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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 Língua Portuguesa - de 21 a 30;
! 10 questões de Matemática - 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) A etapa do processo educacional em que a lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) 
estabelece a Educação Infantil é a:
A) Primeira, da educação básica;
B) Segunda, da educação básica;
C) Segunda, da educação fundamental;
D) Primeira, da educação fundamental;
E) Primeira, da educação geral.

02) No período de adaptação, é comum as mães 
dizerem que se sentem culpadas por estarem 
”abandonando” seus filhos na creche. A postura que a 
instituição deve ter é a de:
A) observá-las;
B) orientá-las;
C) evitá-las;
D) testá-las;
E) questioná-las.

03) O trabalho na área de motricidade fina desenvolve a 
habilidade:
A) dos pequenos músculos;
B) dos grandes músculos;
C) dos movimentos amplos;
D) da consciência muscular;
E) da organização mental.

04) A importância das atividades artísticas no contexto 
da educação infantil se deve:
A) ao fato de que relaxam as crianças que são 

sobrecarregadas, muitas vezes, com um período de 
mais de 8 horas de permanência na instituição;

B) à constatação de que é através do desenho que a 
criança mostra e exercita sua espontaneidade;

C) ao fato de que arte envolve expressão, sensibilidade, 
e é a oportunidade para que a criança aprenda a 
desenhar e a entrar em contato com técnicas diversas;

D) à comprovação de que o contato com as 
possibilidades de realização artística, desde o 
berçário, fará com que as crianças estejam mais aptas 
a produzirem pinturas e desenhos que não sejam 
meros rabiscos;

E) à consciência de que, no processo de aprendizagem 
artística, a criança vivenciará um percurso de criação e 
construção individual que envolve escolhas, 
experiências pessoais, aprendizagem, relação com a 
natureza e motivação interna e externa.

05) O atendimento à criança na faixa etária de 0 a 1 
(ano) ainda é o mais questionado, não só pela sua 
precocidade como também pelo tipo de atendimento 
que se deve prestar a ela. Os estudos mais recentes, 
porém, nos apontam direções a serem seguidas, como 
as que se encontram em:
A) O berçário deve ser um ambiente amplo, claro, com 

babás competentes que não deixem os bebês 
esperando muito para receber os cuidados de que 
tanto necessitam: troca de fraldas, comida, banho e 
sol. Esse é o grande foco do trabalho no cotidiano do 
berçário.

B) O local escolhido para a movimentação da criança, no 
berçário, deve ser pequeno e os objetos manipuláveis, 
de plástico (para que elas não se machuquem); devem 
ser alimentadas em grupos de 3 bebês para cada 
professora; o asseio deve ser rápido para que a 
criança não se resfrie; o desfralde deve ser feito aos 8 
meses, em horários pré-determinados, ao longo do dia 
e em grupo, já que sabemos que as crianças 
aprendem pela imitação.

C) Os bebês precisam, sobremaneira, de pessoas com 
experiência em cuidar de crianças pequenas. Bebês 
precisam ser estimulados a comer bem, a dormir com 
tranqüilidade e necessitam de muito carinho.

D) As educadoras de berçários devem ser receptivas e 
devem estabelecer um vínculo significativo com os 
bebês, percebendo suas características e 
necessidades individuais. O ambiente do berçário 
deve ser amplo e arejado, bem como muito bem 
planejado, para que eles possam explorá-lo e interagir 
com outros bebês, ampliando assim sua experiência 
com o mundo.

E) Os educadores de berçário, em função da faixa etária 
atendida, devem ter uma formação essencialmente 
ligada à saúde e à psicomotricidade. A estimulação 
precoce levará ao desenvolvimento da criança que, 
além dos cuidados básicos e essenciais como a 
alimentação, deverá, em pelo menos três momentos 
do dia, vivenciar exercícios corporais apropriados em 
um local alegre, colorido e agradável.

