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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 
 

TEXTO A 
 

 
 

TEXTO B 

      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se-vasco-cair-
eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ (acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 

b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 
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 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 

2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
CORRETAMENTE por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
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- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 

 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 
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d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
 

10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 
 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 
 

MATEMÁTICA 
 
11) Sejam os intervalos: 

    A = ]-∞; 1+,        B = +0; 2+       e      C = *-1; 1] 

O intervalo  C U (A ∩ B)  é: 

a)  ]-1; 1 ]                                                                                            

b)   [-1; 1 ]                                                                                               

c)   [ 0; 1 ]                                                                                            

d)   ] 0; 1 ]                                                                                                                

e)   ]-∞;-1] 

12) Ao chutar uma bola, esta atingiu altura máxima de 

12 metros  e  voltou ao solo  8 segundos após o chute. 

Sabendo-se que uma função quadrática expressa a 

altura y da bola em função do tempo  t  de percurso, a 

função correspondente é definida por: 

a)   y  =  3 t2  +  4t   

              4                                                                                                                    

b)   y  =  2 t2  -  6t   

              3                                                                                                  

c)   y  =  6t  -  2 t2  

                      5                                                                                                
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d)   y  =  6t  -  3 t2  

                        4                                                                                                        

e)   y  =  4 t2  -  1t    
                           2                                                                                                                            
 

13)  Sabendo que ℓog15 9  = a   e calculando-se  ℓog15 5 em 

função de a, obtemos: 

a)   a     

      2                                                                                         

b)   a  +  2 

c)   2  -  a  

         2                                                                                                           

d)   a  -  1 

e)    1  

       a            

                                                                                                                     

14) Dada  a  função. 

                 x  -  1  se  x  >  1 

f(x)   =      -2        se  0  ≤  x  ≤  1 

                 x2       se    x  <  0 

 

O conjunto imagem correspondente é expresso por: 

a)   { y ∈ R   |  y  ≥  0 }                                                                                                        

b)   { y ∈ R   |  y  <  1 }   U   { 2 }                                                                                                         

c)   { y ∈ R   |  y  >  -2 }  U   { -1}                                                       

d)   { y ∈  R  |  y  ≤  0 }   U   { 1 }                                                                 

e)   { y ∈  R  |  y  >  0 }   U   { -2 } 

15)  Em  uma  P.A  com 20  termos,  a7   +  a14  =  40.  A 

soma dos 20  termos dessa  P.A  equivale  a:  

a) 400 
b) 200 
c) 350 
d) 500                                                                       
e) 280            
 

 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16) Diego anotou todos os números de 1 a 1000. Depois 
ele apagou o número 3 e, em ordem crescente, 
prosseguiu apagando os números que eram a soma de 
dois números não apagados. Quantos números 
restaram quando Diego terminou a tarefa? 
 
1 2 3 4 5 6 7 8... 
a) 333 
b) 337 
c) 340 
d) 335 
e) 345 
 
17) Dois carros A e B partem de Pedreiras, ao mesmo 
tempo, pela estrada que vai para Teresina. No gráfico 
abaixo mostra a linha contínua e a linha pontilhada 
representam, respectivamente, a distância de A e B a 
Pedreiras, ao longo da estrada. 

 
 
 
Qual dos gráficos abaixo concebe a distância entre os 
dois carros, ao longo da estrada, em função do tempo? 
 

 

a)     
  

 b)   
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c)    
 

d)          
 

e)  
 
18) Dois pontos na superfície de um cubo são OPOSTOS 
se o segmento de reta que os liga passa pelo centro do 
cubo. Na figura vemos uma planificação de um cubo, na 
qual as faces destacadas em cinzento foram divididas 
em nove quadradinhos iguais. Quando o cubo for 
montado, qual será o ponto oposto ao ponto P? 
 

 
a) A 
b) C 
c) B 
d) D 
e) E 
 
19) Quantas vezes 172 deve aparecer dentro do 
radicando na igualdade 172 +172 + ... +172 = 172 +172 
+172 para que ela seja verdadeira? 
 
a) 9 
b) 2601 
c) 51 
d) 289 
e) 861 

 
 
20) No quadriculado abaixo 5 × 5 colocam-se os 
números de 1 a 25, respectivamente um em cada casa, 
de modo que a soma total dos números apareçam em 
cada linha, coluna e diagonal, sendo a mesma. Sabe-se 
que a soma total dos números que aparecem nas casas 
cinzentas é 104. Qual é o número que aparece na casa 
central? 
 

 
 
a) 14 
b) 15 
c) 16 
d) 13 
e) 17 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

Read the text below and answer questions 21 to 23. 

