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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO

 O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, 10 questões de conhecimentos 
gerais e 30 específicas, numeradas de 1 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver 
completo, chame o fiscal.

 Verifique seus dados no cartão de respostas e assine no espaço indicado.
 Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, primeiramente 

anote  no  caderno  de  provas  as  alternativas  corretas  para,  somente  então,  proceder  ao 
preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.

 Somente serão consideradas as questões respondidas no cartão de respostas que deverá ser 
preenchido com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

 Durante  a  prova,  não  é  permitida  a  comunicação  entre  candidatos  nem  a  utilização  de 
calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos didáticos e/ou eletrônicos, bem 
como portar armas de qualquer tipo.

IMPORTANTE

 O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a 
resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.

 O cartão de respostas não pode ser rasurado sob pena de anulação das respostas.
 Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão de respostas. 

Devendo as demais letras ficar sem marcação.
 Não é permitido usar qualquer outro material  estranho ao caderno de prova, mesmo para 

rascunho.
 Você dispõe de até 4 (quatro)  horas para concluir  a prova,  incluindo o preenchimento do 

cartão de respostas.
 Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o início da 

mesma.
 Ao finalizar a prova,  você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o cartão de 

respostas  devidamente  assinado,  sob  pena  de  caracterização  de  sua  desistência  no 
Concurso.

 Não se esqueça de assinar a lista de presença.
 Os três  últimos  candidatos  deverão  entregar  a  respectiva  prova  e  cartão de  respostas  e 

retirar-se da sala simultaneamente.
 O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 19 horas de hoje, 

conforme prevê o edital.
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe BOA PROVA.



Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2:

TEXTO 01
É proibido proibir

Quer dizer então que só Caetano Veloso tem o direito de dizer o que quiser sem 
pedir permissão?
"Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir. 
É  proibido  proibir.”  As  repetições não  são minhas.  São  de  Caetano  Veloso,  em 
música-hino contra a censura e a ditadura, em 1968. Franzino e rebelde, ele reagia 
às  vaias  no  festival  gritando:  “Os  jovens  não  entendem  nada.  Querem  matar 
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. Essa aliança entre a Tropicália e a Jovem 
Guarda quer liberar só as biografias chapa-branca. Nossa “intelligentsia” musical é 
formada por mitos enrugados e calejados por seus atos e desatinos. São músicos 
brilhantes, mas péssimos legisladores.
Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir. A idade mudou 
e, com ela, a cor dos cabelos. Aumentou o tamanho da sunga e a conta no banco. 
Anda com lenço e documento. Pode mudar o pensamento. Por que não? Não seria 
o primeiro. Quem não se lembra da admiração tardia de Gláuber Rocha por Golbery 
do Couto e Silva? Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil,  Gláuber  
disse achar Golbery “um gênio”. Pagou por isso.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo. Na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, o movimento é o mesmo 
de nossos compositores no Olimpo. A liberdade de expressão é relativa e tem de 
ser monitorada e pré-censurada.

(AQUINO, Ruth de. Época, 11/10/2013. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2013/10/e-proibido-bproibirb.html>)

1) Assinale a alternativa que contém uma  afirmativa falsa a respeito do que se pode 
inferir com base na leitura do TEXTO 1:

A) O título do artigo remete à letra de uma música de Caetano Veloso, na qual ele 
protestava contra o regime político vigente no Brasil na década de 1960.

B) O artigo realça a coerência entre a opinião expressa hoje por Caetano Veloso e o 
seu posicionamento na época da ditadura no que tange à liberdade de expressão.

C) O texto compara o Caetano Veloso de hoje ao Caetano Veloso da década de 1960, 
levando em conta mudanças relativas à sua aparência física, situação financeira e 
posicionamento ideológico.

D) A expressão “compositores no Olimpo” retoma a expressão “‘intelligentsia’ musical” 
presente no primeiro parágrafo.

E) Ruth de Aquino utiliza, no seu artigo, palavras do próprio Caetano Veloso para se 
contrapor à posição hoje assumida por ele em relação à liberdade de expressão. 

2) Assinale a alternativa em que a mudança sugerida acarreta alteração de sentido:
A) Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.

É certo que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
B) Caetano só precisa sair do armário.

Caetano somente precisa sair do armário.



C) Caetano  só precisa  sair  do armário.  Abraçado a Renan Calheiros  e  aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos de defensores do povo na América 
Latina.

D) Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. 
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento,  Djavan  e  Roberto  Carlos  –  de  proibir  biografias  sem  autorização 
anterior dos biografados ou de seus herdeiros.

E) Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.
Em 1974, depois do exílio, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.

3) Os trechos abaixo  foram adaptados de um documento  de consulta  elaborado pelo 
Fórum Nacional de Educação, denominado Educação Brasileira: indicadores e desafios. 
Leia os trechos e assinale aquele em que se obedece à regência e à concordância de 
acordo com o que determina a norma padrão:

A) Portanto,  ainda  existe  uma  grande  quantidade  de  crianças  e  jovens  a  ser 
incorporada ao processo educacional  brasileiro.  Esse é o grande desafio que se 
relaciona diretamente com o financiamento da educação, pois cada nova matrícula 
exige ações em cascata, tanto em despesas de pessoal como em outros custeios e 
investimento. Novos professores e técnicos precisam ser contratados; elevam-se as 
despesas com água, luz, limpeza, vigilância, material de consumo, alimentos etc.,  
que são as despesas de outros custeios; e eleva-se a necessidade de expansão 
física e a compra de novos equipamentos, que são os recursos de investimentos.

B) A educação  nacional,  organizada  em dois  níveis  (básica  e  superior),  apresenta 
formatos  organizativos  diferenciados,  definido  pela  legislação  como  modalidades 
educativas. A LDB define como modalidades: a) educação de jovens e adultos (EJA), 
aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (art. 38); b) educação profissional e tecnológica, que se 
integra  aos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  educação  e  as  dimensões  do 
trabalho,  da  ciência  e  da  tecnologia  (art.  39);  e,  c)  educação  especial,  aos 
educandos  com  deficiência  ou  superdotação,  devendo  ser  ofertada, 
preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58).

C) Além dessas modalidades, outros formatos organizativos da educação e do ensino 
foram implementados pelos governos, articulados as políticas de ação afirmativa e 
inclusão,  na  perspectiva  do  combate  à  desigualdades  sociais  e  regionais,  da 
eliminação  de  preconceitos  de  origem,  raça,  gênero,  idade  e  outras  formas  de 
discriminação  e,  ao  mesmo  tempo,  fomentando  a  igualdade  de  acesso  e 
permanência, respeitando às especificidades regionais e à diversidade sociocultural 
e ambiental. 



