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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 

 
 
 

PORTUGUÊS 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Observe o fragmento. 
 
“Partindo da assertiva de que a docência é uma cons-
trução sócio-histórica, é impossível compreendê-la 
sem levar em consideração o contexto social, cultural, 
político e econômico que foi construída.” Libâneo 
(2007). 
 
A alternativa que melhor traduz o texto acima é: 
 
A) Compreende-se na educação  que o conceito atual 
de docência ultrapassa o ato de ministrar aula, pois a 
mesma passa a ser entendida na amplitude do traba-
lho em sala de aula; 
B) Toda atividade educativa desenvolvida em espaços 
escolares e não-escolares pode-se ter o entendimen-
to de docência; 
C) É consenso no meio acadêmico que o professor 
tem uma função de desenvolver o intelecto discente 
no processo ensino aprendizagem do aluno; 
D) O docente deve desenvolver uma postura intelec-
tual, possibilitando deste modo, que os discentes te-
nham a chance de se tornarem mais sábios; 
E) Na atualidade, o papel do professor está mais vin-
culado a racionalidade técnica, não como. 
 
 
 

12) Segundo a história da educação, a didática surge 
graças a dois educadores vejamos: 
 
“Constata-se que a delimitação da Didática constituiu 
a primeira tentativa que se conhece de agrupar os 
conhecimentos pedagógicos, atribuindo-lhes uma si-
tuação superior à da mera prática costumeira, do uso 
do mito. A Didática surge graças à ação de dois edu-
cadores”. 
 
Sabe-se que são: 
 
A) Ratíquio e Comênio; 
B) Mastto e Vasconcelos; 
C) Ramus e Montaigne; 
D) Comênio e Rosseua; 
E) Rosseau e Pestalozzi. 
 
13) Observe o fragmento: 
 
“Não é coincidência que a era do liberalismo e do ca-
pitalismo, da industrialização e urbanização tenha 
exigido novos rumos à Educação. Na burguesia domi-
nante. 
Enriquecida é preciso considerar, no entanto, que já 
se iniciam as novas doutrinas socialistas que no final 
do século vão ser progressivamente dominadas pelo 
marxismo. Na prática, o século assiste o derrotar dos 
poderes públicos com relação à escola popular, aos 
debates entre a escola laica e a confessional e às 
lutas entre orientações católicas e protestantes, em 
países atingidos pela Reforma. 
A lenta descoberta da natureza da criança que a Psi-
cologia do final do século XIX começa a desvendar, 
sustenta uma atenção maior, nos aspectos interno e 
subjetivo do processo didático. Numa relação que só 
pode ser plenamente compreendida como de recipro-
cidade, uma nova onda de pensamento e ação faz 
opêndulo oscilar para o lado do sujeito da Educação.” 
http://blogtext.org/renatotfilho/article/6699.html 

 
O exposto acima faz uma menção às ideias difundi-
das por Bovet, Dewey dentre outros. Sabe-se que 
está se falando da: 
 
A) Escola construtivista; 
B) Escola tradicionalista; 
C) Escola empirista; 
D) Escola nova; 
E) Escola moderna. 
 
14) A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), que se manteve em vigor até a Constitui-
ção de 1988, passou por vários processos, sendo 
enviada ao Congresso Nacional em 1948, e sanciona-
da em: 
 
A) 1954; 
B) 1971; 
C) 1960; 
D) 1978; 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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E) 1961. 
 
15) Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da  
Educação Nacional) o princípio IX (nono) consiste na 
garantia do padrão de qualidade, o que não ocorre na 
charge abaixo. Este inciso encontra-se: 

 
 
A) No artigo 2; 
B) No artigo 5; 
C) No artigo 10; 
D) No artigo 3; 
E) No artigo 15. 
 
16) Em uma determinada escola, um grupo de estu-
dante se envolve em uma briga, por conseguinte a 
escola sofre danos, dos quais quadros e carteiras são 
quebrados. Acerca deste fato sabe-se que ECA 
(Estatuto da Criança e Adolescente) AFIRMA: 
 
A) Os adolescentes terão que pagar pelo prejuízo 
causado; 
B) Os pais dos adolescentes terão que pagar pelo 
prejuízo causado; 
C) Os adolescente serão submetidos à regime reclu-
são semiaberto; 
D) Os adolescentes receberão advertência verbal e / 
ou escrita; 
E) Prestarão serviços gratuitos à comunidade. 
 
17) O artigo 14 da LDB ( Lei de Diretrizes  e Bases da 
Educação) define a gestão democrática escolar do 
ensino do ensino. Acerca deste, sabe-se que: 
 
A)  É um princípio democrático a eleição de diretores; 
B) Colaboração da comunidade nas atividades da 
escola; 
C) Exige a participação dos profissionais da educação 
no projeto político e pedagógico; 
D) Estabelece de forma condizente os planos a serem 
seguidos; 
E) Participação dos professores na elaboração dos 
projetos escolares. 
 
