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ATENÇÃO
CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO 

A QUE VOCÊ CONCORRE

Neste Caderno de Questões, você encontra:

! 25 questões  Específicas - de 01 a 25;
! 15 questões de Estrutura e Fundamentos - de 26 a 40
! Tema de 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
Leia os textos abaixo e responda às questões propostas

Texto 1

Aprender a escrever é, em grande parte, se não 
principalmente, aprender a pensar, aprender a 
encontrar idéias e a concatená-las, pois, assim como 
não é possível dar o que não se tem, não se pode 
transmitir o que a mente não criou ou não 
aprovisionou. Quando os professores nos limitamos a 
dar aos alunos temas para redação sem lhes 
sugerirmos roteiros ou rumos para fontes de idéias, 
sem, por assim dizer, lhes "fertilizarmos" a mente, o 
resultado é quase sempre desanimador: um 
aglomerado de frases desconexas, mal redigidas, mal 
estruturadas, um acúmulo de palavras que se 
atropelam sem sentido e sem propósito; frases em que 
procuram fundir idéias que não tinham ou que foram 
mal pensadas ou mal digeridas. Não podiam dar o que 
não tinham, mesmo que dispusessem de palavras-
palavras, quer dizer, palavras de dicionário, e de 
noções razoáveis sobre a estrutura da frase. É que 
palavras não criam idéias; estas, se existem, é que 
forçosamente, acabam corporificando-se naquelas, 
desde que se aprenda como associá-las e concatená-
las, fundindo-as em moldes frasais adequados. 
Quando o estudante tem algo a dizer, porque pensou, e 
pensou com clareza, sua expressão é geralmente 
satisfatória.

Todos reconhecemos ser ilusão supor - como já 
dissemos - que se está apto a escrever quando se 
conhecem as regras gramaticais e suas exceções. Há 
evidentemente um mínimo de gramática indispensável 
(grafia, pontuação, um pouco de morfologia e um 
pouco de sintaxe), mínimo suficiente para permitir que 
o estudante adquira certos hábitos de estruturação de 
frases modestas mas claras, coerentes, objetivas. A 
experiência nos ensina que as falhas mais graves das 
redações dos nossos colegiais resultam menos das 
incorreções gramaticais do que da falta de idéias ou da 
sua má concatenação. Escreve realmente mal o 
estudante que não tem o que dizer porque não 
aprendeu a pôr em ordem seu pensamento, e porque 
não tem o que dizer, não lhe bastam as regrinhas 
gramaticais, nem mesmo o melhor vocabulário de que 
possa dispor.  Portanto, é preciso fornecer-lhe os 
meios de disciplinar o raciocínio, de estimular-lhe o 
espírito de observação dos fatos e ensiná-lo a criar ou 
aprovisionar idéias: ensinar, enfim, a pensar.

(GARCIA. Othon M.Comunicação em prosa moderna.  14 ed. Rio de 
Janeiro: F. G. V., 1988, p. 291.)

01) A certa altura do texto faz-se ouvir uma voz até 
certo ponto discordante da proposição do autor.  Ela 
se ouve na passagem que começa pelas palavras:
A) “Não podiam dar o que não tinham...” (linhas 15-16);
B) “É que palavras não criam idéias...” (linhas 18-19);
C) “Há evidentemente um mínimo de gramática 

indispensável...” (linhas 28-29);
D) “Escreve realmente mal o estudante que não tem o que 

dizer...” (linhas 37-38);
E) “Portanto, é preciso formar-lhe os meios de disciplinar 

o raciocínio...” (linhas 42-43).

02) Para marcar lingüisticamente a relação entre "A 
experiência nos ensina..." (linha 34) e a orientação 
discursiva dada anteriormente ao parágrafo, o autor 
poderia ter empregado:
A) inclusive;
B) além disso;
C) por conseguinte;
D) não obstante;
E) aonde. 

03) Possuem o mesmo valor relacional que "desde 
que" (linha 21) todos os conectivos relacionados em:
A) conforme, por mais que, a fim de que;
B) segundo, contanto que, uma vez que;
C) conforme, conquanto, a fim de que;
D) conquanto, caso, por mais que;
E) caso, contanto que, uma vez que.

04) Usam-se aspas em "fertilizarmos" (linha 9) para 
chamar a atenção do leitor para:
A) uma metáfora concretizadora;
B) um eufemismo necessário;
C) uma ironia velada;
D) uma citação indispensável;
E) um velho galicismo.

05) Emprega-se afixo para exprimir conteúdo próprio 
da função emotiva da linguagem em:
A) “resultado ... desanimador” (linha 10);
B) “frases desconexas” (linha 11);
C) “expressão ... satisfatória” (linhas 24-25);
D) “má concatenação” (linha 37);
E) “regrinhas gramaticais” (linhas 40-41).

