
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Text I 

Ads Targeting Food Waste in Brazil
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According to the Akatu Institute for Conscious Consumption
in Brazil goes straight to the trash. This means that 39,000 tons of food are thrown away 
everyday. In the meantime, a reported 14 million Brazilians are starving.
this waste of food, and various other issues directly related to it, the Akatu Institute has 
launched a campaign to promote conscious consumption. To encourage real change, the 
campaign focuses on what affects consumers more directly: their pockets. Using a non
aggressive tone, the campaign not only explains how consumption affects the planet but also 
informs people about how their individual actions can benefit the planet as well as peoples’ 
day-to-day lives. As the campaign states, the goal is to “transform your consumption into an 
act of solidarity.  

: http://www.psfk.com/2009/02/ads
 
1. O texto acima é sobre:   
(a) uma propaganda sobre comida
(b) artigo relatando sobre desperdício de comida no Brasil
(c) um relatório sobre alimentação no Brasil
(d) uma propaganda sobre alimentos
 
2. Assinale a alternativa INCORRETA:
(a) A campanha foca no que afeta mais diretamente os brasileiros: o bolso
(b) O objetivo da campanha é transformar o consumo em um ato de solidariedade
(c) Os brasileiros consomem 39,000 de toneladas de comida todos os dias
(d) A campanha tem um tom não agressivo
 
3. Na frase: …and various other issues related to it
(a) waste food 
(b) the campaign 
(c) consumers 
(d) the planet 
 
4. Na frase: …the campaign not only explains how consumption affects the planet but also informs 
people …(linhas 7-8) O marcador de discurso 
(a) comparação 
(b) conclusão 
(c) adição 
(d) tempo 
 
5. starving (linha 3) significa:  
(a) com fome 
(b) selecionando 
(c) coletando 
(d) morrendo de fome 
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INCORRETA: 
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objetivo da campanha é transformar o consumo em um ato de solidariedade
brasileiros consomem 39,000 de toneladas de comida todos os dias 

A campanha tem um tom não agressivo 

and various other issues related to it. (linha 4) It refere-se a: 

the campaign not only explains how consumption affects the planet but also informs 
O marcador de discurso not only…but also da idéia de:
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TEXT II- 

 
 
6. De acordo com a tirinha cômica de Calvin e Hobbes (Haroldo), conclui-se que 
(a) Calvin acredita em horóscopos 
(b) As previsões do horóscopo de Calvin não deram certo 
(c) Haroldo diz que os cientistas nunca erram 
(d) Calvin não lerá o horóscopo do dia seguinte 
 
7. A tradução das seguintes expressões da tirinha acima: came true, run a correction é: 
(a) São verdadeiras - correram uma tradução 
(b) É verdade- precisam de correção 
(c) Tornaram-se verdadeiras- terão uma correção 
(d) Não foi verdade- serão corrigidas 
 
8. No frase: How could those be misread? Misread significa: 
(a) Lido certo 
(b) Lido demais 
(c) Relido 
(d) Lido errado  
 
9. Na frase que Hobbes diz: I’m sure any scientist would give you... any significa: 
(a) qualquer 
(b) algum 
(c) vários 
(d) nenhum 
 
10. A frase : …and circunstances didn’t turn in my favor - no afirmativo é 
(a) and circunstances turned in my favor 
(b) and circunstances turn in my favor 
(c) and circunstances will turn in my favor 
(d) and circunstances turns in my favor 
 
11. -I like Calvin and Hobbes. They are smart.  
      - I like……….. too. 
(a) they 
(b) them 
(c) their 
(d) themselves 
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TEXT III 
RIO DE JANEIRO — Dilma Rousseff’s first visit to Washington as Brazil’s president 
was certainly cordial enough.       
1. She had lunch at the White House on Monday with President Obama. The United 
States said it was opening two new consulates in Brazil in an effort to lure more free-
spending Brazilian tourists. And the two countries even forged an agreement to bolster 