D) Ao  abordar  alguns  indicadores  sobre  a  educação  no  Brasil,  uma  análise 
pormenorizada da situação implica na agregação de indicadores regionais, estaduais 
e municipais, que permita um refinamento analítico. Em que pese os limites desta 
análise, buscam-se fornecer alguns elementos para a problematização dos principais 
desafios da educação básica e superior. A discussão nacional requer, portanto, o 
estabelecimento de políticas, estratégias e ações, que contribuam sobre a melhoria 
da educação, articulando níveis, etapas e modalidades educacionais. 

E) Para identificar a demanda por educação básica e superior, precisamos considerar a 
relação  entre  número  de  crianças  e  jovens,  nas  idades  próprias,  e  sua 
correspondência à cada nível/etapa educacional (Tabela 2). No caso da educação de 
0 a 3 anos de idade, correspondente a creche, a ampliação de vagas deverá resultar 
da demanda das famílias e da sociedade civil organizadas. Portanto, o atendimento 
de 0 a 3 anos de idade constitui um direito da criança e das famílias, porém, não se 
insere no âmbito da educação obrigatória.

4) Questão 4 – Leia as duas charges abaixo e assinale a alternativa correta a respeito 
delas:

Charge 01

Charge 02
A) A fala do filho, na charge 1, representa uma resposta às observações de seu pai, 

produzida com base na única interpretação possível de sua fala.
B) Fica implícita, tanto na primeira quanto na segunda charge, a ocorrência de uma 

mudança, ao longo do tempo, no que diz respeito à maneira como a família vê a 
escola e suas demandas e se relaciona com ela.



C) Na  charge  2,  a  postura  das  duas  crianças  retratadas  não  contribui  para  a 
compreensão da mensagem implícita no texto.

D) Na charge 2, o único recurso para representar a passagem do tempo corresponde à 
impressão do ano no topo dos dois quadros que a compõem.

E) Na segunda charge, o pronome ESSE poderia ser utilizado em lugar do pronome 
ESTE para se referir às mesmas notas.

5) As alternativas abaixo foram adaptadas da Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que não 
apresenta inadequação com relação ao uso da pontuação e da acentuação, tendo em 
vista o novo acordo ortográfico:

A) A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 
produção e na área da informação apresenta características possíveis de assegurar 
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre, na medida em que o 
desenvolvimento  das  competências  cognitivas  e  culturais  exigidas  para  o  pleno 
desenvolvimento  humano  passa  a  coincidir  com o  que  se  espera  na  esfera  da 
produção. 

B) Em  contrapartida,  é  importante  compreender  que  a  aproximação  entre  as 
competências desejáveis em cada uma das dimensões sociais,  não garante uma 
homogeneização  das  oportunidades  sociais.  Há  que  considerar  a  redução  dos 
espaços  para  os  que  vão  trabalhar  em  atividades  simbólicas,  em  que  o 
conhecimento é o instrumento principal, os que vão continuar atuando em atividades 
tradicionais e, o mais grave, os que se vêem excluídos.

C) A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos 
sociais  que comprometem os processos de solidariedade e coesão social,  quais 
sejam a exclusão e a segmentação com todas as conseqüências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância.

D) Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das 
competências  básicas,  tanto  para  o  exercício  da  cidadania  quanto  para  o 
desempenho de atividades profissionais.  A garantia de que todos desenvolvam e 
ampliem  suas  capacidades,  é  indispensável  para  se  combater  a  dualização  da 
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores.

E) A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida 
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de 
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência, 
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a 
inclusão  social,  via  profissionalização,  perdem  a  relevância,  face  às  novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social.

6) Assinale a alternativa INCORRETA.
Ao servidor é proibido:

A) Recusar fé a documentos públicos; 
B) Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
C) Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
D) Tratar com urbanidade as pessoas; 
E) Proceder de forma desidiosa.



7) Com base na Lei  11.892/08 que institui  a  Rede Federal  de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
( ) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados às universidades federais. 

( ) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de 
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 
setores da economia e áreas do conhecimento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V V F F 
B) V F V V
C) F F V V
D) F V F F
E) V V V V

8) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma 

articulada com o ensino médio, e de forma subsequente em cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino fundamental. 

B) A educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio será 
desenvolvida de forma integrada, concomitante e subsequente. 

C) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com 
terminalidade,  possibilitarão  a  obtenção  de  certificados  de  qualificação  para  o 
trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma 
qualificação para o trabalho. 

D) A  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  articulada  será  de  forma 
concomitante, quando oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrícula única, podendo ocorrer na mesma instituição de 
ensino ou em instituições de ensino distintas. 

E) A educação  profissional  e  tecnológica  abrangerá  além dos  cursos  de  educação 
profissional técnica de nível médio, os cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, e a educação de jovens e adultos.



9) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o currículo é organizado 
em áreas de conhecimento, a saber:

A) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
B) Línguas, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais. 
C) Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas.
D) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. 
E) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ciências 

Sociais. 

10) Com  base  no  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder 
Executivo Federal, analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as  
FALSAS.

( )  A pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de 
advertência.  
( ) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora 
dele habitualmente. 
( ) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços  de  natureza  permanente,  temporária  ou  excepcional,  ainda  que  sem 
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 
poder estatal. 
( ) É vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) F V V V 
B) F V F V
C) F F V F
D) V F V V
E) V V F V



11) Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio realçam a importância de o 
professor de Língua Portuguesa dar centralidade ao trabalho com o texto na sala de aula. 
Tendo isso em vista, aponte a alternativa que se refere a um conteúdo que não parece ser  
relevante quando o professor trabalha, em sala de aula, a charge abaixo:

A) A variação linguística.
B) A articulação entre o texto imagético e o texto verbal.
C) As particularidades do gênero charge.
D) O conteúdo implícito no texto. 
E) A ambiguidade.

12) As  diretrizes  gerais  e  orientadoras  da  proposta  curricular  apresentada  pelos 
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  se  afinam  às  demandas 
presentes  na educação profissional  e  tecnológica  no que tange ao ensino  de Língua 
Portuguesa.  Leia  as  afirmativas  abaixo,  analise-as  e  escolha  a  opção  que  relaciona 
apenas as afirmativas corretas a respeito dessas quatro diretrizes.