06) Em: "Quando os professores nos limitamos a dar 
aos alunos temas para redação..." (linhas 6-7), 
observa-se:
A) erro quanto à norma culta de concordância do 

português contemporâneo;
B) concordância exclusiva da norma corrente em 

Portugal;
C) concordância ideológica, não concordância com a 

morfologia do sujeito;
D) concordância característica do estilo afetado de certos 

falantes da língua;
E) uma gralha, ou cochilo de impressão.

07) Na língua culta, a regência do verbo em destaque, 
no contexto em que está empregado, é facultativa em:
A) “sem lhes sugerirmos roteiros ou rumos” (linhas 7-8);
B) “desde que se aprenda como associá-las” (linha 21);
C) “fundindo-as em moldes frasais adequados” (linha 22);
D) “não lhe bastam as regrinhas gramaticais” (linhas 40-

41);
E) “e ensiná-lo a criarou aprovisionar idéias” (linhas 44-

45).

08) Nem sempre é possível reescrever orações 
subordinadas desenvolvidas como reduzidas, e vice-
versa. Em relação às orações abaixo, a instrução de 
reescrita que NÃO pode ser cumprida é:
A) Reescreva como desenvolvida: "sem lhes sugerirmos 

roteiros ou rumos para fontes de idéias" (linhas 7-8);
B) Reescreva como reduzida de infinitivo: "que se 

atropelam sem sentido e sem propósito" (linhas 12-13);
C) Reescreva como reduzida de infinitivo: "como já 

dissemos" (linhas 26-27);
D) Reescreva como reduzida de gerúndio: "se existem" 

(linha 19);
E) Reescreva como reduzida de gerúndio: "quando se 

conhecem as regras gramaticais e suas exceções" 
(linhas 27-28).
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09) Há ERRO na indicação da função sintática do 
pronome relativo em:
A) “que a mente não criou” (linha 5) / objeto direto;
B) “que se atropelam sem sentido e sem propósito” (linhas 

12-13) / sujeito;
C) “em que procuram fundir idéias” (linhas 13-14) / adjunto 

adverbial;
D) “que não tinham” (linha 14) / predicativo;
E) “de que possa dispor” (linhas 41-42) / objeto indireto.
 
Texto 2

A fala é uma atividade muito mais central do que a 
escrita no dia a dia da maioria das pessoas. Contudo, 
as instituições escolares dão à fala atenção quase 
inversa à sua centralidade na relação com a escrita. 
Crucial neste caso é que não se trata de uma 
contradição, mas de uma postura. Seríamos 
demasiado ingênuos se atribuíssemos essa postura 
ao argumento de que a fala é tão praticada no dia a dia a 
ponto de já ser bem dominada e não precisar de ser 
transformada em objeto de estudo na sala de aula.

Uma das razões centrais do descaso pela língua 
falada continua sendo a crença generalizada de que a 
escola é o lugar do aprendizado da escrita. Uma crença 
tão fortemente arraigada que já se transformou numa 
espécie de consenso: a escola está aí para ensinar a 
escrita e não a fala. É possível concordar com isto, mas 
é também possível acrescentar que nem por isso a 
escola está autorizada a ignorar a fala. O homem é 
tipicamente um ser que fala e não um ser que escreve.

Contudo, analisando melhor a situação dos 
estudos lingüísticos neste século, podemos dizer que 
a pouca atenção dada pelos manuais didáticos à língua 
falada é reflexo da posição teórica da Lingüística até 
anos recentes. Não havia, por parte dos lingüistas, 
uma real preocupação com a fala autêntica e sim com a 
fala idealizada. A Lingüística dedicava-se mais à 
descrição de estruturas e formas abarcáveis pelas 
noções teóricas disponíveis e não tinha como situar 
fenômenos tipicamente orais. Saussure identificou na 
langue o objeto da Lingüística, e não a parole; de igual 
modo a outra postura hegemônica neste século, a 
chomskiana, preceituava o estudo da competência e 
não do desempenho. Daí, em parte, o descaso pela 
produção oral efetiva. Fenômenos como a prosódia e 
até mesmo aspectos pragmáticos e os efeitos 
expressivos de usos variados da língua e a própria 
variação socioletal não estavam nos horizontes da 
Lingüística. Não é de estranhar, portanto, que os 
manuais didáticos, que em geral assimilam pouco, 
tardiamente e mal as inovações teóricas (mas 
apreciam histericamente inovações tecnológicas de 
efeito visual) não tenham dado atenção à língua falada. 
Além disso, por terem a escrita como horizonte e por 
reinar ali a tendência prescritivo-normativa, esses 
manuais aprofundaram ainda mais o fosso da relação 
entre língua escrita e língua falada, sendo esta última 
um antimodelo.

Seguramente, não é este o lugar de justificar 
detalhadamente o porquê do estudo do texto oral no 
ensino de língua. O certo é que hoje se torna cada vez 
mais aceita a idéia de que a preocupação com a 
oralidade deve ser também partilhada pelos 
responsáveis pelo ensino de língua.