the trade of cachaça, Brazil’s signature sugarcane tipple, and Tennessee whiskey.  
5. But the friendliness belied a sense that the United States, whose once-dominant sway in Latin 
America is ebbing, and Brazil, the hemisphere’s rising power, still do not see eye to eye on a range 
of important issues, from Middle East diplomacy to trade with Cuba and Brazil’s ambitions of 
obtaining a permanent seat on the United Nations Security Council.  
9. “Brazil sees itself as having arrived or close to arriving,” said Peter Hakim, president emeritus of 
the Inter-American Dialogue. “The United States sees Brazil as big, the most important country in 
Latin America, but not anything like a global power.”  
12. This disconnect was revealed in one account after another in the news media here about the 
visit, in which commentators lamented the fact that Ms. Rousseff was not received with the pomp of 
a White House state dinner, recognition granted by the Obama administration to the leaders of 
South Korea, India and Britain.  
16. Still, both governments emphasized the positive aspects of Ms. Rousseff’s visit, which came a 
year after Mr. Obama visited Brazil. The United States does not have a trade agreement with Brazil, 
despite reaching such deals with 11 other countries in Latin America, but trade with Brazil, which 
recently surpassed Britain as the world’s sixth-largest economy, is nevertheless thriving.  
20. Mr. Obama and Ms. Rousseff met privately for two hours at the White House, and afterward sat 
in the Oval Office to speak briefly with reporters. Mr. Obama effused about “the extraordinary 
progress that Brazil has made under President Rousseff.” Ms. Rousseff echoed his calls for 
continued economic cooperation between the countries.  
24. Ms. Rousseff will focus on higher education, one of the brightest areas of cooperation between 
Brazil and the United States, in a visit on Tuesday to Harvard and M.I.T., where she will discuss 
Science Without Borders, a program that aims to send about 100,000 Brazilians to study at foreign 
universities. As many as half are expected to study in the United States. 
 Simon Romero reported from Rio de Janeiro, and Jackie Calmes from Washington. April 10, 2012 
 
12. O texto afirma que: 
(a) Os Estados Unidos veem o Brasil como uma potência global 
(b) Obama recebeu Dilma com a mesma atenção dada aos líderes da Coréia do Sul, Índia e Grã-
Bretanha. 
(c) Dois novos consulados serão abertos no Brasil até o próximo ano. 
(d) Os dois países reforçam acordo para o comércio da cachaça do Brasil e o uísque do Tenessee. 
 
13. Através da frase ”.... still do not see eye to eye on a range of important issues,(linhas 6-7) o 
texto sugere que 
(a) Os Estados Unidos concordam com os assuntos importantes 
(b) Olhando olhos nos olhos, os Estados Unidos e Brasil firmaram um acordo comercial sobre 
assuntos importante 
(c) Os Estados Unidos e Brasil ainda não concordam sobre uma série de assuntos importantes 
(d) Os dois países discordam totalmente em muitos assuntos 
 
14. Na frase “... despite reaching such deals with 11 other countries in Latin America…” (linha 18) 
o termo despite reaching é melhor traduzido por:  
(a) Embora tendo 
(b) Apesar de atingir 
(c) Embora alcançando 
(d) Ainda que tenha 
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15. Na frase “the extraordinary progress that Brazil has made under President Rousseff.” O verbo 
está no: 
(a) simple present 
(b) simple past 
(c) simple future 
(d) present perfect 
 
16. Dilma Rousseff, ..............is the first woman President in Brazil, travelled to the United States 
last week. 
(a) who 
(b) whose 
(c) that 
(d) which 
 
17. Qual das alternativas abaixo utiliza a mesma sufixação em todas as palavras? 
(a) briefly- leaders-   surpass- opening 
(b) ageement- friendliness- spending-education 
(c) government- disconnect- cooperation- recently 
(d)  higher- brightest- extraordinary- visit 
 
18. ……………..will she visit Harvard? 
(a) Who 
(b) What 
(c) Where 
(d) When 
 
19. Na frase “…, a program that aims to send about 100,000 Brazilians to study at foreign 
universities.”(linhas 26-27), o verbo aims  tem o sentido de 
(a) quer 
(b) almeja 
(c) incentiva 
(d) deseja 
 
