. Nesse sentido, 
diferentes relações vão sendo construídas pelas 
crianças, que aos pouco incorporam as noções de 
localização. As relações euclidianas se caracterizam:
A) pelo fato de as crianças assumirem a si próprias como 

pontos de referência;
B) por envolverem sempre noção de medida e um 

sistema fixo de referência;
C) por serem a primeira das relações a ser construída 

pelas crianças;
D) por dependerem do ponto de vista do observador 

como referencial;
E) pelas noções iniciais de direita e esquerda, iniciando  

o processo de descentração.

20) O mapa é um dos principais recursos utilizados na 
escola para que os alunos possam ter uma 
representação da realidade. Para que o uso de mapas 
alcance resultados positivos, tem-se como 
necessidade:
A) a experiência da criança no ato de fazer, ela própria, 

uma representação da realidade;
B) o estabelecimento da relação entre símbolo 

(significado) e objeto (significante);
C) o domínio da noção de escalas pequenas, que 

abrangem pequenas extensões;
D) a familiarização com as legendas, para que em 

seguida se possa entender os símbolos;
E) a utilização das coordenadas geográficas para a 

localização e o cálculo de distâncias.

Estrutura e Fundamentos
21) Leia o diálogo abaixo.

“Na sala dos professores, três colegas de trabalho 
estão corrigindo as provas de seus alunos. Cristina, ao 
completar a correção da prova de Marcelo, mostra-se 
feliz com o resultado e exclama:

- É o que eu sempre digo: o que é bom, já nasce 
feito!

Mara, ao ouvir a fala da colega, imediatamente 
responde:

- Sinto muito, mas não concordo! Se o que é bom já 
nasce feito, então qual é o papel da escola? Somos 
uma tábula rasa, uma folha em branco. O ambiente tem 
poder decisivo no desenvolvimento humano, já que o 
aluno é controlado pelos estímulos do professor. O ser 
humano é fruto do meio em que vive.

Após ouvir suas colegas, Ricardo comentou:
- Bem, acho que não concordo com vocês! Penso 

que o desenvolvimento humano se dá a partir da 
interação entre o organismo e o meio, pois ambos se 
influenciam mutuamente. Sendo assim, acredito na 
construção do conhecimento como um processo que 
envolve as interações dos alunos com o mundo físico e 
social.”

De acordo com a situação apresentada, podemos 
afirmar que as concepções de desenvolvimento dos 
professores são, respectivamente:
A) inatista, interacionista e construtivista;
B) construtivista, comportamentalista e interacionista;
C) inatista, comportamentalista e interacionista;
D) inatista, construtivista e interacionista;
E) comportamentalista, interacionista e construtivista.

22) Piaget define o desenvolvimento como um 
processo de equilibração progressiva. Contudo, esse 
processo contínuo é caracterizado por diversas fases 
ou períodos. Cada etapa caracteriza um momento 
específico do desenvolvimento, num processo 
contínuo em que as crianças constroem certas 
estruturas cognitivas. Para o autor, o desenvolvimento 
segue, seqüencialmente, as seguintes etapas:
A) sensório-motora, pré-operatória, operatório-concreta 

e operatório-formal;
B) sensório-motora, pré-operatória, operatório-formal e 

operatório-concreta;
C) pré-operatória, sensório-motora, operatório-concreta 

e operatório-formal;
D) pré-operatória, operatório-concreta, operatório-formal 

e sensório-motora;
E) pré-operatória, sensorial, operatório-sensorial e 

operatório-formal.