(MARCUSCHI, Luiz Antônio. "Concepção de língua falada nos 
o omanuais de português de 1  e 2  graus: uma visão crítica”. In: 

Trabalhos de lingüística aplicada. Campinas: UNICAMP/ IEL, julho / 
dezembro de 1997, p. 39 - 40.)

10) A perfeita compreensão do texto exige que se 
entenda como "fala autêntica" (linha 25), em oposição 
a "fala idealizada" (linha 26), o discurso, por exemplo:
A) do repórter do Jornal Nacional;
B) das personagens de uma narrativa de Rubem 

Fonseca;
C) de Jesus a seus discípulos, num capítulo da Bíblia;
D) do funcionário da escola, improvisando num almoço 

comemorativo;
E) de Mônica ou Cebolinha, num quadrinho de Maurício 

de Sousa.

11) Com "efeitos expressivos de usos variados da 
língua" (linhas 35-36) e "variação socioletal" (linha 37), 
o texto alude, respectivamente, a:
A) língua oral ou falada / língua escrita;
B) fala idealizada / fala autêntica;
C) registro informal / registro formal da língua;
D) variação estilística / dialetação sócio-cultural;
E) variação sincrônica / variação diacrônica.

12) O texto nos fala em "fenômenos como a prosódia" 
(linha 34). Dentre as afirmativas abaixo, a que diz 
respeito a este capítulo da fonética e da fonologia é:
A) As semivogais são fonemas assilábicos, como as 

consoantes.
B) Na linguagem emotiva o acento de "formidável" pode 

adeslocar-se para a 1  sílaba.
C) As consoantes /m/, /n/ e /ñ/ distinguem-se das demais 

pelo traço da nasalidade.
D) A posição ideal no vocábulo para a depreensão de 

todas as vogais é a de tonicidade.
E) As cordas vocais vibram na produção dos fonemas 

sonoros.

13) O pronome demonstrativo faz referência a 
elemento da situação comunicativa, em:
A) “neste caso” (linha 5);
B) “essa postura” (linha 7);
C) “concordar com isto” (linha 16);
D) “nem por isso” (linha 17);
E) “neste século” (linha 21).

14) No trecho “Não havia, por parte dos lingüistas, uma 
real preocupação com a fala autêntica e (01) sim com a 
fala idealizada. A Lingüística dedicava-se mais à 
descrição de estruturas e (02) formas abarcáveis pelas 
noções teóricas disponíveis e (03) não tinha como 
situar fenômenos tipicamente orais. Saussure 
identificou na langue o objeto da Lingüística, e (04) não 
a parole; de igual modo a outra postura hegemônica 
neste século, a chomskiana, preceituava o estudo da 
competência e (05) não do desempenho”, a conjunção 
e está empregada com valor conclusivo, segundo 
nossas gramáticas, na ocorrência de número:
A) 01;
B) 02;
C) 03;
D) 04;
E) 05.

15) O termo topicalizado no trecho "Crucial neste caso 
é que não se trata de uma contradição" (linhas 5-6) 
exerce função sintática idêntica à do termo 
topicalizado em:
A) Antônio eu vejo sempre na cidade.
B) Médico ele continuaria por muitos anos.
C) Da família herdamos uma série de caracteres.
D) Durante o enterro a viúva chorou muito.
E) O filho dele tornou-se advogado.
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16) Há três orações no período: "O certo é que hoje se 
torna cada vez mais aceita a idéia de que a 
preocupação com a oralidade deve ser também 
partilhada pelos responsáveis pelo ensino da língua" 
(linhas 50-53), as quais, na ordem em que ocorrem, 
serão numeradas como 01, 02 e 03. Observando-se as 
relações entre elas, pode-se afirmar que está correta a 
análise feita em:
A) a oração 01 está coordenada à oração 02 e esta é 

principal em relação à oração 03;
B) a oração 01 é principal em relação à oração 02 e à 

oração 03 e estas últimas estão coordenadas entre si;
C) a oração 01 é principal em relação à oração 02 e esta é 

principal em relação à oração 03;
D) a oração 01 é principal em relação à oração 02 e à 

oração 03;
E) a oração 01 é coordenada à oração 03 e esta é principal 

em relação à oração 02.

17) Em relação à formação de palavras como as 
relacionadas nos itens abaixo, há visível equívoco na 
determinação do papel do sufixo em:
A) crença  (forma substantivos de verbos);
B) tipicamente  (forma advérbios de substantivos);
C) lingüista  (forma substantivos de substantivos);
D) socioletal  (forma adjetivos de substantivos);
E) oralidade  (forma substantivos de adjetivos).

