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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 01 e 02 têm como base a leitura do Texto 01. 
Leia-o com bastante atenção para responder ao que se pede. 

 
Texto 01 

 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais 
e não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta 

informações novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram 
completamente de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram 

feitas com cheque, enquanto que 8% delas eram 
realizadas por meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os 
preços, o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma 
vez que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é 
incorreto afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma 
boa medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três 
empresas de cimento, porque elas estão ajudando a 
implantar o programa de construção de habitações 
populares de Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido 
em relação às expressões destacadas, no segmento transcrito 
do Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato 
tente obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo 
indeterminado, imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo 
habitual de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à 
pressuposição de que outros países da América enfrentam 
problemas com o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados 
abaixo, exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas 
político-econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas 
sociais, a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07

QUESTÃO 08



 
Prefeitura Municipal dos Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                     Cargo: Professor de Geografia / Nível Superior 

Página 4/13  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 

 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – 
e não foi –, converte-se em fonte de pressão 
inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a 
resposta de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a 
situação deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
 

 
 

 
O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB 9394/96 afirma que “Os currículos do ensino 
fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela.” 

 
Uma escola da rede pública de ensino, localizada na cidade de 
Recife-PE, reuniu seus/suas educadores(as) para fazer uma 
discussão sobre Currículo. Vários(as) educadores(as) 
participaram e fizeram diversas afirmações, tomando como 
referência suas interpretações sobre o Art.26 da LDB 9394/96 e 
respectivos parágrafos.  
 
A seguir transcrevemos algumas informações registradas nesse 
encontro pedagógico: 
 

1. a escola tem liberdade  de escolher a sua base 
nacional, incluindo as áreas do conhecimento,  que 
garantam a diversidade cultural e o número de dias 
letivos e carga horária exigidos; 

2. o ensino da arte constituirá componente curricular 
obrigatório, objetivando o desenvolvimento cultural 
dos alunos; 

3. o ensino da História do Brasil deverá privilegiar os 
conteúdos locais, para que se possa garantir o estudo 
da diversidade das culturas e das etnias, em nível 
nacional; 

4. os currículos  devem abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da língua portuguesa e da matemática; 

5. o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente do Brasil se 
constituem estudos obrigatórios; 

6. o ensino da língua estrangeira moderna  é obrigatório, 
a partir do 1º ano do ensino fundamental, ficando a 
critério da escola fazer opção por Inglês ou Espanhol. 

 
Com base, no que determina a LDB 9394/96, as 
informações corretas foram: 
 
A)  1, 2, 4. 
B)  2, 3, 5. 
C)  2, 4 e 5. 
D)  1, 3 e 6. 
E)  3, 4 e 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Do ponto de vista da legislação atual, dois princípios 
apresentados na   LDB 9394/96, relacionados à  gestão   do 
ensino público na educação básica, podem ser considerados 
como avanços no processo de construção da escola 
substantivamente democrática.  São eles: 

 
A) Participação dos profissionais da educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola e participação das 
comunidades escolar e local nos conselhos escolares ou 
equivalentes. 

B) Participação do grêmio estudantil nos conselhos escolares 
e participação dos diversos segmentos da comunidade 
local na elaboração do projeto político pedagógico da 
escola.. 

C) Participação dos professores na gestão da escola e 
participação da representação estudantil e das famílias nos 
projetos de ensino-aprendizagem. 

D) Participação dos educadores na elaboração de seus 
planejamentos de ensino e participação das comunidades 
local e regional nas principais decisões e eventos da escola. 

E) Participação da comunidade na vida escolar e 
participação dos gestores na vida da comunidade para 
garantir a tomada de decisão. 

 
 
 
 

A observação do cotidiano escolar, em muitas escolas 
das redes pública e privada, aponta para um confronto entre 
duas lógicas na organização do trabalho pedagógico e nos 
processos de ensino e aprendizagem. Constatam-se práticas 
fundamentadas na visão interacionista  e na  abordagem 
inatista.  

Na visão interacionista, por exemplo, o processo de 
construção do conhecimento é uma questão relevante e precisa 
ser objeto de reflexão dos(as)  educadores(as). Entre vários 
princípios, que norteiam essa abordagem, podemos destacar: 

 
A) o sujeito aprendiz é passivo e determinado pelos 

ensinamentos e orientações  de seus(suas) professores(as); 
B) a aprendizagem, como um processo socialmente 

construído, é datada e situada historicamente; 
C) o sujeito aprendiz é dinâmico e ativo na construção das 

aprendizagens; 
D)  a  interação, numa perspectiva dialética, é princípio 

organizador da ação pedagógica;   
E)  a aprendizagem tem por base uma predisposição inata que 

está  condicionada à herança genética e aos fatores de 
maturação. 