06) As crianças na faixa etária de 0 a 4 (anos) utilizam, 
essencialmente, determinados recursos para 
aprenderem e se desenvolver. Alguns deles são:
A) a imitação, a linguagem e o faz-de-conta;
B) a independência, a espontaneidade e a linguagem;
C) o movimento, a autonomia e o raciocínio;
D) o pensamento lógico, a curiosidade e a interação;
E) a liberação do pensamento concreto, a brincadeira e a 

autonomia.

07) A organização do currículo, já na creche e pré-
escola, tem sido feita através de projetos didáticos, 
que são propostos como uma estratégia de ensino. 
Sobre essa abordagem podemos dizer que:
A) Decroly e Montessori foram seus idealizadores;
B) os chamados centros de interesse são a principal 

referência para o trabalho do professor;
C) o trabalho se organiza a partir de temas que abrem 

possibilidades para a criança integrar, criar relações e 
entender de forma ampla seu ambiente, atribuindo-lhe 
significados;

D) a adesão à pedagogia de projetos se deu de forma 
intensa porque, didaticamente, organiza os conteúdos 
a serem transmitidos pelo professor através de temas 
eleitos pelos próprios alunos que, por isso, mostram-
se mais interessados e participativos;

E) Piaget foi o grande inspirador da pedagogia de 
projetos, que deve ser desenvolvida sempre levando 
em conta as características cognitivas da criança, 
abrindo, assim, possibilidades para a pesquisa e o 
desenvolvimento do aluno.



Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF Tel. (21) 2629-3606 / 2629-3566 / 2629-3515

3

08) As histórias infantis com seus enredos fantásticos, 
cheias de movimento, surpresas e espantos, retratam 
bem o pensamento pré-operatório da criança. Por isso, 
ela entende e percebe com facilidade as situações 
descritas, que correspondem, especialmente, a uma 
característica de seu pensamento nessa fase. Essa 
característica é denominada:
A) intuição;
B) animismo;
C) associação;
D) reversibilidade;
E) concentração.

09) Pode-se dizer que, para Piaget, ensinar significa:
A) transmitir conhecimentos através de recursos 

tecnológicos;
B) deixar a criança experimentar, não interferindo no que 

faz;
C) trabalhar com o que chama de ensaio e erro;
D) proporcionar atividades grupais e a troca entre pares;
E) observar, acompanhar e encorajar o pensamento da 

criança.

10) Uma das grandes contribuições do pensamento de 
Vygotsky à Educação é:
A) a sua alusão permanente aos processos de 

maturação biológica, ou seja, não devemos expor 
conteúdos que estejam além do que a criança pode 
entender ou perceber;

B) a ênfase que dá ao papel do professor como mediador 
e promotor de desenvolvimento: ele deve ser ativo em 
suas intervenções, pois é assim que contribui para que 
a criança alcance, entre outras, as formas superiores 
de pensamento;

C) a colaboração sobre o desenvolvimento do 
pensamento da criança, a partir dos 4 anos de idade;

D) a de enfatizar a necessidade dos educadores 
t o r n a r e m - s e  g r a n d e s  o b s e r v a d o r e s  d o  
comportamento da criança e, assim, eleger os 
momentos privilegiados para direcionar suas 
descobertas;

E) a de cooperar para que educadores aprendam a 
levantar hipóteses sobre os seus alunos.

11) As discussões que envolvem a luta a favor das 
crianças com necessidades educativas especiais e 
por uma escola inclusiva são antigas. A legislação 
brasileira (Constituição/1988; LDB/1996; ECA /1999) 
posiciona-se do seguinte modo:
A) afirmando que crianças com qualquer tipo de 

deficiência devem ser ensinadas separadamente das 
crianças normais;

B) dizendo que a criança com necessidades especiais é 
“excepcional” e deve ser considerada como qualquer 
outra que possui uma patologia;

C) considerando as crianças com necessidades 
educativas especiais como crianças que devem 
conviver com as outras crianças, compartilhando os 
mesmos ambientes - inclusive o escolar - com toda a 
complexidade habitual que eles possam apresentar;

D) moderadamente, afirmando que nem sempre 
educação regular e educação especial devem 
compartilhar os mesmos espaços;

E) de modo vago sobre o tema, não contribuindo para 
transformações efetivas. 

