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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;
! 20 questões de Língua Portuguesa - de 21 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) Segundo Paolo Noselle (2001), a proposta central 
da política educacional na Primeira República no 
Brasil consistia na:
A) difusão da filosofia educacional católica;
B) preparação para o mundo do trabalho;
C) democratização do ensino primário;
D) radicalidade da cultura nacional e popular;
E) criação da rede de ensino secundário.

02) Ainda neste artigo, Noselle nos aponta que “o 
populismo obscureceu o conceito e a prática de 
trabalho intelectual”. Tal afirmação deriva do fato de 
que, na cultura populista:
A) a figura do trabalhador intelectual é vista como “anti-

herói”;
B) o mercado de trabalho para os intelectuais é 

inexistente;
C) o trabalho desqualificado, braçal, é visto como não-

trabalho;
D) a escola é vista como continuidade dos cuidados 

familiares;
E) o rigor científico na escola intensificou-se para o 

trabalho.

03) Potyara Pereira, em “Estado, regulação social e 
controle democrático” nos aponta que, no início do 
século XX, o Estado capitalista assume seu caráter 
intervencionista, sob o rótulo de Estado de Bem-estar 
Social. O acontecimento histórico que determinou tal 
fato foi:
A) a eclosão da questão social;
B) a crise do socialismo real;
C) a hegemonia do neoliberalismo;
D) o retorno à vida bucólica;
E) o sufrágio eleitoral.

04) Segundo Potyara Pereira (2001), a concepção 
neoliberal propõe como papel do Estado:
A) a intervenção nas regras de mercado e diminuição dos 

direitos sociais;
B) o controle da corrupção na esfera pública e regulação 

do mercado;
C) a prevalência dos direitos individuais e proteção social 

garantida pelo Estado;
D) o controle do jogo mercantil e regulação imparcial da 

força laboral;
E) a desregulamentação do mercado de trabalho e 

retração dos direitos sociais.

05) Ana Vasconcelos (2001), em seu estudo sobre o 
Serviço Social na SMS/RJ, aponta como uma limitação 
da prática cotidiana dos Assistentes Sociais no 
regime de plantão a forma como vêm sendo acolhidas 
as demandas individuais, porque:
A) consomem mais tempo dos profissionais;
B) são acolhidas exclusivamente pelo Serviço Social;
C) não são reconhecidas como demandas coletivas;
D) são explicadas apenas como demanda institucional;
E) não permitem a humanização dos serviços.

06) O Estatuto da Criança e do Adolescente garante à 
criança e ao adolescente o direito à educação, visando 
ao seu pleno desenvolvimento, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 
Para tal, a lei assegura-lhes o direito:
A) de escolha de sua própria escola, valorizando a 

identificação como recurso pedagógico;
B) de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores;
C) a classes especiais, se forem oriundos das camadas 

mais pauperizadas da população;
D) ao ensino fundamental gratuito, desde que o ingresso 

se dê aos sete anos de idade;
E) ao ensino noturno, se forem reprovados por 

insuficiência de rendimento escolar.

07) É passível de penalidade o profissional que 
divulgar material envolvendo criança ou adolescente 
em ato infracional com a seguinte característica:
A) sem consulta expressa ao Conselho Tutelar;
B) sem prévia autorização dos pais;
C) sem autorização expressa do mesmo;
D) que permita sua identificação;
E) que resulte de ação de seu (s) responsável (eis).

08) O artigo de Marilda Iamamoto, em “Serviço Social e 
Ética”, nos aponta para uma dissociação entre 
conhecimento e valores, que prevaleceu na tradição 
profissional do Serviço Social, mesmo após o 
movimento de Reconceituação. Esta dissociação se 
expressa:
A) na segmentação entre determinismo social e 

liberdade;
B) no fato de poderem existir diferentes correntes na 

profissão;
C) na contradição entre a formação católica e a prática 

marxista;
D) na ausência de um Código de Ética profissional até 

1996;
E) na divisão entre profissionais da prática e os da 

academia.