Communications Technology 
 

Short text messages (SMS) have become a major 
form of communication in Europe and Asia, especially 
among young people. SMS has had several social and 
political impacts: in the UK new forms of bullying have 
emerged; in Germany, it is used to organize mass 
parties. In 2001, text messaging helped bring down the 
Philippines President; in 2005, it helped mobilize 
participants in the ‘Orange revolution’ in the Ukraine, 
and massive anti-Syrian protests in Lebanon after the 
assassination of a former Prime Minister. Technology is 
undermining the traditional distribution of power by 
redistributing knowledge. 

 The state builds databases on its citizen: the 
buying habits of customers are profiled; surveillance 
cameras provide data on civil disturbances, crime, 
weather, and traffic flow. Citizens exploit the same 
technologies. Internet forums allow shoppers to 
compare prices and read consumer reviews; volunteers 
create databases of the location of speed cameras for 
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use in car navigation systems; blogs, websites, and 
webcams allow individuals and small communities to 
project and manage their own identities. 

 
21) The text approaches communications technologies: 
 
a)Defending that technological advances in 
communication bring only benefits. 
b) Exposing that technological advances bring only bad 
things to the society. 
c) Affirming that there are benefits and bad thing coming 
together with the technological advances. 
d) Pointing that short messages services will replace 
other types of communication on the internet. 
e)Condemning the subversive characteristics of the 
communication technologies. 
 
22) What is the passive voice of the expression “Citizens 
exploit the same technologies”? 
 
a) The same technologies have exploited citizens. 
b) The same technologies were exploited by citizens. 
c) The same technologies will be exploited by citizens. 
d)The same technologies have been exploited by citizens. 
e) The same technologies are exploited by citizens. 

 
23) According to the text, Internet: 
 
a) Takes users to a passive life because there is no activity 
when interacting with technology. 
b) Transforms all users in social volunteers because they 
create blogs and websites to help poor communities. 
c) Damages the identity construction of users because 
they are manipulated by the machines. 
d) Helps consumers when choosing what to buy because 
it makes available user’s comments about other 
products. 
e) Transforms users in compulsive consumers because it 
makes available all kinds of product to be bought through 
the internet. 
 

 

 

 

 

 

 

Read the text below and answer questions 24 to 27. 

Avatar, the movie 

Avatar is a 2009 American science fiction epic film 
written and directed by James Cameron and starring 
Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, 
Michelle Rodriguez and Stephen Lang. The film is set in 
the year 2154, when humans are mining a precious 
mineral called unobtanium on the moon Pandora in the 
Alpha Centauri star system. The expansion of the mining 
colony threatens the existence of a local tribe called the 
Na'vi. The Na´vi are a humanoid species indigenous to 
Pandora. The film's title refers to the genetically 
engineered bodies used by several human characters to 
interact with the native Na´vi of Pandora.  

The development of Avatar began in 1994, when 
Cameron wrote an 80-page script for the film. Filming 
was supposed to take place after the completion of 
Cameron's 1997 film Titanic, but according to Cameron, 
the necessary technology was not yet available to make 
the film as he imagined it. Cameron invented a language 
for the Na´vi tribe in 2005 and began developing the 
script in 2006. The film was finally released in December 
2009 and received extremely positive comments from 
critics. 

 
24) According to the text, the film took: 
 
a) Twelve years to be released. 
b) Fifteen years to be released. 
c) Three years to be released. 
d) Four years to be released.  
e) Ten years to be released. 
 
25) The expression “the necessary technology was not 
yet available” can be replaced for: 
 
a) The necessary technology will be available soon. 
b) The necessary technology still doesn’t exist. 
c) The necessary technology will not be available. 
d) The necessary technology still didn’t exist. 
e) The necessary technology already don’t exist. 
 
26) According to the text we can affirm that: 
 
a) Humans use genetic engineering to interact with the 
Na’vi. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS – MA/2012                                        PROFESSOR NÍVEL II – 6º AO 9º ANO - INGLÊS 
 

Página 8 de 10 

 

b) Human existence is threatened by the Na’vi searching 
for unobtanium. 
c) The history happens on the planet Pandora in the 
Alpha Centauri star system. 
d) The Na’vi were taken to Pandora to search for a 
precious mineral. 
e) The film Avatar was delayed because James Cameron 
had to finish Titanic first. 