12) Quando se considera a segurança da criança 
dentro da creche, o importante é que:
A) bebês até 2 anos e crianças maiores não ocupem 

espaços próximos, evitando que tenham contato 
durante o dia;

B) todos os móveis destinados às crianças sejam de 
plásticos e/ou borracha;

C) trepa-trepas, escorregas e gangorras sejam de 
construção sólida, firmes ao chão e longe de muros;

D) piscinas em creches sejam mantidas vazias e 
enchidas no dia das aulas de natação;

E) as creches trabalhem com vigilantes treinados em 
segurança, que deverão estar atentos a todas as 
crianças (além das professoras e auxiliares), 
permitindo que a taxa de acidentes diminua 
significativamente.

13) O procedimento ideal na troca de fraldas é:

A) ocorrer a troca 3 vezes por dia;
B) lavar corretamente as mãos após a troca de fraldas, 

evitando assim o risco de transmissão de doenças 
para o funcionário e outras crianças;

C) não lavar a criança quando ela está só molhada com 
urina;

D) dobrar bem as fraldas com fezes e guardá-las em 
sacos plásticos;

E) descartar as fraldas de pano após um mês de uso e 
substituí-las por novas, como recomendam os 
manuais.

14) A nova L.D.B., promulgada em dezembro de 1996, 
estipula que os profissionais que atuam diretamente 
junto a crianças de 0 a 6 anos devem ser professores 
(modalidade normal médio) e/ou ter formação 
superior. Além dessas formações, é consenso que os 
educadores devem receber uma formação continuada 
em seu próprio local de trabalho. A formação em 
serviço deve:
A) levar o educador a realizar seu trabalho de modo 

produtivo e ágil;
B) ajudar o prof issional a não se envolver 

emocionalmente com as crianças e suas famílias, 
mantendo sempre uma postura distante e adequada 
para realizar suas tarefas;

C) criar condições para o estabelecimento de um 
processo reflexivo a fim de que o educador possa 
aprofundar seus conhecimentos pedagógicos e se 
distanciar dos aspectos ligados ao cuidado, tais como 
o banho, o sono, alimentação, rompendo assim com a 
tradição assistencialista dessas instituições;

D) estimular a intuição do educador e valorizar seus 
conhecimentos prévios;

E) oferecer um espaço de reflexão sobre suas ações 
cotidianas, que levem a questionamentos e 
conseqüente desenvolvimento pessoal e profissional, 
com ações intencionais e coerentes com o projeto 
político pedagógico.
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15) Muito se tem discutido sobre a rotina no cotidiano 
das instituições de educação infantil. Sobre ela pode-
se dizer que:
A) quanto mais rígidos os horários previamente 

estabelecidos pela direção, mais sucesso teremos na 
realização dos objetivos desejados com a criança;

B) a organização do tempo de forma rígida é fator de 
pressão e desgaste para adultos e crianças, que 
precisam de uma rotina livre de horários marcados e 
atividades pré-estabelecidas;

C) pais e filhos precisam adaptar-se à rotina estabelecida 
na instituição sob o preço de termos que ser uma 
instituição diferente para cada família; portanto, assim 
como nos hospitais pacientes se submetem à rotina, 
nas instituições de educação infantil também deve ser 
assim;

D) é um instrumento que dinamiza a aprendizagem e é 
grande facilitadora do desenvolvimento e das 
percepções da criança sobre o tempo e o espaço; a 
rotina é fonte de segurança para a criança, orientando 
não só suas ações como também as do educador;

E) é sinônimo de monotonia; a palavra-chave para a 
organização do tempo nas instituições é criatividade, 
já que o planejamento é um instrumento pouco eficaz 
para o trabalho com crianças pequenas.

