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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Português (5 questões)

Texto

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. 
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre 
religião. Recentemente, quem levantou mais uma 
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos 
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando 
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma 
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi 
aposentado compulsoriamente da instituição de pes-
quisa a que pertencia.

Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é 
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se 
queria discutir era se ainda era possível, no mundo 
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de 
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar 
algum. Como e em que direção podem avançar as 
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e 
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os 
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).

Eles avançam porque superaram a questão de quem é 
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as 
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas par-
tem do pressuposto correto de que pode haver maior 
variação entre pessoas de uma mesma raça do que 
entre pessoas de raças diferentes.

Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüi-
lamente focar em comparar como povos diferentes 
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neo-
darwinistas, isso significa estudar como a evolução 
humana trabalhou sobre propriedades físicas e quí-
micas do cérebro humano em cada etapa e em cada 
nicho onde populações se isolaram através de eras. 
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson 
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe, 
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.

Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14 
nov. 2007.

Numere os termos (sublinhados no primeiro pará-1. 
grafo do texto) de acordo com a classificação sintática.

Classificação sintática

SujeitoI. 
Predicado nominalII. 
Objeto diretoIII. 
Complemento nominalIV. 

Termos

( ) de pesquisa
( ) mais uma dessas tertúlias estéreis
( ) a inteligência dos africanos
( ) são mais comuns que discussões profanas 

sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

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

Assinale a alternativa 2. correta quanto à regência 
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua 
Portuguesa.

( ) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas a. 
aspiram.

( ) O problema – discussão sobre inteligência – b. 
resultou na polêmica que o texto se referiu.

( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na c. 
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns 
cientistas se recusam a comparar raças.

( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a d. 
estudar as causas do que a fazer discussões 
estéreis.

( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a des-e. 
cobrir por que as inteligências diferem tanto 
entre pessoas da mesma raça.



Secretaria de Administração

Página 4

Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das 3. 
palavras destacadas na oração:

“Eles avançam porque superaram a questão de quem 
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que 
as inteligências diferem entre si.”

O vocábulo I. porque (escrito junto e sem 
acento) é uma conjunção explicativa que liga 
a segunda oração à primeira, expressando 
idéia de explicação.
Em II. por que (escrito separado e sem acento) o 
por é preposição e o que é pronome relativo, 
substituindo a palavra “questão”.
O vocábulo III. por que (escrito separado e sem 
acento) introduz uma oração interrogativa 
indireta que, no exemplo acima, significa: Por 
que as inteligências diferem entre si?

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I está correta.a. 
( ) Somente I e II estão corretas.b. 
( X ) Somente I e III estão corretas.c. 
( ) Somente II e III estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.e. 

Dada a frase abaixo, assinale a alternativa 4. correta.

“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de 
que pode haver maior variação entre pessoas de uma 
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”

A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar 
o sentido do texto, por:

( X ) princípioa. 
( ) regulamentob. 
( ) condicionamentoc. 
( ) teoremad. 
( ) ditadoe. 

Assinale a alternativa 5. correta quanto à concor-
dância verbal e nominal em relação aos pronomes de 
tratamento empregados na redação oficial.

( ) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto a. 
de consideração.

( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declara-b. 
ção sobre os diferentes tipos de inteligência.

( ) Vossa Excelência tendes sido mal informa-c. 
dos sobre as pesquisas desenvolvidas na 
instituição.

( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações d. 
serão levadas em consideração no relatório 
final.

( ) Vossa Eminência sereis oportunamente infor-e. 
mado dos resultados.

Atualidades (5 questões)

Assinale a alternativa que indica o fato histórico 6. 
que pode ser apontado entre as conseqüências da 
Segunda Guerra Mundial.

( X ) A “Guerra Fria”.a. 
( ) A “Guerra do Ópio”.b. 
( ) O surgimento da “Liga das Nações”.c. 
( ) A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.d. 
( ) A fundação do partido nacional dos trabalha-e. 

dores alemães (nazista).

Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês, 7. 
adotou como estratégia a desobediência, o não paga-
mento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.

Gandhi é o grande herói da independência do(a):

( ) Israel.a. 
( ) Butão.b. 
( X ) Índia.c. 
( ) Indonésia.d. 
( ) Afeganistão.e. 
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Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se eleições 8. 
no Brasil. Assinale a alternativa que indica o candidato 
eleito, o primeiro após o longo governo de Getúlio 
Vargas.

