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• As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta. 

• Além deste caderno de questões, contendo 
sessenta questões objetivas, você receberá do 
Fiscal de Sala: 

 • o cartão-resposta das questões objetivas. 
  

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão-
resposta; 

• Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

• Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso 
tenha recebido caderno de cor ou tipo diferente do 
impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser 
obrigatoriamente informado para o devido registro 
na Ata da Sala; 

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu material. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão-resposta em caso de erro; 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão-resposta; 

• Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

• Boa sorte! 
 

 

 

• Você dispõe de 4 horas para a realização da 
prova, já incluído o tempo para a marcação do 
cartão-resposta. 

• 2 horas após o início da prova é possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de questões. 

• Faltando 30 minutos para o final da prova é 
possível retirar-se da sala levando o caderno de 
questões. 

 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

• Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de 
Sala; 

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1 

Analise a definição a seguir. 

Ópera é quando um sujeito recebe uma facada nas costas e, em 
vez de sangrar, canta. 

Essa definição não segue o modelo oficial de dar o significado do 
termo a ser definido, mas cita um exemplo de situação das 
óperas.  

Assinale a opção que apresenta a definição que segue o modelo 
acima. 

(A) A arte é a mais bela das mentiras. 

(B) A arte é a magia livre da mentira de ser verdade. 

(C) A pintura é poesia silenciosa. 

(D) A arte é o amarelo de Van Gogh. 

(E) A arte é a busca do inútil. 

 

2 

Em todas as frases abaixo temos, destacada, uma oração 
adjetiva. 

Assinale a opção que apresenta a proposta adequada de 
substituição de uma dessas orações. 

(A) Não há acaso no governo das coisas humanas, e a fortuna é 
apenas uma palavra que não tem sentido nenhum / 
insensível. 

(B) Não sei se as outras pessoas são como eu, mas logo que 
acordo gosto de desprezar os que dormem / dorminhocos. 

(C) O arqueiro que ultrapassa o alvo falha tanto como aquele que 
não o alcança / preciso. 

(D) Outrora os analfabetos eram os que não iam à escola; hoje 
são os que a frequentam / preguiçosos. 

(E) O barômetro é um instrumento engenhoso que indica o 
tempo que estamos tendo / ocioso. 

 

3 

Todas as frases abaixo estão ligadas ao mundo do futebol e nelas 
se destaca uma expressão popular. 

Assinale a opção em que a mudança proposta de substituição de 
uma dessas expressões por linguagem formal está adequada. 

(A) “O Mundial de Futebol é competição e competição é 
guilhotina. Quem perder, dança.” / está eliminado. 

(B) “Não me considero um jogador violento. O problema é que às 
vezes fico de cabeça quente e tenho reações inesperadas.” / 
preocupado. 

(C) “Para ser técnico num país de 150 milhões de técnicos, só 
mesmo tendo um saco de ouro.” / bom-humor. 

(D) “O futebol brasileiro virou a casa da mãe Joana.” / espaço de 
corrupção. 

(E) “Os jornalistas de esporte só têm 50 perguntas que fazem em 
quaisquer circunstâncias. O diabo é que, se você der 
oportunidade, eles fazem todas elas.” / interessante. 

 

4 

Em todos os pensamentos abaixo, o enunciador teve a 
preocupação de construir frases com paralelismo sintático. 

Assinale a opção que apresenta a frase em que essa preocupação 
acaba por gerar um erro gramatical. 

(A) Eu pego as lendas e as transformo em coisas comuns; Mozart 
pega as coisas comuns e as transforma em lendas. 

(B) Sucesso é conseguir o que você quer e felicidade é gostar do 
que você conseguiu. 

(C) As grandes épocas dizem: a arte. As épocas medíocres dizem: 
as artes. 

(D) A crítica é fácil e a arte é difícil. 

(E) Felicidade é alguém para amar, algo para fazer e algo para 
aspirar. 

 

5 

Nas opções a seguir aparecem adjetivos em sequência; assinale a 
frase em que essa sequência mostra uma intensificação no 
sentido dos adjetivos. 

(A) A mera preocupação gramatical só produz escritores 
entanguidos, enfezados, pesadões e desluzidos. 

(B) Autores são como gatos porque são quietos, amáveis e sábias 
criaturas, e os gatos se parecem com os autores pelas 
mesmas razões. 