 
 

18) Observe a charge abaixo: 
 

 
 
Sabe-se que: 
 
I. O professor assume uma postura construtivista, pois 
correlaciona fatos do cotidiano em diretrizes matemá-
ticas. 
II. O professor assume uma postura tradicional, mes-
mo correlacionando fatos do cotidiano em diretrizes 
matemáticas. 
III. O professor assume uma postura behaviorista, 
pois esta é consiste em correlacionar fatos do cotidia-
no em diretrizes escolares. 
IV. O professor assume uma postura behaviorista, 
pois esta é consiste em correlacionar o tradicional 
com o construtivismo aos fatos do cotidiano em dire-
trizes escolares. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) II; 
B) III; 
C) I; 
D) IV; 
E) N.D.A. 
 
19) Os PCN’s propõem uma mudança em relação aos 
conteúdos curriculares. Dessa forma, conclui-se que: 
 
I. Os conteúdos devem fazer uma correlação entre 
escola e sociedade, exercendo um vínculo entre meio 
e fim. 
II. Independente da “linha”  de pensamento pedagógi-
ca da escola, professores e alunos trabalham pauta-
dos nos conteúdos anuais. 
III. A finalidade dos conteúdos abordado em sala de 
aula também é de resignar o corpo discente aos valo-
res normas e atitudes. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) N.D.A; 
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B) Todas; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) I e II. 
 
20) A fim de otimizar o tempo e não canalizar esforços 
em atitudes e situações vãs. É importante que o pro-
fissional da educação planeje o que vai ser abordado 
no âmbito educacional. Quanto ao planejamento, sa-
be-se que possui dimensões básicas que são: 
 
A) Planos de ação – objetivos  - avaliação; 
B) Ideias – avaliações – prática; 
C) Realidade – finalidade – plano de ação; 
D) Pensamento – objetivo – prática; 
E) Ideias – realidade – plano de ação. 

Text I 
 

THE EIGHT BEATITUDES OF JESUS  
 

 
 
"Blessed are the poor in spirit,  
for theirs is the kingdom of heaven.  
 
Blessed are they who mourn,  
for they shall be comforted.  
 
Blessed are the meek,  
for they shall inherit the earth.  
 
Blessed are they who hunger and thirst for righteous-
ness, for they shall be satisfied.  
 
Blessed are the merciful,  
for they shall obtain mercy.  
 
Blessed are the pure of heart,  
for they shall see God.  
 
Blessed are the peacemakers,  
for they shall be called children of God.  

Blessed are they who are persecuted for the sake of 
righteousness, for theirs is the kingdom of heaven."  
 
Gospel of St. Matthew 5:3-10  
 
http://www.jesuschristsavior.net/Beatitudes.html 
 
21) In accordance with Text I, give the concepts of the 
following words: 
 
1- mourn 
2- meek 
3- merciful 
4- mercy  
5- satisfied 
 
(   )  It describes someone who shows kindness and 
forgiveness to people who are in their power. 
(   ) To feel or express great sadness, especially be-
cause of someone's death. 
(   ) Kindness and forgiveness shown towards some-
one you have authority over. 
(    ) Quiet, gentle and not willing to argue or state your 
opinions in a forceful way.  
(   ) Pleased because you have got what you wanted, 
or because something has happened in the way that 
you wanted. 
 
A) 1, 2, 4, 3, 5; 
B) 5, 3, 4, 1, 2; 
C) 3, 1, 4, 5, 2; 
D) 3, 1, 4, 2, 5; 
E) None of the answers. 
 
22) Text I represents: 
 
A) Indirect speech; 
B) Direct speech; 
C) Direct and Indirect speech; 
D) Time change speech; 
E) None of the answers. 
 
23) The more dynamic and face-to-face nature of spo-
ken communication also means that speakers have to 
choose the best ways to organise and sequence their 
messages for the benefit of their listeners and in col-
laboration with them. This involves ‘marking’ the dis-
course, signalling for the listener what is happening 
using the discourse-marking resources of the lan-
guage. In this perspective, mark the option that pre-
sents the concept of “Discourse markers”:  
 
A) They are a class of items which operate outside the 
structural limits of the clause and which encode 
speakers’ intentions and interpersonal meanings; 
B) They  are words and phrases which function to link 
segments of the discourse to one another in ways 
which reflect choices of monitoring, organisation and 
management exercised by the speaker;  
C) They are the study or use of the rules about how 
words change their form and combine with other 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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words to make sentences; 
D) They are the study of meaning in language; 
E) None of the answers. 
 
24) Mark the wrong alternative about Pragmatic Mark-
ers: 
 
A) They can operate outside the structural limits of the 
clause; 
B) They  include discourse markers; 
C) They include the  stance markers; 
D) The most common pragmatic markers in everyday 
informal spoken language are single words such as 
anyway, cos, fine, good, great, like, now, oh, okay, 
right, so, well, and phrasal and clausal items such as 
you know, I mean, as I say, for a start, mind you; 
E) None of the answers. 
 