( ) Plínio Salgado.a. 
( ) Carlos Lacerda.b. 
( ) Jânio da Silva Quadros.c. 
( ) Brigadeiro Eduardo Gomes.d. 
( X ) General Eurico Gaspar Dutra.e. 

O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comí-9. 
cio ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos 
líderes que participaram deste comício era:

( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.a. 
( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de b. 

Mello.
( X ) A realização de eleições diretas para presi-c. 

dente da República, uma vez que os presiden-
tes eram eleitos indiretamente.

( ) A deposição do Marechal Humberto de d. 
Alencar Castello Branco e a eleição de um 
novo presidente.

( ) A volta do sistema de eleições para os cargos e. 
do executivo e legislativo, até então escolhi-
dos – de acordo com o critério de antiguidade- 
por uma junta militar.

Assinale a alternativa que completa a frase.10. 

Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com 
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As 
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberali-
zante, cuja conseqüência foi:

( ) O início da Guerra Fria.a. 
( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas b. 

soviéticas.
( ) O fortalecimento da União Soviética e do c. 

Pacto de Varsóvia.
( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estan-d. 

car o nacionalismo local.
( X ) Os movimentos autonomistas de países que e. 

formavam o bloco soviético e o fim da URSS.

Informática (3 questões)

Assinale a alternativa que contém exclusivamente 11. 
tipos de memória não-voláteis, ou seja, que não pre-
cisam estar energizadas para manter o seu conteúdo 
armazenado.

( ) Memória ROM; memória a. cache; disco rígido.
( ) Memória RAM; memória ROM; disco rígido.b. 
( ) Memória RAM; disco flexível (disquete); c. 

CD-ROM.
( X ) Memória d. flash; memória ROM; disco flexível 

(disquete).
( ) Memória e. flash; memória cache; CD-ROM.

A respeito dos campos presentes em mensagens 12. 
de e-mail, é correto afirmar:

( ) O campo de assunto (a. subject) de uma men-
sagem de e-mail pode conter no máximo 32 
caracteres.

( X ) O campo ‘CCO’ de uma mensagem de e-mail b. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem, sem que sejam revelados para os 
demais destinatários da mensagem.

( ) O campo de assunto (c. subject) de uma mensa-
gem de e-mail não pode conter caracteres de 
pontuação.

( ) O campo ‘CC’ de uma mensagem de e-mail d. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem e das respostas enviadas a esta 
mensagem.

( ) O campo ‘Para’ (‘To’) de uma mensagem e. 
de e-mail pode conter no máximo oito 
destinatários.
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Assinale a alternativa 13. correta.

Suponha que você deseja selecionar toda uma linha 
de texto de um documento do Microsoft Word, e que 
o cursor está posicionado no início da linha. Quais as 
teclas de um teclado padrão ABNT que efetuam essa 
seleção?

Nas alternativas, considere que o sinal ‘+’ indica que as 
teclas serão pressionadas simultaneamente.

( X ) [Shift] + [End].a. 
( ) [Ctrl] + [End].b. 
( ) [Shift] + seta para a direita.c. 
( ) [Ctrl] + seta para a direita.d. 
( ) [Ctrl] + [Shift] + [End]. e. 

Legislação (2 questões)

Nos termos da Constituição Federal de 1988, é 14. 
considerado um direito político:

( ) A moradia.a. 
( ) O trabalho.b. 
( ) A Nacionalidade.c. 
( X ) O alistamento eleitoral.d. 
( ) Direito de resposta, proporcional ao agravo. e. 

De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, o 15. 
reingresso no serviço público de funcionário, com res-
sarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, 
em decorrência de decisão administrativa ou judicial, 
denomina-se:

( ) Transferência.a. 
( X ) Reintegração.b. 
( ) Recondução.c. 
( ) Remoção.d. 
( ) Reversão.e. 
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

A noção de 16. signo constitui conceito básico da 
ciência Lingüística. Sobre esse conhecimento e sua 
relevância para o professor de Português é correto 
afirmar:

( ) Os signos podem ser formados por significan-a. 
tes ou por significados. Quando formados por 
significantes, são signos não-verbais; quando 
formados por significados, são signos verbais. 
Saber distinguir tais signos importa porque 
cabe ao professor lidar com imagens e com 
textos escritos na escola.