I – Aprender a conhecer: essa diretriz aponta a importância de se promover uma 
educação geral, suficientemente ampla, a qual, todavia, possa ser aprofundada em 
determinada área do conhecimento, priorizando-se sempre o domínio dos próprios 
instrumentos do conhecimento,  considerado como meio e como fim.  Meio,  como 
forma de compreender a complexidade do mundo, condição necessária para nele 
interagir.  Fim, porque tem por fundamento o prazer de compreender, conhecer e 
descobrir.
II  –  Aprender  a  fazer:  essa  diretriz  sublinha  a  relevância  de  se  investir  no 
desenvolvimento  de  habilidades  e  no  surgimento  de  novas  aptidões,  criando-se 
condições  necessárias  para  o  enfrentamento  de  novas  situações  que  se 
apresentam.  Isso  envolve  privilegiar  a  aplicação  da  teoria  na  prática  e  o 
enriquecimento da vivência da ciência na tecnologia e destas no social, o que é de 
fundamental importância no desenvolvimento da sociedade contemporânea.
III – Aprender a viver: refere-se à gestão do próprio corpo, tendo em vista os seus 
limites, demandas e recursos.
IV –  Aprender  a  ser:  tem relação com a preparação do indivíduo para  elaborar 
pensamentos autônomos e críticos e para formular juízos de valor; exercitando a 
liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação.



A) I, II e IV
B) I e IV
C) Somente I
D) Todas as afirmativas são corretas
E) I e II 

13) A respeito do conceito de gêneros do discurso apresentado por Bakhtin, assinale a 
alternativa que completa corretamente o texto:

Os gêneros são constituídos por _______________________ relativamente típicos, 
caracterizados  por  uma  relativa  __________________  no  que  se  refere  a  sua 
dimensão temática, ________________ e estilística, os quais medeiam interações 
também de certa forma tipificadas. Nas palavras de Bakhtin, “Cada um dos tipos de 
intercâmbio comunicativo [...] organiza, constrói e completa, a sua maneira, a forma 
________________ e estilística da enunciação,  seu  tipo  de estrutura”(BAKHTIN, 
1993[1929], p. 248, grifos do autor), ou seja, os gêneros do discurso. 

A) textos – estabilidade – estrutural – tipificada
B) textos – estabilidade – estrutural – gramatical
C) enunciados - estabilidade - composicional – gramatical.
D) enunciados – instabilidade – estrutural – comunicativa
E) enunciados -  instabilidade – composicional – tipificada

14) A respeito da tira a seguir, aponte as afirmativas que poderiam completar a frase de 
maneira correta:

Ao trabalhar a tira em sala de aula, seria importante que o professor abordasse: 
___________
I -  a questão da variação de diastrática,  presente na fala do personagem Chico 
Bento.
II - uma particularidade do gênero tira em quadrinho, que diz respeito ao fato de o 
texto verbal procurar reproduzir a oralidade.
III  –  a  relação  entre  o  texto  verbal  e  o  texto  imagético,  imprescindível  para  a 
atribuição de sentido à tira.
IV  –  o  afastamento  da  norma  culta  da  língua,  principalmente  no  que  tange  à 
ortografia, o que constitui sempre uma impropriedade quando se pensa na escrita.

A) I, II e IV
B) I e IV
C) II, III e IV
D) II e III
E) somente a IV 



15) Ao trabalhar  as diferentes escolas  literárias,  é  importante que o professor  aborde 
algumas questões centrais a elas relacionadas. Assinale a alternativa que apresenta a 
relação correta entre as escolas literárias e seus aspectos e características centrais.

a. Realismo
b. Romantismo
c. Arcadismo
d. Quinhentismo
e. Barroco
( ) Caracteriza-se pelo retorno às influências clássicas, pela atenção dada à 
natureza, ao bucolismo, à vida simples, ao carpe diem.
( )   Tem  como  principal  característica  a  linguagem  rebuscada  e  o  uso 
frequente de hipérboles, antíteses, paradoxos e inversões. Fala de um homem em 
conflito,  dividido.  Os  textos  vinculados a  essa escola  literária  podem apresentar 
tendências cultistas ou conceptistas.
(  )   É  marcado  pelo  subjetivismo,  pelo  ufanismo,  pelo  afastamento  da 
realidade,  pelo  elogio  à  burguesia  e  aos  hábitos  burgueses,  pela  ausência  de 
contenção amorosa.
(  )  As  obras  vinculadas a  essa escola  dividem-se em dois  tipos:  literatura 
jesuítica e literatura informativa.
(  ) Está profundamente vinculado às correntes ideológicas que emergiram na 
primeira metade do século XIX,  entra as quais podemos realçar:  o  marxismo, o 
determinismo, o positivismo e o evolucionismo.

A) E – C – D – A – B
B) D – C – A – B – E
C) C – A – B – E – A
D) C – E – B – D – A
E) C – B – A – E – D

16) Pensar  o  ensino de Língua Portuguesa na contemporaneidade implica pensar  um 
conceito de sujeito, de língua/linguagem e de texto que possa dar suporte a uma proposta  
de ensino que contemple o trabalho com os gêneros textuais dentro de uma proposta  
operacional e reflexiva. Tendo isso em mente, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
que for VERDADEIRA.

A) É a concepção de sujeito sócio-histórico e de língua como interação que orienta o 
ensino de Língua Portuguesa na atualidade, constituindo, portanto, o alicerce dessa 
proposta de ensino.

B) A proposta de ensino operacional e reflexivo da linguagem se assenta sobre uma 
concepção  de  texto  tido  como instrumento  da  comunicação,  tendo  como aporte 
teórico a teoria da comunicação.

C) A proposta de ensino operacional e reflexivo da linguagem se orienta com base na 
noção de passividade do leitor, à qual se contrapõe a necessária atividade do autor.  
Assim sendo, a construção de significados na leitura é de responsabilidade única 
deste último.

D) É a concepção de língua como sistema e de texto como estrutura que orienta o 
ensino de Língua Portuguesa na atualidade, constituindo, portanto, o alicerce dessa 
proposta de ensino.

E) A proposta de ensino operacional e reflexivo da linguagem pressupõe um trabalho 
envolvendo a leitura/escuta de textos modelares, construídos preponderantemente 
de forma artificial pelo professor para atender às demandas do ensino de gramática.



17) Sobre ensino de gramática na disciplina de Língua Portuguesa, na atualidade, julgue 
as afirmativas abaixo e aponte a alternativa correta:

I – O ensino da gramática, na atualidade, deve estar primordialmente vinculado ao 
bem falar e ao bem escrever, o que justifica privilegiar, na escola, uma abordagem 
metalinguística da gramática.
II – A proposta de ensino operacional e reflexivo da linguagem tem como foco o 
trabalho  com  a  gramática  sob  uma  perspectiva  teórica,  classificatória  e 
normativa/prescritiva.
III – O trabalho de análise linguística o qual se articula à leitura/escuta e produção 
textual, relaciona-se, sobretudo, a uma abordagem epilinguística da gramática.