18) Em relação aos vocábulos abaixo, extraídos do 
texto, há ERRO de comentário relativamente à camada 
sônica em:
A) texto - as vogais /o/ e /u/, átonas finais, distinguem 

formas em português;
B) histericamente - a segunda sílaba é a subtônica do 

vocábulo;
C) também - o encontro vocálico é um ditongo nasal 

decrescente;
D) ensino - a vogal tônica é um alofone posicional de /i/;
E) oral - a consoante /l/, em posição pós-vocálica, 

vocaliza-se na área do RJ.

19) Os textos 1 e 2 têm em comum, além da temática, 
centrada fundamentalmente na preocupação com o 
ensino de português, o fato de que, em ambos, se 
pretende:
A) atuar socialmente, buscando transformar a práxis 

vigente;
B) comentar, sem envolvimento pessoal, a emergência de 

uma nova práxis;
C) denunciar a práxis existente, sem esperança de mudá-

la;
D) expor, como receita acabada, uma práxis redentora;
E) comparar duas práxis de ensino, sem fazer opção por 

nenhuma.

20) A afirmativa FALSA em relação a um dos textos 
acima é:
A) o texto 2 minimiza a importância da aprendizagem da 

língua escrita na escola;
B) o texto 1 condiciona o desempenho do aluno na escrita 

ao aprovisionamento de idéias e sua concatenação no 
ato discursivo;

C) o texto 2 enfatiza a importância da língua falada e a 
necessidade de a escola assumir o seu ensino;

D) o texto 1 relativiza a importância geralmente concedida 
na escola ao prescritivismo normativo;

E) o texto 2 atribui o descaso pedagógico pela oralidade 
em parte às teorias lingüísticas dominantes no século 
XX.
    

Texto 3: Balada do amor através das idades

Eu te gosto, você me gosta
desde tempos imemoriais.
Eu era grego, você troiana,
troiana mas não Helena.

5 Saí do cavalo de pau
para matar seu irmão.
Matei, brigamos, morremos.

Virei soldado romano,
perseguidor de cristãos.

10 Na porta da catacumba
encontrei-te novamente.
Mas quando vi você nua
caída na areia do circo
e o leão que vinha vindo,

15 dei um pulo desesperado
e o leão comeu nós dois.

Depois fui pirata mouro,
flagelo da Tripolitânia.
Toquei fogo na fragata

20 onde você se escondia
da fúria de meu bergantim.
Mas quando ia te pegar
e te fazer minha escrava,
você fez o sinal-da-cruz

25 e rasgou o peito a punhal...
Me suicidei também.

Depois (tempos mais amenos)
fui cortesão de Versailles,
espirituoso e devasso.

30 Você cismou de ser freira...
Pulei muro de convento
mas complicações políticas
nos levaram à guilhotina.

Hoje sou moço moderno,
35 remo, pulo, danço, boxo,

tenho dinheiro no banco.
Você é uma loura notável,
boxa, dança, pula, rema.
Seu pai é que não faz gosto.

40 Mas depois de mil peripécias,
eu, herói da Paramount,
te abraço, beijo e casamos.

(ANDRADE, C. Drummond.  Reunião.  4 ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1973, p. 22.)

21) Observa-se no poema o aproveitamento de 
diversos elementos de uma gramática da língua oral. 
Esse aproveitamento NÃO se estende, contudo, ao 
âmbito:
A) da regência verbal;
B) da flexão dos nomes;
C) da mudança de tratamento;
D) da colocação de pronomes;
E) do emprego do pronome pessoal.
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22) Cada uma das estrofes do poema se acha 
internamente dividida em duas partes, a segunda das 
quais mantém, em relação à primeira, um sentido 
contrafactual. As estrofes em que esta divisão NÃO se 
encontra lingüisticamente marcada são:
A) a primeira e a quarta;
B) a segunda e a quinta;
C) a primeira e a terceira;
D) a quarta e a quinta;
E) a segunda e a terceira.

23) Um bom exemplo de oração clivada, isto é, de uma 
única oração dividida em duas partes, cada uma 
contendo um verbo, encontra-se em:
A) “Eu te gosto, você me gosta / desde tempos 

imemoriais.” (versos 1 - 2)
B) “Saí do cavalo de pau / para matar seu irmão.” (versos 5 

- 6)
C) “Toquei fogo na fragata / onde você se escondia / da 

fúria de meu bergantim.” (versos 19 - 21)
D) “Pulei muro de convento / mas complicações políticas / 

nos levaram à guilhotina.” (versos 31 - 33)
E) “Seu pai é que não faz gosto.” (verso 39)

24) O verbo cismar, na frase "Você cismou de ser 
freira..." (verso 30), está empregado com o mesmo 
sentido que em:
A) Refestelado numa poltrona, cismo demoradamente.
B) Pois não é que o coronel cismou com o objeto?
C) Ela já foi despedida de várias casas. Não é para 

cismar?
D) Lucas cismou agora de construir uma gruta de pedras.
E) A garota cismava na boneca que vira na loja.