09) Ainda nesta bibliografia, José Paulo Neto destaca a 
distinção entre moral e ética. Tal distinção pode ser 
assim definida:
A) ética resulta da processualidade dinâmica entre o 

homem individual e sua essência humana, enquanto a 
moral é natural e intemporal;

B) a primeira refere-se ao conjunto de princípios que 
distinguem o certo do errado na sociedade, e a 
segunda, ao conjunto de leis;

C) enquanto a moral reivindica a mudança social, a ética 
constrói um arcabouço filosófico para a transformação 
social;

D) moral é o conjunto de regras utilizadas para naturalizar 
a subalternização entre os homens, enquanto a ética é 
formulada para garantia de direitos;

E) enquanto uma representa um sistema histórico de 
costumes e imperativos, a outra refere-se à análise 
filosófica dos fundamentos daquela.
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10) Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), constitui-se um princípio básico do ensino:
A) o respeito às concepções pedagógicas definidas por 

lei;
B) o respeito à liberdade e apreço à tolerância;
C) a erradicação do analfabetismo infanto-juvenil;
D) a aplicação dos valores fundamentais ao interesse 

nacional;
E) a obrigatoriedade do ensino fundamental.

11) Quanto ao ensino religioso nas escolas públicas, a 
LDB regulamenta a:
A) obrigatoriedade da disciplina na grade curricular;
B) matrícula facultativa aos responsáveis e alunos;
C) garantia de professores de diversas religiões;
D) proibição da disciplina na grade curricular;
E) exclusividade para o segmento de ensino médio.

12) O objeto privilegiado da ética é o bem. Na 
modernidade, o bem assume o sentido de:
A) igualdade;
B) felicidade;
C) fraternidade;
D) capacidade;
E) liberdade.

 13) Maria Cecília Minayo (1994) caracteriza a atividade 
da pesquisa como:
A) um conjunto de técnicas aferidoras da totalidade;
B) uma prática política de conhecimento absoluto da 

realidade social;
C) uma prática teórica que veicula pensamento e ação;
D) uma atividade intelectual que dá significado à prática 

social;
E) uma tarefa da academia, pertinente ao espaço 

universitário.

14) De acordo com Minayo (1994), são características 
fundamentais da questão social:
A) a criatividade, a neutralidade e o imobilismo;
B) a especialidade, o ceticismo e a centralidade;
C) a complexidade, a rigidez e a modernidade;
D) a finitude, o movimento e a pluralidade;
E) a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade.

15) Marilda Iamamoto (2001) aponta como um dos 
maiores desafios que o assistente social vive no 
presente, o de ser um profissional:
A) articulado politicamente, buscando filiar-se a um 

partido político;
B) crítico, com capacidade técnica de mediar e minorar 

interesses antagônicos;
C) qualificado, com formação nos mais diversos campos 

de atuação;
D) propositivo e não só executivo das ações 

institucionais;
E) observador, capaz de identificar o melhor momento 

para intervir.

16) De acordo com José Wellington Germano, o 
PRODASEC/PRONASEC e o Programa Comunidade 
Solidária, apresentam princípios em comum que se 
coadunam com o recorte neoliberal, no tocante à 
gestão pública na área das políticas sociais. São eles:
A) universalização, privatização e integração;
B) participação, focalização e terceirização;
C) focalização, descentralização e privatização;
D) integração, centralização e hierarquização;
E) descentralização, terceirização e universalização.

17) De acordo com Ney Luiz de Almeida, a globalização 
tem colocado alguns temas e proposições na agenda 
educacional do país. São eles:
A) alteração no tempo de escolaridade com maior 

enfoque no ensino médio / transferência de recursos 
da habitação e construção civil para o setor 
educacional / retomada do programa nacional de 
alfabetização de adultos;

B) redução do tempo de escolaridade / maior valorização 
do ensino superior / maiores parcerias com entidades 
da sociedade civil na implantação das políticas 
educacionais;

C) redução gradativa do tempo de escolaridade / 
incentivo à formação técnica priorizando, portanto, o 
ensino médio / implantação de projetos de articulação 
e colocação no mercado de trabalho;

D) gradativa transferência das universidades públicas 
para a iniciativa privada / elevação do tempo de 
duração do ensino médio / articulação do plano 
educacional com projetos para criação do primeiro 
emprego;

E) elevação do tempo de escolaridade / reorientação da 
educação para uma formação mais voltada para o 
trabalho / demanda de remanejamento de orçamento 
para educação sem provisão de novos recursos.