16) De acordo com a abordagem interacionista, um dos 
aspectos que devem ser levados em conta pelo 
educador e que contribui para o sucesso de novas 
aprendizagens é:
A) a troca vivida entre crianças da mesma idade e de 

idades diferentes em situações diversas como fator de 
promoção da aprendizagem, do desenvolvimento e 
da capacidade de relacionar-se;

B) a sua responsabilidade em organizar uma aula 
atraente (usando recursos diversos) e ensinar o 
conteúdo da matéria, promovendo assim, a 
aprendizagem de seu aluno;

C) o entendimento da educação como tecnologia;
D) a convicção de que, em respeito aos diversos 

processos e às diferenças individuais dos alunos, o 
professor deve interferir o menos possível com 
questionamentos ou sugestões durante o processo de 
ensino / aprendizagem;

E) o seu papel como colaborador, na tentativa de 
aprimorar condições que constituem a criança e a 
determinam já desde o nascimento: “Pau que nasce 
torto, morre torto”.

17) A busca e a opção pela criação coletiva de crianças 
em instituições de educação infantil, desde o berçário, 
vêm aumentando muito nos últimos 20 anos, não só 
junto à população de baixa renda como também junto 
às camadas mais favorecidas. Essa tendência ocorre 
por vários fatores. Dois deles são:
A) a formação de crianças mais inteligentes e sociáveis 

por essas instituições;
B) o desenvolvimento de políticas públicas e a 

construção de novos conhecimentos sobre o 
desenvolvimento das crianças e sobre educação 
infantil;

C) a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases / 96 e 
do Estatuto da Criança e do Adolescente / 99;

D) a ampliação de benefícios trabalhistas como o auxílio 
creche e a formação de crianças mais sociáveis;

E) a promulgação da nova Constituição / 88 e o apoio de 
especialistas que defendem que a educação e 
cuidados com a criança pequena devem ser 
compartilhados entre família e instituições de 
educação infantil.

18) Falar de educação infantil de qualidade, hoje, é falar 
de:
A) prevenção;
B) criação coletiva;
C) prática pedagógica;
D) direito da criança;
E) diversidade.

19) Quando se considera o fator prevenção na cozinha 
e na alimentação de uma creche, leva-se em conta que:
A) as crianças devem ser distraídas enquanto comem, 

como forma de evitar o desperdício de alimentos;
B) as refeições devem ser dadas na própria sala de aula, 

pois assim as crianças ficam menos ansiosas e correm 
menos riscos de engasgos;

C) os alimentos não devem ser estocados junto a 
material de limpeza ou tóxico porque é extremamente 
perigoso;

D) cozinheiros e auxiliares de cozinha são os únicos 
funcionários que não precisam de treinamento 
específico para o trabalho, já que recebem orientações 
da nutricionista;

E) a autonomia da criança recebe um grande reforço a 
partir dos três anos quando já podem ser treinadas a 
comerem sozinhas.

20) Hoje o trabalho em creches e pré-escolas conta 
com uma aprovação social infinitamente maior do que 
há alguns anos. Nesse momento, os debates apontam 
para a necessidade de que as creches promovam um 
tipo de trabalho que:
A) seja, essencialmente, de estimulação para o 

desenvolvimento de habilidades, desde o berçário;
B) tenha como meta central a educação, os aspectos 

cognitivos e intelectuais;
C) priorize, finalmente, o cuidar: é importante a 

conscientização de que zelar pelo conforto e bem-
estar da criança através dos cuidados corporais e 
a l i m e n ta r e s ,  b e m  c o m o  c u i d a r  d e  s e u  
desenvolvimento emocional é o grande ganho para a 
prática;

D) valorize e incorpore, de modo integrado, as funções de 
educar e de cuidar;

E) seja eficaz em relação aos aspectos ligados à 
prevenção de doença.
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Língua Portuguesa
Leia com atenção o texto abaixo e responda às 

questões propostas

Texto:   Alienação ou desinteresse?