25) A inversão da ordem da seqüência de verbos, na 
última estrofe (versos 35 e 38), constitui:
A) uma licença poética;
B) um recurso de humor;
C) um procedimento usual em poesia;
D) um jogo de palavras gratuito;
E) um provável erro de revisão.
  

Estrutura e Fundamentos
26) Ao se observarem duas crianças da 6ª série de uma 
mesma escola, conversando na saída do turno, uma 
delas oriunda do Morro do Cavalão, e a outra do bairro 
de Icaraí, destacaram-se peculiaridades próprias da 
linguagem de cada uma. Na visão Sociolingüística, 
esses modos diferentes de falar revelam que:
A) as crianças reproduzem  a língua ou dialeto do grupo 

social em que vivem;
B) a fala da criança de Icaraí é correta, pois é falante do 

dialeto de prestígio;
C) a fala da criança da favela é errada, pois fala um dialeto 

estigmatizado pela sociedade;
D) ambas falas são erradas, pois ainda não dominam o 

código lingüístico padrão;
E) a escola é incompetente para ensinar uma única forma 

correta de falar.

27) Nas turmas de 5ª série, desenvolve-se, 
semanalmente, uma atividade conhecida como Roda 
de Leitura: cada aluno escolhe um livro diferente na 
Biblioteca e, depois de lê-lo, reúne-se numa grande 
roda, para contar, oralmente, a história para os 
colegas. Esta iniciativa da Escola visa à prática da 
leitura, cuja finalidade NÃO está presente em:
A) fornecer matéria-prima para a escrita;
B) formar leitores e escritores competentes;
C) estimular o leitor a construir o significado do texto;
D) assimilar  os conhecimentos envolvidos na construção 

do sentido do texto;
E) envolver os alunos  na magia do texto, exceto os que 

não lêem  com fluência.

28) Leia o texto abaixo.

 BRASIL: Um país lindo com nome de árvore. O Pau-
Brasil é hoje uma raridade. O Brasil era um paraíso, um 
país mateiro, grande Nação Florestal. Floresta com 
onça, anta, macuco, madeiras preciosas que nem 
foram utilizadas, mas queimadas, as queimadas que 
começavam em Minas e iam até as praias do Espírito 
Santo. Queimar; fogo, sempre fogo na fabricação 
demente, insana, do deserto. Depois vinha a chuva e 
carregava os restos e vinha o sol e cozinhava o chão.  
Ao lado a voçoroca, o buracão profundo. Insensatos. A 
superfície da terra virou uma moringa, uma telha.

 Amanhece no interior do Boeing Jumbo 747 da 
Varig. Lá embaixo Minas, Zona da Mata. Não tem mais 
mata. Estamos chegando... cadê a Floresta Atlântica? 
E a terra despencando morro abaixo. Um compatriota, 
sentado ao meu lado me diz: Os americanos já 
destruíram suas matas, seus índios; nós temos os 
mesmos direitos... Meu Deus, o que os índios pensarão 
disto, o que as árvores pensarão disto? Chico Mendes 
falou na TV americana em bom português: Vão me 
matar, não mandem flores, deixem as flores vivas na 
floresta. Com legendas, em inglês
                                                                  Tom Jobim (Matita Perê : capa)

Quando selecionou esse texto, o professor de Língua 
Portuguesa da 7ª série teve a intenção de trabalhar 
conteúdos e valores sociais, utilizando-se do seguinte 
tema transversal:
A) ética;
B) saúde;
C) meio ambiente;
D) orientação sexual;
E) pluralidade cultural.

29) Após realizar o mapeamento das dificuldades 
lingüísticas de uma turma da 8ª série de uma Escola 
Municipal, a professora verificou que os alunos não 
dominavam as técnicas elementares de redação. Ela 
então passou a utilizar categorias didáticas de práticas 
de produção textual, identificadas na seguinte 
alternativa:
A) descrição e resumo;
B) transcrição e reprodução;
C) narração e paráfrase;
D) paródia e dissertação;
E) decalque e argumentação.

30) Ao utilizar em sala de aula charges, histórias em 
quadrinhos, pinturas e outros recursos visuais aliados 
à escrita, o professor tem por objetivo trabalhar as 
linguagens: 
A) denotativa  e conotativa;
B) popular e regional;
C) formal e informal;
D) verbal e não verbal;
E) coloquial e técnica.  