23) Sobre os postulados teóricos de Piaget e Vygotsky, 
podem ser consideradas corretas as afirmações 
contidas em:
A) Piaget defende uma perspectiva construtivista do 

conhecimento, enquanto Vygotsky defende uma 
concepção inatista do desenvolvimento;

B) Piaget sustenta que a construção do conhecimento 
procede do social para o individual, ao passo que 
Vygotsky explicita a importância da mediação 
simbólica nos processos de aprendizagem;

C) Piaget é um teórico construtivista por defender a idéia 
de construção do conhecimento, enquanto Vygotsky 
revela-se como teórico interacionista por fundamentar-
se nas noções de equilíbrio e estrutura;
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D) Piaget define o desenvolvimento como um processo 
de equilibrações regressivas, ao passo que Vygotsky 
postula a formação social da mente;

E) Piaget define o desenvolvimento como um processo 
de equilibração progressiva, enquanto Vygotsky atribui 
à linguagem um papel fundante no psiquismo humano.

24) João, um aluno da 3ª série do ensino fundamental, 
mostrou o resultado de uma prova de matemática aos 
seus pais.  Estes ficaram preocupados, pois João só 
acertara 40% da prova e demonstrara muita 
insegurança. Seus pais, então, decidiram conversar 
com a coordenação pedagógica da escola que, 
levando em conta as determinações da Lei 9394/96, 
teve a seguinte atitude:
A) acalmou os pais, afirmando que João tem grande 

chance de reverter o quadro com os estudos de 
recuperação que, embora sejam facultativos na LDB, a 
escola oferece aos seus alunos; 

B) buscou tranqüilizar os pais, afirmando que João 
possivelmente reverteria o quadro na recuperação, 
que deve ocorrer em dois momentos: no meio e no final 
do ano letivo, conforme determina a LDB; 

C) informou aos pais que conversaria com a professora 
para que ela observasse mais atentamente João em 
suas aulas, já que a escola não disponibiliza estudos 
de recuperação para as séries iniciais do ensino 
fundamental;

D) ponderou com os pais que a escola não prioriza uma 
única prova e sim o processo; além disso, ela lembrou 
que João tem chances de obter novos resultados a 
partir da  recuperação que ocorre ao longo do ano 
letivo;

E) ficou receosa com o resultado de João,  já que a LDB 
recomenda que o aspecto quantitativo deve prevalecer 
na avaliação; assim, ela informou aos pais que 
acompanhassem o interesse de João nas aulas de 
recuperação.

25) Uma professora que atua na Educação Infantil 
avaliou a produção de seu aluno como inconsistente e, 
por isso, optou por não promovê-lo para o ensino 
fundamental. A mesma professora, no entanto, 
aprovou os demais colegas da turma alegando 
maturidade cognitiva e psicológica. Com base na atual 
LDB 9394/96, é possível afirmar que a professora:
A) agiu corretamente, pois a LDB apresenta uma 

preocupação central com a qualidade de ensino;
B) agiu corretamente, pois o aluno teria dificuldades 

quando ingressasse no ensino fundamental, que é um 
direito público subjetivo; 

C) equivocou-se, pois a avaliação deve ser feita a partir 
do ensino fundamental e não no âmbito da educação 
infantil;

D) equivocou-se, já que a avaliação na  educação infantil  
não deve ter o caráter de promoção; 

E) equivocou-se, já que a maturidade cognitiva  não é um 
critério relevante na avaliação da educação infantil, 
como explicita  a LDB.

26) Em relação ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério / FUNDEF, é correto afirmar 
que:
A) o FUNDEF foi criado para implementar a 

universalização da educação básica, tal como 
determina o Artigo 21 da LDB; 

B) muitos professores que atuam na educação infantil 
receberam ganhos salariais por conta do FUNDEF;

C) cada município ganha do FUNDEF uma verba 
proporcional a sua arrecadação de impostos, receitas 
e contribuições sociais;

D) o número de matrículas na educação de jovens e 
adultos é um dos critérios para o repasse dos recursos 
do FUNDEF;

E) a maior parte dos recursos que o sustentam vêm do 
âmbito estadual e municipal, embora o FUNDEF tenha 
sido criado pelo governo federal através de emenda 
constitucional.