(C) O avião é ainda o meio mais seguro, rápido, sofisticado e caro 
para se chegar atrasado a qualquer lugar. 

(D) Quantas bonitas, belas, lindas árvores deram sua vida para 
que o escândalo do dia pudesse chegar sem atraso a um 
milhão de leitores. 

(E) Com a notícia todos ficaram inquietos, alarmados, temerosos 
e preocupados com o destino da empresa. 

 

6 

Assinale a opção que apresenta a frase em que a oração reduzida 
foi substituída adequadamente por uma oração desenvolvida. 

(A) Há apenas um dever: o de sermos felizes / de que fôssemos 
felizes. 

(B) Felicidade é como um beijo: você deve compartilhar para 
aproveitá-lo / para que o aproveitasse. 

(C) Felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir / sem 
que a possuamos. 

(D) As pessoas mais felizes são aquelas que não têm nenhuma 
razão específica para serem felizes, exceto pelo fato de que 
elas são / para terem felicidade. 

(E) Você não será feliz com mais até ser feliz com o que você já 
tem / até que sejam felizes com o que você já tem. 

 

7 

“Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande 
cesta de lixo.” 

Sofre esse pensamento, assinale a afirmativa correta. 

(A) A forma diminutiva escrivaninha mostra valor depreciativo. 

(B) A conjunção e equivale a uma adversativa. 

(C) os adjetivos pequena/grande mostram uma incoerência. 

(D) a locução de lixo indica uma qualidade de cesta. 

(E) o adjetivo grande tem valor dimensional. 
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8 

Em todas as frases abaixo houve a utilização do advérbio onde. 

Assinale a opção que apresenta a frase em que, segundo a 
gramática tradicional, deveria ser usada a forma mais adequada 
aonde. 

(A) Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode 
fazer seu ninho. 

(B) Se você já construiu castelos no ar, não tenha vergonha deles. 
Estão onde devem estar. Agora, dê-lhes alicerces. 

(C) Quantas vezes eu descobri onde eu deveria ir apenas por 
partir para algum outro lugar. 

(D) O importante da vida não é a situação onde estamos, mas a 
direção para a qual nos movemos. 

(E) Um bom lugar para você começar é de onde você está. 

 

9 

“Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, 
encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu 
conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao 
pé de mim, falou da Lua e dos ministros, e acabou recitando-me 
versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem 
inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava 
cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para 
que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.” 
 

Esse é o início do romance Dom Casmurro; é correto afirmar, 
sobre esse texto, que se trata de texto 

(A) narrativo com sequências descritivas e argumentativas. 

(B) narrativo com sequências descritivas. 

(C) descritivo, com sequências narrativas e argumentativas. 

(D) narrativo com sequências expositivas. 

(E) descritivo com sequências descritivas e expositivas. 

 

10 

Em todas as frases abaixo ocorrem locuções adverbiais.  

Assinale a frase em que uma dessas locuções foi substituída por 
um advérbio de valor equivalente. 

(A) “Nenhum banco morre de repente.” / subitamente. 

(B) “As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até 
mesmo do pior para o melhor.” / inconvenientemente. 

(C) “Um homem muito lido nunca cita com precisão.”/ 
claramente. 

(D) “O sol é novo a cada dia.” / repetidamente. 

(E) “Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público.” / 
francamente. 

 

 

Raciocínio Lógico 

11 

O produto de dois números naturais é 96. Somando-se 5 
unidades a um dos fatores o novo produto é 156. 

A soma dos dois números é 

(A) 12. 

(B) 14. 

(C) 16. 

(D) 18. 

(E) 20. 

 

12 

Em um reino distante, o supersticioso rei extinguiu as sextas-
feiras e, assim, cada semana passou a ter, apenas, 6 dias. Em 
certo ano não bissexto, o primeiro dia do ano caiu em uma 
quarta-feira. 

O último dia desse ano caiu em  

(A) uma segunda-feira. 

(B) uma terça-feira. 

(C) uma quinta-feira. 

(D) um sábado. 

(E) um domingo. 

 

13 

Renato pagava de aluguel 25% do seu salário. Certo dia ele foi 
promovido na empresa onde trabalha e passou a ganhar 40% a 
mais do que ganhava antes.  

A porcentagem que o valor do aluguel representa do seu novo 
salário é de, aproximadamente, 

(A) 12%. 

(B) 14%. 

(C) 16%. 

(D) 18%. 

(E) 20%. 