 

a mediação, numa abordagem positivista, orienta a construção 
do conhecimento crítico. 
 

A) Só a 2, 3 e 4. 
B) Só a 1, 5 e 6. 
C) Só a 1, 2 e 3. 
D) Só a 2, 3, e 5 
E) Só  4, 5 e 6. 

QUESTÃO 11 QUESTÃO 12

QUESTÃO 13
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Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, 
apresenta vários saberes necessários à formação do(a) 
educador(a). Um deles diz respeito à “nossa responsabilidade 
ética no exercício de nossa tarefa docente”. Ele explica que 
educadores e educandos não podem escapar à rigorosidade 
ética e que é preciso distinguir “a ética menor, restrita, do 
mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro” da 
“ética universal do ser humano”, indissociável do processo de 
humanização.  Na ótica freireana, podemos afirmar que... 
 
A) a educação bancária defende a ética universal do ser 

humano, pois garante uma educação para todos(as) 
brasileiros(as). 

B) a ética é inseparável da prática educativa, enquanto prática 
formadora, comprometida com a formação plena do ser 
humano. 

C) a prática educativa, que se compromete com a formação 
plena do ser humano, está vinculada à ética do mercado. 

D) a ética do mercado e a ética universal do ser humano são 
convergentes, pois visam à  democratização da educação. 

E) cada professor(a)  deve ter a autonomia de aprovar ou 
reprovar seus(suas) estudantes, porque tem a 
responsabilidade ética  no exercício de sua prática 
educativa. 

 
 
 
 

A questão do currículo ganha força no debate sobre a 
qualidade da educação brasileira e, em especial, sobre a 
(re)criação da escola substantivamente democrática. Um dos 
conceitos centrais dessa discussão é a articulação entre 
currículo e cultura. Os curriculistas críticos afirmam que não se 
pode ignorar ou desprezar a força das determinações materiais, 
porém a cultura é uma prática produtiva, um espaço 
constituidor, que dispõe de relativo grau de autonomia em 
relação à esfera econômica. Nesse sentido, a cultura... 
 
1. pode ser entendida como campo no qual se travam lutas em 

torno do processo de significação do mundo social; 
2. constitui-se no núcleo da identidade dos diferentes grupos 

sociais e povos, não podendo ser reduzida a mero 
subproduto ou reflexo da estrutura social vigente. 

3. constitui-se em estruturante profundo do cotidiano de todo 
grupo social; 

 
A) Só a 1 está correta. 
B) Só a 2 está correta. 
C) Sá a 1 e 3 estão corretas. 
D) Só a 2 e 3 estão corretas. 
E) 1, 2 e 3 estão corretas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Durante uma reunião de pais e professores(as), numa 
escola de ensino fundamental e médio da rede privada da 
cidade de João Pessoa – PB,  a diretora comunicou aos 
participantes algumas mudanças curriculares. Explicou que, nas 
7ª e 8ª séries do ensino fundamental, seriam introduzidas duas 
disciplinas: Iniciação Científica e Estudos africanos e cultura 
brasileira. Houve reação da plenária, pois muitos pais (grupo 1) 
defendiam a idéia de que deveriam ser aumentadas as aulas de 
Matemática e Língua Portuguesa, pois estas seriam mais 
necessárias para o vestibular. Alguns responsáveis (grupo 2) se 
pronunciaram a favor das mudanças e solicitavam que temas 
como sexualidade, preconceitos, multiculturalismo e religião 
também integrassem a nova proposta. Parecia haver consenso 
quanto à Iniciação Científica, sendo que o primeiro grupo 
insistia que os temas de pesquisa estivessem ligados aos 
conteúdos de cada disciplina, enquanto o segundo defendia a 
estimulação de temas livres, geradores da curiosidade das 
crianças e dos jovens. 

 
Analisando-se essa situação, pode-se perceber com clareza que: 
 
A) O grupo 2 entende currículo como um conjunto de 

disciplinas, cujos conteúdos e métodos devem estar a 
serviço das exigências sociais. 