20. The United States sees Brazil as big, the most important country in Latin America. O oposto de 
the most é: 
(a) the least 
(b) more 
(c) the best 
(d) less 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
21. Ao analisar as teorias educacionais e didáticas na modernidade e na pós-modernidade, 
Ghiraldelli Jr. (2002), apresenta uma relação direta entre as teorias educacionais de Herbart, de John 
Dewey, de Paulo Freire e “Pós-Narrative Tum” e seus procedimentos didáticos ou passos didáticos. 
Herbart, fixou seus procedimentos didáticos, para o ensino em cinco passos: preparação, 
apresentação, associação, generalização e aplicação. Os passos que correspondem aos cinco passos 
de Herbart na Teoria inspirada em Paulo Freire, são os seguintes: 
(a) Preparação, atividade de pesquisa, formulação de hipótese, associação e aplicação. 
(b) Atividade de pesquisa, construção de hipóteses, eleição de temas geradores, associação e 
aplicação. 
(c) Vivência e pesquisa, eleição de temas geradores, problematização através do diálogo, 
conscientização e ação social e política.  
(d) Apresentação de problemas, associação, generalização, conscientização e experimentação. 
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22. Analisando a dimensão do ato pedagógico, não podemos esquecer que sob a concepção da 
ciência dialética “(...), o fenômeno educativo é sempre um processo humanizador, que depende da 
mediação pedagógica do educador” (PADILHA,2001,p.96). Nesse processo de mediação 
pedagógica, o papel do docente é de: 
(a) Responsável pelo ensino dos conteúdos escolares. 
(b) Mediador entre a informação a oferecer e a aprendizagem por parte do estudante.      
(c) Mediador apenas responsável pelo processo avaliativo e de promoção do aluno. 
(d) Mediador entre o processo de ensino e de promoção do aluno. 
 
23. Vivemos momentos de grandes mudanças, com isso, percebemos que “todo universo, nos níveis 
micro e macro, está em movimento. Está se constituindo, está se construindo. Ou se 
destruindo?”(BECKER,2001,p.69-70). No plano da vida, das ciências, dos conhecimentos, também 
há grandes mudanças. Nesse sentido, “Piaget vai mostrar que o homem, logo que nasce, apesar da 
fascinante bagagem hereditária, que remota a milhões de anos de evolução, não consegue emitir a 
mais simples operação de pensamento ou o mais elementar ato simbólico. Vai mostrar que o meio 
social, por mais que sintetize milhares de anos de civilização, não consegue ensinar ao recém-
nascido o mais elementar conhecimento objetivo, isto é, o sujeito humano, é um projeto a ser 
construído; o objeto é, também, um projeto a ser construído. Sujeito e objeto não tem existência 
previa, a priori. Eles se constituem mutuamente, na interação.” BECKER, 2001,p.70). Partindo 
dessa premissa, podemos afirmar que: 
I. Conhecer, é transformar o objeto e transformar a si mesmo. 
II. A concepção de Piaget derruba com a ideia de um universo de conhecimento dado ao 
sujeito, seja na bagagem genética (apriorismo), ou no meio físico ou social (empirismo). 
III. Esta concepção, é compatível com o construtivismo, isto é com a ideia de que o 
conhecimento é construído pela interação do individuo com o meio físico e social, com o 
simbolismo humano, com o mundo das relações sociais e, se constitui por força de ação. 
IV. Na educação, esta concepção mostra a insatisfação com um sistema educacional, que teima 
em continuar com a forma de transmissão de conhecimentos “que consiste em fazer repetir, recitar, 
aprender, ensinar o que já está pronto, em vez de fazer agir, operar, criar, construir a partir da 
realidade vivida por alunos e professores, pelas sociedades” (BECKER,2001,p.73), isto é, num 
processo de mediação,  professores e alunos, problemas sociais atuais e o conhecimento já 
construído(“acervo cultural da humanidade”).  
QUAIS AFIRMATIVAS ESTÃO CORRETAS: 
(a) Apenas a I 
(b) Apenas a I e a II. 
(c) Apenas a II e a III. 
(d) A I, a II, a III e a IV. 
 