( ) Dentre os signos, há ícones, símbolos e b. 
sinais. Os ícones e os sinais são signos verbais 
enquanto os símbolos são signos não-verbais. 
O trabalho com símbolos tende a prevalecer 
na Educação Infantil.

( ) As línguas ocidentais são compostas de c. 
signos, por isso esse conceito é de suma 
importância em nosso meio educacional. 
Já línguas orientais, como o mandarim, não 
são compostas de signos, mas de desenhos 
convencionais.

( X ) Os signos são instrumentos psicológicos de d. 
mediação simbólica e nos permitem lidar com 
a realidade na ausência dela; logo, expor os 
alunos a diferentes signos, usados em diferen-
tes contextos, contribui potencialmente para 
ampliar a sua representação de mundo.

( ) Os signos são sempre arbitrários, isto é, con-e. 
vencionados socioculturalmente. Aprender 
essas convenções requer intervenção siste-
mática da escola, tanto na aquisição da fala 
quanto no aprendizado da escrita.

Os estudos da Sociolingüística têm trazido 17. 
importantes contribuições para a educação nas últi-
mas décadas. Estudiosos da área, sobremodo Magda 
Soares, em trabalhos seminais, e Marcos Bagno, em 
obras de militância político-educacional, têm focali-
zado o papel da escola em relação às questões relacio-
nadas às diferenças de fala. Sobre essas discussões é 
correto afirmar que:

( ) Prevalecem concepções teóricas que dene-a. 
gam a norma padrão de fala, questionando 
sua importância e posicionando-se contra-
riamente ao ensino dessa mesma norma na 
escola.

( X ) Os teóricos da área têm se posicionado favo-b. 
ravelmente a uma ação da escola que permita 
aos sujeitos o domínio da norma padrão 
de fala, respeitando o seu falar de origem, 
em um processo de bivariacionismo ou de 
bidialetalismo.

( ) Os sociolingüistas têm defendido que a escola c. 
deve assumir, prioritária e exclusivamente, a 
fala das classes desprivilegiadas sob o ponto 
de vista social e econômico, de modo a favo-
recer a oferta de espaço a essas classes, mini-
mizando as diferenças socioculturais.

( ) Tais teóricos têm ciência de que a escola é d. 
reprodutora das relações sociais e que não 
pode assumir uma posição redentora. Em 
razão disso, não atribuem a ela papel efetivo 
em se tratando da variação lingüística.

( ) A preocupação dos sociolingüistas tem sido e. 
em combater a posição dos gramáticos tradi-
cionais, entendendo que a escola deve abolir 
o trabalho com manuais de gramática que 
apenas tornam mais agudo o preconceito 
lingüístico. À escola cabe, pois, papel de nega-
ção da norma padrão de fala.
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Segundo tais Parâmetros Curriculares da 20. 
Educação Nacional – Língua Portuguesa –, o eixo das 
discussões do trabalho com a disciplina de Português 
no Ensino Fundamental centra-se principalmente no 
domínio da leitura e da escrita por parte dos alunos. 
Considerando a contribuição de teóricos, bastante 
conhecidos nacionalmente, como João Wanderley 
Geraldi e Ângela Kleiman, assinale a alternativa 
que contém uma afirmação, sobre o ensino da lei-
tura, que converge com tais concepções teóricas 
contemporâneas.

( ) No ensino da leitura, o professor precisa a. 
considerar que existe uma forma específica 
de abordar um texto e uma interpretação 
singular a ser alcançada. A análise de elemen-
tos discretos (palavras e frases, por exemplo) 
é o caminho para se chegar a uma leitura 
autorizada.

( ) O ensino da leitura deve priorizar a atividade b. 
de decodificação, composta de uma série de 
automatismos de identificação de palavras, de 
mapeamento da informação gráfica, isso por-
que o texto é um conjunto de vocábulos cujo 
significado deve ser extraído individualmente 
para, cumulativamente, chegar à mensagem 
do autor.

