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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01) O Projeto Político Pedagógico - PPP deve fixar 
indicadores a serem alcançados pelo coletivo da 
escola. Indicadores não são padrões a serem ob 
decidos cegamente, mas marcas que o coletivo da 
escola espera atingir e para os quais se organiza.  
 

 O PPP pode registrar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ fixação de índices menores de reprovação. 

B ⇒⇒⇒⇒ expectativas individuais de valorização pro-

fissional junto ao poder público. 

C ⇒⇒⇒⇒ fixação de índices maiores de domínio da 

leitura ou outro conteúdo específico. 

D ⇒⇒⇒⇒ estratégias de melhoria do clima organizativo 

da escola. 

E ⇒⇒⇒⇒ obtenção de uma melhor articulação com a 

comunidade local. 
_________________________________________ 
 
02) Um currículo pautado na diversidade cultural e 
na crítica fundamentada nos saberes hegemôni-
cos, exige que o professor organize os saberes de 
tal forma que:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ induza os estudantes a aprenderem os sabe-

res oficiais com exclusividade para terem as mes-
mas "armas" dos opressores. 

B ⇒⇒⇒⇒ substitua os saberes oficiais por outros mais 

populares e, portanto, mais próximos e contextuali-
zados pelos estudantes que ficam assim valoriza-
dos. 

C ⇒⇒⇒⇒ os estudantes neguem os conhecimentos 

oficiais, aprendendo assim a serem críticos e cria-
tivos. 

D ⇒⇒⇒⇒ diferentes saberes, diferentes manifestações 

culturais e diferentes óticas sejam apresentadas 
aos estudantes como forma de construir múltiplas 
perspectivas de entendimento de um mesmo con-
teúdo. 

E ⇒⇒⇒⇒ esclareça aos estudantes como estão ultra-

passado os saberes clássicos e, nessa perspecti-
va, deixe de apresentá-los e trabalhá-los em aula. 
_________________________________________ 
 
03) O conhecimento é um bem social, patrimônio 
cultural e coletivo da humanidade. O homem se 
humaniza a partir da apropriação desses saberes.  
 

 Nesse sentido, a escola só se torna efetiva e 
eficaz se: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ garantir a todos os estudantes um escopo 

importante de saberes das ciências, das artes e da 
cultura. 

B ⇒⇒⇒⇒ garantir a todos os estudantes os serviços de 

assistência e saúde não disponíveis para aquela 
comunidade. 

C ⇒⇒⇒⇒ ensinar os saberes das ciências, das artes e 

da cultura, sabendo que só os mais capacitados 
irão aprender. 

D ⇒⇒⇒⇒ ensinar a todos os conhecimentos críticos e 

organizar os estudantes para militância político-
partidária que a escola definiu como melhor. 

E ⇒⇒⇒⇒ selecionar exclusivamente saberes que circu-

lam na comunidade para que haja valorização da 
cultura local. 
_________________________________________ 
 
04) Para preencher algumas lacunas encontradas 
nas propostas e currículos oficiais os professores 
podem, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ propor projetos que se articulem com outros 

professores, trabalhos sobre um determinado con-
teúdo, ampliando e complementando o entendi-
mento dos estudantes. 

B ⇒⇒⇒⇒ acrescentar ao conteúdo outros saberes e 

histórias como as dos indígenas e das mulheres. 

C ⇒⇒⇒⇒ incluir em sala de aula as vozes dos grupos 

minoritários e marginalizados por meio de pesquisa 
e textos. 

D ⇒⇒⇒⇒ ampliar a análise para além da encontrada 

nos livros didáticos com outros recursos teóricos 
metodológicos. 

E ⇒⇒⇒⇒ fixar seu trabalho nos livros didáticos que 

fazem transposições didáticas melhores adaptadas 
às capacidades dos estudantes. 
_________________________________________ 
 
05) A formação pode ter como “locus” a própria 
escola. Esse território de intervenção se constituirá 
como espaço privilegiado, uma vez que tornará os 
professores protagonistas ativos nas diversas fa-
ses dos processos de formação, auxiliando-os a, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ superar a relação linear e mecânica entre o 

conhecimento científico-técnico e a prática de sala 
de aula. 

B ⇒⇒⇒⇒ construir paradigmas de formação que bus- 

quem autonomia e desenvolvimento da profissão 
docente, permitindo que cada um possa encontrar 
teoria exclusiva, original, e assim trabalhar inde-
pendente do coletivo. 

C ⇒⇒⇒⇒ fazer investimento pessoal num trabalho cria-

tivo de revisão dos percursos e projetos desenvol-
vidos com vistas a qualificar sua trajetória profis-
sional. 

D ⇒⇒⇒⇒ entender que, a partir dos problemas concre-

tos, o conhecimento acadêmico e o teórico podem 
tornar-se úteis e significativos. 

E ⇒⇒⇒⇒ estimular uma perspectiva crítico-reflexiva 

que forneça aos professores os meios de um pen-
samento autônomo e que facilite as dinâmicas de 
autoformação participada. 
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06) A Resolução CNE/CEB Nº 4/2010, que define 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica, em seu artigo 9° determina que 
a escola de qualidade social adota como centrali-
dade o estudante e a aprendizagem. 
 

 Isso pressupõe atendimento aos seguintes re-
quisitos, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Foco no projeto político-pedagógico, no gosto 

pela aprendizagem e na avaliação das aprendiza-
gens como instrumento de contínua progressão 
dos estudantes. 

B ⇒⇒⇒⇒ Revisão das referências conceituais quanto 

aos diferentes espaços e tempos educativos,    
abrangendo espaços sociais na escola e fora dela. 

C ⇒⇒⇒⇒ Consideração sobre a inclusão, a valorização 

das diferenças e o atendimento à pluralidade e à 
diversidade cultural, resgatando e respeitando as 
várias manifestações de cada comunidade. 

D ⇒⇒⇒⇒ A definição do que deve ser ensinado será 

predominantemente àquelas que os estudantes 
entendem serem as mais pertinentes a sua reali-
dade. 

E ⇒⇒⇒⇒ Interrelação entre organização do currículo, 

do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho 
do professor, tendo como objetivo a aprendizagem 
do estudante. 
_________________________________________ 
 
07) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasi-
leira (Lei 9.394, de 20/12/1996) em seu artigo 35 
determina que o ensino médio, etapa final da edu-
cação básica, com duração mínima de três anos, 
terá como finalidade, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Preparação básica para o trabalho e a cida-

dania do educando, para continuar aprendendo, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores. 

B ⇒⇒⇒⇒ Consolidação e aprofundamento dos conhe-

cimentos adquiridos no ensino fundamental, possi-
bilitando o prosseguimento de estudos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Compreensão dos fundamentos políticos filo-

sóficos que consolidam os princípios federativos 
que hierarquizam união, estados e municípios. 

D ⇒⇒⇒⇒ Aprimoramento do educando como pessoa 

humana, incluindo a formação ética e o desenvol-
vimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico. 

E ⇒⇒⇒⇒ Compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, relacio-
nando a teoria com a prática no ensino de cada 
disciplina. 
_________________________________________ 
 
08) A avaliação das aprendizagens dos estudantes 
que implica numa proposição não excludente se 
pauta pela lógica da, exceto: 

A ⇒⇒⇒⇒ mediação com qualidade. 

B ⇒⇒⇒⇒ construção da autonomia. 

C ⇒⇒⇒⇒ convivência não dialógica. 

