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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
Read the following passage and choose the option 

that best answers the questions 01 to 05.

WHAT PRINCIPLES CAN GUIDE US IN THE 
TEACHING OF GRAMMAR?

    Before looking at current approaches to teaching 
grammar it is worth summarizing what seems to be our 
state of knowledge about grammar acquisition, and the 
major implications of this.
   First, the concept of 'readiness to learn' appears to be 
important. If, as research seems to show, learners pass 
through a developmental sequence and that sequence 
is determined by the complexity of processing 
involved in relation to a particular grammatical 
structure, then teachers cannot expect learners to 
acquire that grammatical structure until they are ready 
to do so. Second, the amount of time it takes to learn a 
new structure varies among learners as they link forms 
to functions and to their stylistic use. One implication 
of this is the need to recycle structures in a course, 
each recycling presenting new functions and possible 
uses. Third, the process is not a lockstep one, with 
progressive and complete mastery of structures in 
sequence. As the interlanguage system develops and 
restructuring occurs, learners may suddenly start to 
make errors in an item the teacher thought they had 
learned to produce accurately. The experienced 
teacher will wait for accuracy to return. And fourth, 
learners are able to learn inductively, drawing on the 
knowledge of their first and any other languages, to 
formulate hypotheses, test these out, and gradually 
restructure and refine their grammatical knowledge.
   These insights clearly hold implications for the role 
of grammar instruction. There is now a strong 
consensus that the presentation of grammar to 
learners can facilitate learning in a number of ways: it 
can provide input for noticing language forms; it can 
help students see the difference between their own 
output and accurate forms of English; it can present 
high-frequency grammatical items explicitly to speed 
up learning; it can provide information about the 
communicative use of language structures by 
contextualizing them in spoken and written texts; it can 
give information implicitly trough exposure to 
examples or explicitly through instruction on the 
stylistic variation of language form.
(HEDGE, Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom. 
London, Oxford University Press, 2000, p.158.)

01) "The concept of 'readiness to learn'" (line 5) implies 
that:
A) teachers can expect learners to acquire a certain 

grammatical structure after being led through a 
developmental sequence;

B) teachers cannot expect learners to acquire a certain 
grammatical structure which is too complex;

C) learners need a particular amount of time to internalize 
a certain grammatical structure;

D) as the learner's interlanguage develops, he will master 
structures in sequence;

E) learners go through a complex process of developing a 
certain grammatical structure.

02) "The amount of time it takes" (line 12) to master a 
new structure is related to:
A) the learner's previous exposure to that structure;
B) the teacher's ability to link forms to their stylistic use;
C) the teacher's ability to expose structures as a 

progressive process;
D) the learner's accuracy in formulating hypotheses;
E) the learner's ability to link forms to functions.

03) "The experienced teacher" (lines 23-24):
A) will not be too worried if a pupil starts to make errors in a 

previously taught grammar item;
B) understands that the learning process is predictable;
C) will wait for their pupils to master a certain structure if it 

has been accurately exposed;
D) will induce their students to provide information about 

the communicative use of language structures;
E) disregards contextualization of grammar structures.

04) "Learners" (line 20):
A) must refer to their mother tongue when testing 

hypotheses;
B) acquire grammatical knowledge little by little;
C) learn better if they learn inductively;
D) only master a structure if they have an insight about it;
E) contextualize structures when they write stylistic texts.

05) One of the aims of teaching grammar:
A)  seems to be making learners stop making errors;
B)  has to do with the speed of the learning process;
C) seems to be informing the learners about the 

communicative use of language structures;
D)  has to do with sociolinguistics;
E)  has been in question for the past few years.