B) O grupo 1 tem uma visão conservadora de currículo, 
enfatizando uma abordagem crítica dos conteúdos 
veiculados pela escola. 

C) O grupo 2 assume uma posição ingênua de currículo, pois 
os temas defendidos podem ser aprendidos muito melhor 
na prática social. 

D) Os grupos 1 e 2 têm a mesma visão de currículo e precisam 
construir consensos em prol dos(as) estudantes. 

E) O grupo 2 apresenta uma compreensão crítica de currículo, 
articulando-o diretamente a questões da cultura, 
procurando romper com a visão conservadora da 
organização curricular tradicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16
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Segundo Philippe Perrenoud (2000) a noção de 
competência designa “uma capacidade de mobilizar diversos 
recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. Ele 
explica que as competências não são elas mesmas saberes ou 
atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos. 
“O exercício da competência passa por operações mentais 
complexas subentendidas por esquemas de pensamento, (...), 
que permitem determinar (mais ou menos consciente e 
rapidamente) e realizar (de modo mais ou menos eficaz) uma 
ação relativamente adaptada à situação”. 

 
Com relação à formação de competências profissionais na área 
de educação, torna-se necessário compreender que: 
 
A) as competências profissionais constroem-se em processos 

de formação, mas, também, com base no trabalho diário de 
cada professor(a), de uma situação prática à outra. 

B) há necessidade de mais formação teórica do que de análise 
de situações práticas, para que sejam construídas as 
competências profissionais. 

C) a mobilização dos profissionais da educação garante o 
trabalho com operações mentais complexas necessárias aos 
processos de formação docente. 

D) o relato das práticas pedagógicas é condição mais 
importante para a formação de competência  profissional 
do que estudos teóricos sobre os fundamentos dessas 
ações. 

E) as competências mobilizam os profissionais da educação a 
perceberem a importância do trabalho coletivo dentro da 
escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leia com atenção o que escreve Tomaz Tadeu da Silva, quando 
compara as teorias tradicionais de currículo com as teorias 
críticas. Em seguida, analise a situação abaixo, procurando 
identificar os fundamentos teóricos e metodológicos que a 
embasam. 
 

“As teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e 
adaptação. As teorias críticas são teorias de desconfiança, 
questionamento e transformação social”      
                                                                      (Tomaz Tadeu da Silva) 

 
Situação – Um professor de Matemática da 8ª série, de uma 
escola pública, situada na área do “Grande Recife”, durante os 
dois primeiros meses letivos, constatou que mais de 50% de 
seus(suas) alunos(as) “não apresentavam aprendizagens 
satisfatórias em conteúdos que deveriam ter sido aprendidos nas 
5ª, 6ª e 7ª séries”. Muito contrariado, foi conversar com a 
coordenação pedagógica para que fossem tomadas as devidas 
providências, pois ele não poderia se responsabilizar pelos 
“erros cometidos pelos(as) estudantes, em decorrência das 
falhas do processo avaliativo realizado por docentes dos anos 
anteriores”.  A coordenação pedagógica reuniu os(as) 
professores(as) de Matemática e apresentou o problema. No 
calor da discussão, todos(as) afirmavam que tinham ensinado 
todo o programa e que também não podiam assumir 
responsabilidade pela falta de aprendizagem da turma. Após 
várias opiniões, ficou acordado que o professor da 8ª série 
deveria ministrar algumas aulas de revisão e aplicar novas 
provas. Dependendo dos resultados, a coordenação deveria 
fazer uma reunião com as famílias, solicitando apoio paralelo às 
aulas regulares, alertando os responsáveis sobre os perigos de 
reprovação. Na sala de aula, a reclamação era geral! 
 
Qual dessas informações melhor traduz a relação entre a citação 
de Tomaz Tadeu da Silva e a prática curricular observada nessa 
escola? 
 
A) As teorias tradicionais orientaram o processo de construção 

curricular e nortearam a elaboração de soluções críticas e 
criativas para o problema  apresentado pelos(as) 
professores(as) da área de Matemática. 

B) As teorias críticas embasaram as propostas apresentadas de 
superação das dificuldades dos estudantes e facilitaram a 
solução do problema na 8ª série e nas demais disciplinas 
do currículo. 

C) Os encaminhamentos construídos pelo coletivo pedagógico   
demonstraram que existe uma forte tendência conservadora 
na concretização das práticas curriculares, na área de 
Matemática. 