24. Analisando as Teorias da Educação e o problema da marginalidade, Saviani analisa dois grupos 
de teorias, a TEORIAS NÃO-CRÍTICAS e das TEORIAS CRITICO-REPRODUTIVISTAS e, 
posteriormente, apresenta a TEORIA DA CURVATURA da VARA. Cada uma dessas teorias 
abarcam outras teorias e/ou pedagogias.  Entre as TEORIAS e PEDAGOGIAS inerentes a cada um 
dos dois grupos de teorias, isto é, das TEORIAS NÃO-CRÍTICAS e das TEORIAS CRITICO-
REPRODUTIVISTA, entre as apresentadas abaixo, podemos destacar, EXCETO: 
(a) Pedagogia Tradicional, Pedagogia da Escola Nova, Pedagogia Tecnicista. 
(b) Pedagogia Libertadora e Pedagogia Libertária. 
(c) Teoria do Sistema do Ensino Enquanto Violência Simbólica. 
(d) Teoria da Escola Enquanto Aparelho Ideológico do Estado. 
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25. No prefácio do livro “Educação: Um tesouro a descobrir”, Jacques Delors afirma que o cerne da 
problemática do século XXI, requer que tensões sejam ultrapassadas e, para que isso aconteça, o 
melhor a ser feito é encará-las de frente. Entre essas tensões destacam-se: a tensão entre o global e o 
local, o universal e o singular, a tradição e a modernidade, as soluções de curto prazo e as de longo 
prazo, a tensão entre a indispensável competição e o cuidado com a igualdade de oportunidades, 
entre o extraordinário desenvolvimento dos conhecimentos e as capacidades de assimilação pelo 
homem e a tensão entre o espiritual e o material. Todas essas tensões, tem relação direta com o 
trabalho educativo e escolar.  Analisando, as respostas abaixo, é correto afirmar que a tensão entre o 
global e o local se caracteriza: 
(a) pela mundialização da cultura, mantendo a riqueza das tradições. 
(b) pelo fato de tornar o ser humano, pouco a pouco, cidadão do mundo sem perder suas raízes e 
participando, ativamente, na vida de seu país, das comunidades de base. 
(c) pela adaptação do homem  e sem negar a si mesmo, construir sua autonomia e dominar o 
progresso científico. 
(d) por acrescentar novas disciplinas, ao currículo escolar, que levem o ser humano ao melhor 
conhecimento de si e dos meios de manter a saúde física e psicológica. 
 
26. Jussara Hoffmann, no livro “Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola a 
universidade”, faz uma forte crítica à avaliação classificatória enquanto esta “se resume à decisão 
de enunciar dados que comprovem a promoção ou a retenção dos alunos”2005,p.28). A seu ver, o 
sistema classificatório “é tremendamente vago no sentido de apontar as falhas do processo”, não 
aponta as reais dificuldades dos alunos e dos professores, não sugere qualquer encaminhamento, 
enquanto que numa perspectiva construtivista da avaliação, a ação mediadora propõe que o 
professor: 
(a) Preste atenção nos alunos, insistindo em conhecê-los; busque entender suas falas, seus 
argumentos, ouvindo suas perguntas. Faça novas e desafiadoras questões na busca de alternativas, 
para uma ação educativa voltada para a construção da autonomia moral e intelectual dos alunos. 
(b) Seja muito firme em relação ao quanto o aluno deve reter de informações e convicto de que são 
as informações que vão lhe garantir um futuro promissor; 
(c) Aplique o maior número de provas possíveis, para dar caráter de processo a avaliação. 
(d) Ao elaborar provas e instrumentos de avaliação, definam os critérios objetivos para que a 
correção não seja subjetiva. 
 
27. No livro “Pedagogia da Autonomia”, Paulo Freire, (1999, p.1) escreve que “a reflexão crítica 
sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria prática, sem a qual a teoria pode ir virando 
blablabá e a prática, ativismo”. Nesse sentido, ele se propôs a discutir “alguns saberes fundamentais 
a prática educativo-crítica ou progressista, que devem ser conteúdos obrigatórios na prática da 
formação docente”. Entre esses saberes, destacam-se: 
I.  Ensinar não é transferir conhecimentos, nem formar, é ação pela qual um sujeito criador dá 
forma ou estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. 
II. Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças 
que os conotam, não se reduzem a condição de objeto, um do outro.  
III. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, portanto ensinar 
inexiste sem aprender. 
IV. O legado da humanidade, enquanto cultura e saber, construído pelo homem, ao longo da 
história da humanidade que precisa ser transferido as novas gerações. 
Entre as respostas acima quais as que estão corretas: 
(a) Apenas a I. 
(b) Apenas a II e a III. 
(c) Apenas a I, a II e a IV. 
(d) Apenas a I, a II e a III. 
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28. Ao discutir a problemática da “inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave que há entre 
os saberes separados, fragmentados, compartimentados em disciplinas, e por outro lado, realidades 
ou problemas cada vez mais polidisciplinares, transversais, globais e planetários” (2004, p.13), 
Morin  entende que  isso requer que se repense a organização do saber . Para tanto, é necessário 
enfrentar o desafio dos desafios.  Esse desafio Marin chama de: 
(a) Reforma do Ensino. 
(b) Reforma Multidimensionais. 
(c) Reforma do Pensamento. 
(d) Reforma da Sociedade. 
 