Quando o Conselho Universitário da UFRJ aprovou 
a realização de eleição paritária (votos de alunos, 
professores e funcionários têm peso igual), os 
estudantes fizeram até carnaval fora de época. A 
empolgação e o interesse pelo assunto pararam por aí. 
Na consulta à comunidade realizada semana passada, 
apenas 18% dos alunos da UFRJ - 8.859 estudantes - 
foram às urnas.

oDébora Marques e Luíza Naslausky, alunas do 5  
período de nutrição, reclamam que as plataformas dos 
candidatos a reitor não foram bem divulgadas. No 
entanto havia um site na internet com as propostas, 
que estavam também espalhadas pelas unidades da 
UFRJ.

- Sabia apenas que todos tinham propostas para 
melhorar a segurança. Espero que o eleito cumpra a 
promessa - diz Luíza.

Acabar com a violência é uma das prioridades de 
Aloísio Teixeira, eleito reitor com 65% dos votos da 
comunidade e confirmado no cargo pelo ministro da 
Educação, Cristovam Buarque. Apesar da pequena 
participação dos alunos na consulta, o coordenador-
geral do DCE da UFRJ, Márcio Sá, diz que o número de 
votantes foi expressivo.

- Nas eleições anteriores, o número de estudantes 
não passava de seis mil. Quase nove mil é uma vitória, 
um recorde - diz Márcio, que reconhece a falta de 
divulgação das propostas dos candidatos. - Foi tudo 
corrido. Só tivemos dois debates em toda a 
universidade. Mas esse é um processo que crescerá 
gradativamente.

oAluno do 5  período de educação física, Rafael 
Lando é um dos estudantes que não foram às urnas 
dessa vez. Rafael conta que na consulta passada, 
quando Carlos Lessa foi o escolhido pela comunidade, 
ele votou:

- Ano passado foi mais animado. Agora não 
conhecia as propostas e não quis votar só por votar.

(MegaZine - O Globo, 3 de junho de 2003, p. 3.)

21) Na introdução do texto procurou-se destacar:
A) o desinteresse demonstrado pelos alunos da UFRJ no 

processo de consulta à comunidade para a escolha do 
novo reitor;

B) a incoerência dos estudantes da UFRJ relativamente à 
participação deste segmento no processo de consulta 
à comunidade para a escolha do novo reitor;

C) que o segmento dos estudantes foi o de menor 
participação no processo eleitoral para escolha do 
novo reitor da UFRJ;

D) que com a pequena participação dos estudantes, 
numa eleição paritária, o processo de consulta à 
comunidade para a escolha do novo reitor da UFRJ 
ficou prejudicado;

E) que a alegria demonstrada pelos estudantes, quando 
da aprovação pelo Conselho Universitário da UFRJ do 
sistema paritário de eleição para reitor, transformou-se 
em tristeza, em razão da insignificante participação 
deste segmento.

22) De acordo com o texto, o argumento usado pelas 
oalunas do 5  período do curso de nutrição para 

justificar o baixo comparecimento dos estudantes no 
processo de consulta à comunidade:
A) era válido para justificar a ausência das duas alunas, 

mas não poderia ser usado para o segmento como um 
todo;

B) não tinha validade, porque duas alunas não poderiam 
tomar por base um problema particular para justificar 
uma atitude da maioria;

C) só seria válido se elas tivessem possibilidade de 
acesso à internet ou tivessem estado no campus 
durante a campanha eleitoral;

D) era inconsistente, porque fatos ocorridos durante o 
processo eleitoral demonstraram justamente o 
contrário do que alegavam;

E) mostrava-se totalmente irracional, não passando de 
mera desculpa para justificar falta de compromisso 
com as obrigações acadêmicas.

23) A respeito da participação dos estudantes na 
consulta à comunidade para a escolha do novo reitor, o 
coordenador-geral do DCE da UFRJ fez alguns 
comentários, dos quais NÃO se pode depreender que:
A) o índice de estudantes que compareceu às urnas foi 

significativo, não obstante pouco numeroso;
B) nunca tantos estudantes compareceram a um 

processo de escolha como o que fora realizado;
C) se tivesse havido maior divulgação das plataformas 

dos candidatos, a participação dos estudantes teria 
sido mais expressiva;

D) a rapidez com que transcorreu o processo de consulta 
foi um obstáculo a uma mais numerosa participação 
dos estudantes;

E) ter havido apenas dois debates entre os candidatos 
durante a campanha eleitoral gerou desmotivação nos 
estudantes quanto à participação.