06) Jeremy Harmer in his book The Practice of English 
Language Teaching says:

“Developmental errors: for a long time now 
researchers in child language development have been 
aware of the phenomenon of 'over-generalisation'. 
This is best described as a situation where a child who 
starts by saying Daddy went,  They came, etc. perfectly 
correctly suddenly starts saying *Daddy goed and 
*They comed. (…) Foreign language students make the 
same kind of 'developmental' errors as well”. (p. 100). 
We can infer that:
A) such errors as “she is more nicer than him” are  part of a 

natural acquisition process among foreign learners;
B) mistakes are subconsciously learnt and it is very 

difficult for a teacher to correct them;
C) when responding to errors, teachers should be seen as 

telling students off because they are wrong;
D) when second language learners make errors, they are 

demonstrating their difficulty in acquiring that 
language;

E) adults acquire a second language more easily than 
children because they are aware of grammar rules.
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07) As far as motivation is concerned, Jeremy Harmer 
says that:

“At its most basic level, motivation is some kind of 
internal drive which pushes someone to do things in 
order to achieve something. As H Douglas Brown 
points out, a cognitive view of motivation includes 
factors such as the need for exploration, activity, 
stimulation, new knowledge, and ego enhancement 
(Brown 2000: 160-166). (…)

Marion Williams and Richard Burden suggest that 
motivation is a 'state of cognitive arousal' which 
provokes a 'decision to act' as a result of which there is 
'sustained intellectual and/or physical effort' so that 
the person can achieve some 'previously set goal' 
(Williams and Burden 1997: 120). They go on to point 
out that the strength of that motivation will depend on 
how much value the individual places on the outcome 
he or she wishes to achieve”. We can infer that:
A) motivation is caused  not only by a number of internal 

factors, such as the desire of feeling better but also by 
amorphous powerless goals;

B) most researchers have come to view that motivation is 
ultimately the reason why learners hardly ever come to 
master a foreign language;

C) the adult who starts going to a gym may hope that a new 
body image will aid ego enhancement and be 
stimulated by the active nature of this new undertaking;

D) in discussion of motivation an accepted distinction is 
made between extrinsic motivation and intrinsic 
motivation, that is motivation which comes respectively 
from inside and from outside;

E) at the beginning of any course, with students at 
whatever level and whatever age, the teacher is faced 
with students who have all a strong motivation.

08) Douglas Brown in his book Principles of Language 
Learning and Teaching says that:
“ The Input Hypothesis, a major offshoot of Krashen's 
Monitor Model, claims that an important “condition for 
language acquisition to occur is that the acquirer 
understand (via hearing or reading) input language 
that contains structure 'a bit beyond' his or her current 
level of competence (1981a:100). (…) An important part 
of the Input Hypothesis is Krashen's recommendation 
that speaking not be taught directly or very soon in the 
language classroom. Speech will “emerge” once the 
acquirer has built up enough comprehensible input. 
Krashen further claims that the best acquisition will 
occur in environments where anxiety is low and 
defensiveness is absent”. (p.280) We can infer that:
A) adults learn faster than children because they “affective 

filter” is lower than the children's one;
B) second language learning clearly is a process in which 

speaking is the ultimate goal since the very beginning 
of the process;

C) Krashen's theories have been criticized because they 
have little to do with the Monitor Model;

D) if an acquirer is at stage or level i, the input he or she 
understands should contain i + 1;

E) Krashen believes that input should be so far beyond the 
acquirer's reach that he or she is overwhelmed.

09) Jeremy Harmer says that:
“ The use of videotapes has been a common feature 

in language teaching for many years(…). To some 
people videotape is merely a glorified version of 
audiotape (…). But there are many reasons why video 
can add a special, extra dimension to the learning 
experience (…). One of the main advantages of video is 
that students do not just hear language, they see it too. 
Thus we can observe how intonation can match facial 
expression (…). Video uniquely allows students a look 
at situations far beyond their classrooms. This is 
especially useful if they want to see, for example, 
typical British 'body language' when inviting someone 
out (…)”. (p.282). The best alternative is:
A) Videos are not essential in the classroom as they are 

“merely a glorified version of audiotape, and the use of 
video in class is just listening 'with pictures'”.

B) Paralinguistic features, such as intonation, make it 
difficult for the learner to deeply interpret texts.

C) The use of video activities has just been implemented 
in the classroom.

D) When showing a video, it is not important to call the 
student's attention to cultural behaviour.

E) Showing videos in class is particularly important if the 
teacher wants to raise his/her students' cross-cultural 
awareness to things such as 'the body language' used 
by native speakers.