D ⇒⇒⇒⇒ participação. 

E ⇒⇒⇒⇒ construção da responsabilidade com o co-

letivo. 
_________________________________________ 
 
09) O Conselho de Classe é o espaço prioritário 
de, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ estudar e refletir sobre os desafios cotidianos 

da vida escolar que interferem no ensinar e no  
aprender. 

B ⇒⇒⇒⇒ planejar, estudar e tomar decisões de como 

trabalhar com as dificuldades e possibilidades  
apresentadas pelos estudantes. 

C ⇒⇒⇒⇒ privilegiar o resgate da dimensão coletiva do 

trabalho docente. 

D ⇒⇒⇒⇒ estabelecer estratégias de atuação em con- 

junto que favoreçam o processo de aprendizagem. 

E ⇒⇒⇒⇒ fechar as notas e tomar decisões de aprova-

ção e reprovação dos alunos. 
_________________________________________ 
 
10) Para que os instrumentos de avaliação possam 
representar o processo de aprendizagem do estu-
dante, é importante que: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ conduzam os estudantes para processos de 

autorregulação da aprendizagem. 

B ⇒⇒⇒⇒ estejam atrelados exclusivamente aos pro-

gramas e objetivos. 

C ⇒⇒⇒⇒ sejam compreendidos como dimensão exclu-

siva do estudante. 

D ⇒⇒⇒⇒ não tenham interação com outras áreas do 

conhecimento. 

E ⇒⇒⇒⇒ tenham a nota como principal objetivo. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ALEMÃO 
 

TEXTO 1 
 

Mit Erasmus ins Ausland 
 

Spanien, Großbritannien oder Frankreich – mit dem 
Erasmus-Programm der Europäischen Union 
können Studierende seit 25 Jahren ins Ausland 
gehen. Allein in Deutschland fördert es jährlich 
über 30.000 Studierende.   

 

Tapas essen, die Sonne genießen und dabei 
Spanisch lernen – Bianca Lopez gerät heute noch 
ins Schwärmen, wenn sie von ihrem 
Auslandssemester in Madrid erzählt. Die Bonner 
Psychologiestudentin ging 2009 mit dem 
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europäischen Austauschprogramm „Erasmus“ an 
die Universidad Complutense in Madrid. (…)  
 

Aktuell sammelt jeder dritte Student aus 
Deutschland während seines Studiums 
Auslandserfahrungen. (…) Es ist eine 
Erfolgsgeschichte, die 1987 als Experiment 
begonnen hat. Siegbert Wuttig vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst (DAAD) sagt: 
„Erasmus ist ein Synonym für Auslandsaufenthalte 
für Studierende geworden.“ Er betont, dass es bei 
Erasmus nicht nur um fachliches, sondern auch um 
kulturelles Lernen geht. Neben Studierenden 
vermittelt das Programm auch Dozenten an 
Universitäten in 33 Teilnahmeländer. (…) Erasmus 
schickt die Studierenden nicht nur an die 
Hochschulen in ganz Europa, sondern sorgt auch 
für ihre Betreuung vor Ort und zahlt ihnen einen 
„Mobilitätszuschuss“ von etwa 300 Euro im Monat. 
Studiengebühren müssen Erasmus-Studenten 
nicht zahlen.(…)  
(Aus: http://www.dw.de/dw/article/0,,16034359,00.html)  

_________________________________________ 
 
11) Com base no Texto 1, analise as afirmações a 
seguir. 
 

l 
 

Bianca schämt sich, weil sie ein Semester im 
Ausland verbringen musste. 

  

ll 
 

Erasmus ist eine Universität der Europäischen 
Union.  

  

lll 

 

Das Erasmus-Programm hat weltweit in 25 
Jahren schon über 30.000 Studierenden 
gefördert.  

  

lV 
 

Dozenten können auch am Programm 
teilnehmen. 

 
 Toda(s) as afirmação(ões) correta(s) está(ao) 
em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II 
_________________________________________ 
 
12) Com base na sentença principal “Das Eras-
mus-Programm ist eine Erfolgsgeschichte, ...” e 
das informações do Texto 1, analise as comple-
mentações sentenciais a seguir. 
 

l 
 

weil es schon sehr viele Studierende ins 
Ausland geschickt hat. 

  

ll weil es schon seit 1987 existiert.  
  

lll 
 

weil es die Studenten an der Gastuniversität 
auch betreut.  

  

lV 
 

weil es neben Fachwissen auch kulturelles 
Lernen fördert. 

 As complementações sentenciais corretas para 
a sentença principal acima estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
_________________________________________ 
 
13) Das Erasmus-Programm der Europäischen 
Union: Was stimmt, dem Text (Texto 1) nach? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Deuschland bezahlt die Universitätsgebühren 

für alle Studierende aus den 33 Teilnahmeländern. 

B ⇒⇒⇒⇒ Nur Studenten über 25 Jahren können am 

Programm teilnehmen. 

C ⇒⇒⇒⇒ Deutschland allein fördert Studierende im 

Programm. 

D ⇒⇒⇒⇒ Im Ausland zahlen die Studenten ungefähr 

300 Euro Miete im Monat. 

E ⇒⇒⇒⇒ Das Programm existiert schon ¼ Jahrhundert 

lang. 
_________________________________________ 
 

TEXTO 2 
 

Baden wünscht genussreiche Festtage 
 

Knisterndes Kaminfeuer, besinnliches Kerzenlicht, 
ein herrlich duftendes Festtagsmenü – und Badens 
exklusive Weine! 
 

Was kann es Schöneres geben, als im Kreise der 
Familie die Feiertage zu genieβen oder mit 
Freunden ins neue Jahr zu starten? Die 
Einladungen sind verschickt, das Menü ist 
zusammengestellt und die Vorfreude ist groβ. Dann 
brauchen Sie nur noch die passende Begleitung. 
\ 

Testen Sie unsere Festtags-Edition 2011 mit 
prämierten Weinen Badens – unsere Empfehlung 
für die schönsten Stunden des Jahres! 
Jetzt online bestellen unter 
www.badischerwein.de/edition 
BADISCHER WEIN. Von der Sonne verwöhnt. 
          (Aus: Der Spiegel 52/2011) 

_________________________________________ 
 
14) Was stimmt, dem Text (Texto 2) nach? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Es wird für eine bestimmte Weinsorte bzw. 

Weinausgabe geworben. 

B ⇒⇒⇒⇒ Baden ist eine Persönlichkeit, die man zu den 

Festtagen einladen sollte. 

C ⇒⇒⇒⇒ Der Badischer Wein duftet herrlich. 

D ⇒⇒⇒⇒ Knisterndes Kaminfeuer bedeutet das Feuer 

einer Kerze. 

E ⇒⇒⇒⇒ Die Einladungen für die Festtage sind vor 

lauter Freude vergessen worden. 
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15) Com base no Texto 2, analise as afirmações: 
 

l 
 

Die schönsten Stunden des Jahres sind 
Weihnachten und Neujahr. 

  

ll 
 

Das ideale Getränk für die Festtage soll – laut 
Werbung – ein Wein aus Baden sein.  

  

lll 
 

Es mit Familie und Freunden zu verbringen ist 
das beste der Feiertage.  

  

lV 
 

Die angegebene Internetadresse ist von 
einem Restaurant. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II 

B ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 
_________________________________________ 
 
16) „Dann brauchen Sie nur noch die passende 
Begleitung!“. Wer oder was wird hier – dem Text 
(Texto 2 ) nach – als „passende Begleitung“ 
gemeint? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Das besinnliche Kerzenlicht. 