24) De acordo com o texto, o argumento usado pelo 
oaluno de 5  período de educação física para justificar o 

seu não comparecimento às urnas:
A) destaca o contraste entre o processo eleitoral recente 

e o anterior, tendo sido o anterior mais concorrido, e o 
atual marcado pela alienação;

B) é racional, haja vista a necessidade de uma boa 
divulgação de plataformas e compromissos de 
candidatos para a informação e a tomada de decisão 
por parte dos eleitores;

C) é inconsistente para justif icar o seu não 
comparecimento, uma vez que as condições de 
tomada de conhecimento das propostas dos 
candidatos existiam;

D) é irracional, pois tamanha é a responsabilidade de 
todos em participar do processo, que votar deixa de ser 
um direito para tornar-se uma obrigação;

E) insinua que estudantes universitários só se interessam 
em participar de processos eleitorais se a campanha 
for suficientemente animada.
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25) Sobre o candidato Aloísio Teixeira, de acordo com 
o texto, NÃO se pode dizer que:
A) obteve percentual expressivo de votos no processo de 

consulta à comunidade para escolha do novo reitor da 
UFRJ;

B) em sua plataforma de candidato a reitor apresentou, 
como uma das prioridades de gestão, a proposta de 
criar as condições indispensáveis para que a 
comunidade tenha segurança no campus;

C) foi eleito reitor no processo de consulta à comunidade, 
a despeito da pequena participação dos estudantes;

D) só foi eleito reitor pela comunidade acadêmica porque 
prometeu acabar com a violência no campus;

E) teve sua indicação, por parte da comunidade 
acadêmica, para ocupar o cargo de reitor, confirmada 
pelo Ministro da Educação.

26) Se se quisesse reescrever os três períodos que 
oformam o 1  parágrafo do texto num único período, 

usando-se a pontuação adequada, os conetivos que 
deveriam ser empregados para que seja mantido o 
sentido original são, respectivamente:
A) entretanto / por conseguinte;
B) contudo / visto que;
C) porque / todavia;
D) pois / porquanto;
E) porém / portanto.

27) Sobre as alterações feitas abaixo na redação da 
parte sublinhada no período “Débora Marques e Luíza 

oNaslausky, alunas do 5  período de nutrição, reclamam 
que as plataformas dos candidatos a reitor não foram 
bem divulgadas” (linhas 9-11), pode-se afirmar que 
houve alteração de sentido em:
A) ... reclamam  não terem sido bem divulgadas as 

plataformas dos candidatos a reitor.
B) ... reclamam que não divulgaram bem as plataformas 

dos candidatos a reitor.
C) ... reclamam da falta de divulgação das plataformas 

dos candidatos a reitor.
D) ... reclamam não ter havido boa divulgação das 

plataformas dos candidatos a reitor.
E) ... reclamam que não se divulgaram bem as 

plataformas dos candidatos a reitor.

28) Observando-se o sentido da palavra até no trecho 
“os estudantes fizeram até carnaval fora de época” 
(linhas 3-4), pode-se dizer que sentido idêntico tem a 
mesma palavra na frase:
A) Os estudantes fizeram várias exigências aos 

candidatos, até acabar com a violência.
B) Até ontem ainda não se conhecia o resultado do pleito.
C) Os candidatos chegavam até aos eleitores pelos 

cartazes e pela internet.
D) Os mesários permaneciam junto à urna até o último 

eleitor votar.
E) Até o final do expediente, ninguém havia reclamado 

contra a lisura do pleito.