A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Todas as afirmativas estão corretas.
C) Nenhuma afirmativa está correta.
D) As alternativas I e II estão corretas.
E) Apenas a afirmativa III está correta.

18) A respeito do trabalho com as diferentes variantes sociolinguísticas no espaço da sala 
de aula é INCORRETO afirmar que:

A) Ao trabalhar a variação de registro, ou seja, o emprego da linguagem coloquial e da 
linguagem  culta,  é  preciso,  sobretudo,  que  o  professor  enfoque  a  questão  da 
adequação aos diferentes gêneros e às diferentes situações de interação.

B) As diferentes variantes estão associadas a questões históricas e socioculturais que 
não podem ser desprezadas pelo professor no ensino de língua portuguesa, todavia, 
é preciso enfatizar a noção de erro e acerto.

C) As variantes históricas, ou diafásicas, podem ser trabalhadas quando o professor 
aborda textos de diferentes períodos literários, com enfoque direcionado à questão 
da constituição sócio-histórica da língua/linguagem.

D) O trabalho com as variantes sociais, ou dialetos sociais, ou ainda, socioletos, pode 
ser  desenvolvido enfocando principalmente gêneros textuais menos formalizados, 
como os gêneros literários ou os gêneros da esfera da propaganda.

E) Ainda  que  seja  importante  que  a  escola  oportunize  ao  aluno  o  contato  com  a 
variante padrão, esse trabalho não deve ser efetivado excluindo do espaço da sala 
de aula outras variantes.

19) O trabalho com a literatura no Ensino Médio compreende a abordagem de questões 
de  natureza  sócio-histórico-cultural,  às  quais  estão  atreladas  as  questões  literárias 
propriamente ditas. Ao trabalhar, por exemplo, a obra Cartas Chilenas, de Tomás Antônio 
Gonzaga,  seria  importante  refletir  sobre  uma  série  de  questões  bastante  relevantes. 
Assinale a alternativa em que é citada uma dessas questões:

A) A obra apresenta características épicas, bastante típicas do Classicismo português, 
as quais a aproximam da obra de Camões.

B) Cartas Chilenas foi uma obra publicada no contexto do Arcadismo brasileiro e se 
relaciona com o contexto da Inconfidência Mineira e com o desejo de alertar o povo 
para os desmandos do governo de Minas Gerais.

C) Como o próprio nome diz, a obra é composta por cartas escritas por um governador 
do Chile a Tomás Antônio Gonzaga, enquanto ele estava na prisão.

D) A  obra,  publicada  dentro  do  contexto  árcade,  assume  a  maior  parte  das 
características dessa escola literária, realçando a simplicidade da vida no campo e a 
inutilidade dos bens terrenos.



E) Cartas  Chilenas  representa  uma  alegoria  criada  pelo  autor  para  denunciar  o 
sofrimento dos inconfidentes durante a prisão e o exílio, tendo, por isso, circulado 
sem assinatura.

20) Considere as afirmativas abaixo no que diz respeito ao trabalho com a oralidade e a 
escrita no contexto da sala de aula, analise-as e assinale a afirmativa correta:

I  –  A  relação  entre  oralidade  e  escrita  deve  ser  vista  sob  uma  perspectiva 
dicotômica, baseada na ideia de que à oralidade associa-se a informalidade e à 
escrita associa-se o uso da linguagem padrão.
II  –  Cabe  à  escola,  nas  séries  do  Ensino  Médio,  trabalhar  exclusivamente  os 
gêneros escritos, com vistas à abordagem da norma padrão.
III – Tendo em vista a diversidade das interações das quais o sujeito participa, é 
papel do professor, no âmbito da disciplina de Língua Portuguesa, trabalhar tanto 
gêneros orais quanto gêneros escritos, realçando sempre a particularidade de cada 
um desses gêneros e das interações que medeiam.

A) As afirmativas I e II estão erradas.
B) Estão corretas as afirmativas I e II.
C) Está correta a afirmativa I.
D) As três afirmativas estão corretas.
E) Somente a afirmativa II está correta.

21) Ao  trabalhar  os  gêneros  do  discurso  na  sala  de  aula  de  língua  portuguesa,  é 
importante contemplar alguns aspectos. Entre eles, ressaltamos:  a intertextualidade,  a 
polifonia, a hibridização de gêneros e os gêneros intercalados. Assinale a alternativa que 
associa corretamente esses termos ao seu significado, respeitando a ordem de cima para 
baixo:

1. Intertextualidade
2. Polifonia
3. Hibridização de gêneros
4. Gêneros intercalados.
( ) Refere-se à presença de várias vozes em um mesmo texto, as quais se 
articulam a diferentes posições axiológicas.
(  ) Refere-se à reacentuação de gêneros que acontece quando o enunciado 
de um gênero A se faz passar por um enunciado de um gênero B.
(  ) Ocorre quando um enunciado de um gênero A se insere em um enunciado 
de um gênero B, ou seja, quando um gênero se aporta dentro de outro.
(  ) Diz respeito à relação dialógica entre textos.

A) 1 – 2 – 4 – 3
B) 2 – 1 – 3 – 4
C) 2 – 3 – 4 – 1
D) 3 – 4 – 2 – 1
E) 4 – 3 – 2 – 1 

22) O ensino de Português instrumental inclui, por exemplo, a abordagem de gêneros da 
esfera do trabalho, como o currículo, o e-mail comercial, o memorando e o ofício. Sobre  
esses gêneros, assinale a alternativa incorreta:

A) Os e-mails comerciais devem primar pela concisão, clareza e polidez. Neles deve-se 
evitar o uso de palavras abreviadas, clichês e gírias.

B) Todo ofício deve ser numerado e nele deve-se identificar o remetente, o destinatário 
e o assunto.



C) Em todo currículo é importante que constem dados pessoais, objetivos profissionais, 
experiência profissional, escolaridade, curso e certificados.

D) Ao  se  redigir  um  ofício,  utiliza-se  Vossa  Senhoria quando  se  está  dirigindo 
diretamente à pessoa e Sua Senhoria quando se fala sobre ela.

E) A diferença fundamental entre o memorando e o ofício é que o primeiro é um tipo de 
correspondência  externa  e  o  segundo  é  um  tipo  de  correspondência  interna  à 
empresa/instituição.

23) O ensino  de  ortografia  implica  o  estudo  das  normas  de  uso  do  hífen.  Marque  a  
alternativa  em que todas as  palavras  estão de acordo com o que determina a  Nova 
Ortografia.