 

14 

Verifique, em cada um dos casos abaixo, se a conclusão decorre 

logicamente das duas premissas apresentadas e assinale V 
quando a conclusão decorre logicamente das duas premissas e F 
em caso contrário. 
 

Caso I  

• Todo adolescente gosta de namorar. 

• Maria é adolescente. 

Conclusão: Maria gosta de namorar. 

Caso II  

• Todo felino gosta de dormir. 

• Gato gosta de dormir. 

Conclusão: Gato é um felino. 

Caso III  

• Todos os professores gostam de cinema. 

• Existem advogados que são professores. 

Conclusão: Todos os advogados gostam de cinema. 
 

As conclusões são, segundo a ordem dos casos apresentados, 
respectivamente,  

(A) V – F – F. 

(B) F – V – F. 

(C) F – F – V. 

(D) V – V – F. 

(E) V – V – V. 
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15 

Considere a sentença:  

“Apaguei a luz e tranquei a porta.” 

A negação lógica dessa sentença é 

(A) Não apaguei a luz e tranquei a porta. 

(B) Apaguei a luz e não tranquei a porta. 

(C) Não apaguei a luz e não tranquei a porta. 

(D) Não apaguei a luz ou não tranquei a porta. 

(E) Se não apaguei a luz então não tranquei a porta. 

 

16 

Em uma turma de 10 alunos, as notas dos alunos em uma 
avaliação foram: 
 

6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 
 

O desvio padrão dessa lista de notas é, aproximadamente, 

(A) 0,8. 

(B) 0,9. 

(C) 1,1. 

(D) 1,3. 

(E) 1,5. 

 

17 

No quadriculado abaixo um polígono foi desenhado no interior 
do retângulo. 

 

A porcentagem que a área do polígono representa da área do 
retângulo é 

(A) 40%. 

(B) 42,5%. 

(C) 45%. 

(D) 47,5%. 

(E) 50%. 

 

18 

Duas crianças jogam par ou ímpar. Nesse jogo, um dos 
participantes escolhe “par” e o outro fica com “ímpar”. Em 
seguida, e simultaneamente, mostram 1, 2, 3, 4, ou 5 dedos de 
uma mão. A soma dos números de dedos será par ou ímpar, e 
fica decidido o vencedor. 

A probabilidade de que o jogador que escolhe “impar” ganhe o 
jogo é de 

(A) 0,46. 

(B) 0,48. 

(C) 0,50. 

(D) 0,52. 

(E) 0,54 

 

 

Noções de Informática 

Gabriela é professora e costuma registrar os resultados das 
avaliações de seus alunos numa planilha eletrônica MS Excel. 
Uma amostra dessa planilha é exibida a seguir. 

 

 
   

A AMOSTRA ACIMA SERÁ USADA NA RESOLUÇÃO DAS 
PRÓXIMAS TRÊS QUESTÕES. 

 

19 

A cada novo período escolar, Gabriela importa a lista dos alunos 
diretamente dos bancos de dados da escola para sua planilha. 

Assinale o tipo de arquivo adequado para a transferência desses 
dados. 

(A) .csv 

(B) .doc 

(C) .jpg 

(D) .pdf 

(E) .png 

 

20 

Na planilha de Gabriela, os ícones foram escolhidos e 
preenchidos automaticamente, de acordo com os valores da 
quarta coluna. 

Assinale o recurso que permite a apresentação desses ícones.  

(A) Classificar e filtrar. 

(B) Formatação condicional. 

(C) Inserir equação. 

(D) Layout & estilos. 

(E) Validação de dados. 

 

21 

A fórmula presente na célula D4, na planilha de Gabriela, é 
necessariamente 

(A) =(B+D)/2 

(B) =B4+C4/2,0 

(C) =(B4+C4)/2 

(D) =[B4+C4] div 2 

(E) =(B4+C4) div 2 
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22 

Analise o trecho de uma planilha MS Excel na qual foram 
aplicados filtros em quatro colunas. 
 

 
 

Foram selecionados os seguintes valores. 

Coluna A:  1, 5, 13; 

Coluna B: 2; 

Coluna C: todos os valores; 

Coluna D: todos os valores. 
 

Assinale o número de linhas exibidas após as seleções, sem 
contar a linha de títulos. 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

(E) Quatro. 

 

23 

Maria tem uma coleção de fotos, com um tamanho médio de 320 
KB por foto.  Considerando essa média, assinale o maior número 
(aproximado) de fotos que poderiam ser armazenadas num 
pendrive de 16 GB. 