27) “Gonçalo Trancoso, poeta português muito lido 
pelos homens lusos entre 1560 e 1600, afirmava que a 
mulher não tinha necessidade de ler, escrever e, se 
possível, não deveria falar”. Já “o indígena 
considerava a mulher uma companheira, não 
encontrando razão para as diferenças de 
oportunidades educacionais. Não viam, como os 
brancos os preveniam, o perigo que pudesse 
representar o fato de suas mulheres serem 
alfabetizadas. Condená-las ao analfabetismo e à 
ignorância lhes parecia uma idéia absurda”.

Considerando as citações retiradas do texto 
“Mulheres educadas na colônia”, de Arilda Ribeiro, 
publicado no livro 500 anos de educação no Brasil, é 
possível afirmar que:

A) as citações expressam a defesa da interdição feminina 
na educação tanto por parte do português quanto do 
indígena;

B) o indígena, temeroso das implicações da alfabetização 
f e m i n i n a ,  d e f e n d i a  q u e  s u a s  m u l h e r e s  
permanecessem analfabetas;

C) as citações expressam visões antagônicas frente ao 
papel feminino na sociedade;

D) os portugueses defendiam a alfabetização das 
mulheres que moravam em Portugal, porém as que 
viviam no Brasil deviam permanecer analfabetas;

E) os indígenas assim como os portugueses 
consideravam um absurdo condenar as mulheres ao 
analfabetismo.

28) No Brasil, a Escola Normal de Niterói foi a primeira 
a iniciar suas atividades ainda na década de 30, do 
século XIX. Heloisa Villela, no texto “O mestre-escola e 
a professora”, publicado no livro 500 anos de 
educação no Brasil, apresenta aspectos importantes 
sobre o início da formação institucionalizada de 
professores em nosso país. Considerando-se as 
escolas normais brasileiras, pode-se afirmar que:
A) apesar das múltiplas interdições que marcam a história 

da educação brasileira, o negro liberto teve acesso à 
primeira escola normal;

B) um dos critérios mais relevantes para se ingressar na 
escola normal era apresentar um atestado de boa 
conduta, emitido pelo juiz de paz;

C) as escolas normais, do século XIX, já apresentavam os 
mesmos currículos tanto para os meninos quanto para 
as meninas;

D) desde o seu surgimento, no século XIX, o corpo 
discente foi preponderantemente feminino  nas  
escolas normais brasileiras;

E) a partir da década de 30, ainda que muito 
gradualmente, houve uma expansão crescente da 
escola normal no Brasil, ao longo do século XIX.
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29) Observa-se, no campo das pesquisas sobre 
formação de professores, uma ênfase nos processos 
de construção do saber no cotidiano da escola, no 
papel do professor como agente do ato pedagógico, 
enquanto sujeito que constrói conhecimento a partir 
da interação com seus pares. A formação deixa de ser 
tratada como processo restrito aos espaços 
acadêmicos, mas passa a ser vista como um 
continuum que tem início muito antes da entrada na 
escola e se prolonga por toda vida do educador.  A 
partir desta reflexão, é INCORRETO afirmar que:
A) a formação é um conceito amplo ligado à produção da 

vida do professor, da instituição escolar e da 
sociedade como um todo;

B) o cotidiano da escola é um dos locus privilegiados de 
formação docente, sendo importante garantir espaços 
coletivos de troca de experiências e saberes;

C) ainda que as políticas públicas não sejam favoráveis, 
cada professor, como intelectual reflexivo, deve 
construir, de forma independente, conhecimento sobre 
a prática;

D) esta análise procura recuperar a subjetividade nos 
processos formativos, contrapondo-se à racionalidade 
técnica como instrumento de construção dos saberes;

E) a produção dos saberes pedagógicos não deve ter um 
locus específico e privilegiado nas universidades e 
centros de pesquisa, deve buscar um processo 
múltiplo de produção incluindo a voz dos professores, 
enquanto sujeitos individuais e coletivos.