10) When considering learner autonomy and teacher 
development, Jeremy Harmer says that:

“However good a teacher may be, students will 
never learn a language  or anything else  unless they 
aim to learn outside as well as during class time. This is 
because language is too complex and varied for there 
to be enough time for students to learn all they need to 
in a classroom. (…) As David Nunan suggests, not 
everything can be taught in class (Nunan 1988a:3), but 
even if it could a teacher will not always be around if 
and when students wish to use the language in real life 
(Cotterall 1995:220).

To compensate for the limits of classroom time and 
to counter the passivity that is an enemy of true 
learning, students need to develop their own learning 
strategies, so that as far as possible they become 
autonomous learners. This does not always happen 
automatically. Attitudes to self-directed learning are 
frequently conditioned by  the educational culture in 
which students have studied or are studying (…)” 
(p.335). We can infer that:
A) teachers will always encounter passive resistance if 

they attempt to impose self-directed learning 
inappropriately;

B) depending on the cultural context the student finds 
himself/herself in, autonomy of action is not always 
considered a desirable characteristic;

C) students will be equally successful as autonomous 
learners because learning styles do not vary;

D) even the less enthusiastic learner is likely to continue 
studying on his/her own after the course has finished;

E) if a student signs a 'learner contract' with his / her 
teacher, he / she will learn everything during class time.
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11) “I would never work as a teacher after I _________-
never!” Sally's whole face expressed repugnance at 
the idea of being permanently __________ a classroom 
with a lot of _________ pupils. “They wouldn't even 
listen to me"
A) graduated / held in / hard-working;
B) qualified / stuck in / rowdy;
C) ended up / caught into / insolent;
D) get my certificate / blocked in / naughty;
E) qualify / confined to / affectionate.

12) Sally's rejection of the teaching profession is 
typical of her ___________ in college. Many of them, in 
fact, didn't even ___________ to finish the course but 
left once they found themselves ___________ jobs in 
business, often earning more than their parents.
A) staff / cared / suitable;
B) friends / think / affordable;
C) teens / consider / interesting;
D) classmates / matter / unprofitable;
E) peers / bother / profitable.

13) Teaching _________ developing countries brings 
_________  it many ___________ and rewards.
A) in / with / challenges;
B) in / about / problems;
C) on / in / responsibilities;
D) in / in / reliabilities;
E) at / in / affection.

14) Teaching is an activity which is ___________ 
directly or indirectly, by human beings ___________ 
human beings.
A) done / over;
B) acted / for;
C) performed / on;
D) undertaken / into;
E) performed / at.

15) __________ Timothy was __________ at school. His 
parents were well__________, but they were divorced. 
Timothy ____________ in the habit of pushing children 
__________ no apparent reason, and on ___________ 
occasion he scratched a boy's leg until it ___________.
A) Eight years old / troubled / off / had / for / an / bled;
B) Eight years old / unloved / up / were / to / a / was 

bleeding;
C) Eight-year-old / troublesome / off / was / for / one / bled;
D) Eight-year-old / loved / up / has / for / an / had bled;
E) Eight-years-old / troublesome / off / was / by / one / was 

bleeding.

16) Read the sentences below. Which sentence 
expresses which view?

1- I'm giving up work tomorrow.
2- I imagine Jack will win the championship.
3- I'm going to retire when I'm about 55.
4- That must have been George.
5- Can I borrow your pen for a moment?

A) certainty / prediction / intention / assumption / 
permission;

B) obligation / assumption / plan / certainty / lack of 
obligation;

C) duty / plan / wish / intention / freedom to act;
D) certainty / anticipation / request / assumption / 

permission;
E) plan / possibility / certainty / possibility / ability.

17) Rewrite the following sentences so that they have 
the same meaning.

1 - Perhaps he hasn't received our letter.
2 - I've never read such an interesting book.
3 - We've been lent some money by my wife's 

parents.
4 - “You stole the money”, I said.
5 - The flight was so long that we had three meals 

on board.