(A) 2.000 

(B) 5.000 

(C) 20.000 

(D) 50.000 

(E) 200.000 

 

24 

Considere um comando de localização no MS Word, onde o texto 
a localizar é 

voluptatem 

e a única opção de busca avançada escolhida foi  

“Localizar apenas palavras inteiras”. 

O texto objeto da busca é exibido a seguir. 

Lorem ipsum dolor sit amet. Eos voluptatem dolores id mollitia 
dolor ad necessitatibus quia aut libero sunt non voluptatem nisi! 
Et modi voluptas qui rerum voluptas eos amet dicta et 
consequatur amet aut eligendi voluptatem ea laudantium 
molestias. 

Assinale o número de ocorrências localizadas. 

(A) Zero. 

(B) Uma. 

(C) Duas. 

(D) Três. 

(E) Quatro. 

 

25 

Joana estava a pesquisar o ex-presidente do Brasil Wenceslau 
Braz, e usou o Google para realizar buscas na Internet. 
Entretanto, recebeu muitos resultados que tratavam, além do ex-
presidente, de municípios e/ou endereços em diversas cidades 
brasileiras. 

Assinale o texto de busca que retorna resultados mais de acordo 
com os interesses de Joana. 

(A) "Wenceslau Braz" 

(B) "Presidente Wenceslau Braz" 

(C) "Presidente Wenceslau Braz" exceto prefeitura, avenida 

(D) "Presidente Wenceslau Braz" -prefeitura -avenida -rua -av 

(E) "Presidente Wenceslau Braz" -(prefeitura avenida rua av) 

 

26 

No guia Layout de Página do MS Word, é possível inserir diversos 
tipos de “quebras” no texto de um documento. 

Assinale a lista que contém apenas quebras permitidas. 

(A) cabeçalho, rodapé, página, coluna. 

(B) página e coluna, cabeçalho. 

(C) página e coluna. 

(D) página, coluna, seção. 

(E) página, seção, cabeçalho, rodapé. 

 

 

Legislação 

27 

Com base nos direitos e deveres em relação a crianças e 
adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, analise as afirmativas a seguir. 

I. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e 
contra ações violentas e vexatórias cabe à família. 

II. A criação e a educação no seio da família e, 
excepcionalmente, da família substituta é um direito da 
criança e do adolescente. 

III. O direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e 
orientação, em caso de necessidade.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

28 

Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de 
violência física, apesar de a direção da escola já ter se reunido 
com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção 
direta.  

Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar o(a)    

(A) Conselho Tutelar. 

(B) Ministério Público.  

(C) Defensoria Pública. 

(D) Juizado de Menores. 

(E) Vara da Infância e Juventude. 
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29 

Considerando o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos (PNEDH), analise as afirmativas a seguir e assinale (V) 
para a verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Prevê ações de educação não formal com atuação de 
movimentos sociais e entidades civis, no intuito de 
sensibilizar e formar uma consciência crítica. 

(  ) Compreende a educação em Direitos Humanos como aspecto 
fundamental para a construção de uma sociedade justa, 
equitativa e democrática. 

(  ) Considera que a educação deva articular a apreensão de 
conhecimentos historicamente construídos sobre Direitos 
Humanos e sua relação com os diversos contextos.  

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) F – V – F. 

(B) F – V – V. 

(C) F – F – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 

 

30 

Sobre os PCNs, analise as afirmativas a seguir. 

I. Os PCNs são documentos situados historicamente, o que 
implica um processo periódico de avaliação e revisão, a ser 
coordenado pelo MEC. 

II. Os PCNs regem objetivos, conteúdos e formas de avaliação da 
base comum e da parte diversificada dos currículos em todo 
território nacional. 

III. Cada instituição escolar elabora sua proposta curricular à luz 
dos PCNs, contextualizando-a em seu projeto educativo, o 
que lhe garante identidade pedagógica.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

 

Fundamentos da Educação 

31 

A valorização das aptidões individuais e da autoeducação, 
considerando o aluno como sujeito do conhecimento, e a adoção 
de práticas de ensino centradas no aluno e no grupo, são 
aspectos próprios da concepção pedagógica 

(A) liberal e renovada. 

(B) liberal e tecnicista. 

(C) progressista e libertária. 

(D) libertária e renovada progressista. 