( ) O trabalho com leitura em sala de aula precisa c. 
considerar que os alunos devem ler para aten-
der à legitimação social da leitura, construída 
externamente, fora do processo em que tais 
alunos se encontram engajados.

( ) O texto é um repositório de mensagens e d. 
informações. O leitor proficiente é aquele que 
extrai com exatidão essas informações, por 
meio do domínio das palavras. Assim, exercí-
cios de sinonímia, com palavras isoladas, cons-
tituem recurso eficaz para o desenvolvimento 
da proficiência em leitura.

( X ) Na aula de leitura, o professor serve de media-e. 
dor entre o aluno e o autor. Nessa mediação, 
dependendo dos objetivos da aula, compete 
a ele usar modelos e estratégias específicas de 
leitura, fazendo predições, perguntas, comen-
tários, de modo a incentivar o diálogo entre 
autor e leitor.

Sob uma concepção sócio-histórica de 18. Didática, 
é correto afirmar que compete ao professor de 
Português contemporâneo, em sua prática pedagógica:

( X ) mediar o processo de apropriação e reelabo-a. 
ração do conhecimento historicamente cons-
truído, considerando o papel propulsor da 
linguagem nesse processo.

( ) preparar indivíduos para o exercício de papéis b. 
determinados socialmente, de acordo com 
suas aptidões individuais, de modo a se 
adaptarem a valores e normas vigentes na 
sociedade.

( ) promover um processo ativo de construção e c. 
reconstrução do objeto de conhecimento por 
meio da interação entre estruturas cognitivas 
do indivíduo e estruturas do ambiente.

( ) organizar o processo de aquisição de habili-d. 
dades, atitudes e conhecimentos específicos, 
pressupostos para a integração do indivíduo 
no sistema social global.

( ) servir de elo entre a verdade científica e o e. 
aluno, responsabilizando-se por orientar a 
apropriação do sistema instrucional previsto 
preliminarmente pela instituição escolar.

Com base dos Parâmetros Curriculares Nacionais 19. 
– Língua Portuguesa –, sobre o tema avaliação, assi-
nale a alternativa que contém uma afirmação correta.

( ) O ato de avaliar caracteriza-se como uma ação a. 
unilateral e monológica.

( ) O processo avaliativo deve ocorrer em b. 
momentos específicos, caracterizados como 
fechamento de grandes etapas de trabalho.

( X ) A avaliação deve ser concebida como respon-c. 
siva, no que diz respeito à ação discente, e 
deve atuar como elemento-base das interven-
ções pedagógicas do professor.

( ) Os critérios de avaliação devem ser tomados d. 
como objetivos de ensino, o que garante a 
conquista de aprendizagens consideradas 
essenciais.

( ) A observância de indicadores precisos de e. 
identificação das aprendizagens realizadas é 
uma atitude positivista que deve ser evitada.
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Ainda conforme os Parâmetros Curriculares da Educação Nacional – Língua 21. 
Portuguesa –, um dos problemas da disciplina de Português é a dificuldade de levar 
os alunos ao uso apropriado dos padrões da linguagem escrita. Essa discussão evoca 
o ensino de gramática na escola e remete a contribuições como as de Sírio Possenti e 
Mário Perini, autores conhecidos nacionalmente por suas reflexões críticas sobre o tema. 
Assinale a alternativa que contém uma afirmação que converge com o pensamento de 
autores como esses.

( ) A escola deve priorizar o estudo dos manuais de gramática, começando com o a. 
enfoque na fonologia, o que deve se seguir pelo enfoque na morfologia, na sin-
taxe e na semântica. É preciso particularizar cada um desses níveis dos estudos 
lingüísticos individualmente, com suas regras específicas, para que, em um cres-
cendo, o aluno domine efetivamente a norma padrão da língua.

( X ) A escola precisa considerar que há diferentes conceitos de gramática e a cada b. 
um deles corresponde uma noção de regra e de erro. Nesse recorte, destacam-se: 
gramática normativa, entendida como conjunto de regras que devem ser segui-
das; gramática descritiva, conjunto de regras que são seguidas; e gramática inter-
nalizada, conjunto de regras que o falante domina, quer em razão da gramática 
universal, quer por meio do processo de aquisição de linguagem oral.