D) A coordenadora pedagógica, de tendência tradicional, 
procurava resolver o problema para ajustar a situação e 
adaptar os (as) estudantes aos novos desafios, enquanto 
os(as) professores(as) se posicionavam numa perspectiva 
crítica de currículo. 

E) Os(As) professores(as) demonstraram disponibilidade em 
rever suas posições tradicionais e encontrar, junto com a 
coordenação pedagógica soluções participativas com os(as) 
estudantes e suas famílias. 

 

QUESTÃO 17 QUESTÃO 18
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A avaliação ganha força nos debates sobre a melhoria da 
qualidade da escola e sobre a garantia das aprendizagens 
básicas. Sabe-se que a avaliação não é uma prática  isolada, ela 
é um ato político e  está diretamente articulada ao movimento 
curricular. J. G. Sacristán afirma que “O currículo se tece num 
clima de avaliação”. E, como explica Targélia Albuquerque “A 
avaliação é uma estratégia de gestão educacional dentro e fora 
da sala de aula”. Numa perspectiva democrática, a escola 
precisa investir em processos avaliativos dialógicos, que 
garantam a participação dos(das) estudantes e de suas famílias, 
para que sejam criadas as condições favoráveis à aprendizagem 
significativa do ponto de vista pessoal e social. Nesse sentido, 
precisa-se compreender a avaliação da aprendizagem... 
 
A) no jogo de relações sociais que se materializa em 

diferentes tempos e espaços educativos, para que se 
coloque a avaliação a serviço das aprendizagens dos(as) 
estudantes e da reorientação curricular, objetivando a 
construção de uma escola comprometida com a qualidade 
social.   

B) como prática política, que busca selecionar os estudantes 
com melhores habilidades para o mercado de trabalho, 
garantindo-se assim a sua inserção social com finalidades 
inclusivas. 

C) na ótica da Didática, excluindo-se as questões políticas, 
para que cada professor(a) em sala de aula possa ter 
autonomia de avaliar formativamente seus(suas) 
educandos(as), objetivando a construção de aprendizagens 
significativas. 

D) como parte integrante da proposta pedagógica da escola, 
para que o coletivo pedagógico tenha diretrizes comuns 
para avaliar seus(suas) estudantes, neutralizando-se, assim, 
os conflitos inerentes à prática avaliativa. 

E) numa perspectiva dialética, separada das políticas públicas 
de avaliação, colocando-se no centro das discussões a 
questão da auto-estima, da motivação, da disciplina e dos 
conteúdos curriculares necessários à elaboração das 
provas, pelos(as) professores(as). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Numa reunião com os(as) educadores de EJA – Educação de 
Jovens e Adultos, uma questão foi colocada no centro dos 
debates: o LETRAMENTO. Muitos estudiosos da área de 
Alfabetização concordam que  Letramento refere-se : 
 
1. a uma categoria mais ampla do que a alfabetização que se 

processa no início da escolarização regular; 
2. à condição daquele que não só sabe ler e escrever, mas 

também faz uso competente e freqüente da leitura e da 
escrita. 

3. ao  envolvimento em numerosas e variadas práticas de 
leitura e escrita, dentro e fora da escola; 

4. a mudanças, pois a pessoa torna-se cognitivamente 
diferente, construindo uma outra forma de falar, uma vez 
que há mudança no uso da língua oral, nas estruturas 
lingüísticas e no vocabulário; 

5. a habilidades e competências nos usos que faz da língua 
(leitura e escrita), bem como da forma como a compreende, 
em face das demandas sociais. 

 
A) Só a 1,2,3 e 5 estão corretas. 
B) Só a 2,3,4 e 5 estão corretas. 
C) Só a 1, 3,4  estão corretas. 
D) Só a 1,2,3 estão corretas. 
E) A 1,2,3,4 e 5 estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 
QUESTÃO 20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Uma professora de Geografia, durante uma aula, no Ensino 
Fundamental, projetou uma transparência, contendo a imagem a 
seguir. 
 
 

 
 
Solicitou aos alunos que explicassem o fato físico-geográfico 
observado e obteve as seguintes respostas: 
 
1- As cachoeiras só se originam por falhamentos tectônicos, 

sobretudo no Brasil. 
2- As diferenças litológicas, sobretudo em bacias 

sedimentares, ocasionam, muitas vezes, cachoeiras. 
3- As áreas que possuem esse tipo de relevo apresentam 

grande potencial para a produção de energia. 
4- Esse relevo é típico de compartimentos de acumulação, ou 

seja, planícies fluviais. 
 