A) He might not have received our letter. / I haven't ever 
read such an interesting book. / My wife's parents has 
lent us some money. / I told him he had stolen the 
money. / We had three meals on board to prove that the 
flight was long.

B) He may not receive our letter. / People always read 
such an interesting book. / Our parents have lent us 
some money. / I said that he stole the money. / So long 
the flight was that we had three meals on board.

C) He may not have received our letter. / It has been the 
most interesting book I've never read. / My wife's 
parents have lent some money to us. / I accused him for 
stealing the money. / It was such long flight that we had 
three meals on board.

D) He may not have received our letter. / It's the most 
interesting book I've ever read. / My wife's parents have 
lent us some money. / I accused him of having stolen 
the money. / It was such a long flight that we had three 
meals on board.

E) Our letter may not have been received. / It's the most 
interesting book I've already read. / My wife's parents 
have lent us some money. / I advised him not to steal 
the money. / We had three meals on board as the flight 
was so long.

18) We were sure we were going to ___________ the 
train, but ____________ we didn't, actually.
A) lose / at the end;
B) miss / in the end;
C) have lost / at last;
D) missed / finally;
E) have missed / in reality.

19) Give the function of the underlined words: The 
citizens elected Bush President.
A) subject;
B) direct object;
C) object complement;
D) indirect object;
E) subject complement.

20) Classify the verb in the following sentence: The 
news made me happy.
A) complex-transitive;
B) linking;
C) monotransitive;
D) ditransitive;
E) intransitive.
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Estrutura e Fundamentos
21) 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.

22) 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.

23) 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.

24) 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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25) 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.

26) 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.

27) 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.

28) “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.

29) “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;



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.

30) 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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Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões 

propostas

Texto:       A teoria do limão

Mais uma vez o Ministro da Educação vem a público 
pedir mais recursos para a educação. O Brasil gasta 
mais de 6% do seu PIB em educação, mais de 5% vêm 
do setor público. Em termos relativos, é razoável, mas 
como o PIB é pequeno, o valor absoluto é pouco. Mas 
esse não é o problema maior: o maior problema 
continua a ser o de gastar mal os poucos recursos. De 
nada adiantará jogar dinheiro bom em cima de dinheiro 
ruim, de dinheiro mal gasto. O ministro Palocci sabe 
disso.

Vejamos o caso do salário dos professores do 
ensino básico. O “modelo do limão” proposto por 
George Akerlof ajuda a compreender por que os 
governos não estão dispostos a pagar salários de 
mercado para bons professores. O modelo e a analogia 
vêm do mercado de carros usados: o desejo de 
comprar um carro de qualidade não é compatível com a 
disposição do comprador a pagar um preço capaz de 
atrair carros de qualidade para esse mercado. 
Resultado: inundação de limões, carros velhos que 
ninguém quer comprar. O mesmo ocorre com o 
mercado salarial dos professores.

Como identificar um bom professor? Algumas 
características de um bom professor são bem 
conhecidas e relativamente fáceis de avaliar: 
qualidade da formação acadêmica na área que vai 
lecionar, capacidade verbal e o domínio de 
conhecimentos específicos sobre o ensino de sua 
disciplina. Outras características essenciais não 
podem ser avaliadas na entrada: capacidade de 
motivar os alunos e clareza na comunicação, por 
exemplo. Elas dependem de um eficaz sistema de 
estágio probatório. E, como em tudo na vida, o 
desempenho no dia-a-dia depende do sistema de 
supervisão, e, conseqüentemente, da autonomia e da 
autoridade do diretor da escola.

Na prática, as secretarias de educação procuram e 
possuem muito menos informação sobre seus 
professores do que precisam ou do que poderiam ter. 
Mesmo quando, teoricamente, gostariam de ter 
professores de melhor qualidade, não oferecem 
salários compatíveis para atraí-los. Resultado: o 
sistema educacional acaba pagando baixos salários 
para professores de baixa qualidade. Cria-se um 
mercado de limões. A nota da prova de português do 
vestibular do melhor aluno do curso de letras é quase 
sempre pior do que a nota de português do pior aluno 
classificado para cursos de engenharia ou medicina.