25) Relationships of sequence can be signalled by 
discourse markers. Such markers indicate explicitly 
the order in which things occur or how different seg-
ments of a discourse are being organised. In accor-
dance with this perspective, mark the alternative that 
presents a “Sequencing” component: 
 
A) Blessed are the poor in spirit; 
B) Blessed are they who mourn; 
C) Blessed are they who hunger and thirst for right-
eousness; 
D) Blessed are they who are persecuted for the sake 
of righteousness; 
E) None of the answers. 
 
26) In the sentence: “Blessed are they who are perse-
cuted for the sake of righteousness, for theirs is the 
kingdom of heaven”, the in-black word represents: 
 
A) Adverb; 
B) Verb; 
C) Adjective; 
D) Pronoun; 
E) None of the answers. 
 

Text II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://pappysgoldenage.blogspot.com.br/2012/04/number-1142-
friendenemy.html 

27) In accordance with Text II, in the sentence: “Lo, 
folks! Heh-heh---such odd costumes you´re wearing!”, 
the in-black word represents: 
 
A) An interrogation about the other couple; 
B) A current use exclamation for the word look; 
C) A current use exclamation for the word low; 
D) A current use exclamation for the word lot; 
E) An old use exclamation for the word look. 
 
28) Mark the alternative which presents the appropri-
ate semantic field for the word “swoony”, in text II: 
 
A) Faint; 
B) Forst; 
C) Fain; 
D) Conscious; 
E) None of the answers. 
 
29) According to text II, mark the alternative that pre-
sents a correct definition for the word “gooney”: 
 
A) A large water bird similar to a  duck but larger, or 
the meat from this bird; 
B) An albatross, especially the black-footed albatross; 
C)  A small green fruit covered with short hairs, which 
grows on a bush and has a sour taste; 
D) The small raised areas that appear on the skin be-
cause of cold, fear or excitement; 
E) None of the answers. 
 
30) Mark the alternative that does not have to do with 
the various meaning of the word “odd”: 
 
A) Strange;  
B) Unexpected; 
C) Not happening often; 
D) separated; 
E) None of the answers. 
 

Text III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mchumor.com/indian2_bframe.html 
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31) Mark the true alternative about text III: 
 
A) The price of a bead is twenty-five dollars; 
B) The beads are not on sale; 
C) The Indian is the owner of Manhattan Island; 
D) The salesperson accepts the indian offer; 
E) None of the answers. 
 
32) The use of the modal “may”, in text III, is repre-
sented by the idea of: 
 
A) Probability; 
B) General truths; 
C) Permission; 
D) Concession; 
E) None of the answers. 
 
33) The word “bead”, in text III, represents: 
 
A) A small coloured often round piece of plastic, wood, 
glass, etc. with a hole through it; 
B) A piece of jewellery which is worn around the wrist; 
C) A piece of jewellery which is worn around the arm; 
D) A circle of any material, or any group of things or 
people in a circular shape or arrangement; 
E) None of the answers. 
 
34) According to Cambridge Advanced Learner´s Dic-
tionary, the word accent means “the way in which 
people in a particular area, country or social group 
pronounce words”. In relation to the theory of accent, 
mark the true alternative: 
 
A) It may refer to prominence given to a syllable, usu-
ally by the use of pitch 
B) It is an important part of phonetics and the study of 
the physics of the speech signal; 
C) It is all speech sounds that are made by making air 
move; 
D) It is sometimes the necessary key to distinguish the 
class of sounds that are articulated in the front part of 
the mouth; 
E) None of the answers. 
 
35) Mark the alternative that presents a word with a 
long front close vowel: 
 
A) Eight; 
B) Bet; 
C) Under; 
D) Fur; 
E) Week. 
 
36) Mark the alternative that does not present an or-
gan of the speech sound: 
 
A) Lower lip; 
B) Velum; 
C) Hard palate; 
D) Nose; 
E) Gum. 

37) Mark the alternative that does not present a part of 
the tongue division: 
 
A) Tip; 
B) Front; 
C) Root; 
D) Nostril; 
E) Blade. 
 
38) Mark the false alternative about the production of 
the sound: 
 
A) The sounds we make when we speak are the result 
of contracting; 
B) The muscles in the chest that we use for breathing 
produce the flow of air that is needed for almost all 
speech sounds; 
C) Muscles in the larynx cannot produce many differ-
ent modifications in the flow of air from the chest to 
the mouth; 
D) Muscles in the larynx produce many different modi-
fications in the flow of air from the chest to the mouth; 
E) After passing through the larynx, the air goes 
through what we call VOCAL TRACT, which ends at 
the mouth and nostrils. 
 
39) Mark the true alternative about the vowel /æ/: 
 
A) It is a front vowel between cardinal vowel; 
B) It is a front vowel, but not quite as open as cardinal 
vowel; 
C) It is a central vowel and it is more open than the 
open-mid tongue height; 
D) It is a quite fully back vowel in a mid high position; 
E) None of the answers 
 
40) Mark the alternative that presents a no-syllabic 
consonant word: 
 
A) Couple; 
B) Seven; 
C) Camera; 
D) Trouble; 
E) None of the answers.         
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