Está(ao) correta(s): 
 

A) apenas 1 
B) apenas 4 
C) 2 e 3 
D) 2 e 4 
E) 1,2 e 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Observe atentamente as fotos I e II 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com relação a essas fotos, analise as afirmativas abaixo: 
 
1- I exibe uma paisagem geomorfológica característica de 

ambientes periglaciais. 
2- II mostra um relevo residual típico de superfícies 

pediplanadas. 
3- I e II são paisagens geomorfológicas comuns em ambientes 

semi-áridos. 
4- II pode ser definida como uma paisagem mamelonizada de 

áreas tropicais úmidas. 
 
Está(ao) correta(s): 

 
A) apenas 3. 
B) apenas 4. 
C) 1 e 2. 
D) 2 e 3. 
E) 2 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
QUESTÃO 22
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Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 
“A expressão Terceira Revolução Industrial ou Tecnológica 
ganhou validade a partir do uso dos avanços científicos e 
tecnológicos na indústria, mas ela abrange também os 
progressos ocorridos na agricultura, na pecuária, no comércio 
e na prestação de serviços, que se beneficiaram das novas 
conquistas do conhecimento humano.” 
 

            (ADAS, Melhem.Panorama Geográfico do Brasil. Ed. Moderna) 
 
As afirmativas a seguir referem-se ao tema tratado pelo autor. 
Uma dessas afirmativas não corresponde à realidade. Assinale-
a. 

A) Esse período caracterizou-se pela crescente 
internacionalização da produção capitalista e 
reconcentração do capital em conglomerados 
transnacionais. 

B) Houve, nesse período, uma reconcentração do poder 
econômico e financeiro e a formação de oligopólios. 

C) Aconteceu, no período referido, uma considerável 
redução do desemprego, sobretudo nos países 
periféricos do sistema econômico mundial. 

D) Ocorreu nesse período a globalização da economia 
mundial, ou seja, a internacionalização da produção e 
das finanças. 

E) Destaca-se nesse período o deslocamento cada vez 
mais significativo  do poder decisório da esfera do 
Estado para a esfera privada. 

 

 
 
 
Para a realização de uma determinada tarefa em sala de aula, o 
professor de Geografia entregou cópias de 05 mapas com 
escalas numéricas distintas, mencionadas a seguir. Em qual 
delas o aluno encontraria uma maior riqueza de detalhes sobre 
o fato geográfico estudado? 
 
A) 1: 2.500.000 
B) 1: 1000.000 
C) 1: 6.000.000 
D) 1: 600.000 
E) 1: 100.000 
 
 
 

 
Um aluno mediu num mapa geológico, elaborado numa escala 
de 1:250.000, a distância em linha reta entre duas formações 
sedimentares. A distância encontrada foi 5 cm. Qual a distância 
correspondente no terreno? 
 
A) 25 km 
B) 12,5km 
C) 50km 
D) 125km 
E) 250km. 
 
 

 
 
 
A Mata dos Pinhais caracteriza-se por importantes associações 
de Araucária angustifólia, às vezes entremeada por erva-mate e 
imbuias. O domínio típico dessa formação vegetal brasileira é o 
(a): 
 
A) Planalto Central 
B) Planalto Meridional 
C) Depressão do Paraíba do Sul 
D) Depressão do Paraná 
E) Planície Costeira de Santa Catarina 
 
 
 
 
Correlacione a coluna da direita com a da esquerda. 
 

1. rocha ígnea intrusiva (  ) quartzito 
2. rocha ígnea extrusiva (  ) granito 
3. rocha sedimentar organógena (  ) arenito 
4. rocha sedimentar detrítica (  ) basalto 
5. rocha  metamórfica (  ) calcário 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 5-1-4-2-3 
B) 1-5-2-4-3 
C) 5-1-3-2-4 
D) 1-5-4-2-3 
E) 2-3-4-1-5. 
 
 
 
 
 
A questão a seguir apresenta uma proposição e uma razão para 
essa proposição. Leia atentamente. 
 
A maior parte da produção industrial do Brasil concentra-se na 
Região Sudeste PORQUE a localização geográficas das 
cidades industriais, no país, foi fortemente facilitada pela 
produção de energia hidrelétrica, de ferro e em especial pelos 
depósitos regionais de carvão mineral (hulha). 
  