Melhorar um pouco o salário inicial dos 
professores tem o mesmo resultado de melhorar o 
lance no carro usado: compra-se o carro e mais o CD. É 
só. O Fundef é a maior prova disso - só aumentou de 
forma significativa o salário dos professores leigos. 
Dada a limitação de recursos de que tanto reclama o 
Ministro da Educação, como pagar bem aos 
professores? A teoria econômica e a prática com 
administração de sistemas de salário dizem que isso é 
possível.

O sistema atual de remuneração de professores 
opera na direção contrária da lógica de mercado - o tal 
do mercado que aos poucos vai se impondo como 

parte da realidade, exceto aos mais radicais. A lógica 
que prevalece é a seguinte: o salário inicial é baixo; 
salário inicial baixo atrai alunos menos preparados 
para carreiras de magistério; alunos menos 
preparados têm pior desempenho; os professores 
recrutados, dentro desse grupo, ou não são 
submetidos ou não alcançam níveis adequados em 
testes que medem as competências requeridas; os 
estágios probatórios são meros rituais burocráticos. 
E, para completar, o sistema de carreira de magistério 
fomentado pelos governos e pressionado pelas 
corporações é perverso: incentiva maior remuneração 
para variáveis e atributos formais que não guardam 
qualquer relação com desempenho docente, tais como 
tempo de serviço e freqüência a cursos adicionais. O 
diretor da escola pública não dispõe de instrumentos 
para administrar seu pessoal. Resultado: salários 
iniciais baixos geram um mercado de professores 
formado pelos alunos de pior desempenho acadêmico 
- um mercado de limões. (...)
(ARAÚJO E OLIVEIRA, J. B. Jornal do Brasil, 03/06/2003, p. A14. 
Fragmento.)

31) No primeiro parágrafo do texto, ao utilizar-se do 
dado estatístico - “O Brasil gasta mais de 6% do seu 
PIB em educação, mais de 5% vêm do setor público” - e 
do juízo de valor - “Em termos relativos, é razoável, 
mas como o PIB é pequeno, o valor absoluto é pouco-,”  
para iniciar o desenvolvimento de seu raciocínio, o 
enunciador tenciona deixar claro que:
A) no Brasil, não há como aumentar o investimento em 

educação pública, porquanto é pequeno o seu Produto 
Interno Bruto;

B) o percentual do PIB gasto em educação pública é 
insuficiente para atender à demanda do número de 
crianças em idade escolar;

C) o juízo da razoabilidade do montante do PIB gasto com 
educação decorre do fato de ser o Brasil um país de 
enormes dimensões, mas de poucos recursos 
econômicos;

D) o valor absoluto do montante do PIB gasto em 
educação no Brasil, se bem aplicados os recursos, 
mesmo que parcos, é suficiente para atender toda a 
demanda;

E) os gastos com educação no Brasil estão aquém das 
reais necessidades do país, conquanto possam ser 
considerados razoáveis os percentuais do PIB 
aplicados em educação.

32) Segundo o texto, no caso do salário dos 
professores do ensino básico, pode ser aplicado o 
“modelo do limão” proposto por George Akerlof 
porque:
A) professores de baixa qualidade podem ser 

comparados a carros usados, verdadeiros limões 
pelos quais ninguém tem interesse de pagar o preço 
que realmente valem;

B) os governos adotam políticas de baixos salários para 
pagar a profissionais de baixa qualidade, 
demonstrando não saber ou não ter interesse em 
saber como atrair bons profissionais para seus 
quadros;

C) somente professores competentes deveriam compor o 
quadro de profissionais das secretarias de educação, 
para que os governos conseguissem melhorar a 
qualidade do ensino e, conseqüentemente, os 
professores tivessem melhor remuneração;
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D) não se justifica pagar salários mais altos a 
profissionais da educação cujas notas no vestibular 
são inferiores às de candidatos posicionados entre os 
mais fracos de outras áreas de conhecimento;

E) uma política de salários mais competitivos para 
profissionais incompetentes geraria uma situação de 
desequilíbrio nas contas públicas e não resolveria a 
questão da qualidade do ensino.