( ) É urgente suprimir o ensino de gramática na escola porque se trata de um estudo c. 
ultrapassado, cuja funcionalidade já foi reiteradamente questionada. A eliminação 
da abordagem gramatical na escola justifica-se, ainda, porque os objetivos desse 
estudo são mal delineados, a metodologia tende a ser inadequada, e a matéria 
carece de organização lógica.

( ) É fundamental saber as regras prescritas nos manuais de gramática para falar e d. 
escrever bem. O ensino dessas regras desenvolve talentos naturais, incute segu-
rança no uso da língua, desperta o interesse pelo estudo do idioma e desenvolve a 
expressão livre e autêntica do produtor de texto.

( ) Os manuais de gramática, em seu conjunto de regras normativas, trazem implícita e. 
uma concepção de língua segundo a qual nenhum dado é desqualificado como 
não pertencendo ao português, ou seja, nenhuma expressão é encarada como 
erro ou anormalidade. Para esses manuais, a língua falada ou escrita é um fenô-
meno variável, condicionado por fatores externos à própria língua, os quais preci-
sam ser respeitados por seu valor cultural.
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A construção dos sentidos da leitura, na escola, 23. 
historicamente, tem sido tratada pelo viés da “com-
preensão” e da “interpretação” de texto. Considerando 
as grandes contribuições que as teorias de texto e de 
discurso têm trazido para a educação ao longo das 
últimas décadas, em uma perspectiva sócio-histórica  
e/ou sociocognitivista, é correto afirmar que:

( X ) A proposição de perguntas sobre um texto, a. 
quer seja chamada de atividade de “compre-
ensão” ou “interpretação”, tem como objetivo 
mediar o diálogo entre o aluno leitor e o autor 
do texto, de modo a favorecer a construção 
dos sentidos do material lido.

( ) As perguntas que cabe ao professor fazer b. 
sobre um texto têm como finalidade o mapea-
mento das informações textuais; assim, as 
questões chamadas “localizadoras” precisam 
ser priorizadas porque delas depende esse 
mapeamento e, por via de conseqüência, a 
construção de sentidos do texto.

( ) Questões apresentadas aos alunos a respeito c. 
de textos lidos precisam considerar que a 
capacidade cognitiva para fazer inferências e 
pressuposições desenvolve-se tardiamente; 
logo, perguntas de maior complexidade, que 
requeiram leitura de elementos implícitos do 
texto, devem ser reservadas ao Ensino Médio.

( ) O processo de construção de sentidos é pes-d. 
soal e intransferível. Em vista disso, a ação 
docente deve considerar que as respostas 
dadas pelos alunos a questões apresentadas 
a partir de um texto lido, independentemente 
do gênero e da tipologia, são necessaria-
mente abertas e pessoais, não devendo sofrer 
intervenções docentes.

( ) Construir sentidos na leitura é uma atividade e. 
lógico-cognitiva que depende do conheci-
mento prévio do aluno. Assim, cabe ao profes-
sor sinalizar, apontando possíveis caminhos 
para tal construção de sentidos, o que torna 
a proposição de perguntas uma atividade de 
funcionalidade duvidosa.

A atividade de produção textual é um dos mais 22. 
importantes itens do trabalho docente em Português. 
Considerando discussões contemporâneas sobre esse 
tema, em teorizações, amplamente conhecidas, de 
autores como João Wanderley Geraldi, Maria da Graça 
Costa Val, Ingedore Koch, Luiz Antônio Marcuschi, é 
correto afirmar que:

( ) Na produção textual, é preciso “ter o que a. 
dizer”, “a quem dizer” e saber “como dizer”. 
Atualmente, em razão das amplas possibili-
dades de informação por meios eletrônicos e 
pela mídia de massa, o professor pode assu-
mir uma postura espontaneísta, dando liber-
dade ao aluno para divulgar seu texto sem 
mediação docente anterior.

( ) Produzir um texto é dar processamento de b. 
saída da informação do sistema cognitivo, 
o que só pode acontecer se, anteriormente, 
tiver havido um processamento de entrada 
da informação nesse mesmo sistema. Isso 
significa que os alunos, como sujeitos sociais, 
já trazem consigo o conhecimento prévio que 
lhes habilita para o ato de escrever, prescin-
dindo da ação do professor para tal.