B ⇒⇒⇒⇒ Die eingelandenen Freunde und Familie. 

C ⇒⇒⇒⇒ Das geplante Menü. 

D ⇒⇒⇒⇒ Die verwöhnende Sonne. 

E ⇒⇒⇒⇒ Ein spezieller badischer Wein. 

_________________________________________ 
 
17) „unsere Empfehlung für die schönsten Stunden 
des Jahres!“. Was bedeutet hier – dem Text (Texto 
2) nach – „Empfehlung“? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ eine Neuigkeit. 

B ⇒⇒⇒⇒ eine Warnung. 

C ⇒⇒⇒⇒ ein Notsignal. 

D ⇒⇒⇒⇒ ein Vorschlag oder Hinweis. 

E ⇒⇒⇒⇒ ein günstiges Angebot. 
_________________________________________ 
 

TEXTO 3 
 

NBA-Titelgewinner Nowitzki 
 

Baskettball – Held aus Würzburg 
 

Im Moment seines gröβten Triumphes war Dirk 
Nowitzki ganz allein. Das sechste Match im Play-
off-Finale gegen Miami Heat lief noch wenige 
Sekunden, da lieβ der deutsche Basketballstar 
seine Kollegen von den Dallas Mavericks zurück 
und lief in die Kabine. “Ich stieg unter die Dusche, 
drückte mein Gesicht in ein Handtuch und began 
zu weinen”, erzählte der 33-jährige Power Forward 
dem SPIEGEL am Rande des grandiosen 

Empfangs in seiner Heimatstadt Würzburg. Der 
Gewinn der Meisterschaft im Juni in der 
nordamerikanischen Profiliga NBA und die Wahl 
zum wertvollsten Spieler der Finalserie haben den 
Sohn eines Malermeisters zu einem Superstar 
seines Sports gemacht. (…) 
          (Aus: Der Spiegel 52/2011) 

_________________________________________ 
 
18) Was stimmt, dem Text (Texto 3) nach? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Dirk Nowitzki hat die sechs Play-off-Spiele 

gegen Miami Heat verpasst. 

B ⇒⇒⇒⇒ Ein Deutscher wurde 2011 bester Spieler der 

Finalserie der amerikanischen NBA gewählt. 

C ⇒⇒⇒⇒ Dirk war vorher schon mal Malermeister. 

D ⇒⇒⇒⇒ Der Superstar Nowitzki spielte die Finalserie 

für eine Basketballmannschaft aus Miami. 

E ⇒⇒⇒⇒ Der wertvollste Spieler der Finalserie hat 

seine Kollegen in den letzten Sekunden des 
Endspiels tatsächlich einfach in Stich gelassen. 
_________________________________________ 
 
19) “Im Moment seines gröβten Triumphes war Dirk 
Nowitzki ganz allein”.  
 

 Com base nessa sentença e com base nas in-
formações contidas no Texto 3, analise as afirma-
ções a seguir. 
 

l 

 

Dirk hat den Endpfiff des Spiels nicht auf dem 
Spielplatz erlebt, da er schon kurz davor in die 
Kabine gegangen war. 

  

ll 

 

Irgendwann im Endspiel wurde er 
ausgetauscht und ein Kollege übernahm seine 
Rolle als Forward im Spiel.  

  

lll 
 

Er hat das Match verpasst, weil er zu lange 
duschte.  

  

lV 

 

Er war gerade in seiner Heimatstadt 
Würzburg, wo er geehrt wurde, und so konnte 
er überhaupt nicht in Amerika am Endspieltag 
sein.   

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 
_________________________________________ 
 
20) Füllen Sie die Lücken im folgenden Satz 
sinnvoll aus: Für die frühere Ikone Magic Johnson 
ist Nowitzki „ _______ der besten Basketballer 
_______ Zeiten“.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ einen  -  aller 
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B ⇒⇒⇒⇒ einer  -  aller    D ⇒⇒⇒⇒ einer  -  jeder 

C ⇒⇒⇒⇒ ein  -  von Allen   E ⇒⇒⇒⇒ eines  -  aller 

 
 

BIOLOGIA 
 
11) “O espanhol José Antonio Lorente, 51, diretor 
do Centro de Pesquisas Genômicas e Oncológicas 
e do Laboratório de Identificação Genética da Uni-
versidade de Granada, está apostando no DNA 
como uma ferramenta para identificar crianças que 
moram nas ruas e para combater o tráfico interna-
cional de pessoas. Lorente criou, em 2004, a fun-
dação DNA-Prokids, que auxilia países interessa-
dos a implementar bancos de dados de DNA para 
identificar menores desaparecidos. Em entrevista à 
Folha, por e-mail, o médico e pesquisador, que 
passou temporada de estudos no FBI (Federal 
Bureau of Investigation) nos anos 1990, afirmou 
que a Paraíba deve se tornar o primeiro Estado 
brasileiro a adotar essa tecnologia.”  
 

(DNA pode enfrentar tráfico de crianças, diz pesquisa-
dor espanhol. Russo, R. folha on line. 04/09/2012.  
 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/1147937-
dna-pode-enfrentar-trafico-de-criancas-diz-pesquisador-
espanhol.shtml. Acesso em 8 set. 2012). 

 

O DNA é uma molécula encontrada nas células 
dos seres vivos e que reúne toda a informação 
genética do indivíduo.  

 

A respeito desse assunto, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para um teste de DNA simples, com a finali-

dade de formar bancos de dados, como o citado no 
texto, são levados em consideração apenas o nú-
mero e a forma dos cromossomos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Segundo o texto, um banco de DNA seria 

uma ferramenta para auxiliar a busca de crianças 
desaparecidas, entretanto, isso não seria viável 
atualmente, já que o exame de DNA não se trata 
de uma técnica muito precisa. 

C ⇒⇒⇒⇒ Os exames de DNA já são empregados em 

larga escala para a resolução de problemas rela-
cionados a paternidade, embora ainda não sejam 
descartados testes de grupo sanguíneo, que atri-
buem maior confiabilidade às análises. 

D ⇒⇒⇒⇒ Todo o DNA de uma célula está contido ex-

clusivamente em seu núcleo, protegido pela mem-
brana nuclear dupla e porosa. 

E ⇒⇒⇒⇒ O armazenamento, a expressão e a reprodu-

ção da mensagem genética definem espécies in-
dividuais, distinguem umas das outras e assegu-
ram a sua continuidade em várias gerações. 
_________________________________________ 
 
12) Sobre a origem da vida, existe um clássico 
experimento que defende a origem abiótica de bi-
omoléculas orgânicas. Ele foi conduzido por Stan-
ley Miller, em 1953, no laboratório de Harold Urey. 

Tal experimento defende a evolução química como 
responsável pelo surgimento das primeiras biomo-
léculas.  
 

 Sobre a origem da vida, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O experimento citado acima consistia basi-

camente em submeter uma mistura de gases con-
tendo NH3, CH4, H2O, e H2 a uma descarga elétri-
ca, gerando CO, CO2 e vários compostos orgâni-
cos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Louis Pasteur foi um dos grandes defensores 

da teoria da abiogênese, também conhecida como 
geração espontânea. 

C ⇒⇒⇒⇒ A teoria da panspermia cósmica defende 

principalmente que as primeiras células foram os 
coacervados que se desenvolveram nos oceanos 
primitivos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Atualmente a grande maioria dos cientistas 

defende que as primeiras células que surgiram nos 
oceanos eram eucariontes e autotróficas. 