A) Micro-organismo, super-homem, pan-americano, minissaia
B) Auto-escola; micro-ondas; pé de moleque; super-mercado
C) Contraordem; contracheque; auto-ajuda; guarda-chuva
D) Para-quedas, para-raio; mini-saia; infravermelho
E) Anti-inflamatório; mesa-redonda; anti-gripal; ante-sala

24) Os parâmetros atuais que balizam o Ensino Médio no Brasil reforçam a importância 
do  trabalho  interdisciplinar  e  de  se  dirigir  a  atenção  para  o  desenvolvimento  de 
competências e conhecimentos que se reforçam reciprocamente. A esse respeito, analise 
as afirmativas abaixo, julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F) e escolha a alternativa 
que representa  corretamente essa associação:

I – Pode-se, de forma geral, entender  competências como “qualificações humanas 
amplas, múltiplas que não se excluem entre si”, sendo cada competência um feixe 
ou uma articulação coerente de habilidade. 
II  –  A  diferença  entre  habilidade  e  competência  não  implica  gradação,  mas 
abrangência,  assim,  a  habilidade  pode  ser  vista  como  uma  competência  mais 
específica.
III  –  Há  competências  que  podem  ser  entendidas  como  gerais,  representando 
recursos  de  todas  as  disciplinas  como,  por  exemplo,  informar  e  informar-se, 
comunicar-se,  expressar-se,  argumentar  logicamente,  aceitar  ou  rejeitar 
argumentos, manifestar preferências, apontar contradições, entre outras.
IV – O cerne do trabalho da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias está 
voltado à aquisição e desenvolvimento de competências gerais de Contextualização 
sociocultural: analisar recursos expressivos das linguagens, recuperar o patrimônio 
representativo  da  cultura,  articular  redes  de  semelhanças  e  diferenças  entre  as 
linguagens.

A) I – F, II – F, III – V, IV – V
B) I – V, II – V, III – V, IV - F
C) I – V, II – V, III – F, IV – F
D) I – F, II – F, III – V, IV – V
E) I – V, II – V, III – V, IV – V



25) Machado de Assis constitui um dos escritores mais celebrados da literatura brasileira.  
Ao trabalhar seus textos  é importante realçar características diversas de Machado de 
Assis como escritor e as marcas estilísticas próprias que se depreendem na análise de 
suas obras,  assim como podemos explorar  uma série  de  outras  questões de caráter 
linguístico e extralinguístico. A esse respeito, assinale a alternativa falsa.

A) A ironia e a crítica social (principalmente à hipocrisia da sociedade) assinalam as 
obras realistas de Machado de Assis, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
Quincas Borda e Dom Casmurro.

B) Helena é uma obra  do período romântico do leitor  e  está  associada à  segunda 
geração romântica, apresentando traços de sentimentalismo exagerado e do que se 
usa chamar mal do século.

C) A dúvida e o adultério são temáticas constantes na fase realista do autor, assim 
como a digressão é um recurso frequentemente utilizado por ele.

D) Ao trabalhar  os textos  machadianos,  é  interessante  chamar a atenção do aluno 
para: a análise psicológica dos personagens traçada por Machado,  exemplos de 
variação diacrônica,  a  intertextualidade presente  em suas obras,  o  hábito  de  se 
dirigir diretamente ao leitor em seus textos.

E) As  obras  machadianas  remetem  a  duas  escolas  literárias:  o  romantismo  e  o 
realismo e são frequentemente marcadas pela temática nacionalista.

26) O ensino instrumental de língua portuguesa frequentemente envolve o trabalho com 
gêneros da esfera escolar e científica, como o resumo, a resenha, o fichamento, o artigo, 
o projeto de pesquisa e o relatório de pesquisa. Assinale a alternativa FALSA a respeito  
desses gêneros e do trabalho com eles:

A) O  resumo  é  produzido  a  partir  da  mobilização  de  estratégias  de  seleção, 
cancelamento e generalização de informações.

B) Ao trabalhar esses gêneros é relevante que o professor exercite com os alunos a 
prática da paráfrase.

C) Todo resumo é caracteristicamente um texto opiniativo, em que o autor expressa a 
sua opinião a respeito de outra obra.

D) Todos esses gêneros constituem o que Bakhtin chama gêneros secundários, sendo, 
portanto, caracterizados por uma maior complexidade.

E) Todos  esses  gêneros,  dadas  as  especificidades  das  interações  que  medeiam, 
implicam o emprego da variante padrão da língua.

27) Sobre o trabalho com a leitura e escuta de textos, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a afirmativa correta:

I – A construção de sentidos na leitura e escuta de textos envolve um processo de 
construção de sentidos em que tanto o leitor quanto o autor têm papel ativo.
II  –  A atribuição de sentidos ao texto no momento da leitura ou da escuta está 
vinculada  à  coerência  e  à  coesão  textual,  as  quais  promovem  a  inter-relação 
semântica entre os elementos do discurso, respondendo pela conectividade textual.
III – A coesão envolve não somente aspectos lógicos e semânticos, mas também 
cognitivos,  resultando  da  configuração  que  assumem  os  conceitos  e  relações 
subjacentes à superfície textual.
IV  –  A coerência,  por  sua vez,  é  responsável  pela  unidade formal  do  texto e é 
construída através de mecanismos gramaticais e lexicais.



A) Somente II está correta
B) Somente IV está correta
C) Todas estão erradas
D) I e II estão corretas
E) II e IV estão corretas

28) O  poema  abaixo  é  representativo  do  modernismo.  Ao  trabalhar  a  leitura  e  a 
interpretação  desse  texto,  em sala  de  aula,  é  relevante  que  o  professor  mobilize  as 
estratégias apresentadas a seguir com EXCEÇÃO de:

Canção do Exílio Facilitada

lá?
ah!
sabiá…
papá…
maná…
sofá…
sinhá…
cá?
bah!
José Paulo Paes

A) Para que se atribua coerência ao texto é importante que o professor trabalhe a 
relação intertextual entre esse texto e a Canção do Exílio de Gonçalves Dias.

B) É importante trabalhar  a  entonação expressiva do texto associada à escolha de 
interjeições e recursos de pontuação.

C) É  interessante  comparar  a  estética  romântica  à  estética  modernista,  apontando 
pontos  de  aproximação,  principalmente  no  que  se  refere  à  questão  temática,  e 
pontos de afastamento.

D) É relevante abordar a maneira como se efetiva a coesão textual, responsável pela 
unidade formal do texto, a qual se constrói, principalmente, neste caso, a partir da 
mobilização de mecanismos gramaticais.

