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Redação 

 
Elabore um texto dissertativo, uma espécie de comentário opinativo, no qual você desenvolva o tema proposto abaixo. 
Apresente argumentos que sustentem seu ponto de vista. Dê um título a seu texto. 

 
 

A outra epidemia 
 

"Como de um lado nos tornamos mais abertamente  
corruptos e de outro estamos mais condescendentes,  
instalou-se entre nós uma epidemia moral" Lya Luft 
 

Para mim, escrever é sempre questionar, não importa se estou escrevendo um romance, um poema, um artigo. Como 
colunista, observo e comento a realidade. O quadro não anda muito animador, embora na crise mundial o Brasil pareça estar 
se saindo melhor que a maioria dos países. De tirar o chapéu, se isso se concretizar e perdurar. Do ponto de vista da 
moralidade, por outro lado, até em instituições públicas que julgávamos venerandas, a cada dia há um novo espanto. Não por 
obra de todos os que lá foram colocados (por nós), mas o que ficamos sabendo é difícil de acreditar. Teríamos de andar feito 
o velho filósofo grego Diógenes, que percorria as ruas em dia claro com uma lanterna na mão. Questionado, respondia 
procurar um homem honrado. 
 

 
Folha Rascunho 
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Transcreva a redação para a folha própria. 
- Este rascunho NÂO será corrigido
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A prova de Redação será avaliada considerando-se: 
 

a) Estrutura e conteúdo: desenvolvimento pertinente 
ao assunto, respeito à modalidade de texto 
proposto, clareza e lógica na exposição das idéias, 
valendo este tópico de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos; 

b) Expressão: domínio correto da forma culta e das 
estruturas da língua portuguesa (adequação 
vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e 
pontuação), valendo este tópico de 0 (zero) a 5 
(cinco) pontos. 

c) Apresentação - Deve conter: de 20 a 30 linhas, 
num mínimo de 3 (três) parágrafos, formados na 
sua maioria, por mais de um período. 

 
Será atribuída nota zero à prova de Redação que: 

 
a) Fugir à proposta apresentada; 
b) Apresentar textos sob forma não articulada 

verbalmente (apenas com desenhos, números e 
palavras soltas ou em forma de verso); 

c) For assinada fora do local apropriado; 
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, 

possibilite a identificação do candidato; 
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade. 

 
 
 

Matemática  
 

 
11. O custo de produção de um vestido é constituído por 
uma parte fixa de 25 reais e uma parte variável 
correspondente à 37% do valor total de venda desse 
vestido. Se o valor de venda for de R$ 470,00, o lucro 
obtido será igual a: 
 

a) R$ 171,90 
b) R$ 173,90 
c) R$ 198,90 
d) R$ 271,10 
e) R$ 275,20 

 
12. Um terreno com a forma de um losango possui um 
perímetro igual a 52 m. Sabendo que a medida de uma 
das diagonais é de 10 m, qual a área total do terreno? 
 

a) 520 m² 
b) 480 m² 
c) 240 m² 
d) 120 m² 
e) 100 m² 

 
13. Considere as sequências de números abaixo: 
 
I. 2, 6, 10, 14, ... 
II. 3, 6, 12, 24, ... 
III. 2, 4, 8, 14, ...  
 
Qual o número que continua cada uma das sequências, 
respectivamente? 
 

a) 16, 32, 28 
b) 16, 48, 22 
c) 18, 32, 26 
d) 18, 48, 22 
e) 20, 36, 28 

 

14. Uma sala de aula tinha 100 alunos. Na metade do ano, 
houve um aumento de 10% no número de alunos. Antes 
do término do ano letivo, 10% dos alunos da sala mudaram 
de escola. Qual a quantidade de alunos na sala de aula? 
 