E ⇒⇒⇒⇒ A Teoria do Big Bang é hoje a mais aceita no 

meio científico para explicar o surgimento de vida 
no planeta Terra. 
_________________________________________ 
 
13) O sistema imunológico tem como função 
defender o organismo contra patógenos. Com essa 
finalidade, os vertebrados desenvolveram respos-
tas imunes inatas como sua primeira linha de 
defesa e respostas imunes adaptativas como uma 
defesa mais “sofisticada”, sendo altamente espe-
cíficas a um determinado patógeno. O tecido con-
juntivo sanguíneo ou reticular é um tecido biológico 
altamente relacionado ao sistema imunológico hu-
mano.  
 

 Sobre esse tecido, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A medula óssea é o local onde são desenvol-

vidas todas as células sanguíneas relacionadas ao 
sistema imune. 

B ⇒⇒⇒⇒ Os glóbulos vermelhos do sangue são as 

células mais abundantes no tecido e constituem 
parte importante da resposta imune adaptativa. 

C ⇒⇒⇒⇒ Os linfócitos são responsáveis pela especifi-

cidade das respostas imunes adaptativas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os monócitos são os leucócitos relacionados 

aos processos alérgicos, assim como os basófilos 
e neutrófilos. 

E ⇒⇒⇒⇒ As plaquetas são restos celulares de macro-

fagos que auxiliam nos processos de fagocitose. 
_________________________________________ 
 
14) “Nada na biologia faz sentido exceto sob a luz 
da evolução.”  
 

(Theodosius Dobzhansky, the american Biology Teacher, 
março de 1973.)  
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 A evolução das espécies é um assunto que gera 
muita discussão em diversas áreas do conhe-
cimento. Dentre as teorias evolucionistas, destaca-
se a seleção natural, defendida por Charles Dar-
win. 
 

 Sobre esse assunto, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A ideia de que os seres vivos são fixos e 

imutáveis é conhecida como fixismo e defendida 
por cientistas como Lamarck e Wallace. 

B ⇒⇒⇒⇒ Uma mutação genética consiste em um erro 

não reparado no processo de replicação do DNA 
que leva a mudanças na sequência de núcleo-
tídeos e pode conferir vantagem seletiva para um 
ser vivo em determinado meio ambiente.  

C ⇒⇒⇒⇒ A teoria do uso e desuso foi lançada como 

um contraponto a herança dos caracteres adqui-
ridos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Charles Darwin postulou a teoria sintética da 

evolução, unindo conceitos como a seleção natural 
e a variabilidade genética de uma população. 

E ⇒⇒⇒⇒ Em várias áreas da ciência são detectadas 

evidencias evolutivas, como na anatomia de dis-
tintas espécies animais, onde são encontrados 
órgãos homólogos que possuem a mesma função, 
embora diferentes origens embriológicas. 
_________________________________________ 
 
15) A polidactilia é uma anomalia genética que se 
manifesta numa alteração numérica de dedos nas 
mãos e nos pés. A miopia é uma doença genética 
que limita a visão para longe. Considerando a 
polidactilia uma característica determinada por um 
gene autossômico dominante A e a miopia por um 
gene autossômico recessivo b, analise o caso 
abaixo: 
 

 Um homem míope tem polidactilia e é filho de 
pai normal para esta característica. Uma mulher é 
normal para a polidactilia e tem visão normal, 
porém sua mãe é míope e apresenta 6 dedos em 
cada mão.  
 

 A probabilidade desse casal ter um menino 
normal para a polidactili e míope, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 1/2  

B ⇒⇒⇒⇒ 1/8  

C ⇒⇒⇒⇒ ¼ 

D ⇒⇒⇒⇒ 1/3 

E ⇒⇒⇒⇒ 1/16 

_________________________________________ 
 
16) O sistema sanguíneo ABO nos seres humanos 
é um típico caso de polialelia. Estão envolvidos 
aqui 3 genes alelos. Esses genes conferem carac-
terísticas específicas aos eritrócitos e ao plasma 
sanguíneo.  
 

 Sobre esse sistema, é correto afirmar: 

A ⇒⇒⇒⇒ Pessoas do grupo sanguíneo A possuem 

aglutinogênios do tipo A e aglutininas no plasma do 
tipo anti-B. 

B ⇒⇒⇒⇒ Os aglutinogênios A e B estão abundantes no 

plasma de pessoas do grupo sanguíneo O; tais 
pessoas são consideradas doadores universais de 
sangue. 

C ⇒⇒⇒⇒ Os alelos IA e IB condicionam a expressão de 

aglutininas A e B, respectivamente na superfície de 
eritrócitos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Um casal que expressa grupo sanguíneo A 

jamais poderá gerar filhos do grupo sanguíneo O. 

E ⇒⇒⇒⇒ Um individuo do grupo sanguíneo AB casa-se 

com uma mulher do grupo sanguíneo A e esse 
casal poderá gerar filhos de todos os grupos san-
guíneos do sistema ABO. 
 

_________________________________________ 
 
17) As alternativas a seguir discriminam a área de 
cinco regiões e o número de indivíduos de uma 
mesma espécie que vivem em cada uma delas.  
 

 Assinale a alternativa que contém os dados 
referentes à menor densidade populacional. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ ÁREA - 100 m2; Nº DE INDIVÍDUOS = 50 

B ⇒⇒⇒⇒ ÁREA - 17 m2; Nº DE INDIVÍDUOS = 47  

C ⇒⇒⇒⇒ ÁREA - 31 m2; Nº DE INDIVÍDUOS = 62  

D ⇒⇒⇒⇒ ÁREA - 5 m2; Nº DE INDIVÍDUOS = 10  

E ⇒⇒⇒⇒ ÁREA - 180 m2; Nº DE INDIVÍDUOS = 80 
 

_________________________________________ 
 
18) Considerando as características da Floresta 
Amazônica, marque com V as afirmações verda-
deiras e com F as falsas. 
 

(    ) Estende-se além do território nacional 
brasileiro, com chuvas frequentes e abun-
dantes.  

  

(    ) Área que representa a terra úmida mais 
importante e conhecida do mundo (maior 
planície alagável do planeta). 

  

(    ) Há predomínio das gramíneas 
  

(    ) Apresenta flora exuberante, com espécies, 
como a seringueira e o guaraná. 

  

(    ) Habitada por inúmeras espécies de ani-
mais, como o peixe-boi, o boto, o pirarucu, 
a arara.  

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 
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19) A classificação dos seres vivos permite es-
tabelecer uma ordem na diversidade da natureza, 
facilitando a sua compreensão.  
 

 Analise as afirmações abaixo sobre este tema: 
 

l 

 

O sistema binomial de nomenclatura adota a 
Espécie como unidade básica de classifica-
ção. 

  

ll 

 

Em taxonomia, uma Ordem engloba diversas 
Famílias, assim como um Gênero reúne dife-
rentes Espécies. 

  

lll 

 

Os seres vivos pertencentes ao Reino Monera 
se caracterizam por serem todos unicelulares, 
com uma membrana nuclear bem estruturada. 

  

lV 
 

O Reino Fungi engloba os cogumelos, os lí-
quens e as briófitas. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
_________________________________________ 
 
20) A maioria das espécies ameaçadas de 
extinção enfrenta, pelo menos, dois ou mais 
problemas que estão acelerando sua trajetória em 
direção à extinção. Duas das maiores ameaças à 
diversidade biológica que resultam da atividade 
humana são: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ revolução industrial e eutrofização. 