01
02
03
04

06
07
08
09

11

05

10

12
13
14

16
17
18
19

15

20



31) Roberto é conhecido na escola em que trabalha por 
fazer questão de propor trabalhos em grupo. No 
entanto, muitos pais procuraram a direção para fazer 
reclamações sobre a proposta do professor, alegando 
q u e  t r a b a l h o s  e m  g r u p o  p r e j u d i c a m  o  
desenvolvimento individual das crianças. Diante da 
situação, o professor aproveitou a oportunidade para 
conversar com os pais e justificar suas práticas em 
sala de aula a partir dos estudos da teoria histórico-
cultural. De acordo com os pressupostos desse 
referencial teórico, pode-se afirmar que Roberto tenha 
feito uma abordagem alegando que o trabalho em 
grupo é fundamental para o desenvolvimento, porque:
A) pares mais experientes estimulam e reforçam 

comportamentos desejáveis nos alunos; uma vez 
condicionadas, as crianças apresentarão melhores 
resultados no rendimento escolar;

B) pares mais experientes podem provocar desequilíbrios 
nos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem; 
desse modo, as estruturas cognitivas dos alunos são 
reorganizadas num processo contínuo que envolve 
mecanismos de assimilação e acomodação;

C) pares mais experientes permitem a revelação das 
qualidades e capacidades básicas de cada ser 
humano; portanto, o papel do grupo é despertar o 
processo de desenvolvimento espontâneo das 
crianças;

D) a interferência de colegas mais experientes contribui 
para o processo de construção do conhecimento; a 
mediação social é decisiva para a aprendizagem, pois 
aquilo que uma criança é capaz de fazer com ajuda de 
alguém hoje, poderá fazê-lo sozinha amanhã;

E) a socialização contribui de modo efetivo para a auto-
estima dos alunos; quando estão trabalhando em 
grupo, os alunos se sentem mais felizes e aprendem 
com mais facilidade.

32) Piaget e Vygotsky reconhecem a importância das 
interações no processo de desenvolvimento. No 
entanto, os referidos autores assumem posições 
distintas em relação aos impactos da aprendizagem 
sobre o desenvolvimento e, conseqüentemente, no 
papel da intervenção pedagógica. Suas teorias 
apresentam, respectivamente, as seguintes 
premissas:
A) a epistemologia genética de Piaget reconhece que o 

desenvolvimento subordina-se à aprendizagem, 
enquanto a abordagem sócio-histórica de Vygotsky 
postula que o desenvolvimento segue-se à 
aprendizagem;

B) a epistemologia genética de Piaget sustenta que a 
aprendizagem não tem um impacto decisivo sobre o 
desenvolvimento, enquanto a abordagem sócio-
histórica de Vygotsky postula que o único bom ensino é 
aquele que sucede o desenvolvimento;

C) a perspectiva histórico-cultural de Piaget propõe a 
s i m u l t a n e i d a d e  d a  a p r e n d i z a g e m  e  d o  
desenvolvimento, enquanto a abordagem sócio-
histórica de Vygotsky postula que a aprendizagem não 
tem um impacto decisivo no desenvolvimento;

D) a epistemologia genética de Piaget sustenta que a 
aprendizagem segue-se ao desenvolvimento, 
enquanto a abordagem histórico-cultural de Vygotsky 
reconhece que a aprendizagem não tem um papel 
decisivo no desenvolvimento;

E) a epistemologia genética de Piaget postula que a 
aprendizagem segue-se ao desenvolvimento, 
enquanto na abordagem histórico-cultural de Vygotsky 
o único bom ensino é aquele que se adianta ao 
desenvolvimento.

33) Na tentativa de compreender o desenvolvimento 
humano, diversas teorias foram elaboradas a partir de 
certas concepções do homem e do conhecimento. 
Dentre as principais correntes, pode-se destacar o 
inatismo, o comportamentalismo e o interacionismo. 
De acordo com os pressupostos básicos desses 
referenciais teóricos, é INCORRETO afirmar que:
A) o inatismo salienta a importância dos fatores 

endógenos; o comportamentalismo supervaloriza o 
papel do ambiente; e o interacionismo destaca a 
importância das interações entre o ser humano e seu 
mundo físico e social no processo de construção do 
conhecimento;

B) o ina t ismo es tá  a t re lado às  noções  de  
desenvolvimento espontâneo, aptidão e prontidão; o 
comportamentalismo fundamenta-se no empirismo; e 
o interacionismo concebe o conhecimento como um 
processo de construção;

C) o inatismo salienta a importância dos fatores 
endógenos; o comportamentalismo ressalta a 
influência dos fatores exógenos; e o interacionismo 
destaca a importância das interações entre o ser 
humano e seu mundo físico e social no processo de 
construção do conhecimento;

D) o inatismo salienta a importância dos fatores 
exógenos; o comportamentalismo fundamenta-se no 
empirismo; e o interacionismo destaca a importância 
das interações entre o ser humano e seu mundo físico 
e social no processo de construção do conhecimento;

E) o ina t ismo es tá  a t re lado às  noções  de  
desenvolvimento espontâneo, aptidão e prontidão; o 
comportamentalismo supervaloriza o papel do 
ambiente; e o interacionismo concebe o conhecimento 
como um processo de construção.