a) 98  
b) 99 
c) 100 
d) 110 
e) 111 

 
15. Calcule o valor numérico do polinômio P(x) = 3x³ - 5x² 
+ 2x – 6 para x = 2. 
 

a) P(2) = -2 
b) P(2) = 0 
c) P(2) = 2 
d) P(2) = 6 
e) P(2) = 8 

 
16. Dois relógios iguais emitem sinais sonoros. Um deles 
toca 4 vezes por minuto e o outro, 6 vezes por minuto. 
Calcule de quantos em quantos segundos os relógios 
emitem os sinais sonoros ao mesmo tempo. 
 

a) 12 
b) 18 
c) 24 
d) 30 
e) 36 

17. Encontre uma fração equivalente a 
5
9

 cuja soma dos 

termos é igual a 196. 
 

a) 
98
98

 

b) 
70

126
 

c) 
68

128
 

d) 
76

120
 

e) 
72

124
 

 
18. A soma das raízes da equação  

3
 

                                        é igual a: 

 
a) -8 
b) 8 
c) 10 
d) 11 
e) 13 

 
19. Três sócios Ana, Bruno e Carlos decidiram fazer uma 
reforma na fachada da empresa, dividindo em 3 partes 
iguais, o custo de 100 m² de mármore. Ana e Bruno foram 
à marmoraria e compraram, respectivamente, 60 m² e 40 
m² de mármore, pagando o mesmo preço pelo metro 
quadrado. Carlos pagou a seus dois sócios a quantia de 
R$ 1.500,00, como forma de acertar sua parte na compra. 
Sejam A, a parte dessa quantia que coube a Ana e B a 
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parte que coube a Bruno. Então, é CORRETO afirmar que 
o valor de A - B é: 
 

a) R$ 150,00 
b) R$ 200,00 
c) R$ 300,00 
d) R$ 550,00 
e) R$ 820,00 

 
20. Um contêiner, utilizado para transporte de cargas em 
navios, tem o formato de um paralelepípedo e possui as 
seguintes dimensões: 720 cm de largura, 18 m de 
comprimento e 3,6 m de altura. Quantas caixas com o 
formato de um cubo de aresta 36 dm, no máximo, este 
contêiner pode transportar? 
 

a) 8 
b) 16 
c) 18 
d) 36 
e) 72 

 
 

Conhecimentos Pedagógicos  
 
 
21. O fator decisivo para significação do planejamento é a 
percepção por parte do sujeito da necessidade de 
mudança. São finalidades do planejamento, exceto:  
 

a) Despertar e fortalecer a esperança na história 
como possibilidade. 

b) Garantir a previsão e superação de 
dificuldades para que o grupo não enfrente 
conflito e contradição. 

c) Ser um instrumento de transformação da 
realidade. 

d) Racionalizar os esforços, o tempo e os 
recursos (eficiência e eficácia), utilizados para 
atingir fins essenciais do processo educacional. 

e) Organizar futuras mudanças. 
 

22. Segundo Paulo Freire (1999), ensinar pressupõe 
algumas exigências, exceto: 
  

a) Rigorosidade metódica, reconhecimento e 
assunção de identidade cultural. 

b) Criticidade, pesquisa, estética e ética. 
c) Transferência de conhecimento. 
d) Respeito aos saberes dos educandos, reflexão 

crítica sobre a prática. 
e) Reconhecimento, criticidade, conhecimentos. 

 
23. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos 
civis, humanos e sociais garantidos na construção e nas 
leis. O direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos: 
 

I. Ir, vir e estar nas lograduras públicas e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais. 

II. Opinião e expressão 
III. Crença e culto religioso 
IV. Obrigação de cuidar da casa 

 
 
 
 

Estão corretas as posições:  
 

a) I, II, III; 
b) II, III, IV; 
c) I, III, IV; 
d) I, II, III, IV; 
e) I, II, IV. 