B ⇒⇒⇒⇒ superexploração de espécies para consumo 

humano e protocolo de Kyoto. 

C ⇒⇒⇒⇒ revolução verde e protocolo de Kyoto. 

D ⇒⇒⇒⇒ fragmentação do habitat e introdução de es-

pécies exóticas. 

E ⇒⇒⇒⇒ aumento da ocorrência de doenças e venda 

de créditos de carbono. 
 
 

DIDÁTICA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 
11) O trabalho pedagógico na Educação Infantil 
necessita articular as ações de educação e cuida-
do de forma que as situações apresentadas às 
crianças propiciem (...) 
 

 Assinale a alternativa correta que completa o 
enunciado acima. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ interações que sejam de ordem higienista, 

pois o cuidado precede a educação. 

B ⇒⇒⇒⇒ aprendizagens que atuam exclusivamente em 

diferentes instâncias, como as orgânicas, sem  
ação no intelecto. 

C ⇒⇒⇒⇒ ludicidade sem compromisso com o desen-

volvimento cognitivo e intelectual. 

D ⇒⇒⇒⇒ aprendizagens que possibilitem o desenvol-

vimento em suas múltiplas dimensões. 

E ⇒⇒⇒⇒ mediações que se voltam para a motricidade 

fina, pois a ampla está consolidada. 
 

_________________________________________ 
 
12) "Por meio do registro travamos um diálogo com 
nossa prática, entremeando perguntas, perceben-
do idas e vindas, buscando respostas que vão 
sendo elaboradas no encadeamento da escrita, na 
medida em que o vivido vai se tornando explícito, 
traduzido e, portanto, passível de reflexão".   
             (Ostetto 2008 p.13)  
 

 Nessa perspectiva, sobre o registro, é correto 
afirmar que, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ São marcas que guardam a história vivencia-

da pelo docente com seu grupo num determinado 
tempo. 

B ⇒⇒⇒⇒ É um processo de construção e autoria que 

expressa o resultado da experiência docente. 

C ⇒⇒⇒⇒ É um instrumento a mais para o docente, que 

deve desenvolvê-lo assistematicamente. 

D ⇒⇒⇒⇒ Possibilita uma releitura do produzido num 

afastamento salutar em que é visível o retrato do 
realizado. 

E ⇒⇒⇒⇒ Deve ser prática frequente para poder se 

constituir em um panorama significativo das vivên-
cias com determinado grupo. 
 

_________________________________________ 
 
13) No artigo 31 da LDBEN, a avaliação “far-se-á 
mediante acompanhamento e registro do seu de-
senvolvimento, sem o objetivo de promoção, mes-
mo para o acesso ao ensino fundamental”. 
(LDBEN, n. 9394/96)  
 

 Com base na legislação, assinale a alternativa 
correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ É possível manter uma criança na pré- esco-

la se nos registros avaliativos seu desempenho for 
insuficiente para o ingresso no Ensino Fundamen-
tal. 

B ⇒⇒⇒⇒ Os registros avaliativos devem caracterizar o 

desenvolvimento da criança em suas múltiplas 
dimensões, sendo ilegal reter as que tiverem idade 
própria para o Ensino Fundamental. 

C ⇒⇒⇒⇒ Os registros avaliativos são exclusivos do 

âmbito escolar para melhorar os processos peda-
gógicos, não devendo ser socializados nem mes-
mo com as famílias. 

D ⇒⇒⇒⇒ É possível manter uma criança na pré-escola 

se nos registros avaliativos seu desempenho for 
insuficiente para o ingresso no Ensino Fundamen-
tal e houver solicitação por escrito dos pais. 
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E ⇒⇒⇒⇒ É possível manter uma criança na pré-escola 

se nos registros avaliativos seu desempenho for 
insuficiente para o ingresso no Ensino Fundamen-
tal e houver concordância dos pais. 
_________________________________________ 
 
14) Estágio Supervisionado é uma etapa obrigató-
ria para a formação do professor, caracterizando-
se como uma atividade de contato com a realidade 
educacional.  
 

 Nessa perspectiva é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Para os estudantes que trabalham no campo 

educacional trata-se de atividade dispensável, pois 
pouco acrescenta sobre o universo escolar. 

B ⇒⇒⇒⇒ Tem caráter de pesquisa na medida em que 

desafia para novas metodologias. 

C ⇒⇒⇒⇒ O contato com a prática só faz sentido no 

diálogo com as teorias advindas do curso de ma-
gistério. 

D ⇒⇒⇒⇒ Traz a possibilidade ao estudante, mesmo ao 

já trabalhador, de experienciar uma realidade di-
versa da sua, ampliando seu olhar para o campo 
de trabalho. 

E ⇒⇒⇒⇒ Permite ao estudante entrar em contato com 

a dimensão da docência na educação infantil e nas 
séries iniciais do ensino fundamental da educação 
básica. 
_________________________________________ 
 
15) Os professores necessitam desenvolver sabe-
res pedagógicos.  
 

 Nessa perspectiva, sobre estes saberes, é cor-
reto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Definem-se por conhecimentos (categorias) 

que devem descrever e explicar os processos de 
ensino e aprendizagem e posteriormente permitir a 
elaboração de projetos/propostas de intervenção 
na escola. 

B ⇒⇒⇒⇒ Referem-se aos processos e aspectos que 

estão envolvidos na reflexão, organização e de-
senvolvimento das relações escolares de ensino e 
de aprendizagem. 

C ⇒⇒⇒⇒ São estabelecidos pela necessidade concreta 

de estudar, discutir coletivamente e construir a 
condição de produzir a sua prática pedagógica. 

D ⇒⇒⇒⇒ Não estão na busca de um método geral de 

ensino, e sim, num corpo de categorias próprias do 
trabalho pedagógico. 

E ⇒⇒⇒⇒ São estabelecidos pela prática docente que, 

ao ser registrada, se compõe como regra a ser 
aplicada nas relações de ensino e aprendizagem. 
_________________________________________ 
 
16) A estruturação do ambiente escolar deve ser 
fruto de planejamento, contendo uma reflexão so-

bre as oportunidades de melhores interações so-
ciais. 
 

 Nesse sentido é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A leitura deve ser uma possibilidade a dispo-

sição, sem necessariamente ter tempo e lugar 
marcados. 

B ⇒⇒⇒⇒ É imprescindível que as crianças tenham 

contato também com o mundo natural. 

C ⇒⇒⇒⇒ O agrupamento das crianças deve prever a 

diversidade como melhor possibilidade de trocas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os espaços devem ser pensados para que, 

com segurança, as crianças possam acessar a 
distintas formas de brincar. 

E ⇒⇒⇒⇒ A organização de turmas homogêneas pro-

move justiça por dispor igualmente as possibilida-
des de aprendizagem. 
 

_________________________________________ 
 
17) A escola e a família devem trabalhar juntas 
para que sejam melhores os resultados no desen-
volvimento integral das crianças.  
 

 Nessa perspectiva é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Dentre as duas instituições é a escola que 

tem melhores condições de produzir estratégias 
para qualificar a participação familiar. 

B ⇒⇒⇒⇒ Quanto mais clareza a família tiver dos pro-

cessos pedagógicos a serem desenvolvidos com 
seus filhos, melhor será sua intervenção. 