29) No trecho “Rafael Lando é um dos estudantes que 
não foram às urnas dessa vez” (linhas 32-34), observa-
se uma situação de concordância verbal facultativa, 
pois o verbo também poderia estar expresso no 
singular. Das frases abaixo, a única em que a 
concordância é também facultativa, de acordo com as 
normas da língua culta, encontra-se em:
A) 18% dos alunos da UFRJ foram (foi) às urnas.
B) Havia (haviam) vários alunos desinformados sobre as 

plataformas dos candidatos.
C) Nas eleições anteriores, o número de estudantes não 

passava (passavam) de 6 mil.
D) Não se conheciam (conhecia) as propostas dos 

candidatos.
E) A maior parte dos estudantes não votou (votaram) por 

falta de informação.

30) O período “Agora não conhecia as propostas e não 
quis votar só por votar” (linhas 37-38) poderia ser 
reescrito, sem alteração de sentido, nas formas 
abaixo, EXCETO na forma:
A) Agora, como não conhecia as propostas, não quis 

votar só por votar.
B) Por não conhecer as propostas, não quis votar só por 

votar, agora.
C) Agora, não quis votar só por votar, dado que não 

conhecia as propostas.
D) Não quis votar só por votar, agora, não conhecendo as 

propostas.
E) Agora, não quis votar só por votar, não conhecia, pois, 

as propostas.
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31) Sabendo que A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, A ∩ B = {4, 5}, 
A - B = {1, 2, 3}, então B é:
A) {6, 7 };
B) {4, 5, 6, 7};
C) {1, 2, 3, 4};
D) {4, 5};
E) {2, 4, 6}.

32) O maior valor de m para que as raízes da função y = 
2x  - mx + 9 sejam reais e iguais é:

A) - 3;
B) 0;
C) 2;
D) 6;
E) 10.

33) A equação                tem duas raízes reais. O 
produto delas é:
A) - 4;
B) - 1;
C) 2;
D) 8;
E) 12.

35) Dadas as matrizes A =               e B =               , 

calcule C = B - 3A. O produto dos elementos da 

diagonal principal é:
A) - 10;
B) - 3;
C) 1;
D) 9;
E) 16.

34) Num concurso público para o cargo de Agente de 
Administração Educacional, concorreram 2400 
candidatos para as 120 vagas oferecidas. A razão entre 
o número de vagas e o número de candidatos foi de:

A)    ;

B)       ;

C)        ;

D)         ;

E)       .

36) Em uma progressão aritmética de 23 termos, o 
primeiro termo é 8 e o último é 74. Então, a razão é:
A) 3;
B) 4;
C) 2;
D) 5;
E) 6.

                                                                   
37) A diagonal de um quadrado mede 3        cm. O 
lado desse quadrado em centímetros é:
A)    6;
B)      ;
C )   2;
D)    4;
E)    3.

38) As dimensões de um terreno retangular estão na 

2razão     . Se a área do terreno é de 40 m , então sua 

maior dimensão em metros é de:

A) 20;
B) 10;
C) 8;
D) 5;
E) 4.

39) O número de anagramas da palavra BRASIL 
começados por A e terminados por R é:
A) 140;
B) 20;
C) 12;
D) 60;
E) 24.

40) No lançamento de um dado perfeito, a 
probabilidade de se obter um número maior que 2 é:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

Matemática
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Tema da Redação
A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para disputar, com importantes cidades de outros 

países, o direito de sediar as Olimpíadas de 2012. As autoridades estaduais e municipais, bem 
como os esportistas em geral, ficaram eufóricos com a escolha e prometeram que não 
economizarão esforços para que o objetivo de sediar as Olimpíadas seja alcançado.

Como cidadão, de que modo você analisa essa possibilidade? Com os graves problemas 
que a cidade atravessa, você vê alguma chance de o Rio de Janeiro vir a ser a cidade escolhida, 
mesmo sabendo que estará disputando com Nova York, Londres, Madrid e outras? Se escolhida, 
quais as vantagens e desvantagens que poderão advir desta escolha?

Redija um texto dissertativo sobre o assunto, apresentando com clareza o seu ponto de 
vista e utilizando argumentos consistentes para defendê-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.