30) “A função mais escusa e mais específica do 
sistema de ensino consiste em esconder a sua função 
objetiva, isto é, mascarar a verdade objetiva da sua 
relação com a estrutura das relações de classe”. 

Do ponto de vista sociológico, a imagem e a citação 
anteriores revelam a seguinte abordagem das relações 
entre escola e sociedade:
A) Tradicionalismo de Snyders;
B) Tecnicismo de Skinner;
C) Positivismo de Comte;
D) Funcionalismo de Durkheim;
E) Reprodutivismo de Bourdieu-Passeron.

Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas

Texto: Minha escola

A Escola que eu freqüentava era cheia de grades como 
[as prisões.

E o meu Mestre, carrancudo como um Dicionário;
complicado como as Matemáticas;
inacessível como Os Lusíadas de Camões!

À sua porta eu estacava sempre hesitante...
De um lado a vida... - A minha adorável vida de criança:
Pinhões... Papagaios... Carreiras ao sol...
Vôos de trapézio à sombra da mangueira!
Saltos da ingazeira pra dentro do rio...
..........................................................................................

Do outro lado, aquela tortura:
- “As armas e os barões assinalados!”
- Quantas orações?
- Qual é o maior rio da China?
- A2 + 2 AB = quanto?
- Que é curvilíneo, convexo?
...........................................................................................
- Qual é a distância da Terra ao Sol?
- ? ! !
- Não sabe? Passe a mão à palmatória!
- Bem, amanhã quero isso de cor...

Felizmente, à boca da noite,
eu tinha uma velha que me contava histórias...
Lindas histórias do reino da Mãe d'Água...
E me ensinava a tomar a bênção à lua nova.

(FERREIRA, Ascenso. Poemas (1952 - 1953). Recife: J. Nery Fonseca, s.d.)

31) Entre o título do texto, “Minha escola”, e o início do 
verso 1, “A Escola que eu freqüentava”, pode-se 
observar uma diferença de atitude do enunciador em 
relação ao objeto de suas reflexões. Essa diferença se 
manifesta por passar o enunciador de uma atitude:
A) indicativa de posse para uma atitude de flagrante 

sensibilidade;
B) relativamente calma para uma atitude fortemente 

agressiva;
C) reveladora de alguma afetividade para uma atitude de 

evidente frieza;
D) manifestamente afet iva para uma at i tude 

declaradamente ofensiva;
E) or ig ina r iamente  a t i va  pa ra  uma a t i tude  

completamente passiva.

32) O título do poema “Minha escola”, no singular, na 
verdade, poderia ter sido expresso no plural, “Minhas 
escolas”, isto porque, a rigor, podem ser identificadas 
no texto pelo menos três escolas, com características 
bem distintas, as quais poderiam ser resumidas 
como:
A) a escola da escravidão, a escola da liberdade e a 

escola da superstição;
B) a escola da formação institucional, a escola da ação 

transformadora e a escola da formação profissional;
C) a escola do autoritarismo, da palmatória; a escola da 

formação libertina; e a escola da narrativa, da ficção;
D) a escola do conhecimento formal, a escola do 

conhecimento real e a escola do conhecimento 
transcendental;

E) a escola convencional, repressora; a escola da vida, 
do aprendizado espontâneo; e a escola da 
imaginação criativa.