Assinale: 
 
A) Se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
B) Se a proposição é uma afirmativa falsa e a razão é uma 

afirmativa verdadeira. 
C) Se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a 

razão é a causa da proposição. 
D) Se a proposição e a razão são afirmativas verdadeiras e a 

razão não é a causa da proposição. 
E) Se a proposição é uma afirmativa verdadeira e a razão uma 

afirmativa falsa. 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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Uma das afirmativas que serão lidas a seguir caracteriza, de 
forma geograficamente correta, a sub-região nordestina 
conhecida como Agreste. Assinale-a 
 
A) Pequena região, situada entre o Sertão e a Zona da Mata, 

caracterizada pela presença do clima subtropical sub-
úmido. 

B) Espaço geográfico extensivamente plano, com rios 
temporários e domínio da monocultura. 

C) Região estreita, que se alonga no sentido  sul para norte, 
entre a Zona da Mata e o Sertão, possuindo pequenas 
propriedades, utilizadas para agricultura de subsistência e 
de mercado. 

D) Região situada entre o Sertão e a Zona da Mata, com 
predomínio da população economicamente ativa no Setor 
Secundário da economia. 

E) Pequena região sub-úmida, localizada em geral na base de 
planaltos, apresentando dominantemente agricultura 
intensiva e cultivo de algodão. 

 
 
 
 
Sobre o tema Continente Africano são feitas as considerações a 
seguir. Analise-as. 
 
1- A porção equatorial do continente notabiliza-se pela 

existência de amplos espaços com predominância de climas 
áridos. 

2- A região dos “rifts”, na África Ocidental, é um exemplo 
marcante de áreas da crosta terrestre tectonicamente 
passiva. 

3- A África é um continente maciço, pouco recortado; 
predominam, no continente, compartimentos de relevo 
planálticos. 

4- Os extremos norte e sul do continente, em face de certas 
peculiaridades físico-geográficas, são considerados como 
uma África mediterrânea. 

5- Desde o século XV, os europeus buscaram vários pontos 
do litoral africano para a obtenção de escravos, que seriam 
destinados à América. 
 

Está(ão) correta(s): 
 

A) apenas 2. 
B) apenas 5. 
C) 1 e 5. 
D) 3, 4 e 5. 
E) 1,2 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uma professora de Geografia estabeleceu várias dimensões 
atitudinais, que esperava que o aluno desenvolvesse, numa dada 
unidade de ensino, na 5ª Série do Ensino Fundamental. Quais 
das mencionadas a seguir podem ser consideradas atitudinais no 
ensino dessa disciplina escolar? 
 
 
1. Elaborar mapas da distribuição da população no Brasil 
2. Reconhecer que as ações humanas no processo de 

produção do espaço geográfico podem ser analisadas e 
registradas por diferentes formas de linguagem. 

3. Discernir ações mais adequadas à conservação da natureza 
em espaços modificados pelas ações antrópicas. 

4. Reconhecer que a realidade socioambiental é contraditória 
e descontínua. 

5. Entrevistar pessoas mais antigas de um bairro para obter 
informações sobre a expansão de uma cidade. 
 

Estão corretas: 
 

A) 1 e 2, apenas 
B) 4 de 5, apenas 
C) 1 e 2, apenas 
D) 2, 3 e 4 
E) 1,2,3 e 5. 
 
 
 
 

 
Analise as afirmativas a seguir sobre o tema rios brasileiros. 
 
1- Os rios do Brasil Central apresentam, em geral, um regime 

fluvial que é enquadrado na categoria tropical. 
2- No Brasil, apesar das atitudes modestas, as áreas mais 

elevadas do relevo são responsáveis pela distribuição do 
escoamento das águas para diferentes regiões. 

3- As formas diferentes de relevo condicionam a existência de 
diferentes tipos de rios. 

4- A bacia Platina corresponde ao conjunto das seguintes 
bacias: a do rio Uruguai, a do rio Paraguai e a do rio 
Paraná; é uma bacia com alto potencial hidrelétrico. 

5- Nas áreas trópico semi-árido brasileiro, os rios são, 
generalizadamente, sazonal intermitentes; o São Francisco, 
que tem um regime pluvional, constitui a única exceção. 

 
Assinale: 
 
A) se todas são verdadeiras 
B) se apenas 1 e 5, são verdadeiras 
C) se apenas 3, 4 e 5são verdadeiras 
D) se apenas 1, 2 e 3 são  verdadeiras 
E) se são verdadeiras 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 31
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Dos fatores mencionados a seguir, um não exerce influência 
direta sobre as condições climáticas ambientais de uma região. 
Assinale-o. 