(E) progressista e crítico-social dos conteúdos.   

 

32 

Leia o trecho a seguir.  

O pequenino índio, que se inicia nos segredos da guerra e na arte 
da caça e da pesca, educa-se por um processo direto e vital, cuja 
eficiência nunca é demais acentuar. A sua educação é o seu 
próprio crescimento. Ele cresce em habilidade, em vigor, em 
coragem, em impulso, cresce em comando e domínio das 
circunstâncias do seu ambiente. O pequenino civilizado cresce na 
escola, onde, em vez de um arco, lhe dão um livro e, em vez da 
vida, um ambiente artificial e mecânico de noviciado.  

TEIXEIRA, Anísio. Aspectos Americanos de Educação. 1928. 

Com base no texto, a respeito das tendências pedagógicas 
contemporâneas, analise as afirmativas a seguir. 

I. Anísio Teixeira defende uma educação ativa, baseada em 
propostas integradas à vida social, e condena a educação 
vigente em seu tempo. 

II. Anísio Teixeira absorve a concepção de ensino-aprendizagem 
na qual o aluno é o protagonista de seu processo de 
educação. 

III. Anísio Teixeira apresenta uma filosofia da educação baseada 
na integração entre teoria e prática.  

Está correto o que se afirma em  
(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

33 

A Educação em Direitos Humanos (EDH) é um processo 
sistemático e multidimensional importante para orientar a 
formação do sujeito de direitos no Brasil. 

As afirmativas a seguir caracterizam corretamente a EDH, à 

exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Deve ser transversal ao currículo escolar, para oferecer aos 
alunos uma base teórica capaz de nortear práticas de 
tolerância e de respeito à diversidade. 

(B) Articula a apreensão de conhecimentos historicamente 
construídos sobre Direitos Humanos e sua relação com os 
contextos local, nacional e internacional. 

(C) Contribui para a afirmação de valores, atitudes e práticas 
sociais que expressem a cultura dos Direitos Humanos em 
todos os espaços da sociedade. 

(D) Desenvolve processos participativos e de construção coletiva, 
utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. 

(E) Privilegia uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos 
jurídicos e históricos que constituíram os Direitos Humanos 
ao longo do tempo. 

 

34 

O conceito de escola inclusiva está embasado no princípio da 

(A) integração progressiva dos portadores de necessidades 
especiais ao convívio social. 

(B) igualdade de oportunidades educacionais e sociais a que 
todos os alunos têm direito. 

(C) disciplinarização dos alunos com deficiências para sua 
adaptação à vida em sociedade. 

(D) adequação à realidade social dos alunos com deficiência para 
torná-los economicamente funcionais. 

(E) convivência com a diversidade como experiência fraterna e 
humanizadora para os alunos normais. 
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35 

Sobre o papel da educação para a sociedade brasileira, relacione 
as concepções pedagógicas listadas a seguir, à função social que 
cada uma atribuía à escola. 

I. Pedagogia Tradicional (meados do século XIX a 1930) 

II. Pedagogia Nova (1930 a 1970) 

III. Pedagogia Tecnicista (1970 a 1980) 

IV. Pedagogia Histórico-Crítica (1980 em diante) 

(  ) Instrumento de correção da marginalidade e de adaptação 
dos indivíduos às normas sociais, mas respeitando as 
individualidades e incentivando a aceitação mútua. 

(  ) Meio para discutir os conteúdos culturais e historicamente 
atribuídos ao currículo, inclusive substituindo os conteúdos 
formais por conteúdos reais, dinâmicos e concretos. 

(  ) Dispositivo para formar indivíduos eficientes, capazes de 
contribuir para o aumento da produtividade da sociedade, 
investindo em escolas técnicas. 

(  ) Antídoto à ignorância para todos, difundindo a instrução e 
transmitindo de forma sistematizada e gradual 
conhecimentos acumulados pela humanidade. 

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a 
ordem apresentada. 

(A) I – IV – III – II. 

(B) III – II – IV – I. 

(C) II – IV – III – I. 

(D) IV – I – II – III. 

(E) II – I – III – IV. 

 

36 

Sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, 
analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e 
(F) para a falsa. 

(  ) Os princípios e objetivos curriculares para o Ensino 
Fundamental e Médio são implantados considerando-se uma 
formação básica comum e uma parte diversificada.  