E) É relevante analisar a intencionalidade do texto, fator pragmático da textualidade 
que se refere ao empenho do autor em construir um discurso coerente e coeso, 
capaz  de  satisfazer  os  objetivos  que  tem  em  mente  para  uma  dada  situação 
comunicativa.



29) O texto a seguir constitui uma propaganda impressa. Ao trabalhá-lo em sala de aula, 
na  aula  de  Língua Portuguesa,  é  interessante  que o  professor,  levando em conta  as 
característica  do  gênero  e  questões  relativas  à  textualidade,  aborde  uma  série  de 
aspectos para que o aluno seja capaz de atribuir ao texto significado. A esse respeito, 
julgue as afirmativas a seguir e assinale a afirmativa correta.

I  –  Para que se atribua significado ao texto,  é  preciso que se leve em conta o 
diálogo entre o texto verbal  e  imagético.  Nesse contexto,  basta que o professor 
enfoque o fato de que os dois balões de gás no centro da propaganda remetem aos 
seios femininos.
II  –  O  professor  deve  atuar  no  sentido  de  promover  inferências,  ou  seja,  de 
promover  o  estabelecimento  de  pontes  entre  o  material  linguístico  presente  na 
superfície textual e os conhecimentos prévios  do aluno.
III – Uma das características marcantes da propaganda é o seu caráter lacunar, por 
trás  do  dito  há  o  não  dito,  aquilo  que  o  leitor  precisará  recuperar  através  da 
percepção dos efeitos de sentido insinuados ou sinalizados pelo autor e através da 
recuperação do conteúdo implícito.

A) Apenas a primeira afirmativa está errada
B) Todas as afirmativas estão erradas
C) Apenas a terceira afirmativa está errada
D) Todas as afirmativas estão corretas
E) Apenas a segunda afirmativa está correta



30) Os PCN+, ao abordarem especificamente a questão da produção textual no Ensino 
Médio, realça que o professor, ao promover atividades de produção textual, de acordo  
com as possibilidades, e, acrescentamos, particularidades de cada gênero, deve levar o 
aluno  a  empregar:  a  ortografia  oficial  do  Português,  desconsiderando  os  casos 
idiossincráticos e as palavras de frequência muito  restrita;  as regras de concordância 
verbal e nominal, desconsiderando os casos especiais ou muito particulares; convenções 
para  citação  do  discurso  alheio;  recursos  próprios  do  padrão  escrito  na  organização 
textual;  mecanismos  de  articulação  frasal,  recursos  oferecidos  pelo  sistema  verbal  e 
mecanismos de coesão referencial. Relacione as colunas abaixo de maneira a articular 
cada  essas  questões  com  exemplos  de  recursos  a  serem  abordados.  Escolha  a 
alternativa que relaciona corretamente as colunas de cima para baixo.

I - convenções para citação do discurso alheio;
II - recursos próprios do padrão escrito na organização textual; 
III - mecanismos de articulação frasal;
IV - mecanismos de coesão referencial;
V – recursos oferecidos pelo sistema verbal
( ) encaixamento, subordinação, coordenação.
( ) dois-pontos, travessão, aspas, verbos  dicendi, tempo verbal, expressões 
introdutórias, paráfrase, contexto narrativo.
(  ) retomada pronominal, repetição, substituição lexical, elipse.
(  ) paragrafação, periodização, pontuação sintagmática e expressiva, e outros 
sinais gráficos.
( )  emprego  de  tempos  e  modos  verbais,  formas  pessoais  e  impessoais, 
emprego  das  formas  condicionais,  privilégio  das  formas  simples  em relação  às 
perifrásicas.

A) III, II, IV, V, I
B) II, IV, V, I, III
C) III, I, IV, II, V
D) I, IV, V, III, II
E) IV, I, V, III, II

31) Ao se trabalhar em sala de aula o desenvolvimento da competência gramatical dos 
alunos é importante que se dê especial atenção à variação linguística, o que diz respeito à  
competência interativa do falante. A esse respeito o professor deve enfocar uma série de 
questões. Assinala a alternativa INCORRETA a esse respeito:

A) Cabe  ao  professor  levar  o  aluno  a  avaliar  a  adequação  ou  inadequação  de 
determinados registros em diferentes situações de uso da língua nas modalidades 
oral e escrita.

B) A partir da observação da variação linguística, é importante levar o aluno a refletir 
sobre os valores sociais nela implicados e, consequentemente, sobre o preconceito 
contra  os  falares  populares  em  oposição  às  formas  dos  grupos  socialmente 
favorecidos.

C) O professor  deve levar  o  aluno a  aplicar  os  conhecimentos relativos à variação 
linguística e às diferenças entre oralidade e escrita na produção de textos.

D) Cabe ao professor incentivar os alunos a refletirem sobre as diferenças de sentido e 
de valor em função da presença ou ausência de marcas típicas do processo de 
mudança  histórica  da  língua  em  um  dado  texto  (arcaísmos,  neologismos, 
empréstimos, polissemia)

E) Cabe ao professor, a correção da expressão verbal do aluno, tanto na fala quanto na 
escrita,  reprimindo,  na  escrita,  principalmente,  o  uso  do  que  se  usa  chamar 
“internetês”, em todas as situações de interação.



32) A questão do trabalho com diferentes gêneros textuais está associada a questão dos 
letramentos. A esse respeito, escolha a alternativa que completa corretamente o texto a 
seguir.

O trabalho com os gêneros textuais no contexto do ensino médio está associado a 
um  modelo  _______________________  de  letramento,  o  qual  é  socialmente 
sensível e implica a hibridização entre a micro e a macrocultura, em outras palavras, 
entre  letramentos  __________________________________.  Igualmente  esse 
trabalho, está vinculado a noção de ________________ de letramento, ou seja, às 
ocasiões em que a escrita está presente na mediação da interação entre os sujeitos 
e ao conceito de ________________ de letramento, o qual se associa aos valores, 
crenças e percepções sobre a escrita os quais balizam as interações sociais.

A) autônomo – primários e secundários – práticas – evento
B) ideológico – locais e globais – evento – práticas
C) ideológico – primários e secundários – práticas – evento
D) ideológico – locais e globais – práticas – evento
E) autônomo – primários e secundários – práticas – evento

33) A respeito da prática de produção textual, assinale a alternativa falsa:
A) Uma prática de ensino voltada para a produção de textos, para o processo ou o ato 

de elaborar textos, tendo como norteador os parâmetros dados pela situação de 
interação, contribui para a ampliação da própria concepção de língua(gem) e das 
práticas de letramento desenvolvidas na escola.