 
24. Muito cedo, os bebês imitam sons articulados que lhes 
dão prazer e que revelam seu esforço para comunicar-se 
com os outros. Os adultos ou crianças mais velhos 
interpretam essa linguagem peculiar, dando sentido à 
comunicação dos bebês. Assinale a alternativa correta. Ao 
falar com os bebês os adultos tendem a utilizar uma 
linguagem:  
 

a) Simples, breve, repetitiva. 
b) Breve e complexa. 
c) Repetitiva, lenta e complexa. 
d) Simples e lenta. 
e) Complexa, breve e lenta. 

 
25. A educação infantil, ao promover experiências 
significativas de aprendizagens da língua, por meio de um 
trabalho com a linguagem oral e escrita, se constitui em 
um dos espaços de ampliação das capacidades de 
comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado 
pelas crianças. 
Essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento 
gradativo das capacidades associadas às quatro 
competências lingüísticas básicas. Assinale corretamente: 
 

a) Andar, escutar, ler, correr. 
b) Pular, ler, escrever, falar. 
c) Falar, escutar, ler e escrever. 
d) Amassar, escutar, ler, falar. 
e) Escrever, falar, ler, girar. 

 
26. O desenvolvimento da linguagem da criança se divide 
em dois estágios: 
 

a) Lingüístico e acústico. 
b) Sonoro, pré-linguístico. 
c) Linguístico e pré-acústico. 
d) Pré-linguístico e lingüístico. 
e) Acústico e sonoro. 

 
27. Logo ao nascer, o ser humano se relaciona com regras 
e valores da sociedade em que está inserido. No interior 
do grupo familiar há sempre uma ou mais pessoas que se 
responsabilizam pela sobrevivência e pela formação do 
novo membro. A família é então: Assinale a alternativa 
correta. 
 

a) O único espaço de convivência da criança. 
b) O primeiro espaço de convivência da criança. 
c) A instituição da criança. 
d) O laço da criança.  
e) O espaço comum da criança. 

 
28. Essa tendência manifesta-se na apresentação dos 
vários sistemas éticos produzidos historicamente pela 
filosofia (as idéias dos antigos filósofos gregos) não se 
preocupa fazer uma discussão sobre o que é o Bem e o 
que o Mal, mas promover o conhecimento das várias 
opções de pensamento ético, para que os alunos os 
conheçam e reflitam sobre eles. O texto acima refere-se a 
uma tendência. Assinale a alternativa correspondente:  
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a) Tendência cognitivista 
b) Tendência filosófica 
c) Tendência afetivista 
d) Tendência maalesta 
e) Tendência democrática  

 
29. O que se deve considerar para além da diversidade de 
teorias ou interpretações é que na legitimação de valores 
estão estreitamente articulados uma perspectiva social e 
uma perspectiva individual, singular. De um lado, verifica-
se que a formação moral se dá processualmente, no 
contexto de socialização dos indivíduos. De outro, 
constata-se que, inter-relacionados, encontram-se 
presentes duas dimensões fundamentais do 
desenvolvimento individual. São elas:  
 

a) Racionalidade e liberdade 
b) Afetividade e complexidade 
c) Legitimidade e maioridade 
d) Afetividade e a racionalidade 
e) Individualidade e singularidade 

 
30. A educação será, cada vez mais, a grande fronteira 
entre as sociedades ricas e aquelas condenadas à 
pobreza. O Brasil se quiser mudar sua posição atual, terá 
de avançar no processo de universalização do acesso à 
escola e de melhoria no padrão educacional. 
 Uma das iniciativas mais bem sucedidas para 
elevar a escolaridade das populações de baixo poder 
aquisitivo é o pagamento de uma quantia mensal as 
famílias que mantém suas crianças nas escolas. Essa 
iniciativa é o(a)  chamado(a):  
 

a) Salário mínimo 
b) Bolsa-escola 
c) Merenda escolar 
d) Salário mínimo 
e) Fundo de Assistência ao Educando 

 
31. A lei de diretrizes e bases da educação nacional 1996, 
estabelece alguns princípios do ensino. Entre eles pode-se 
citar: 
 

a) Centralismo. 
b) Caráter científico e sistemático. 
c) Relação conhecimento e prática. 
d) Valorização do profissional da educação escolar. 
e) Desenvolvimento integral da personalidade 

humana. 
 