C ⇒⇒⇒⇒ Reuniões, palestras e espaços para produção 

dos conhecimentos produzidos pelas crianças são 
estratégias que aproximam as famílias da escola. 

D ⇒⇒⇒⇒ Quanto aos processos pedagógicos, família e 

escola cumprem exatamente a mesma função: 
socializar saberes das ciências, artes e cultura. 

E ⇒⇒⇒⇒ Conhecimento do Projeto Político Pedagógico 

em andamento e solicitação para participar de sua 
reelaboração compromete as famílias com os obje-
tivos da escola. 
 

_________________________________________ 
 
18) Os conhecimentos trabalhados na escola de-
vem incidir sobre as funções psicológicas superio-
res que são as capacidades de, exceto:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ movimentos inatos. 

B ⇒⇒⇒⇒ memória seletiva. 

C ⇒⇒⇒⇒ sínteses. 

D ⇒⇒⇒⇒ generalizações. 

E ⇒⇒⇒⇒ atenção concentrada. 
_________________________________________ 
 
19) A escola é uma instituição social com objetivos 
e metas determinadas que:  
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A ⇒⇒⇒⇒ socializam e reelaboram os conhecimentos 

empíricos das ciências, artes e culturas para a efe-
tiva aprendizagem de todos seus estudantes, em 
prol da cidadania. 

B ⇒⇒⇒⇒ socializam os conhecimentos hegemônicos 

das ciências, artes e culturas para a efetiva apren-
dizagem de todos seus estudantes, em prol da 
cidadania. 

C ⇒⇒⇒⇒ socializam e reelaboram os conhecimentos 

das ciências, artes e culturas para a efetiva apren-
dizagem de todos seus estudantes, em prol da 
cidadania. 

D ⇒⇒⇒⇒ socializam e reelaboram os conhecimentos 

das ciências, artes e culturas populares para a 
efetiva aprendizagem de todos seus estudantes, 
em prol da cidadania. 

E ⇒⇒⇒⇒ socializam e reelaboram os conhecimentos 

das ciências, artes e culturas não primitivas para a 
efetiva aprendizagem de todos seus estudantes, 
em prol da cidadania. 
_________________________________________ 
 
20) "Eu gostaria de uma escola onde as crianças 
não tivessem que saltar as alegrias da infância, 
apressando-se, em fatos e pensamentos, rumo à 
idade adulta, mas onde pudessem apreciar, em 
sua especificidade, os diferentes momentos de 
suas idades."         (Snyders, 1993, p.29)  
 

 Com base neste pensamento é correto afirmar, 
exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Tanto na Educação Infantil quanto nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental os saberes devem 
ser ensinados com metodologias próprias à infân-
cia. 

B ⇒⇒⇒⇒ A escola para a infância não deve envolver 

saberes científicos; deve priorizar a brincadeira 
sem a perspectiva do ensino e da aprendizagem. 

C ⇒⇒⇒⇒ Jogos e brincadeiras não necessitam ser 

desconectados dos tempos e espaços de aprendi-
zagem. 

D ⇒⇒⇒⇒ Um bom trabalho pedagógico não está atre-

lado aos alunos ficarem sentados, um atrás do 
outro, por horas seguidas. 

E ⇒⇒⇒⇒ A boa prática pedagógica com crianças en-

volve razão e sensibilidades, conhecimentos e afe-
tos. 
 
 

E. ESPECIAL - SEGUNDO PROFESSOR 
 
11) Com base nos pressupostos da Política de 
Educação Especial de Santa Catarina de que o 
processo de inclusão das pessoas com deficiência, 
condutas típicas e altas habilidades deve ser com-
preendido como compromisso de toda a socieda-
de, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 

Para a consolidação dessa __________ , as 
ações não devem estar centradas somente como 
_________ da SED e da FCEE, mas com o neces-
sário __________ entre todas as organizações 
governamentais e não governamentais que atuam 
na __________, voltadas à garantia da dignidade 
da pessoa humana como fundamento de uma so-
ciedade livre, democrática e justa. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ política / ideias / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

B ⇒⇒⇒⇒ política / funções / compartilhamento de res-

ponsabilidades / área geral 

C ⇒⇒⇒⇒ ideia / atribuições / compartilhamento de  

ideologias / área afim 

D ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

papeis / área principal 

E ⇒⇒⇒⇒ política / atribuições / compartilhamento de 

responsabilidades / área afim  
_________________________________________ 
 
12) Considerando os pressupostos da Proposta 
Curricular - Disciplinas Curriculares - 1998 a res-
peito de Alfabetização/Letramento, assinale a al-
ternativa correta que completa as lacunas da frase 
a seguir. 
 

 A alfabetização constitui-se numa _________, 
interdiscursiva de _______ linguagens produzidas 
culturalmente. Dentre elas situa-se a ________ 
como um artefato presente em todas as atividades 
das __________.  
 

A ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / língua / sociedades ágrafas 

B ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades ágrafas 

C ⇒⇒⇒⇒ atividade interativa / apropriação de diferen-

tes / escrita / sociedades letradas  

D ⇒⇒⇒⇒ atividade coletiva / apropriação de semelhan-

tes / escrita / sociedades letradas 

E ⇒⇒⇒⇒ atividade individual / apropriação de seme-

lhantes / língua / sociedades letradas 
_________________________________________ 
 
13) Os tipos de Atendimento em Classe – AC, pre-
vistos no Programa Pedagógico da Política de  
Educação Especial do Estado de Santa Catarina 
são, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Segundo Professor de Turma, Professor de 

Educação Física adaptada, Professor Bilíngue, 
Professor Interprete e Instrutor de LIBRAS.  

B ⇒⇒⇒⇒ Segundo Professor de Turma, Professor Bi-

língue, Professor Interprete. 

C ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-Interprete, Professor Interpre-

te e Instrutor de LIBRAS.  

D ⇒⇒⇒⇒ Segundo Professor de Turma, Professor 

Guia-Interprete, Professor Bilíngue. 
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E ⇒⇒⇒⇒ Professor Guia-Interprete, Professor Interpre-

te. 
_________________________________________ 
 
14) Tendo como base o Programa Pedagógico da 
Política de Educação Especial do Estado de Santa 
Catarina, que estabelece as funções do Segundo 
Professor de Turma, assinale com V as afirmações 
verdadeiras e F as falsas.  
 
(    ) Nas séries iniciais do ensino fundamental o 

segundo professor, preferencialmente habi-
litado em educação especial, tem por fun-
ção correger a classe com o professor titu-
lar, em função de seu conhecimento especí-
fico, com a proposição de procedimentos 
diferenciados para qualificar a prática peda-
gógica. 

  

(    ) Nas séries iniciais do ensino fundamental o 
segundo professor tem por função, junto 
com o professor titular, acompanhar o pro-
cesso de aprendizagem de todos os edu-
candos, não definindo objetivos funcionais 
para uns e acadêmicos para outros. 

  

(    ) Tanto nas séries iniciais quanto nas finais 
do ensino fundamental o segundo professor 
tem como função exclusiva atender as ne-
cessidades do aluno com deficiência. 

  

(    ) Somente nas séries iniciais do ensino fun-
damental o segundo professor tem como 
função exclusiva atender as necessidades 
do educando com deficiência. 

  

(    ) Somente nas séries finais do ensino funda-
mental o segundo professor tem como fun-
ção exclusiva atender as necessidades do 
educando com deficiência. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 

 
_________________________________________ 
 
15) No Programa Pedagógico da Política de Edu-
cação Especial do Estado de Santa Catarina é 
previsto um segundo professor quando houver em 
turmas alunos com diagnósticos específicos.  
 