18) De acordo com Carlos H. Araújo, desenvolver 
sistemas de avaliação de políticas públicas é 
fundamental para:
A) estipular gastos menores com prazos mais estreitos e 

resultados mais satisfatórios;
B) aprimorar e aquilatar os verdadeiros efeitos na 

resolução que se propõem as referidas políticas;
C) prestar contas às instituições nacionais e 

internacionais que financiam e supervisionam as 
políticas implementadas;

D) conhecer o perfil da população usuária e suas reais 
demandas e condições de vida;

E) divulgar amplamente os efeitos das políticas públicas, 
sensibilizando organizações da sociedade civil e 
órgãos da imprensa.

19) Tendo como referência a lógica dos incentivos 
sociais, o princípio consoante com o Programa Bolsa 
Escola é:
A) às classes mais favorecidas cabem a organização e 

mobilização da população carente para o 
enfrentamento da pobreza;

B) a pobreza é circunstancial e diz respeito ao momento 
político, econômico e cultural de cada família, numa 
dada comunidade;

C) a pobreza decorre diretamente da falta de acesso aos 
bens e serviços essenciais;

D) a mobilização de população pobre só é possível com a 
implementação de políticas sociais compensatórias;

E) a erradicação da pobreza ocorre pelo aumento da 
renda, traduzida pelo reajuste periódico do salário 
mínimo nacional.
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20) Em relação à Educação Especial (EE), percebe-se 
historicamente grande dificuldade em identificar o 
aluno de fato deficiente. Dentre as várias razões que 
explicam tal cenário, pode-se citar:
A) o conceito de deficiente é dependente das normas 

sociais que se impõem na definição dos critérios de 
normalidade;

B) a variedade de escalas e testes que existem para 
aferição do grau de deficiência contam, cada uma 
delas, com critérios distintos;

C) a deficiência se manifesta circunstancialmente e pode 
ser minorada e até mesmo curada, por conta do uso 
contínuo de medicamentos;

D) o deficiente pode, em razão de sua capacidade 
cognitiva, mascarar sintomas, produzindo uma falsa 
idéia de normalidade;

E) a deficiência é associada, por diferentes teorias 
explicativas, a genes hereditários, cujos testes de 
identificação não estão disponíveis na rede pública.
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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. È 
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.)

21) 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.

22) 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.

23) De acordo com o texto, as qualidades relacionadas 
abaixo caracterizariam um competente profissional da 
educação, EXCETO:
A) lucidez na escolha das estratégias de ensino que 

gerem expectativas positivas entre os alunos;
B) objetividade e coerência na utilização do discurso, 

buscando sempre facilitar a transmissão das 
informações;

C) compatibilidade entre a formação acadêmica e a área 
de conhecimento em que atua;

D) autonomia e liberdade de cátedra no desempenho das 
funções docentes, exercendo a autoridade de forma 
inquestionável;

E) domínio abrangente sobre a disciplina que leciona, 
proporcionando ensino seguro.

o24) 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.

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

C) o 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.

26) 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.

27) 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.

28) No trecho “O Brasil gasta mais de 6% do seu PIB em 
educação, mais de 5% vêm do setor público”, 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.

29) 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.
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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.

30) 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.

31) Se o autor do texto quisesse dar maior formalidade 
à redação do trecho “Mais uma vez o Ministro da 
Educação vem a público pedir mais recursos para a 
educação” (linhas 1-2), utilizando a forma de 
tratamento adequada à autoridade citada, teria de 
construir o período da seguinte maneira:
A) Mais uma vez Vossa Excelência o Ministro da 

Educação vem a público pedir mais recursos para a 
educação.

B) Mais uma vez Sua Excelência o Ministro da Educação 
vem a público pedir mais recursos para a educação.

C) Mais uma vez Sua Senhoria o Ministro da Educação 
vem a público pedir mais recursos para a educação.

D) Mais uma vez Sua Magnificência o Ministro da 
Educação vem a público pedir mais recursos para a 
educação.

E) Mais uma vez Vossa Eminência o Ministro da 
Educação vem a público pedir mais recursos para a 
educação.

32) 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).

o33) No 6  parágrafo o autor utilizou o sinal de 
pontuação ponto-e-vírgula de acordo com as normas 
gramaticais. Nas frases abaixo as normas gramaticais 
também foram observadas na utilização do ponto-e-
vírgula, EXCETO em:
A) Os professores compareceram à festa de formatura 

trajados a rigor; os alunos, trajados esportivamente.
B) Um dos alunos obteve nota suficiente para ser apenas 

aprovado; o outro, apesar de não ter a mesma 
capacidade de estudo, classificou-se em segundo 
lugar.