( ) Os alunos que escrevem bem tendem a ser c. 
aqueles que lêem bons textos literários. A lei-
tura de obras da literatura brasileira, por si só, 
oferece elementos conceituais e formais sufi-
cientes para a formação de bons produtores 
de textos, em diferentes gêneros e tipologias, 
por isso deve prevalecer em todas as diferen-
tes séries da Educação Básica.

( ) Nem todos os alunos têm habilidades cog-d. 
nitivas para se tornarem proficientes em 
produção textual. Cabe ao professor desen-
volver estratégias psicopedagógicas que lhe 
permitam identificar os diferentes talentos, 
de modo a ser justo na avaliação, já que sua 
mediação tende a ser infrutífera junto a alu-
nos destituídos de tais habilidades.

( X ) O exercício de produção textual na escola e. 
requer, dentre outros fatores: atividade 
preliminar de apropriação da informação; 
conhecimento acerca da finalidade a que se 
presta tal produção; interação (o ir-e-vir) do 
professor com o aluno para aprimoramento 
do texto, em várias versões, até que tal texto 
seja considerado satisfatório e ganhe espaço 
de divulgação.
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Os conceitos de 25. coesão e coerência ganharam 
ênfase com o desenvolvimento das teorias de texto. 
No Brasil, Ingedore Koch é um dos principais nomes 
na discussão desses conceitos tão importantes na 
atividade de textualização na escola. Outros estudio-
sos desse tema são Luiz Antônio Marcuschi, Maria da 
Graça Costa Val e Luiz Carlos Travaglia. Sobre tais con-
ceitos, tomados em concepções convergentes com o 
pensamento desses autores, é correto afirmar:

( ) A a. coerência se dá no plano microestru-
tural, enquanto a coesão se dá no plano 
macroestrutural.

( ) b. Coerência e coesão podem ser concebidas 
como um mesmo fenômeno, não havendo, 
modernamente, razões para distinguir ambos 
os conceitos.

( X ) A c. coerência e a coesão têm em comum a 
característica de promover a inter-relação 
semântica dos elementos do discurso, reali-
zando o que se pode chamar de conectividade 
textual.

( ) Um texto, quando é incoerente, não é passí-d. 
vel de construção de sentidos por nenhum 
usuário da língua, porque o conceito de 
coerência restringe-se às discussões de natu-
reza lógica, desvinculando-se de itens como 
conhecimento enciclopédico e conhecimento 
lingüístico.

( ) O que importa, no processo de ensino-e. 
aprendizagem do português é a discussão 
do conceito de coerência, dadas as grandes 
dificuldades conceituais do estudo da coesão, 
cuja exercitação deve ser evitada no Ensino 
Fundamental.

Considerando concepções sobre 24. variação lingü-
ística sustentadas por estudiosos brasileiros, a exem-
plo de Marcos Bagno e Stella-Maris Bortoni-Ricardo, 
assinale a alternativa que contém uma afirmação con-
vergente com tais concepções.

( ) Os portugueses, que falam o português con-a. 
tinental, apresentam um uso mais correto do 
idioma do que nós, brasileiros, que falamos o 
português do Brasil.

( ) Os chamados b. erros de fala que os alunos 
cometem, embora tenham explicação no pró-
prio sistema evolutivo da língua, não podem 
ser previstos nem trabalhados sob uma abor-
dagem sistêmica.

( ) As características das variedades lingüísti-c. 
cas faladas pelos brasileiros de origem rural 
constituem regras agramaticais porque não 
correspondem às prescrições dos manu-
ais de normas gramaticais do português 
contemporâneo.

( X ) A noção de d. erro, na fala, é um (falso) conceito, 
de base sociocultural, decorrente de critérios 
de avaliação (em grande medida, preconcei-
tos) que cidadãos pertencentes a minorias 
sociais tendem a lançar sobre usuários da 
língua inseridos em estratos socioeconômicos 
e culturais estigmatizados.