29. Entre as muitas ideias pedagógicas, podemos destacar a “Educação Pós- Moderna”. Essa 
concepção caracteriza-se por: 
I. Negar o sistema, para afirmar o indivíduo, o diferente, o atípico, o multicultural. 
II. Efetuar-se, através da educação clássica, que valoriza o conteúdo, a eficiência, os métodos e 
as técnicas. 
III. Trabalhar mais com o significado do que com o conteúdo, com a intersubjetividade e a 
pluralidade do que com a igualdade e a unidade. 
IV. Valorizar o movimento, o imediato, o afetivo, a relação. 
Entre as resposta acima descritas quais estão corretas? 
(a) Apenas a I e a II. 
(b) Apenas a I, a III e a IV. 
(c) Apenas a II e a IV. 
(d) Apenas a II. 
 
30. Entre as características, abaixo descritas, qual a que NÃO corresponde as características 
apontadas por Alarcão (2001), para a escola designada, por ela, de Escola Reflexiva. 
(a) É uma organização que continuamente se pensa a si própria, na sua missão social e na sua 
organização. 
(b) É uma organização que se confronta com o desenrolar da sua atividade, em um processo 
heurístico simultaneamente avaliativo e formativo. 
(c) É uma organização que se interroga para se tornar uma instituição autônoma, responsável e 
educadora. 
(d) É uma organização que se revela transmissora dos valores e verdades históricas, para garantir a 
disseminação da cultura e, ao mesmo tempo, ignora os problemas atuais.  
 
 
 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO, 
LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 
 
31. A Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, afirma em seu artigo primeiro que “a educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” 
Entretanto, no parágrafo primeiro, deste mesmo artigo, afirma que esta lei disciplina: 
(a) A educação profissional. 
(b) A educação escolar. 
(c) A educação indígena. 
(d) A educação quilombola. 
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32. Entre as afirmativas, abaixo relacionadas, encontramos incumbências dos docentes, 
relacionadas no artigo 13 da Lei 9394/96, EXCETO: 
(a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
(b) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; 
(c) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
(d) Notificar o Conselho Tutelar do Município, ao Juiz da Comarca e ao ministério Público, a 
relação dos alunos que apresenta percentual de faltas, acima de cinquenta por cento. 
 
33. A finalidade da educação básica é: 
I.  Desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios, para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. 
II. Oferecer atendimento educacional especializado e gratuito, a todos os estudantes, que 
concluíram a educação infantil. 
III. Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 
suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
IV. Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento dos estudos, bem como, a preparação básica para o trabalho. 
Entre as alternativas acima expostas, quais estão corretas? 
(a) Apenas a I. 
(b) Apenas a I e a II. 
(c) Apenas a I, a II e a III. 
(d) A I, a II, a III e a IV. 
 
34.   A educação escolar compõe-se de dois níveis. Estes níveis são: 
(a) Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
(b) Educação Infantil e Ensino Médio. 
(c) Educação Básica e Ensino Superior. 
(d) Educação Básica e Ensino Médio. 
 
35. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, na escola pública, tem por objetivos: 
I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básico o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo. 
II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade. 
III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista, a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 
IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. 
Entre as alternativas acima expostas, quais estão corretas? 
(a) Apenas a I. 
(b) Apenas a I e a II. 
(c) Apenas a I, a II e a III. 
(d) A I, a II, a III e a IV. 
 
36. Quanto ao cargo de professor, é incorreto afirmar que: 
(a) deve levantar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; 
(b) deve elaborar e acompanhar o cronograma das atividades docentes; 
(c) deve colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
(d) deve participar de atividades extra-classe. 
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37. Não está entre as atribuições do professor: 
(a) assessorar no planejamento do plano pedagógico da educação municipal;   
(b) zelar pela aprendizagem do aluno; 
(c) realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; 
(d) participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional. 
 
38. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 
(a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
(b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
(c) facilitação do ensino à distância, para democratizar o acesso à educação; 
(d) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino. 
 