B) O  trabalho  com  a  produção  textual  volta-se  para  os  contextos  de  produção  e 
recepção de textos,  ou  seja,  para  quem está  falando,  com quem fala,  com que 
objetivos, de que forma o faz etc.

C) A produção textual, conforme preconizada atualmente pelos documentos oficiais de 
ensino, associa-se ao que se usou chamar durante muito tempo de redação escolar, 
sendo ambas a mesma prática.

D) O aluno ao se ver envolvido em uma atividade de produção textual deve, no dizer de 
Geraldi (1991), assumir-se como locutor, o que implica ter o que dizer, ter razões 
para  dizê-lo,  ter  para  quem dizer,  assumir-se  como sujeito  que  diz  o  que diz  e 
escolher estratégias para fazê-lo.

E) A prática de produção textual leva em consideração o próprio processo de produção 
de textos, vendo a sala de aula, assim como as esferas da comunicação humana, 
como um lugar de interação verbal.

Texto para as questões 34, 35 e 36

Segundo Bunzen, no texto “Da era da composição à era dos gêneros”,  “É decisão 
política escolher se teremos como objetivo principal e final a formação de alunos no 
EM que produzem na escola (e nos cursinhos) apenas as propostas de redações do 
vestibular  das  principais  universidades  de  cada  estado  ou  investiremos  em  um 
processo de ensino-aprendizagem que leve em consideração a prática social  de 
produção  de  textos  em  outras  esferas  de  comunicação.  Para  algumas  turmas, 
talvez, seja muito mais importante discutir a produção de um curriculum vitae ou de 
uma carta de solicitação de emprego do que produzir textos puramente escolares.”.



34) Tendo em vista o que aponta Bunzen, analise as afirmações a seguir e assinale a que 
está incorreta:

A) As considerações de Bunzen tem relação com o fato de os documentos oficiais de 
ensino tomarem o texto como unidade de ensino da disciplina de língua portuguesa, 
o que implica dar a ele centralidade no contexto da sala de aula.

B) Tomar  o  texto  como  unidade  de  ensino  da  disciplina  de  Língua  Portuguesa, 
articulando-o  aos  gêneros,  implica  apostar  em  um  processo  de  ensino  e 
aprendizagem  de  língua  materna  que  permita  ao  sujeito-aluno  participar  de 
atividades  de  linguagem  que  envolvam  tanto  capacidades  linguísticas  ou 
linguístico-discursivas, como capacidade propriamente discursivas,  relacionadas à 
apreciação valorativa da situação comunicativa.

C) O trabalho com a produção textual, dentro da perspectiva apontada por Bunzen, 
está vinculado ao trabalho com os gêneros em que esses textos se materializam, 
tomando-se como pilares seus aspectos temáticos, estilísticos e composicionais.

D) Nessa perspectiva, o trabalho com o texto concentra-se na análise dos aspectos da 
textualidade centrados no texto – coesão e coerência – dando reduzida importância 
a  aspectos  de  textualidade  centrados  no  interlocutor  e  na  interação 
(intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade etc.)

E) As aulas de produção textual não podem estar dissociadas de atividades de leitura, 
com  ênfase  na  compreensão  ativa  e  responsiva,  apontando  para  uma  análise 
linguística dos textos, a qual compreenda aspectos discursivos.

35) Escolha a alternativa que completa corretamente o trecho a seguir:
Escrever  aprende-se  na  interação  contínua  com os  atos  de  escrita,  através  de 
estratégias  significativas  em  que  o  sujeito-aluno  poderá  entender  o  caráter 
_______________ da linguagem. As práticas de leitura e produção de textos devem 
envolver  gêneros  _______________,  de  menor  complexidade,  e  gêneros 
__________________________, mais complexos. Nesse contexto, as práticas de 
leitura e produção textual em gêneros diversos que fazem parte do cotidiano dos 
alunos nos diferentes espaços de socialização devem ser  __________________ 
escola,  contribuindo  para  a  hibridização  entre  letramentos  locais  e  globais,  e 
possibilitando a esse sujeito, transitar pela diferentes esferas da atividade humana.

A) dialógico – primários – secundários – legitimados na
B) imutável – primários – secundários – excluídos da
C) dialógico – secundários – primários – excluídos da
D) intertextual – secundários – primários – legitimados na
E) intertextual – primários – secundários – excluídos da

36) Conforme realça Bunzen, a prática docente não é neutra e, nos dias atuais, impõe 
uma diversidade  de  desafios  para  o  professor  de  Língua  Portuguesa  no  contexto  da 
Educação  Profissional  e  Tecnológica.  Analise  as  afirmativas  abaixo  e  julgue-as 
verdadeiras ou falsas. Escolha a alternativa CORRETA a esse respeito:

I -  Cabe ao professor do Ensino Médio ter consciência do público ao qual dirige seu  
discurso, levando em conta o fato de serem adolescentes, trazerem uma bagagem 
de conhecimentos adquirida ao longo de seu processo anterior de escolarização, 
serem parte de um grupo social com características próprias que eventualmente os 
diferencia de outras comunidades.



II – É importante enfatizar a diferença entre a modalidade oral e escrita da língua,  
associando a primeira à informalidade e a segunda à formalidade. Nesse contexto, é 
preciso que o professor insista no uso da norma padrão na escrita em todas as 
atividades de produção textual desenvolvidas, dando centralidade ao trabalho coma 
gramática normativa.
III  – No contexto do Ensino Técnico e Tecnológico,  ressalta-se a demanda pelo 
ensino de Português Instrumental, associado principalmente aos gêneros da esfera 
do trabalho – como o currículo, o e-mail comercial, o ofício e o memorando, entre 
outros - e da ciência – como o artigo científico, o projeto de pesquisa e o relatório de 
pesquisa.
IV – É importante que o professor faça uso de mídias e tecnologias no ensino da 
língua(gem),  tendo  em vista,  todavia,  que  o  uso  dessas  tecnologias  deve  estar  
integrado em um projeto de ensino, de maneira que possa ser significativo para os 
alunos.

A) Somente a opção III está correta.
B) Somente a opção IV está incorreta.
C) As opções I e IV estão incorretas.
D) Somente as opções II e III estão corretas.
E) Somente a opção II está correta.

37) A respeito  do  uso das mídias e tecnologias  no ensino  de Linguagens,  assinale  a 
afirmativa INCORRETA.

A) Ler uma escrita contemporânea é tão necessário quanto aprender a ler e escrever 
palavras.  Os enunciados que medeiam as interações das quais  participamos na 
atualidade  materializam-se  em  diferentes  semioses  e,  com  frequência, 
principalmente no âmbito de determinadas esferas, como a esfera da propaganda, 
são de natureza multimodal.