(  ) A Educação Especial é uma modalidade transversal a todas as 
etapas e modalidades e deve ser prevista no projeto político 
pedagógico da unidade escolar. 

(  ) As escolas privadas e os sistemas de ensino devem cumprir a 
exigência mínima de 70 % do que prevê a LDB quanto à carga 
horária e à duração do ano letivo.  

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V – V – F. 

(B) V – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – F – F. 

(E) V – V – V. 

 

37 

Considerando as implicações do processo de transposição 
didática, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a 
verdadeira e (F) para a falsa. 

(  ) Diminui as fronteiras entre os diversos ramos do saber e 
torna o conhecimento interdisciplinar no intuito de integrar 
os currículos. 

(  ) Transforma o conhecimento acadêmico em escolar, 
segmentando-o conforme os anos de escolaridade, e 
ordenando-o em unidades e tópicos. 

(  ) Organiza o trabalho didático-pedagógico em eixos temáticos 
que perpassam todas as disciplinam, verticalizando o 
currículo.  

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V – V – F. 

(B) V – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) V – F – F. 

(E) F – V – F. 

 

38 

Sobre os processos de organização curricular, de acordo com as 
diretrizes nacionais para a Educação Básica, analise as afirmativas 
a seguir. 

I. A difusão de valores fundamentais, como respeito ao bem 
comum e à ordem democrática, é princípio válido para todos 
os currículos.  

II. O planejamento do currículo deve partir da realidade 
concreta e estar voltado para atingir as finalidades legais da 
educação, definidas no projeto coletivo da escola. 

III. O currículo das escolas indígenas deve adequar metodologias 
didáticas e pedagógicas às características próprias de 
transmissão do saber indígena. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

 

39 

As opções a seguir apresentam contribuições das novas 
tecnologias da informação para a prática pedagógica, à exceção 

de uma. Assinale-a. 

(A) Minimizar a interrupção educacional em momentos de crise, 
conflito e desastre. 

(B) Expandir a aprendizagem formal, tornando mais eficiente o 
controle de tarefas. 

(C) Criar novas comunidades de estudantes, engajando pessoas 
com interesses vocacionais afins. 

(D) Melhorar a aprendizagem de estudantes com deficiências 
físicas, diminuindo as distâncias sociais. 

(E) Extrapolar a sala de aula e levar a aprendizagem para 
ambientes que maximizam a compreensão.  
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40 

Sobre o projeto político pedagógico da escola, assinale a 
afirmativa correta. 

(A) Confere identidade à instituição de ensino na medida em que 
divide os alunos de acordo com suas capacidades físicas e 
cognitivas. 

(B) Decorre da participação coletiva da comunidade que, 
conjuntamente, elabora o marco legal, independente dos 
poderes públicos.  

(C) Resulta da autonomia da comunidade interna e externa em 
planejar a identidade e a gestão da instituição de ensino, 
tendo em vista a base legal. 

(D) É concebido pelo corpo diretivo que, em casos excepcionais, 
consulta os professores, de modo a adaptar as diretrizes 
legais às realidades locais. 

(E) Relativiza os critérios qualitativos, ao descentralizar a 
concepção e a gestão do ensino, tornando o mérito um 
assunto secundário na avaliação dos estudantes. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 41 TO 48: 

 

TEXT I 

English Language Teaching in Brazil: A Gap in Policy, Problems in 
Practice 

[…] 

Both PCN-EF (Brazil, 1998) and PCN-EM (Brazil, 2000) present 
progressive ideas about how a foreign language should be taught 
in the basic education classroom. Such ideas include a social 
interactionist view of language, which aligns with contemporary 
research in second language teaching and means a shift from the 
traditional grammar-translation method largely employed in 
Brazilian schools in previous decades. The Parameters also 
recommend interdisciplinary work, the implementation of cross-
curricular themes, formative assessment in addition to 
summative, a value of students’ prior knowledge and position as 
critical subjects, and, thus, an approach to teaching as 
negotiation that aims to educate students for the full exercise of 
citizenship, which includes the notions of respect for difference 
and diversity that can be promoted by the teaching and learning 
of foreign languages. However, the Parameters fail in pointing 
out the necessary conditions for this teaching and learning 
process to occur. For example, they acknowledge that reading 
and writing should be focused on to the detriment of listening 
and speaking due to the difficulties faced by the teacher in basic 
education (Brazil, 1998): large classrooms, lack of appropriate 
resources including class and preparation time for the teacher 
and opportunities for the students to be exposed to the language 
outside the classroom, and, in many situations, teachers’ lack of 
knowledge of the subject matter. Instead, what they should do is 
to actively propose that a smaller number of students sit in 
English classes – as it was allowed by LDB 1996 and continues to 
be so by LDB 2015, that more class and preparation time be 
granted the teacher, that schools have English resources that 
students can access to familiarise themselves with the language, 
and that better teacher education be implemented. When 
neither PCN-EF nor PCN-EM provides solutions to the obstacles 
for satisfactory ELT in basic education and yet acknowledge that 
knowing a foreign language is beneficial, they are implicitly 
promoting the privatisation of ELT because they are directing 
students to private language centres (Capuani and Venera, 2016). 
There are several problems with this position given that the right 