 Estes alunos devem ter diagnóstico de, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ deficiência visual – cegueira. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência mental que apresente dependên-

cia em atividades de vida prática. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência associada a transtornos psiquiátri-

cos 

D ⇒⇒⇒⇒ transtornos globais de desenvolvimento com 

sintomatologia exarcebada. 

E ⇒⇒⇒⇒ transtorno de déficit de atenção com hiperati-

vidade/impulsividade com sintomatologia exarce-
bada. 
_________________________________________ 
 
16) Considerando as atribuições para a segundo 
professor de turma conforme previsto no Programa 
Pedagógico, analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

Cumprir a carga horária de trabalho na esco-
la, mesmo na eventual ausência do aluno. 

  

ll 

 

O segundo professor pode assumir por de-
terminação do diretor escolar qualquer outra 
função na escola. 

  

lll 

 

Planejar em conjunto com o professor titular 
das séries iniciais, porém, a execução não é 
de sua responsabilidade, já que ele deve  
apenas atender o(s) aluno(s) de educação 
especial matriculados na respectiva série. 

  

lV 

 

Participar com o professor titular das orienta-
ções (assessorias) prestadas pelo SAEDE 
e/ou SAESP. 

  

V 
 

Assumir integralmente o(s) aluno(s) da edu-
cação especial dentro e fora de sala de aula. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 
_________________________________________ 
 
17) A Política de Educação Especial do Estado de 
Santa Catarina estabelece diretrizes para o aten-
dimento de um público alvo específico.  
 

 Com base nesta afirmação, é correto afirmar 
que constituem público alvo aqueles educandos 
diagnosticados com: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtorno de comportamento e 

transtornos psiquiátricos. 

B ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e transtornos 

psiquiátricos. 

C ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas e altas habilida-

des. 

D ⇒⇒⇒⇒ deficiência, transtorno de déficit de atenção e 

transtornos psiquiátricos. 

E ⇒⇒⇒⇒ deficiência, condutas típicas, transtornos psi-

quiátricos e dislalia. 
_________________________________________ 
 
18) De acordo com a Política de Educação Espe-
cial do Estado de Santa Catarina, as adaptações 
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de acesso ao currículo são definidas como altera-
ções ou recursos espaciais, materiais ou de comu-
nicação que venham a facilitar os alunos com ne-
cessidades educacionais especiais a desenvolver 
o currículo escolar.  
 

 Com base no enunciado, marque com V as  
afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) As adequações curriculares e as de acesso 

ao currículo devem ser contempladas no 
Projeto Político Pedagógico da escola. 

  

(    ) As adaptações de acesso ao currículo de-
mandam a efetivação de políticas públicas 
voltadas à garantia de recursos específicos 
(ajudas técnicas), disposta em forma de  
lei, regulamentada pelo DECRETO Nº 
5.296/2004. 

  

(    ) As adaptações curriculares não devem pos-
sibilitar o atendimento apropriado às peculi-
aridades dos alunos 

  

(    ) São exemplos de adaptações de acesso ao 
currículo: Mobiliário adaptado, Sistemas Al-
ternativos de Comunicação, materiais didá-
tico pedagógicos adaptados (em Braille, em 
LIBRAS). 

  

(    ) Não são exemplos de adaptações de aces-
so ao currículo: equipamentos para mobili-
dade, recursos ópticos e não ópticos e pró-
tese auditiva. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 

 
_________________________________________ 
 
19) De acordo com o Decreto nº 6571, de 17 de 
setembro de 2008, o Ministério da Educação pres-
tará apoio técnico e financeiro às ações voltadas à 
oferta do atendimento educacional especializado.  
 

 Todas as alternativas descrevem objetivos pre-
vistos neste Decreto, exceto a:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ Adequação arquitetônica de prédios escola-

res para acessibilidade. 

B ⇒⇒⇒⇒ Implantação de salas de recursos multifun-

cionais. 

C ⇒⇒⇒⇒ Formação continuada de professores para o 

atendimento educacional especializado. 

D ⇒⇒⇒⇒ Estruturação de núcleos de acessibilidade 

nas instituições federais de Educação Infantil. 

E ⇒⇒⇒⇒ Estruturação de núcleos de acessibilidade 

nas instituições federais de educação superior. 

20) Com base nos Estudos Temáticos da Proposta 
Curricular de Santa Catarina, Soares (1986:16) 
afirma que “a linguagem [verbal] é ao mesmo tem-
po o principal produto da cultura e é o principal 
instrumento para a sua transmissão”. 
 

 Tendo como foco este enunciado, assinale a 
alternativa correta que completa as lacunas da 
frase a seguir. 
 

 O sistema de escrita implica dois tipos de ativi-
dade: _______ e _______, que envolvem conhe-
cimentos distintos, _________, de experiências 
pessoais, de mundo, etc. Leitura e escrita deman-
dam processo de _______ e _______ específico. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ alfabetização / letramento / linguísticos / en-

sino / aprendizagem 

B ⇒⇒⇒⇒ ler / escrever / linguísticos / ensino / aprendi-

zagem  

C ⇒⇒⇒⇒ alfabetização / letramento / linguísticos / ler / 

escrever 

D ⇒⇒⇒⇒ ler / escrever / pessoais / alfabetização /   

aprendizagem 

E ⇒⇒⇒⇒ alfabetização / aprendizagem / pessoais / ler / 

escrever  
 
 

ESPANHOL 
 

Texto 01: ERÉNDIRA 
 

Eréndira estaba bañando a la abuela cuando 
empezó el viento de su desgracia. La enorme 
mansión de argamasa lunar, extraviada en la 
soledad del desierto, se estremeció hasta los 
estribos con la primera embestida. Pero Eréndira y 
la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella 
naturaleza desatinada, y apenas si notaron el 
calibre del viento en el baño adornado de 
pavorreales repetidos y mosaicos pueriles de 
termas romanas. 
La abuela, desnuda y grande, parecía una 
hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. 
La nieta había cumplido apenas los catorce años, y 
era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado 
mansa para su edad. Con una parsimonia que 
tenía algo de rigor sagrado, le hacía abluciones a 
la abuela con un agua en la que había hervido 
plantas depurativas y hojas de buen olor,  y éstas 
se quedaban pegadas a las espaldas suculentas, 
en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro 
potente tatuado sin piedad con un escarnio de 
marineros. 
 Anoche soñé que estaba esperando una carta – 
dijo la abuela. 
Eréndira, que nunca hablaba si no era por motivos 
ineludibles, preguntó: 
 ¿Qué día era en el sueño? 
 Jueves. 
 Entonces era una carta con malas noticias – dijo 
Eréndira – pero no llegará nunca. 
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 La increíble y triste historia  
de la cándida Eréndira  

y su desalmada abuela. 
Cuento de G. G. Márquez – fragmento 

_________________________________________ 
 
11) Indica la opción que describe a los personajes 
del cuento: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Una chica obediente y la abuela bondadosa, 

siempre dispuesta a agradarla. 

B ⇒⇒⇒⇒ Son dos mujeres de edad diferente, en 

constante pulseada, en la que a veces gana una y 
a veces la otra. 