 
27) Choose the correct way to write the sentence “The 
expansion of the mining colony threatens the existence 
of a local tribe called the Na'vi” in the passive voice. 
 
a) The existence of a local tribe called the Na'vi has been 
threatened by the expansion of the mining colony. 
b) The existence of a local tribe called the Na'vi will be 
threatened by the expansion of the mining colony. 
c) The existence of a local tribe called the Na’vi is 
threatened by the expansion of the mining colony. 
d) The existence of a local tribe called the Na’vi was 
threatened by the expansion of the mining colony. 
e) The existence of a local tribe called the Na’vi has 
threatened the expansion of the mining colony. 
 
28) Choose the alternative that completes the sentences 
below: 
 
It is ______ better just to say nothing. 
If you had studied harder you would have had _______ 
difficulty.  
 ________has been written about this subject. 
She didn't want to drink ______ water because she 
wasn't _____ thirsty. 
 
a) more, few, much, more / very. 
b) much, few, more, more / very. 
c) a lot, fewer, much, many / much. 
d) more, less, fewer, many, very. 
e) much, less, much, much / very. 
 
29) Complete the sentences and choose the best 
answer: 
 
It is too hot in this place. Let’s refresh _______ with a 
cold lemonade. 
Paul and Kate are my best friends, and I often go to 
parties with ________. 
Did you do this by __________? 
He ________ fixed his gate. 
 
a) them, they, your, himself. 

b) ourselves, them, yourself, himself. 
c) ourselves, they, yourselves, itself. 
d) themselves, them, itself, himself. 
e) myself, they, yourself, itself. 
 
30) During the week I get up early ______ the morning 
and go to bed late ______ night, but normally _____ 
weekends I sleep _______ midday. 
 
a) in – at – at – until 
b) on – in – in – as far as 
c) on – at – at – even 
d) in – at – in – until 
e) in – in – at – till 
 
31) As Diretrizes Curriculares para o Ensino 
Fundamental diz que as escolas deverão estabelecer, 
como norteadores de suas ações pedagógicas: 
I. Os Princípios Éticos da Autonomia, da 
Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao 
Bem Comum. 
II. Os Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de 
Cidadania, do exercício da Criticidade e do respeito à 
Ordem Democrática. 
III. Os Princípios Estéticos da Sensibilidade, da 
Criatividade, e da Diversidade de Manifestações 
Artísticas e Culturais. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) Somente a alternativa I. 
 
32) Celso Vasconcellos (2005), afirma que no processo 
de elaboração do PPP, muitos fatores podem interferir 
de forma a comprometê-lo parcial ou totalmente. 
Dentre eles podemos citar: 
 
a) Resgate dos aspectos relevantes da instituição 
trabalhados no Nível Pedagógico, Nível Comunitário e 
Nível Administrativo. 
b) Perfeccionismo: querer chegar a um texto 
extremamente correto e preciso. 
c) Nominalismo: achar que definir uma linha de trabalho 
para a escola é se filiar a alguma concepção corrente 
(educação libertadora, construtivismo, etc.). 
d) Ter condições objetivas de espaço-tempo para 
encontro, reflexão, elaboração e acompanhamento. 
e) As opções B e C estão corretas. 
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33) De acordo com os PCNS, as taxas de repetência 
evidenciam: 
 
I. Baixa qualidade do ensino. 
II. Incapacidade dos sistemas educacionais e das escolas 
de garantir a permanência do aluno, penalizando 
principalmente os alunos de níveis de renda mais baixo. 
III. Falta de recursos materiais e humanos. 
 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente III está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Somente I e II estão corretas. 
 
34) Os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
 
a) São abertos, flexíveis e exigem adaptações para a 
construção do currículo de uma Secretaria ou mesmo de 
uma escola. 
b) É uma diretriz obrigatória. 
c) Possui uma estrutura curricular incompleta, por isso 
depende de adaptações.  
d) Sua validade não depende de estarem em consonância 
com a realidade social. 
e) Como é uma diretriz obrigatória, não necessita de um 
processo periódico de avaliação e revisão feita pelo MEC. 
 