39. Sobre a atuação municipal no ensino, é correto afirmar que: 
(a) o Município promoverá, a cada seis meses, o recenseamento da população escolar; 
(b) o calendário escolar municipal será flexível e adequado às peculiaridades climáticas e às 
condições sociais e econômicas dos alunos; 
(c) o Município promoverá o atendimento em creches e pré-escolas para as crianças de zero a oito 
anos de idade; 
(d) os estabelecimentos de ensino não poderão ser cedidos a promoções de quaisquer eventos, para 
garantir a conservação do patrimônio público. 
 
40. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, portanto, é incorreto 
afirmar, nos termos da Constituição Estadual, que: 
(a) o não-oferecimento do ensino obrigatório e gratuito ou a sua oferta irregular,, pelo Poder 
Público, importam responsabilidade da autoridade competente;  
(b) transcorridos dez dias úteis do pedido de vaga, incorrerá em responsabilidade administrativa a 
autoridade estadual ou municipal competente que não garantir, ao interessado devidamente 
habilitado, o acesso à escola fundamental; 
(c) a comprovação do cumprimento do dever  de frequência obrigatória dos alunos do ensino 
fundamental será feita por meio de instrumento apropriado, regulado em lei; 
(d) compete ao Estado, articulado com os Municípios, recensear os educandos para o ensino 
fundamental, fazendo-lhes a chamada semestralmente. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia, a seguir, um trecho do artigo A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic, de Zoppi-
Fontana (2011: 186-187) 
 

[Trecho 1] 
 

 
 
[Parág.1] 
 
 
 
 
[Parág.2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CYCLE CHIC E “A CIDADE DAS BICICLETAS” 
 

Detenhamo-nos um momento em uma nova cena, um novo flagrante da cidade, 
tal como aparece narrado no blog VÁ DE BIKE, por seu autor, William Cruz, auto-
definido como “cicloativista”. 

 
Chegando pedalando e bem vestido a um restaurante para almoçar, o maître 
logo me sugeriu colocar a bicicleta dentro do estabelecimento. [...] 
O maître me acompanhou até a mesa perguntando: 
- O senhor já morou na Europa? 
- Não. Por quê? 
- É que lá é que o pessoal anda de bicicleta assim, né? 
- Bom, então transformemos aqui em uma Europa! – respondi, sorrindo. – 
Vamos melhorando nossa cidade e um dia chegaremos lá. 
O maître saiu sorrindo, mas pensativo. E eu sentei na mesa lembrando do texto 
do Denis Russo Burgierman, “não somos dinamarqueses”. Não somos como os 
europeus, mas podemos ser (nos pontos que importam, claro). E essa mudança 
depende de todos nós. (In: “A importância do Cycle Chic”. Blog Vá de bike. 
Disponível em: http://vadebike.org Acesso em 28 jul 2011). 
[...] 

 
(ZOPPI-FONTANA, Mónica. A cidade se mexe. Da bicicleta ao Cycle Chic. Cadernos de 
Estudos Lingüisticos, Campinas, 53(2), Jul./Dez. 2011. p. 186-187). 

 
41. Pode ser considerado como discurso do trecho 1: 
(a) discurso direto 
(b) discurso indireto  
(c) discurso indireto livre 
(d) nenhuma alternativa correta. 
 
42. A palavra auto-definido [usada no parágrafo 1] passou a ser empregada autodefinido, pela Nova 
Ortografia da Língua Portuguesa, por que não se usa o hífen para o elemento “auto” quando: 
I. o prefixo termina por uma letra (vogal ou consoante) e o segundo elemento começa pela mesma 
letra. 
II. o prefixo termina por uma letra (vogal ou consoante) e o segundo elemento começa por outra 
letra diferente, exceto diante de palavra iniciada por “h”: 
(a) Estão corretas I. e II. 
(b) Está correta a I. 
(c) Está correta a II. 
(d) Nenhuma alternativa correta. 
 
43. Em “E eu sentei na mesa lembrando do texto do Denis Russo Burgierman, “não somos 
dinamarqueses.” [parágrafo 2], o recurso estratégico textual é: 
(a) conclusão 
(b) citação 
(c) pergunta retórica 
(d) exemplificação 
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44. Considerando que a interlocução da pergunta “- O senhor já morou na Europa?” “- Não. Por 
quê?” fosse: “- Não. ............. na Europa?”. O emprego correto seria: 
(a) por que   
(b) porquê  
(c) porque 
(d) por quê 
 
Para responder às questões de 45 a 46, considere o Texto 2: 

 
[Texto 2] 
 

01. 
 