( ) A escola, historicamente fonte primordial e. 
do letramento na sociedade, precisa deixar 
de ser uma agência reprodutora das agudas 
desigualdades sociais e dos perversos pre-
conceitos que elas suscitam, o que exige a 
priorização da norma padrão no uso da língua 
e a correção das distorções de fala dos seg-
mentos sociais que desconhecem a norma 
padrão e não a usam em suas relações sociais 
cotidianas.
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O trabalho com a ortografia constitui importante 27. 
item na atividade do professor de Português. Dentre 
os teóricos desse tema, há Scliar-Cabral, Carlos Alberto 
Faraco e Miriam Lemle, os quais têm trazido significa-
tivas contribuições sobre o tema. Hoje, o professor de 
Português precisa saber que:

( ) A ação docente no que tange à ortografia não a. 
demanda o conhecimento do sistema alfabé-
tico do português; basta o desenvolvimento 
da memória etimológica.

( ) A aprendizagem da ortografia resulta pre-b. 
dominantemente da memorização, o que 
implica o comportamento ensaio-erro; logo, a 
postura não-interventora do professor é mais 
adequada no trato dessa questão.

( ) O trabalho com a ortografia independe de c. 
conhecimentos sobre o tema variação lin-
güística porque fala e escrita são realidades 
dicotômicas.

( X ) No sistema alfabético do português, há rela-d. 
ções biunívocas entre grafemas e fonemas (o 
grafema f, por exemplo, representa sempre um 
único fonema) e há relações não-biunívocas 
(o grafema x representa mais de um fonema e 
nem sempre é possível prever seu uso).

( ) O valor de todos os grafemas do português se e. 
estabelece dissociado do contexto constitutivo 
interno das palavras. Tal valor é inerente a cada 
um desses grafemas, sendo determinado preli-
minarmente no próprio sistema alfabético.

Os estudos da língua contemplam níveis lingüís-26. 
ticos, os quais Barbara Weedwood chama de “núcleo 
duro” da Lingüística. Esses níveis, historicamente, têm 
sido objeto de trabalho, na escola, na disciplina de 
Português. Sobre eles, com base em manuais da área, 
é correto afirmar:

( X ) A abordagem das funções sintáticas que as a. 
diferentes classes gramaticais exercem, consi-
derando paralelamente classes e funções, é 
um estudo de morfossintaxe.

( ) Na escola, em geral, prioriza-se o estudo da b. 
sintaxe, já que a definição, classificação e ideti-
ficação de itens como substantivos, adjetivos, 
verbos, advérbios e pronomes é o que tende a 
prevalecer.

( ) c. Fonologia é o estudo dos sons da fala do 
ponto de vista articulatório, enquanto fonética 
estuda a forma sistemática como cada língua 
organiza os sons.

( ) Um dos itens que tende a se repetir nos d. 
currículos escolares, das Séries Iniciais ao 
Ensino Médio, é o estudo do substantivo iso-
ladamente, o que constitui uma abordagem 
sintático-fonológica.

( ) O estudo da e. homonímia e da sinonímia acon-
tece de modo reiterado na escola como parte 
do estudo do texto, sendo secundarizado 
o fato de ambos os processos exercerem as 
duas funções sintáticas essenciais da oração.



Município de Balneário Camboriú

 Página 13

Considerando concepções de fundamentação 29. 
sócio-histórica, em se tratando da relevância da con-
ceituação de “literatura” na atividade docente, é cor-
reto afirmar:

( ) Embora haja divergência sobre a. o que é literá-
rio e o que não é literário, o professor precisa 
estar consciente de que os bons textos são 
os clássicos da literatura universal e de que é 
sua atribuição inserir os alunos, o mais cedo 
possível, na leitura dos textos originais des-
sas obras, considerando que o prazer de ler 
decorre da disciplina do ato de ler.

( X ) O professor de Português deve estar cons-b. 
ciente de que um segmento de texto pode 
começar sua existência como história ou filo-
sofia e, depois, passar a ser classificado como 
literatura; ou, por exemplo, começar como 
literatura e passar a ser valorizado pelo seu 
significado histórico. Essa consciência docente 
deve estar a serviço do desenvolvimento da 
criticidade do aluno na valoração das diferen-
tes obras que lê.

( ) Definir o que é “literatura” traz consigo impli-c. 
cações teóricas e epistemológicas diversas. 
Marisa Lajolo pergunta: “Será que é errado 
dizer que a literatura é aquilo que cada um 
de nós considera literatura?” Em razão dessa 
indefinição, o professor de Português deve 
orientar os alunos para que escolham, por 
si mesmos, as obras que desejam ler, já que 
todas elas têm valor literário e não lhe cabe, 
como docente, intervir na formação do leitor 
sob esse aspecto.