C) A iniciativa segura e coerente da direção; o esforço de 
alunos e professores; bem como a participação de pais 
e responsáveis nas atividades da escola dinamizaram-
na e tornaram-na uma verdadeira casa de educação.

D) Investir em educação só traz retorno para a nação a 
longo prazo; mas os resultados são, normalmente, 
satisfatórios.

E) Não há como resolver os problemas da educação com 
soluções paliativas, de pouco alcance; há de se 
investir, de forma planejada, em projetos de longo 
prazo que priorizem o profissional da educação.

34) Redigindo-se o período “O diretor da escola 
pública não dispõe de instrumentos para administrar 
seu pessoal” (linhas 76-78) no plural, ele poderá ter a 
forma “Os diretores das escolas públicas não dispõem 
de instrumentos para administrarem seu pessoal”. 
Nos itens abaixo repetiu-se a mesma operação com 
outros períodos, entre os quais se pode constatar que 
houve INCORREÇÃO em:
A) Se o professor abrir uma exceção e revir a prova de um 

aluno, terá, obrigatoriamente, queira ou não, de rever 
as provas de todos os outros. / Se os professores 
abrirem uma exceção e revirem a prova de um aluno, 
terão, obrigatoriamente, queiram ou não, de reverem 
as provas de todos os outros.

B) O diretor interveio para que fosse logo encontrada a 
solução. / Os diretores intervieram para que fossem 
logo encontradas as soluções.

C) O bom diretor antevê os problemas e previne-se para 
enfrentá-los. / Os bons diretores antevêem os 
problemas e previnem-se para enfrentá-los.

D) Quando o aluno entretém-se com alguma coisa sem 
perceber, cabe ao professor alertá-lo. / Quando os 
alunos entretêm-se com alguma coisa sem 
perceberem, cabe aos professores alertá-los.

E) O aluno, indignado com a prova, antes de recebê-la, 
não conteve as lágrimas. / Os alunos, indignados com 
a prova, antes de as receberem, não contiveram as 
lágrimas.

35) Na oração “mais de 5% vêm do setor público” 
(linhas 3-4), a concordância verbal foi feita de acordo 
com as normas recomendadas para o português 
escrito culto. Nas frases apresentadas nos itens 
abaixo, constata-se também a correção quanto à 
concordância, EXCETO em:
A) Ainda falta corrigir as provas e divulgar os resultados 

para os alunos.
B) Com a contenção de despesas determinada pelo 

governo, ainda não se liberaram as verbas para a 
educação.

C) Mais de um ministro da área já tentou obter mais 
recursos para a educação.

D) Em muitos pontos a política educacional brasileira 
imita os Estados Unidos da América, que também 
convive com inúmeros problemas educacionais.

E) 15% da população brasileira é de jovens em idade 
escolar, entre 7 e 14 anos.
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36) Na oração interrogativa “como pagar bem aos 
professores?” (linhas 55-56), o verbo pagar foi 
empregado de acordo com a norma gramatical, 
regendo a preposição a, na relação com o 
complemento indireto, “a pessoa a quem se paga”. 
Nas frases abaixo, os verbos também estão 
empregados de acordo com as normas de regência, 
EXCETO em:
A) O professor não teve alternativa: acabou perdoando 

aos alunos as faltas que tinham cometido.
B) O diretor cientificou à comunidade que iria fechar a 

escola para as obras.
C) O estado, com essa política de baixa remuneração, 

parece preferir um professor pouco qualificado do que 
um profissional de melhor competência.

D) A Secretaria informou todos os professores das 
providências para requerer-se a averbação do tempo 
de serviço.

E) Iniciada a aula, o professor procedeu à chamada dos 
alunos presentes.

37) Se se quisesse reescrever a parte inicial do período 
“Dada a limitação de recursos de que tanto reclama o 
Ministro da Educação, como pagar bem aos 
professores?” (linhas 54-56), sem se alterar o sentido 
original do texto, NÃO poderia ser usada a forma:
A) Com a limitação de recursos...
B) Considerando-se a limitação de recursos...
C) Se existe a tal limitação de recursos...
D) A despeito da limitação de recursos...
E) Em se reconhecendo a limitação de recursos...