32. Segundo a LDB 9394/96 a educação abrange: 
 

I. Os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar. 

II. Os processos formativos que se desenvolvem na 
convivência humana e no trabalho. 

III. Os processos formativos que se desenvolvem nas 
instituições de ensino e pesquisa. 

IV. Os processos formativos que se desenvolvem nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
 

Assinale a alternativa que aponta as assertivas formuladas 
corretamente: 

 
a) III, apenas; 
b) II e IV; 
c) I, II e III; 
d) II, III e IV; 
e) I, II, III, IV. 

33. A educação infantil é apresentada na atual legislação 
brasileira de que forma? 
 

a) Como a primeira etapa da educação básica. 
b) Como educação simples. 
c) Como educação libertadora. 
d) Como educação de orientação. 
e) Como educação escolar. 

 
34. Conforme Libâneo (2002), as tendências pedagógicas, 
que se tem estabelecido nas escolas através das ações 
educativas dos professores, classificam-se em: 
 

a) Pedagogia renovada e pedagogia progressivista. 
b) Pedagogia tecnicista e pedagogia liberal. 
c) Pedagogia liberal e pedagogia progressista. 
d) Pedagogia não diretiva e pedagogia progressista. 
e) Pedagogia organizacional e pedagogia liberal. 

 
35. Dentro das pedagogias progressistas, que fomentava a 
transformação da sociedade através da análise crítica da 
realidade destacaram-se a tendência liberada, tendência 
libertária e a tendência crítica social dos conteúdos. 
 
A tendência libertadora também é conhecida por: 
 

a) Método liberal 
b) Método de ensino aberto 
c) Método Paulo Freire 
d) Método de organização liberal 
e) Método facilitador 

 
36. Os recursos financeiros aplicados nos programas e 
ações de assistência à criança e ao adolescente atenderão 
aos seguintes critérios: 
 

I. Os direitos fundamentais 
II. As medidas de proteção 

III. Os direitos individuais isolados 
IV. Acesso a justiça 

 
Estão corretas: 
 

a) Apenas I e II; 
b) III apenas; 
c) I, II e IV; 
d) III e IV; 
e) II, III, IV; 

 
37. O conselho Estadual de Defesa dos Direitos da criança 
e do adolescente – CEDCA – Foi criada pela Lei nº 10.486. 
São penalidades aplicadas aos conselhos nos termos do 
Regimento interno do CEDCA e das demais disposições 
legais pertinentes: 
 

I. Advertência 
II. Suspensão 

III. Prisão 
IV. Exclusão  

 
É correto o que se afirma em: 

 
a) Apenas III e IV; 
b) I, II e IV; 
c) I, II, III; 
d) II, III, IV; 
e) I, III, IV. 
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38.  Educação Infantil, conforme a LDB 9394/96, tem por 
finalidades: 
 

I. O desenvolvimento integral da criança até seis 
anos de idade. 

II. Os aspectos do desenvolvimento são: 
psicológico, intelectual  e social. 

III. O desenvolvimento integral deve complementar a 
ação da família e da comunidade. 
 

Assinale a alternativa que apresenta as proposições 
corretas: 
 

a) I, II, III; 
b) I e II; 
c) I apenas; 
d) I e III; 
e) II apenas. 

 
39. Os alunos portadores de necessidades especiais, 
segundo a lei nº 9.394/96, devem ser atendidos 
preferencialmente em: 
 

a) Suas casas. 
b) Hospitais públicos. 
c) Rede regular de ensino. 
d) Clínicas especializadas. 
e) Consultórios particulares. 

 
40. O teatro popular de bonecos do nordeste, conhecido 
como mamulengo é um dos mais importantes veículos de 
comunicação popular da região. O mamulengo é de 
origem: 
 

a) Africana 
b) Rural 
c) Indígena 
d) Religiosa 
e) Baiana 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