( ) A definição de “literatura”, como quaisquer d. 
definições, muda com o tempo, à luz dos valo-
res das diferentes sociedades e das diferentes 
épocas; logo, trata-se de uma discussão ape-
nas teórica na atividade docente porque não 
traz consigo implicações diretas na formação 
do leitor.

( ) “Literatura”, independentemente de vertentes e. 
teóricas ou epistemológicas, é a arte de escre-
ver bons textos. Um texto, para ser literário, 
tem de suscitar estranhamento no leitor e 
traduzir os elementos de um determinado 
estilo e época. Assim, cabe ao professor de 
Português mediar o discernimento dos alu-
nos, de modo que identifiquem, com segu-
rança, dentre os textos ficcionais e poéticos 
que lêem, aqueles que são literários e aqueles 
que não o são.

Quanto à pontuação, é 28. correto afirmar:

( ) A colocação de vírgula entre o sujeito da a. 
oração e o verbo ao qual tal sujeito se 
vincula não constitui erro de pontuação 
contemporaneamente.

( ) O ponto-e-vírgula é um recurso de pontuação b. 
exclusivo de produções escritas mais eruditas, 
e seu ensino não se justifica na modernidade 
em razão do fenômeno da variação lingüística.

( ) Não existem estratégias efetivas para o ensino c. 
da pontuação. A vírgula, por exemplo, é um 
recurso que, hoje, depende exclusivamente 
das intencionalidades do produtor de texto, 
não havendo regras funcionais que mereçam 
efetiva atenção do professor.

( ) Um leitor competente tende a dominar, d. 
sem dificuldades, o processo de pontuação, 
mesmo o uso de vírgulas, as quais sempre 
correspondem às pausas da oralidade.

( X ) Há profundas relações entre pontuação e e. 
sintaxe. Conhecer sintaxe interna e sintaxe 
externa pode contribuir significativamente 
para maior segurança no uso de vírgulas, por 
exemplo.
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Sobre a relevância do conhecimento acerca dos 30. 
movimentos literários e dos estilos de época, na ação 
do professor de Português, é correto afirmar:

( ) Conhecer os diferentes movimentos literários a. 
e estilos de época, em literatura, é de funda-
mental importância, na ação docente, porque 
cabe ao professor de Ensino Fundamental 
introduzir os alunos na leitura dos grandes 
clássicos da literatura brasileira, escolhendo 
obras representativas, sobretudo, do Barroco, 
do Arcadismo e do Romantismo, já que as 
demais escolas constituem itens de estudo do 
Ensino Médio.

( ) O professor, no Ensino Fundamental, deve b. 
conhecer os diferentes movimentos literários 
e estilos de época porque a literatura infantil 
e a literatura infanto-juvenil, no Brasil, têm 
obras representativas de cada qual desses 
movimentos e estilos. Esse fato exige do pro-
fessor conhecimento acerca dessa questão 
para indicar livros apropriados à leitura de 
seus alunos.

( X ) A capacidade de classificação das obras lite-c. 
rárias nos diferentes movimentos literários e 
estilos de época favorece a atuação docente 
no que diz respeito à formação do leitor. Tal 
conhecimento permite ao professor identi-
ficar características das obras que poderão 
facilitar ou dificultar a identificação do aluno 
com o texto, potencializando ou obstruindo a 
construção de sentidos do texto e o prazer da 
leitura

( ) Ao professor de Ensino Fundamental compete d. 
conhecer de fato o Simbolismo como estilo de 
época na literatura, a fim de que possa mediar, 
com segurança, o trabalho com os contos de 
fada, as fábulas e as lendas nas séries de 5a a 8a.

( ) Identificar as obras literárias à luz dos diferen-e. 
tes movimentos literários e estilos de época 
é item essencial para qualquer profissional 
que lide com a leitura, afinal a formação do 
leitor proficiente passa necessariamente pelo 
domínio da metalinguagem relativa ao texto 
literário. Tal consciência não pode ser negli-
genciada em nome de uma postura pedagó-
gica democrática ou facilitadora.
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