34) Após consulta feita a uma especialista, uma 
diretora de escola pública do ensino fundamental 
preparou e apresentou o projeto pedagógico ao corpo 
docente da sua unidade escolar. Os professores 
rejeitaram o projeto, alegando ausência de um 
processo democrático na construção do referido 
projeto. Considerando a Lei 9394/96, é possível afirmar 
que:
A) o protesto docente tem fundamento legal, já que eles 

deviam ter participado da elaboração da proposta 
pedagógica da escola onde trabalham;

B) a diretora agiu em conformidade com a lei, já que a 
g e s t ã o  d e m o c r á t i c a  r e s t r i n g e - s e  a o s  
estabelecimentos particulares de ensino;

C) a diretora respeitou a LDB, já que o projeto pedagógico 
deve ser elaborado pela direção escolar e comunicado 
aos seus docentes;

D) a diretora não respeitou a LDB, porque esta determina 
que o projeto pedagógico deve ser elaborado por uma 
equipe de pedagogos;

E) o protesto docente tem fundamento legal, já que a LDB 
proíbe a consulta a especialistas.
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35) Um Secretário Municipal de Educação constatou 
que tinha atendido plenamente às necessidades de 
sua área de competência. Observou, no entanto, que 
gastou apenas 20% dos recursos vinculados 
constitucionalmente para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE). Assim, ele decidiu 
inaugurar uma escola de nível médio, já que lhe 
r e s ta v a m  5 %  d o s  r e c u r s o s  v i n c u l a d o s ,  
obrigatoriamente, para o ensino. Considerando as 
determinações da atual LDB, é possível afirmar que:
A) o Secretário agiu conforme a lei, visto que ele já tinha 

atendido plenamente às necessidades de sua área de 
competência, ou seja, a educação infantil e ensino 
fundamental;

B) ainda que louvável a atitude do Secretário, ele não 
cumpriu a lei, pois esta determina que o Município atue 
exclusivamente na área infantil e fundamental;

C) ainda que o Secretário tenha atendido às 
necessidades de sua área de competência, ele não 
respeitou a LDB, pois deveria ter utilizado  recursos 
acima dos percentuais mínimos vinculados 
constitucionalmente à manutenção e desenvolvimento 
do ensino;

D)  o Secretário não respeitou a LDB, pois os recursos 
vinculados de um Município não podem ser utilizados 
na abertura de escola de nível médio; ele poderia, por 
exemplo, ter investido na melhoria da qualidade da 
merenda escolar das escolas do nível fundamental;

E) o Secretário não seguiu a LDB, pois esta determina 
que quando sobram recursos vinculados, estes devem 
ser aplicados, preferencialmente, em obras de infra-
estrutura escolar.

36) O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 
elaborado em 1932, expressou algumas das tensões 
entre os educadores conservadores e renovadores. 
Considere as idéias expressas pelos renovadores no 
Manifesto:
I - O Manifesto criticou reformas parciais e apontou a 
necessidade de se elaborar um plano que desse 
unidade à política educacional. Os renovadores 
esclareceram, entretanto, que unidade não significava 
uniformidade. Unidade nacional pressupunha o 
respeito à multiplicidade e não a adoção de um 
centralismo estéril.
II - O Manifesto apontou a importância da autonomia da 
função educacional. Para tanto, os renovadores 
defenderam a necessidade da criação de um fundo que 
garantisse verbas  exclusivas para a educação, que 
não oscilassem conforme  o interesse do governo ou 
da situação financeira da época.
III - Os renovadores, preocupados com a qualidade do 
ensino, defenderam o monopólio da educação pelo 
Estado, para garantir uma formação consistente para 
todos os cidadãos, independente da classe social, 
religião ou gênero.
IV - A educação no Manifesto assumiu uma verdadeira 
função social. Os renovadores defenderam que a 
educação deveria possibi l i tar  as mesmas 
oportunidades a todos, independente do grupo social. 
Assim, seria possível formar uma “hierarquia 
democrática” pela “hierarquia das capacidades”.

Pode-se afirmar que está correto o que se diz nos itens:
A) I, II, III e IV;
B) I e II;
C) I, II e III;
D) I, II e IV;
E) III e IV.

37) Nos anos 90, a política pública brasileira foi 
marcada pelo ideário neoliberal.  A opção 
INCOERENTE com esse ideário é:
A) a crise educacional deve-se, entre outras razões, a 

uma gestão escolar ineficiente que não sabe 
administrar os recursos existentes;

B) o clientelismo e a burocracia estatal presentes na 
política pública são, dentre outros motivos, 
responsáveis pela crise educacional;

C) a produção educacional deve estar subordinada às 
necessidades apontadas pelo mercado de trabalho;

D) como o Estado é ineficiente, a palavra de ordem é 
privatizar; a escola deve ser pensada e organizada 
como uma empresa produtiva;

E) a qualidade total é defendida para que a educação 
desempenhe sua função social de criar fontes de 
trabalho e garantir empregos, não se restringindo à 
mera empregabilidade.