o33) No início do 6  parágrafo, o enunciador do texto 
afirma que “o sistema atual de remuneração dos 
professores opera na direção contrária à lógica do 
mercado”, pretendendo com isso dizer que:
A) a incorporação aos salários de gratificações por tempo 

de serviço e freqüência a cursos adicionais é um 
prêmio à incompetência e um desestímulo ao bom 
profissional da educação;

B) as secretarias de educação vêm adotando critérios 
injustos de remuneração dos docentes, privilegiando 
os profissionais de baixa qualidade, em detrimento dos 
que demonstram competência;

C) a política de baixos salários é incompatível com a 
formação de quadros de profissionais qualificados, 
decorrendo daí uma situação crônica de instabilidade 
no processo de aprimoramento da educação no Brasil;

D) pagar salários idênticos a profissionais de 
competência distinta é uma forma incoerente e 
inadequada de remuneração que só pode trazer 
prejuízo ao processo de aprimoramento da educação 
no Brasil;

E) a utilização de salários iniciais isonômicos e de 
critérios homogêneos para conferir gratificações aos 
docentes é um desestímulo ao esforço de qualificação 
individual, produzindo um mercado de limões.

34) Na análise dos dados objetivos da realidade, 
observa-se que o autor desenvolveu sua linha de 
raciocínio por um viés que deve corresponder aos 
princípios ideológicos que fundamentam o seu 
discurso. Este viés pode ser interpretado como:
A) a crença de que o mercado é o melhor regulador das 

atividades econômicas, inclusive no que diz respeito a 
políticas de remuneração dos profissionais da 
educação;

B) descrença no poder de gestão do Estado, em razão de 
este encontrar-se subjugado às mazelas burocráticas 
e aos interesses menores dos políticos;

C) ceticismo quanto à competência administrativa dos 
responsáveis pela educação no país, em razão do 
despreparo das pessoas que exercem esta função;

D) uma sobrevalorização dos mecanismos instituídos 
pelas teorias econômicas para explicar e justificar as 
relações de poder na sociedade, a partir da visão 
reguladora do mercado;

E) uma visão de que só o mercado é capaz de regular 
todos os setores produtivos da sociedade, desde o 
setor de carros usados até o salário dos professores do 
ensino básico.

35) Como estratégia discursiva de argumentação, o 
enunciador, nos parágrafos 2, 4 e 6, após desenvolver 
uma linha de raciocínio crítica, insere nos referidos 
parágrafos, com objetivo conclusivo, um período 
iniciado pela palavra resultado. Esta atitude discursiva 
relaciona-se à intenção de apresentar o texto numa 
cadeia de relações entre:
A) dados concretos e pensamentos abstratos;
B) modelos teóricos e procedimentos práticos;
C) meios de se alcançar e fins alcançados;
D) concessões permitidas e restrições necessárias;
E) causas geradoras e conseqüências decorrentes.

36) No trecho “O 'modelo do limão' proposto por 
George Akerlof ajuda a compreender por que os 
governos não estão dispostos a pagar salários de 
mercado para bons professores” (linhas 12-15), a 
palavra sublinhada foi escrita com os elementos 
separados. Sabendo-se que esta palavra também pode 
ser escrita com os elementos juntos, ora sem acento 
gráfico, ora com acento gráfico, pode-se afirmar que 
está INCORRETA frase:
A) As autoridades sabiam que havia problemas de 

salário, mas não conseguiam informar por quê.
B) Poucos conhecem os reais motivos porque no Brasil 

se remunera tão mal o professor.
C) É preciso conhecer o porquê de um problema, antes 

de buscar-se uma solução.
D) As secretarias de educação não informam por que o 

salário dos professores é tão baixo.
E) O salário dos professores é baixo, porque é ineficiente 

a política de contratação e avaliação de desempenho.