to free education provided by the state is guaranteed by the 
Brazilian constitution. […] 

 

By Fernanda Batista. Published online: July 17, 2020. Available at  

https://www.researchgate.net/publication/343019740_English_Language
_Teaching_in_Brazil_A_Gap_in_Policy_Problems_in_Practice [accessed 
Oct 19 2021]. 

 

41 

In the title, the phrase “A Gap in Policy” means that 

(A) strategies for ELT in schools are now comprehensive. 

(B) the regulations to be mentioned are incomplete. 

(C) more police will help solve the problems. 

(D) law enforcement in schools is welcome. 

(E) new rules will soon be implemented. 

 

42 

Based on the information provided by Text I, mark the 
statements below as true (T) or false (F).  

(  ) The PCN-EF and PCN-EM back grammar-translation methods. 

(  ) The author believes the Parameters have overlooked some 
relevant issues.  

(  ) According to the author, the new regulations are in tune with 
the latest research in the area.  

The statements are, respectively, 

(A) F – F – T. 

(B) F – T – T. 

(C) T – F – T. 

(D) F – T – F. 

(E) T – T – F. 

 

43 

The author’s point of view is that ELT in basic education should be   

(A) made available to students in a few selected schools. 

(B) limited to places where teachers have been trained. 

(C) taught to students in large classroom conditions. 

(D) offered without charge to the population. 

(E) provided by private language centres. 

 

44 

When the sentence begins with “Instead”, as in “Instead, what 
they should do” (l. 24), it indicates a(n) 

(A) assurance.  

(B) prediction. 

(C) obligation. 

(D) alternative. 

(E) illustration. 

 

45 

The verb in “a foreign language should be taught” (l. 2) is in the 
same voice as in 

(A) Schools have been demanding changes for some time. 

(B) Directors are reluctant to implement the regulations. 

(C) The law should have comprehended all citizens. 

(D) Teachers should be well-versed in literature. 

(E) Old videos and recordings may be put to use. 
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46 

The word “yet” in “and yet acknowledge” can be replaced 
without change in meaning by   

(A) but. 

(B) nor. 

(C) still. 

(D) since. 

(E) while. 

 

47 

“Due to” in “due to the difficulties faced by the teacher in basic 
education” (l. 19) means the same as the underlined phrase in 

(A) owing to the students’ reactions.                                          

(B) instead of the problems they had. 

(C) in spite of the students’ bad health. 

(D) apart from the educational changes. 

(E) prior to the new educational regulations. 

 

48 

When the author writes that “what they should do” (l. 24), the 
reader understands she will 

(A) give a permission. 

(B) exploit a possibility. 

(C) determine a prohibition. 

(D) conform to an instruction. 

(E) suggest some recommendations. 

 

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 49 TO 53: 

 

TEXT II 

 
“If you don’t like school, just remember what it was like when 
you had me as a teacher.” 

Source:https://www.newyorker.com/cartoons/dailycartoon/page/10 

 

49 

The function of the cartoon is to 

(A) flatter. 

(B) amuse. 

(C) advise. 

(D) preach. 

(E) reproach. 

 

50 

In the cartoon, the speech is addressed to the 

(A) child. 

(B) parent. 

(C) author. 

(D) reader. 

(E) teacher. 

 

51 

It is implied that homeschooling was 

(A) useful. 

(B) efficient. 

(C) engaging. 

(D) delightful. 

(E) disagreeable. 

 

52 

The underlined word in “what it was like” functions in the same 
way as in 

(A) The children seem to like their free time. 

(B) There were like two hundred students there. 

(C) The school stood like a monument in the square. 

(D) The school would like students to keep a distance. 