38) “A vida do colégio parecia continuar impávida, 
como se não estivesse envolvida pelo mesmo 
ambiente colonial. Todos falando latim, assuntando 
falas piedosas, recitando poesias e textos clássicos. 
(...) A realidade, ali, parecia estar suspensa (...) Um 
mundo perfeito. Uma sociedade perfeita“. 
Esta passagem foi retirada do texto “Educação 
jesuítica no Brasil colonial”, de José Maria Paiva, 
publicado no livro: 500 anos de educação no Brasil. Em 
relação ao colégio jesuítico, é possível afirmar que:
A) o currículo jesuítico priorizava as ciências em 

detrimento das letras;
B) a organização curricular jesuítica priorizava a língua 

vernácula de cada sociedade;
C) havia um intenso formalismo na estruturação do 

colégio jesuítico;
D) o colégio jesuítico contribuiu para a transformação da 

sociedade colonial;
E) os jesuítas buscavam um mundo perfeito; assim, 

condenaram a escravidão negra.

39) “é preferível pensar sem disto ter consciência 
crítica, de uma maneira segregada e ocasional, isto é, 
participar de uma concepção de mundo imposta 
mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por 
um dos vários grupos sociais nos quais todos estão 
automaticamente envolvidos desde sua entrada no 
mundo consciente, ... ou é preferível elaborar a própria 
concepção do mundo de uma maneira crítica e 
consciente e, portanto, em ligação com este trabalho 
do próprio cérebro, escolher a própria esfera de 
atividade, participar ativamente na produção da 
história do mundo, ser guia de si mesmo e não aceitar 
do exterior, passiva e servilmente, a marca da própria 
personalidade?”  (Antonio Gramsci). A alternativa que 
expressa a visão de mundo gramsciana articulada às 
concepções de filosofia, educação e docência é:
A) a prática docente precisa corresponder a um conjunto 

de concepções formuladas pelos pesquisadores da 
área educacional que se traduzem nas propostas 
encaminhadas pelos órgãos centrais do sistema de 
ensino;

B) um conjunto de concepções pedagógicas da educação 
brasileira, produzidas em diferentes contextos 
históricos, deve direcionar a atuação docente 
contemporânea;

C) o movimento de análise e crítica da sociedade, da 
educação e das práticas escolares deve ser realizado 
através de um exercício individual, evitando-se a 
constituição de espaços de discussão coletiva no 
cotidiano da escola;
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D) o professor, como intelectual crítico, precisa ter clareza 
das concepções que fundamentam sua atuação 
docente, analisando as propostas pedagógicas e 
posicionando-se frente a elas;

E) para facilitar a atuação docente, os gestores das 
instituições escolares devem organizar o processo 
didático, definindo as concepções pedagógicas a 
serem adotadas pelos professores.

40) À luz da imagem acima e das contribuições da 
Sociologia, podemos destacar três abordagens sobre 
as relações entre educação e sociedade. A primeira vê 
a sociedade como um conjunto harmonioso, cabendo 
à educação a veiculação de valores éticos, integrando 
os indivíduos ao todo social existente. Para a segunda, 
a educação é o reflexo da sociedade, estando 
exclusivamente a serviço de uma determinada classe 
social, e a terceira “tem por perspectiva compreender 
a educação como mediação de um projeto social”. 
(LUCKESI)

A opção que apresenta, respectivamente, as 
concepções e/ou marcas das abordagens acima 
apontadas é:
A) redenção, reprodução e transformação;
B) teoria da escola dualista, violência simbólica e 

reprodutivismo;
C) comportamentalismo, a escola como aparelho 

ideológico do estado e tecnicismo;
D) r ep rodu t i v i smo ,  f unc iona l i smo  e  t eo r i as  

antiautoritárias;
E) positivismo, redenção e transformação. 

HARPER, Babette et al. Cuidado, Escola.
São Paulo: Brasiliense, 1988.
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TEMA DE REDAÇÃO PARA O CARGO 
S01 - PROFESSOR II - Língua Portuguesa

Em decisão recente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
atendendo a uma reivindicação dos empresários do setor de transporte público, 
considerou inconstitucional a Lei 3339/99, que garante a gratuidade a 
estudantes de escolas públicas, a deficientes físicos e a idosos, nas linhas de 
ônibus intermunicipais. A reação, principalmente dos estudantes, foi imediata, 
com grandes manifestações públicas contra a decisão da Justiça. A situação 
agravou-se após um acidente em que um estudante, tentando embarcar num 
ônibus, sofreu uma queda e veio a falecer. O problema acabou envolvendo 
autoridades estaduais dos três poderes, com trocas de acusações sobre a 
responsabilidade quanto à situação decorrente da decisão judicial.

Redija um texto dissertativo sobre o assunto, apresentando com clareza o 
seu ponto de vista a respeito desta questão. Procure utilizar 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.
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