 

A) Distância do mar 
B) Longitude 
C) Latitude 
D) Altitude 
E) Temperatura da superfície oceânica. 
 

 
 
 

Sobre o sistema urbano brasileiro é incorreto afirmar: 
 

A) A “metrópole regional” é aquela que exerce uma influência 
polarizadora sobre uma região inteira, no que diz respeito à 
produção de bens industrializados; Caruaru e Campina 
Grande são os melhores exemplos. 

B) Existe uma expressiva relação entre o processo de 
urbanização e o desenvolvimento do setor industrial 
brasileiro. 

C) A expansão da agricultura e do comércio e serviços ( Setor 
Terciário) contribuíram para a aceleração do processo de 
urbanização no Brasil. 

D) O processo de urbanização no país foi generalizado e 
intenso nas diversas regiões; as taxas mais 
elevadas,contudo, ocorreram no Sudeste. 

E) Região urbana é o termo empregado para definir, no país, o 
conjunto de cidades ligadas umas às outras pela sua 
vizinhança, seus contatos e suas relações econômicas. 
 

 
 
 

O professor de Geografia projetou a figura reproduzida a seguir 
numa aula da Quinta Série do Ensino Fundamental, com a 
finalidade de mostrar aos estudantes as relações entre processos 
geomorfológicos e feições de relevo decorrentes.  
Indagou aos alunos qual a feição de relevo indicada pelo 
número 1. A resposta correta é: 

A) Delta interior 
B) Barra fluvial 
C) Terraço fluvial 
D) Dique Fluvial 
E) Planície Meândrica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

As migrações diárias que os habitantes de Jaboatão dos 
Guararapes realizam para Recife e vice-versa são exemplos de: 
 

A) migração sazonal 
B) transumância metropolitana 
C) transumância urbana 
D) migração pendular 
E) migração inter-regional. 
 
 

 
 
 
 

“ O processo de modernização não atingiu por igual nem com a 
mesma intensidade os diversos produtos, produtores agrícolas 
e áreas do país.  (...) Vasta porção do país com baixo nível de 
modernização é responsável por uma pequena parte da 
produção agropecuária total do país. Essa porção inclui a 
Amazônia, a maior parte do Nordeste e o norte do Estado de 
Minas Gerais.” 
 

Quais as principais características dessa área? 
 

1. Pequena integração entre a indústria e a agricultura. 
2. Predomínio da finalidade especulativa sobre a produtiva. 
3. Menor preço da terra e elevado índice de ociosidade. 
4. Cultivo, em amplos espaços, de espécies vegetais de áreas 

de latitudes médias em pequenas propriedades. 
 

Estão corretas: 
 

A) apenas 1 e 4 
B) apenas 2 e 4 
C) apenas 1 e 2 
D) apenas 3 e 4 
E) 1,2 e 3. 
 

 
 
 

A Segunda Guerra Mundial trouxe algumas conseqüências 
econômicas para o Japão. Identifique-as. 
 

 

1. queda da produção industrial 
2. introdução dos zaibatsu 
3. controle das atividades econômicas pelos EUA 
4. destruição de instalações portuárias importantes 
5. liberação da produção de armamentos. 
 

Estão corretas: 
A) apenas 1 e 4 
B) apenas 3 e 5 
C) apenas 1 e 2 
D) 1,2 e 4 
E) 1,2,3,4 e 5. 
 

 
 
 

 

O carvão de pedra ou carvão mineral é uma substância de 
origem orgânica, que resultou da transformação de restos 
vegetais soterrados, submetidos a pressões intensas. Qual a 
modalidade desse recurso energético que possui o maior poder 
calorífico, ou seja, o mais elevado teor de carbono?. 
 
 

A) Antracito 
B) Hulha 
C) Linhito 
D) Turfa 
E) Xisto betuminoso.

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39
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A imagem, que será observada a seguir, em tonalidades de cinza, corresponde a um trecho do Estado de Pernambuco.  
 

 
 
está indicando um(a): 
 
a) trecho com uma estrutura geológica falhada 
b) zona de flexuras intensas 
c) faixa de dobramentos pleistocênicos 
d) trecho onde estão ausentes as marcas de tectonismo 
e) zona onde praticamente não há diferenças litológicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 