B) O uso do computador associado à internet vem produzindo transformações, no ato 
de escrever, conduzindo a produção escrita em direção à rapidez e velocidade de 
execução. Em decorrência das demandas do uso dos aplicativos de comunicação 
instantânea, surgem novos gêneros textuais, visando tornar a comunicação, através 
do texto digital, mais dinâmica e funcional.

C) No trabalho com textos digitais, é preciso que o professor de Língua Portuguesa 
insista no uso da variante padrão, uma vez que em grande parte deles predomina o 
texto verbal.  Além disso,  é  importante reforçar  a questão do uso inadequado de 
abreviações nas interações mediadas pela internet, nas quais, de forma geral, deve 
predominar a formalidade.

D) O texto  digital  possui  particularidades que o  destacam do texto  impresso e que 
incluem  desde  a  mudança  do  suporte  de  leitura  até  a  demanda  por  rapidez  e 
funcionalidade, investindo a escrita de características linguísticas específicas.

E) A utilização da informática na escola deve procurar atingir algumas metas, dentre as 
quais pode-se ressaltar: a integração efetiva da Internet ao currículo das disciplinas, 
o estímulo à personalização de atividades educacionais,à pesquisa, À autonomia e a 
promoção da reflexão e da construção de conhecimentos.



38) O poema a seguir é um dos textos mais conhecidos de Olavo Bilac., Nel Mezzo Del  
Camin... Leia o texto e aponte, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta um 
aspecto que não poderia/deveria ser abordado pelo professor ao trabalhar o soneto a 
seguir.

Nel Mezzo Del Camin...

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada
E triste, e triste e fatigado eu vinha,
Tinhas a alma de sonhos povoada,
E a alma de sonhos povoada eu tinha...

E paramos de súbito na estrada
Da vida: longos anos, presa à minha
A tua mão, a vista deslumbrada
Tive da luz que teu olhar continha.

Hoje, segues de novo... Na partida 
Nem o pranto os teus olhos umedece, 
Nem te comove a dor da despedida.

E eu, solitário, volto a face, e tremo, 
Vendo o teu vulto que desaparece 
Na extrema curva do caminho extremo.

A) Um recurso utilizado amplamente pelo autor no texto afim de apontar a aproximação 
entre o sentimento do eu-lírico e de sua amada é o paralelismo.

B) O texto  se alinha às características parnasianas ao assumir  a  forma do soneto, 
porém  guarda  uma  proximidade  temática  com  o  lirismo  da  terceira  geração 
romântica, principalmente com aquele presente nas obras de Castro Alves.

C) No poema, Olavo Bilac faz uso de enjambement ou cavalgamento – ruptura de uma 
frase em dois versos – recurso que permite o alongamento do metro e aproxima o 
ritmo do poema do ritmo da prosa.

D) O poema estabelece uma relação intertextual com o texto da Divina Comédia de 
Dante. O título do poema é uma referência aos primeiros versos do Inferno: “Nel 
mezzo del cammin di nostra vita / Mi ritrovai per una selva oscura / Che la diritta via  
era  smarrita"  (No  meio  do  caminho  de  nossa  vida  /  Encontrei-me  numa  selva 
obscura / Que a estrada reta fora perdida.).

E) A repetição da palavra “extremo(a)” no último verso, enfatiza a ideia da morte, da 
separação.



Macunaíma 

No fundo  do  mato-virgem nasceu  Macunaíma,  herói  de  nossa  gente.  Era  preto 
retinto  e filho do medo da noite.  Houve um momento em que o silêncio foi  tão 
grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia, tapanhumas pariu uma 
criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. 
Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro: passou mais de seis anos não 
falando. Sio incitavam a falar exclamava: If — Ai! que preguiça!. . . e não dizia mais  
nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de paxiúba, espiando o trabalho 
dos outros e principalmente os dois manos que tinha, Maanape já velhinho e Jiguê 
na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. 
Vivia deitado mas si punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava pra ganhar  
vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, todos juntos e 
nus. Passava o tempo do banho dando mergulho, e as mulheres soltavam gritos 
gozados  por  causa  dos  guaimuns  diz-que  habitando  a  água-doce  por  lá.  No 
mucambo si  alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer  festinha,  Macunaíma 
punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos guspia na cara.  
Porém respeitava os velhos, e freqüentava com aplicação a murua a poracê o torê o 
bacorocô a cucuicogue, todas essas danças religiosas da tribo. 
Quando era pra dormir trepava no macuru pequeninho sempre se esquecendo de 
mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na 
velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras-feias, 
imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. 

39) Leia as afirmativas abaixo e escolha a alternativa que relaciona apenas as alternativas 
CORRETAS..

I – Ainda que Macunaíma se aproxime das características presentes na primeira 
geração romântica, a qual tinha inspiração nacionalista,  enquanto no romantismo os 
autores  se empenhavam na construção da imagem do herói,  Mário  de Andrade 
constrói a imagem do anti-herói.
II – Para acentuar o caráter nacionalista da obra, Mário de Andrade apela para uma 
seleção lexical marcada pela presença de diversos termos indígenas.
III  - A preocupação com o cultivo de uma cultura brasileira fez com que Mário de 
Andrade  optasse  por  trazer  para  a  sua  obra  elementos  presentes  na  cultura 
indígena, tornando o índio autêntico representante da “brasilidade” e do brasileiro.

A) I
B) II
C) I e II
D) I, II e III
E) nenhuma das alternativas está correta.

40) Assinale a alternativa que aponta todos os aspectos listados abaixo que deveriam ou 
poderiam ser abordados ao trabalhar em sala de aula o livro Macunaíma.

1. A intertextualidade com o livro o Guarani, de José de Alencar. Enquanto Peri é a  
imagem, do herói ético e devotado, Macunaíma representa o anti-herói, preguiçoso 
e sem caráter.
2.   A renovação  da  linguagem literária  promovida  pelo  Modernismo,  o  que  tem 
relação  com o  fato  de  prevalecer  na  obra  a  linguagem coloquial  e  uma  ampla 
variedade de termos indígenas.



3. A ironia, a fantasia e a inventividade. Na obra o autor mescla uma série de mitos 
recolhidos de diversas fontes populares a mitos criados por ele.
4. A ausência de referências surrealistas, expressionistas e dadaístas, o que faz de 
Macunaíma uma obra pouco afinada à literatura de vanguarda no mundo naquela 
época.

A) 1, 2 e 3
B) 1, 3 e 4
C) Somente 4
D) 1 e 4
E) Somente 2 e 3