(E) The teacher should ask how students like the class. 

 

53 

“If” in “If you don’t like” indicates a 

(A) contrast. 

(B) certainty. 

(C) condition. 

(D) conclusion. 

(E) comparison. 
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READ TEXT III AND ANSWER QUESTIONS 54 TO 60: 

 

TEXT III 

Inclusive teaching in secondary ELT 

Building an inclusive secondary ELT classroom is not based on a 
set of steps to follow. It is rather a teaching mindset. When 
teachers provide teenage students with opportunities to share 
information about their identities and backgrounds, and show 
genuine interest, they are building a safe environment for all 
learners. Such personalised sharing in the English classroom is 
part of ‘diversity embracing’ that extends far beyond ‘a once a 
year fair’ about different cultures and backgrounds. 
Personalisation which includes diversity therefore becomes a 
process, not a one-off event which enables us to incorporate 
teenage students’ realities in our English teaching on a lesson by 
lesson basis. Thereby involving them (and their lives beyond the 
classroom) much more deeply in the language learning process. 
Another key aspect of inclusive teaching relates to secondary 
English teachers’ expectations and attitudes towards diversity. As 
educators of teenagers, we need to ensure we have the same 
high expectations of all our learners. We have to acknowledge 
and fight our own biases, bearing in mind that we are part of 
society with stereotypes, and are not free from making 
assumptions unconsciously about minority groups. As teachers 
are the model in the secondary classroom, not reproducing 
behaviors and roles that offend or oppress is part of our wider 
role as educators. Also, any comment that reinforces stereotypes 
or reproduces discriminatory speech should be tackled and 
deconstructed so that there is no ‘space’ for prejudice in our 
secondary English classrooms. 
Finally, inclusion should extend beyond the classroom. As Lekh 
maintains, ‘An inclusive school or classroom can only be 
successful when all students feel that they are truly part of the 
school community. This can only happen through open, honest 
discussion about differences and understanding and respecting 
people from all abilities and backgrounds. An inclusive 
environment is one where everyone feels valued’. Teaching 
inclusively at the secondary level requires a holistic approach 
with active learner involvement, constant questioning of 
ourselves and our materials, and full participation of the whole 
school community. 

 

Source: https://yltsig.iatefl.org/2020/03/06/bringing-diversity-into-the-
secondary-english-classroom-ila-coimbra-and-james-taylor/ 

 

54 

Based on the information provided by Text III, mark the 
statements below as true (T) or false (F). 

(  ) Inclusion should be restricted to the classroom environment. 

(  ) Teachers should avoid a reductionist approach to learning. 

(  ) Prejudice and stereotyping must be averted at all cost. 

The statements are, respectively, 

(A) T – F – T. 

(B) F – F – T. 

(C) F – T – F. 

(D) F – T – T. 

(E) T – T – F. 

 

55 

According to the text, in order to offer an inclusive classroom, the 
teacher needs to 

(A) adopt a set of attitudes. 

(B) take a specialized course. 

(C) organize a fair once a year. 

(D) discuss inclusivity in each class. 

(E) follow standardized procedures. 

 

56 

The approach discussed in the text assumes that students should 

(A) aim at getting high grades. 

(B) develop a sense of belonging. 

(C) learn how to follow school rules. 

(D) avoid talking about their background. 

(E) lower their expectations regarding learning. 

 

57 

The extract that offers an addition to previously given 
information is: 

(A) “Also, any comment that reinforces stereotypes or 
reproduces discriminatory speech […]”. 

(B) “When teachers provide teenage students with opportunities 
[…]”. 

(C) “Thereby, involving them (and their lives beyond the 
classroom) […]”. 

(D) “Finally, inclusion should extend beyond the classroom […]”. 

(E) “As Lekh maintains, […]”. 

 

58 

The adjective in “show genuine interest” is similar to 

(A) pretended. 

(B) doubtful. 

(C) random. 

(D) intense. 

(E) actual. 

 

59 

A “key aspect” (l. 14) is one that is 

(A) legal. 

(B) trivial. 

(C) natural. 

(D) crucial. 

(E) incidental. 

 

60 

In the phrase “safe environment” (l. 5), the word “safe” is to 
“safety” as 

(A) “child” is to “childhood”. 

(B) “strong” is to “strength”. 

(C) “obey” is to “obedience”. 

(D) “succeed” is to “successful”. 

(E) “achieve” is to “achievement”. 
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