37) No trecho “O Brasil gasta mais de 6% do seu PIB em 
educação, mais de 5% vêm do setor público” (linhas 2-
4), o autor do texto utilizou-se de uma vírgula para 
marcar a pausa entre as duas orações do período. Ele 
poderia ter optado por outra forma de redação, 
utilizando-se de um pronome relativo para estruturar o 
período. Se tivesse adotado esta alternativa, o período, 
para estar correto, teria de ser construído da seguinte 
forma:
A) O Brasil gasta mais de 6% do seu PIB em educação, 

embora mais de 5% venha do setor público.
B) O Brasil gasta mais de 6% do seu PIB em educação, 

porquanto mais de 5% vêm do setor público.
C) O Brasil gasta mais de 6% do seu PIB em educação, 

dos quais mais de 5% vêm do setor público.
D) O Brasil gasta mais de 6% do seu PIB em educação, 

entre os quais mais de 5% vêm do setor público.
E) O Brasil gasta mais de 6% do seu PIB em educação, 

pelos quais mais de 5% vêm do setor público.

38) No trecho “o desejo de comprar um carro de 
qualidade não é compatível com a disposição do 
comprador a pagar um preço capaz de atrair carros de 
qualidade para esse mercado” (linhas 16-19), o autor 
utilizou corretamente a preposição a na regência do 
nome disposição, mas também poderia ter utilizado a 
preposição de ou para. Nas frases abaixo também está 
correta a utilização não só da preposição que compõe 
a frase, mas também a indicada entre parênteses, 
EXCETO em:
A) O professor deve estar sempre disponível para (em) 

atender as solicitações dos alunos.
B) A idéia disseminada pelas (nas) escolas de que os 

professores recebem baixos salários é prejudicial aos 
profissionais.

C) A boa política salarial deve promover a distinção entre 
(em) professores competentes e os de baixa 
qualificação.

D) Os professores estavam revoltados com a (pela) falta 
de definição de uma política salarial.

E) O Ministro da Educação está disposto à (para a) luta, 
com o objetivo de conseguir mais verbas para a 
educação.
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39) No trecho “não oferecem salários compatíveis para 
atraí-los” (linhas 41-42), a forma verbal com pronome 
enclítico recebeu adequadamente o acento gráfico. 
Entre as frases abaixo, também com formas verbais 
com pronomes enclíticos e mesoclíticos, a única 
INCORRETA quanto à acentuação gráfica é:
A) A escolha dos professores far-se-á pelo critério do 

desempenho em sala de aula.
B) O professor chamou o aluno e resolveu distraí-lo, 

contando-lhe uma história diferente.
C) Questionado sobre a prova, o professor comentou 

que, assim que tiver terminado a correção, devolvê-la-
á.

D) O diretor responsabilizou o professor e resolveu puní-
lo pelos atos de indisciplina dos alunos.

E) O bibliotecário reuniu os livros para pô-los na estante.

40) Na redação do texto foi utilizado por diversas vezes 
o sinal de pontuação dois-pontos. Pode-se dizer que a 
utilização do sinal de dois-pontos no trecho “Mas esse 
não é o problema maior: o maior problema continua a 
ser o de gastar mal os poucos recursos.” (linhas 5-7) 
foi feita com valor idêntico ao da utilização no trecho:
A) “O modelo e a analogia vêm do mercado de carros 

usados: o desejo de comprar um carro de qualidade 
não é compatível...” (linhas 15-17);

B) “Resultado: inundação de limões, carros velhos que 
ninguém quer comprar.” (linhas 20-21);

C) “Algumas características de um bom professor são 
bem conhecidas e relativamente fáceis de avaliar: 
qualidade da formação acadêmica na área que vai 
lecionar...” (linhas 23-27);

D) “Melhorar um pouco o salário inicial dos professores 
tem o mesmo resultado de melhorar o lance no carro 
usado: compra-se o carro e mais o CD.” (linhas 49-51);

E) “E, para completar, o sistema de carreira de magistério 
fomentado pelos governos e pressionado pelas 
corporações é perverso: incentiva maior remuneração 
para variáveis e atributos formais que não guardam 
qualquer relação com desempenho docente...” (Linhas 
71-75).
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TEMA DE REDAÇÃO PARA O CARGO 
S04 - PROFESSOR II - Inglês

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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