35) De acordo com os PCNS, quanto as orientação para a 
avaliação, é fundamental a utilização de diferentes 
códigos de forma a se considerar as diferentes aptidões 
dos alunos. Assim, julgue as assertivas abaixo: 
 
I. Em uma avaliação, mesmo que o aluno domine a 
escrita suficiente para     expor um raciocínio sobre um 
fato histórico, por exemplo, pode e deve fazê-lo através 
de intercâmbio oral. 
II. Se a avaliação se dá sobre a competência dos alunos 
na produção de textos, não se deve considerar a 
totalidade dessa produção, que envolve desde os 
primeiros registros escritos no caderno de lição, até os 
registros das atividades de outras áreas e das atividades 
realizadas especificamente para esse aprendizado, 
somente o texto produzido pelo aluno para os fins 
específicos desta avaliação. 
III. Nas atividades específicas para a avaliação, os alunos 
devem ter objetividade ao expor sobre um tema, ao 
responder um questionário. Para isso é importante, em 
primeiro lugar, garantir que sejam semelhantes às 

situações de aprendizagem comumente estruturadas 
em sala de aula. 
IV. A avaliação, apesar de ser responsabilidade do 
professor, não deve ser considerada função exclusiva 
dele. Delegá-la aos alunos, em determinados 
momentos, é uma condição didática necessária para que 
construam instrumentos de auto-regulação para as 
diferentes aprendizagens. 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas I, II e IV estão incorretas. 
c) Apenas IV, está correta. 
d) Apenas I e II estão corretas. 
e) Apenas III e IV estão corretas. 
 
36) A escola, por ser uma instituição social com 
propósito explicitamente educativo, tem o compromisso 
de: 
 
a)Intervir efetivamente para promover o 
desenvolvimento e a socialização de seus alunos. 
b)Intervir efetivamente para promover o 
desenvolvimento de seus alunos. 
c) Intervir efetivamente para promover a socialização de 
seus alunos. 
d) Intervir para promover o desenvolvimento dos alunos 
somente quando for autorizado pelos familiares dos 
mesmos. 
e) Intervir para promover a socialização dos alunos 
somente quando for autorizado pelos familiares dos 
mesmos. 
 
37) De acordo com o Decreto nº 5.626/2005, que 
regulamenta a Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais - Libras, o capítulo II fala da 
inclusão da libras como disciplina curricular. Sobre este 
capítulo é CORRETO afirmar: 
 
I. A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 
optativa nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e superior, e 
nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos 
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
II. Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas 
do conhecimento, o curso normal de nível médio, o 
curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso 
de Educação Especial são considerados cursos de 
formação de professores e profissionais da educação 
para o exercício do magistério. 
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III. A Libras constituir-se-á em disciplina curricular 
obrigatória nos demais cursos de educação superior e 
na educação profissional, a partir de um ano da 
publicação deste Decreto. 
 
a) Somente o item I é verdadeiro. 
b) Somente o item II é verdadeiro. 
c) Somente o item III é verdadeiro. 
d) Os itens I e II são verdadeiros. 
e) Os itens I e III são verdadeiros. 
 
38) São diretrizes do Plano Nacional de Educação: 
 

(   ) Erradicação do analfabetismo. 
 

(   ) Melhoria da qualidade de ensino. 
 

(   ) Estabelecimento de meta de aplicação de 
recursos públicos em educação como proporção 
do produto interno bruto. 
 

(   )  Difusão dos princípios da equidade, do respeito 
à diversidade e a gestão democrática da 
educação. 
 

(   ) Superação das desigualdades educacionais. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
a) V, V, F, V, V. 
b) V, V, V, F, V. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, V, F, F, V. 
e) V, V, F, V, F. 
 
39) No contexto da proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais se concebe a educação escolar: 
 
I. Como uma prática que tem a possibilidade de criar 
condições para que todos os alunos desenvolvam suas 
capacidades. 
II. Para que aprendam os conteúdos necessários para 
construir instrumentos de compreensão da realidade e 
de participação em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas. 
III. E que tenham condições para exercer sua cidadania 
na construção de uma sociedade capitalista e não 
excludente. 
 
São CORRETAS as afirmativas: 
 

a) I, II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) Somente a II. 
e) Somente a III. 
 
40) “O que o aluno pode aprender em determinado 
momento da escolaridade depende das possibilidades 
delineadas pelas formas de pensamento de que dispõe 
naquela fase de desenvolvimento, dos conhecimentos 
que já construiu anteriormente e do ensino que 
recebe”. (PCNS). 
 
A frase acima significa que: 
 
a) A intervenção pedagógica deve-se ajustar ao que os 
alunos conseguem realizar em cada momento de sua 
aprendizagem, para se constituir verdadeira ajuda 
educativa. 
b) O conhecimento é resultado de um complexo e 
intrincado processo de modificação, reorganização e 
construção, utilizado pelos alunos para assimilar e 
interpretar os conteúdos escolares. 
c) O professor, os companheiros de classe e os materiais 
didáticos, podem contribuir para substituir a atuação do 
próprio aluno na tarefa de construir significados sobre os 
conteúdos da aprendizagem. 
d) As opções A e B estão corretas. 
e) As opções A, B, C estão corretas. 
 
 