38) No período “Na prática, as secretarias de educação 
procuram e possuem muito menos informação sobre 
seus professores do que precisam ou do que poderiam 
ter” (linhas 37-39), o autor estruturou de forma 
coordenada os dois primeiros verbos e relacionou-os 
ao mesmo complemento, “muito menos informação 
sobre seus professores do que precisam ou do que 
poderiam ter”, produzindo uma distorção de sentido. 
Para desfazer essa distorção, mas sem alterar o 
sentido original do texto, a redação do período deveria 
ser:
A) Na prática, as secretarias de educação procuram muito 

mais informações sobre os professores, porque 
possuem muito menos informação sobre eles do que 
precisam ou do que poderiam ter.

B) Na prática, as secretarias de educação procuram 
abastecer-se de informações sobre os professores em 
quantidade maior do que precisam ou poderiam ter, 
mas possuem muito pouca informação.

C) Na prática, as secretarias de educação, à medida que 
procuram informações sobre seus professores, 
chegam a possuir muito menos do que precisam ou do 
que poderiam ter sobre eles.

D) Na prática, as secretarias de educação procuram obter 
informações sobre seus professores, porque as têm 
em muito menor quantidade do que precisam ou do 
que poderiam ter.

E) Na prática, as secretarias de educação pouco se 
preocupam em obter informações sobre seus 
professores, decorrendo daí o fato de as possuir em 
quantidade muito menor do que precisam ou do que 
poderiam ter.

39) No período “Mesmo quando, teoricamente, 
gostariam de ter professores de melhor qualidade, não 
oferecem salários compatíveis para atraí-los” (linha), a 
palavra sublinhada foi empregada em sentido idêntico 
ao emprego feito na frase:
A) Não conseguiam acompanhar a matéria mesmo os 

melhores alunos.
B) Os exemplos que o professor usava eram mesmo 

ilustrativos, facilitando o entendimento por parte dos 
alunos.

C) Os resultados não aparecerão, mesmo trabalhando a 
secretaria com professores teoricamente mais 
qualificados.

D) Os alunos mesmos já estavam acostumados com as 
deficiências do ensino.

E) Sempre o mesmo semblante, a mesma simpatia: o 
professor era o retrato do bom humor.

40) A leitura do trecho “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” (linha), relacionada ao sentido geral do 
texto, permite as inferências abaixo, EXCETO:
A) alunos de baixo rendimento que procuram o curso de 

letras provavelmente serão professores de baixa 
qualidade, os quais se sujeitarão, por falta de melhor 
qualificação, a receber remuneração abaixo dos 
valores de mercado;

B) os profissionais da área de letras, em razão da política 
de baixos salários praticada pelos governos - o 
mercado de limões -, são mais fracos em português do 
que os profissionais formados nas áreas de 
engenharia e de medicina;

C) os alunos que cursam letras, de melhor rendimento em 
português no vestibular, são mais fracos nessa matéria 
do que os alunos que cursam engenharia ou medicina 
e que obtiveram, também nessa matéria, as notas mais 
baixas;

D) pela comparação da nota de português no vestibular 
entre alunos de letras e alunos de engenharia ou 
medicina, pode-se constatar que os melhores quadros 
que irão compor o mercado não estão interessados 
pela carreira do magistério;

E) se se oferecessem salários de mercado aos 
profissionais do magistério, alunos que hoje só 
procuram as carreiras de maior prestígio sócio-
econômico também procurariam o magistério, fato que 
permitiria transformar os limões em limonada.
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TEMA DE REDAÇÃO PARA O CARGO 
S11 - Assistente Social

Há poucos dias, a imprensa deu destaque a enormes filas que eram formadas 
por milhares de pessoas interessadas em inscrever-se num processo de seleção 
para conseguir um emprego de gari. Paralelamente a essa notícia, foram 
divulgados dados estatísticos que apontavam para o crescimento do índice de 
desemprego nas grandes cidades brasileiras. A respeito deste problema, a revista 
Isto É, na edição de 09/07/03, publicou matéria com a seguinte chamada: “A 
praga da desocupação se alastra como nunca e engaveta os sonhos de uma 
geração inteira de profissionais brasileiros”.

Redija um texto dissertativo sobre o assunto, analisando as 
conseqüências do problema não só para as pessoas em geral, mas também, e 
principalmente, para os jovens que estão em busca do primeiro emprego. Seja 
claro quanto ao ponto de vista que defende e quanto aos argumentos que o 
comprovem.

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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