HARPER, Babette et al. Cuidado, Escola. 
São Paulo: Brasiliense, 1988.
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33) Um texto é sempre uma rede de idéias que vão 
sendo estruturadas por meio das formas lingüísticas. 
Assim, um pensamento apresentado em determinada 
parte do texto pode ser retomado em outra parte, 
determinando as linhas de sentido. Em cada item 
abaixo foi destacado um verso e, ao seu lado, foi 
transcrito um outro, com o qual o primeiro está em 
relação de sentido. A opção em que NÃO se pode 
depreender essa relação de sentido é:
A) “E o meu Mestre, carrancudo como um Dicionário;” 

(verso 2) / “- Que é curvilíneo, convexo?” (verso 16);
B) “complicado como as Matemáticas;” (verso 3) / “- Qual 

é a distância da Terra ao Sol?” (verso 18);
C) “inacessível como Os Lusíadas de Camões!” (verso 4) 

/ “- 'As armas e os barões assinalados!'” (verso 12);
D) “De um lado a vida...” (verso 6) / “Do outro lado, aquela 

tortura:” (verso 11);
E) “Do outro lado, aquela tortura:” (verso 11) / “- Não 

sabe? Passe a mão à palmatória!” (verso 20).

34) Nos itens abaixo, o verso “À sua porta eu estacava 
sempre hesitante...” (verso 5) foi reescrito de cinco 
formas diferentes, nas quais as palavras sublinhadas 
foram substituídas por sinônimos. Foi feita de modo 
inadequado a substituição de uma delas ou de ambas 
em:
A) À sua porta eu sustava o passo sempre indeciso...
B) À sua porta eu parava sempre irresoluto...
C) À sua porta eu ficava imóvel sempre perplexo...
D) À sua porta eu estancava sempre a tremer...
E) À sua porta eu me detinha sempre a vacilar...

35) O adjetivo sublinhado na frase “- Qual é o maior rio 
da China?” (verso 14) está expresso no grau:
A) superlativo relativo de superioridade;
B) superlativo relativo de inferioridade;
C) superlativo absoluto sintético;
D) comparativo de superioridade;
E) comparativo de igualdade.

36) Na fala do mestre carrancudo “- Não sabe? Passe a 
mão à palmatória!” (verso 20), há uma frase 
interrogativa e outra imperativa e nelas foi observada 
a uniformidade de tratamento em relação à figura do 
interlocutor (no caso, o enunciador do texto). Das 
alterações feitas abaixo na forma de tratamento, a 
única CORRETA porque foi mantido o princípio da 
uniformidade de tratamento é:
A) - Não sabes? Passai a mão à palmatória!
B) - Não sabeis? Passe a mão à palmatória!
C) - Não sabe? Passa a mão à palmatória!
D) - Não sabes? Passa a mão à palmatória!
E) - Não sabeis? Passe a mão à palmatória!

37) Das palavras abaixo relacionadas, extraídas do 
texto, a única em que o número de letras coincide com 
o número de fonemas é:
A) carrancudo;
B) assinalados;
C) China;
D) aquela;
E) palmatória.

38) A grafia de palavras com h inicial, como hesitante, 
é  um problema para  quem al fabet iza  e ,  
conseqüentemente, para quem escreve em 
português, porque esta letra não tem valor fonético. O 
usuário é obrigado a memorizar as palavras com h 
inicial e o melhor procedimento para alcançar este 
objetivo é a prática da leitura. Em cada item abaixo, 
aparecem duas expressões das quais o segundo 
termo é sempre um adjetivo iniciado por h. A 
expressão em que o adjetivo não tem h inicial está em:
A) crise hepática / desenho humorístico;
B) tendências homossexuais / teoria hortodoxa;
C) substância hidrossolúvel / produtos hortigranjeiros;
D) decisão homologatória / paciente hemorroidoso;
E) medicamento hipotensor / doutrina herética.