 
 
 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Anatomia da maldade – Parte I 
Giovani Pasini 

e-mail: gpasini@ig.com.br 
blog: giovanipasini-educacao.blogspot.com 

 
 No mundo, somos 7 bilhões de seres humanos. No Brasil, há cerca de 190 
milhões em ação. Caras parecidas, em corpos semelhantes. Inúmeros CPF 
transitando por avenidas, ruas, becos e ruelas. Temos olhares e gestos 
convencionados; apresentamos cumprimentos e respostas definidas. O sorriso, a 
testa enrugada, o abanar de mãos, o gesticular de cabeça, entre outros. O 
determinismo de meio (local que se vive) e de momento (tempo cultural) definem 
parte do caráter do indivíduo. A coletividade (real e virtual) influencia nas 
escolhas que fazemos, por intermédio da internet, da televisão, do cinema, da 
música, da leitura, dos amigos e tanto mais. A geração “Google-Cola” e o copiar-
colar de atitudes; a globalização de cheiros, gostos e pensamentos. Somos todos 
parecidos, quando a análise é superficial, coletiva, com a ótica cega das 
propagandas midiáticas (sorriso e sonoridade). Contudo, a verdade é que parte da 
alma humana é, estranhamente, particular. Em poucos sujeitos – indecifráveis e 
maquiavélicos – a base do ‘iceberg’ flutua num oceano pobre. A natureza 
selvagem (furto, corrupção, roubo, assassinato, genocídio etc.) que supera as 
convenções sociais. Ações de leões em pele de cordeiro; mãos que acariciam e 
esfaqueiam. Seguidores da ideologia “Rosa de Hiroshima”, ou seja, destruir para 
convencer. Como dizia Vinícius de Moraes “Pensem nas crianças / Mudas 
telepáticas / Pensem nas meninas / Cegas inexatas / Pensem nas mulheres / Rotas 
alteradas (...)”. Qual a diferença entre Truman e Hitler?  

 (Jornal Expresso Ilustrado – Expresso 2,  
Santiago-RS, 04 de maio de 2012, página 03)     

 
 
45. Na linha 01, em se tratando à função semântico-pragmática (circulação do sentido) do 
substantivo anatomia, qual alternativa não poderia substituir essa função: 
(a) forma 
(b) estrutura 
(c) erro 
(d) organização 
 
46. O texto acima é:  
(a) dissertativo-argumetativo. 
(b) narrativo-argumetativo. 
(c) descritivo-argumetativo. 
(d) imperativo 
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Para responder às questões de 47 a 50, leia as linhas 06 a 14, do Texto 2, e considere as 
palavras destacadas: 
 

[...] O determinismo de meio (local que se vive) e de momento (tempo cultural) 
definem parte do caráter do indivíduo. A coletividade (real e virtual) influencia nas 
escolhas que fazemos, por intermédio da internet, da televisão, do cinema, da música, 
da leitura, dos amigos e tanto mais. A geração “Google-Cola” e o copiar-colar de 
atitudes; a globalização de cheiros, gostos e pensamentos. Somos todos parecidos, 
quando a análise é superficial, coletiva, com a ótica cega das propagandas midiáticas 
(sorriso e sonoridade). Contudo, a verdade é que parte da alma humana é, 
estranhamente, particular. [...] 

 
47. A concordância do verbo definir está: 
(a) adequada, conforme a Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 
(b) inadequada, conforme a Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 
(c) inadequada, conforme a Gramática do Português Falado no Brasil. 
(d) nenhuma alternativa correta. 
 
48. Na expressão copiar-colar de atitudes, o sentido é:   
(a) ter atitudes diferentes. 
(b) ter atitudes singulares.  
(c) comparar atitudes.  
(d) reproduzir atitudes. 
 
49. Qual é o funcionamento sintático de quando, na oração:  
(a) adjetivo 
(b) advérbio  
(c) conjunção 
(d) interjeição 
 
50. Qual alternativa abaixo não expressa o mesmo sentido da conjunção sublinhada em “Contudo, a 
verdade é que parte da alma humana é, estranhamente, particular.”: 
(a) Entretanto, a verdade é que parte da alma humana é, estranhamente, particular. 
(b) Todavia, a verdade é que parte da alma humana é, estranhamente, particular. 
(c) Porém, a verdade é que parte da alma humana é, estranhamente, particular.  
(d) Quando, a verdade é que parte da alma humana é, estranhamente, particular. 
 
 