39) A respeito dos comentários abaixo, sobre o 
emprego dos sinais de pontuação no texto, há 
INADEQUAÇÃO em relação ao que se afirma em:
A) Felizmente, à boca da noite, / eu tinha uma velha que 

me contava histórias... (versos 22-23) = as vírgulas 
indicam anteposição e intercalação de termo 
adverbial; e as reticências, a dúvida quanto ao nome 
da velha contadora de histórias;

B) De um lado a vida... - A minha adorável vida de 
criança: (verso 6) = as reticências indicam pausa de 
interrupção do pensamento, o qual será retomado 
numa expressão positiva e enfática; o travessão 
reforça essa mudança na forma de expressão do 
pensamento, como se o enunciador estivesse 
retomando sua fala; e os dois-pontos introduzem a 
seqüência, a seguir, de folguedos infantis;

C) - “As armas e os barões assinalados!” (verso 12) = o 
travessão indica discurso direto; as aspas indicam 
transcrição de texto alheio; e o ponto-de-exclamação, 
a ênfase na leitura do poema épico;

D) - ? ! ! (verso 19) = o travessão indica mudança de 
interlocutor; e o ponto-de-interrogação, seguido dos 
d o i s  p o n t o s - d e - e x c l a m a ç ã o ,  a t i t u d e  d e  
desconhecimento e perplexidade do aluno enunciador 
diante da pergunta do Mestre;

E) E o meu Mestre, carrancudo como um Dicionário; 
(verso 2) = a vírgula indica a omissão do verbo; o 
ponto-e-vírgula, a pausa maior, entre esta primeira 
caracterização do Mestre e a segunda, no verso 
seguinte.

40) Se se quisesse passar o pronome sublinhado na 
frase “E me ensinava a tomar a bênção à lua nova” 

a(verso 25) para a 3  pessoa, a forma seria “E o ensinava 
a tomar a bênção à lua nova”. Nos itens abaixo repetiu-
se esta operação, observando-se as normas de 
emprego dos pronomes pessoais, EXCETO em:
A) O professor me perdoou as bobagens que falei. / O 

professor lhe perdoou as bobagens que falou.
B) Um colega orientou-me quanto à melhor maneira de 

estudar. / Um colega orientou-o quanto à melhor 
maneira de estudar.

C) A direção certificou-me de que não haveria aula. / A 
direção certificou-lhe de que não haveria aula.

D) Os pais me entregaram a guarda do filho. / Os pais lhe 
entregaram a guarda do filho.

E) O inspetor me aconselhou a esperar o término da aula. 
/ O inspetor o aconselhou a esperar o término da aula.
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Tema da Redação
Os homens vivem o presente, a partir da memória construída no passado e com os olhos 

voltados para os projetos futuros. Da memória construída no passado destacam-se mitos que 
permanecem como agradáveis lembranças que o tempo não consegue destruir. Um desses 
mitos, indelével na lembrança de muitos homens, é o da primeira professora. 

Com as rápidas transformações processadas nos valores que sedimentam a sociedade, 
com o advento de uma era marcada pelo sentido do descartável, ainda é possível, por parte dos 
profissionais da educação, a construção do mito da primeira professora?

Redija um texto dissertativo sobre o assunto, abordando a questão pela perspectiva que 
julgar mais adequada, mas tendo o cuidado de deixar bem claro o ponto de vista que defende e de 
utilizar argumentos consistentes para comprová-lo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS REDAÇÕES
1 - Aspectos formais (6 pontos): 1.1 Linguagem (grau de formalidade; adequação à situação 
comunicativa); 1.2 Pontuação; 1.3 Ortografia (acentuação gráfica, hífen, emprego de letras, divisão 
silábica); 1.4 Concordância; 1.5 Regência; 1.6 Flexão verbal e nominal.
2 - Aspectos textuais (6 pontos): 2.1 Estruturação dos parágrafos (unidade lógica e coerência das idéias 
entre as partes do texto); 2.2 Adequação ao tema proposto e ao gênero (descrição, narração, 
dissertação / argumentação).
3 - Aspectos discursivos (8 pontos):  3.1 Coesão textual; 3.2 Coerência interna e externa; 3.3 Concisão e 
clareza das idéias (redundância e circularidade); 3.4 Aprofundamento dos argumentos utilizados; 3.5 
Adequação semântico-pragmática.