C ⇒⇒⇒⇒ Se trata de una anciana corpulenta y una 

jovencita,  consanguínea suya,  quien le cumple 
todos los caprichos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Eréndira y la patrona en una mansión 

señorial, donde la única tarea de la niña es dar 
baño a la anciana. 

E ⇒⇒⇒⇒ Dos mujeres en continua lucha contra las 

inclemencias del tiempo que amenaza derribar la 
casa donde viven. 
_________________________________________ 
 
12) En el texto figuran Eréndira y la abuela. 
Análoga correlación de parentesco se encuentra 
en: 
 

( 1 ) MADRASTRA - ENTENADA 
  

( 2 ) TIO - PRIMO 
  

( 3 ) PADRINO - AHIJADO 
  

( 4 ) MADRINA - SOBRINA 
  

( 5 ) SUEGRA - NUERA 
 
 La secuencia correcta es: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 2  -  3  -  4 

B ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  5 

C ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4 

E ⇒⇒⇒⇒ 4  -  5 
_________________________________________ 
 
13) Uso de las preposiciones. 
 
( 1 ) Viajé al extranjero y llevé mi esposa. 
  

( 2 ) La abuela se puso mal y Eréndira llamó al 
doctor. 

  

( 3 ) El barco navegaba hacia Europa. 
  

( 4 ) Cuando tenga dinero voy comprar un coche 
nuevo. 

  

( 5 ) A fin de llegar a tiempo a la cita fui en 
motocicleta. 

 
 La secuencia con las alternativas correctas se 
encuentra en: 

A ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4 

B ⇒⇒⇒⇒ 4  -  5 

C ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  4 

E ⇒⇒⇒⇒ 2  -  3  -  5 
_________________________________________ 
 
14) Indica la derivación correcta en el siguiente 
grupo de palabras: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ empezó  -  empiezar  -  empezo 

B ⇒⇒⇒⇒ tenía  -  temos  -  tiengo 

C ⇒⇒⇒⇒ estremeció  -  estremezo  -  estremezemos 

D ⇒⇒⇒⇒ olor  -  oler  -  huele  

E ⇒⇒⇒⇒ hervido  -  hervió  -  herve 
_________________________________________ 
 
15) “Eréndira y la abuela apenas si notaron el 
calibre del viento”. 
 

 La traducción al portugués de la expresión en 
cursiva es: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ (…) mal perceberam a natureza daquele ven-

to. 

B ⇒⇒⇒⇒ (....) nem sequer se tocaram que ventava. 

C ⇒⇒⇒⇒ (…) com muita dificuldade conseguiram ouvir 

o assobio da  ventania. 

D ⇒⇒⇒⇒ (…) assim que perceberam o barulho da 

tempestade (...) 

E ⇒⇒⇒⇒ (…) ouviram apenas o barulho do vento, mais 

nada. 
_________________________________________ 
 

Texto 2: Subcontratación depredadora 
 

¿Es usted uno más de los millones de trabajadores 
en cuya constancia de pago de salarios aparece 
una razón social distinta a aquella a la cual presta 
sus servicios? Probablemente se trate de un fraude 
que utilizan los patrones para cubrirle un salario 
menor, negarle el pago de reparto de utilidades, 
impedir que se asocie en un sindicato auténtico, 
despedirlo fácilmente, evadir seguridad social o 
simplemente pagar menos impuestos al fisco. 
Seguramente, todo ello en conjunto. 
La práctica de la subcontratación, con sus distintas 
denominaciones: outsourcing, tercerización, 
externalización o las llamadas empresas de 
servicios, crece como hidra en el modelo laboral 
actual, carcomiendo derechos que colocan a 
numerosos trabajadores en estado de indefensión, 
ante la mirada cómplice de autoridades temerosas 
de contradecir la iniciativa empresarial que utiliza 
este camino para violar la ley. Frente a esta 
situación, el sindicalismo tradicional no mueve un 
dedo, pues no es de su interés y preocupación la 
defensa real de sus afiliados, además de que es 
incapaz, en razón de su debilidad, de contrarrestar 
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una política en la que el sector empresarial ha 
encontrado una mina de oro, a costa de los 
trabajadores que le sirven. 
Existen experiencias muy valiosas en el campo 
internacional sobre las soluciones que se han 
instrumentado para regular el tema de la 
subcontratación, acotando su uso sólo cuando 
existan motivos técnicos y de especialidad, cuando 
la naturaleza del proceso productivo o de mercado 
así lo exija. La propia Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha formulado importantes 
recomendaciones en la materia, entre ellas la 198, 
del año 2006, referida a las características que 
deben prevalecer en este tipo de relaciones de 
trabajo. Esta recomendación señala que los países 
miembros de la OIT, deberán incluir en su política 
nacional medidas tendientes a “luchar contra las 
relaciones de trabajo encubiertas… que ocultan la 
verdadera situación jurídica, entendiéndose que 
existe una relación de trabajo encubierta cuando 
un empleador considera a un empleado como si no 
lo fuese, de una manera que oculta su verdadera 
condición jurídica, y que pueden producirse 
situaciones en las cuales los acuerdos 
contractuales dan lugar a que los trabajadores se 
vean privados de la protección a la que tienen 
derecho”. 

Arturo Alcalde Justiniani – La Jornada, 08.11.2008. 

_________________________________________ 
 
16) Algunas de las características de la 
subcontratación, según el texto, son: 
 

( 1 ) Crece incesantemente, a semejanza de un 
monstruo mitológico. 

  

( 2 ) Es un subterfugio usado por las empresas 
para evadir el pago de impuestos. 

  

( 3 ) Se trata de una flexibilización de la 
legislación laboral con miras a reducir el 
desempleo. 

  

( 4 ) Es una práctica que favorece a las 
empresas, contra la cual los sindicatos no 
pueden o no quieren hacer nada. 

  

( 5 ) Medida inventada por las empresas para 
incrementar la producción y favorecer al 
trabajador. 

 
 La secuencia con las alternativas correctas es: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 2  -  3  -  4 

B ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  4 

C ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 2  -  3 

E ⇒⇒⇒⇒ 4  -  5 
_________________________________________ 
 
17) Indica la opción con el tiempo verbal correcto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ La huelga acabó porque los problemas que la 

causaron fueron resueltos. 

B ⇒⇒⇒⇒ En el año 2010 la empresa produció todo tipo 

de ropa. 

C ⇒⇒⇒⇒ La propuesta de los trabajadores fue acepta 

por la Dirección. 

D ⇒⇒⇒⇒ Los salarios atrasados fueron pagos 

puntualmente. 

E ⇒⇒⇒⇒ A pesar de las pruebas en su contra, el 

acusado fue absolvido. 
_________________________________________ 
 
18) Actitud de los organismos internacionales 
frente a la subcontratación: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Adoctrinan a los trabajadores para que 

acepten resignados el  empleo que se les ofrece; 
mejor el subempleo que el desempleo. 

B ⇒⇒⇒⇒ Aprueban sin más la subcontratación como 

solución al problema actual del desempleo. 

C ⇒⇒⇒⇒ Exhortan a los sindicatos a que inhiban los 

abusos, de esa manera dichos organismos se 
lavan las manos. 

D ⇒⇒⇒⇒ Se preocupan sólo con el aspecto 

burocrático, sin dar importancia a  las argucias de 
las empresas para burlar las leyes laborales. 

E ⇒⇒⇒⇒ La permiten en casos especiales y con las 

debidas cautelas. 
_________________________________________ 
 
19) El jefe dio la siguiente orden a los empleados: 
“mañana vengan más temprano a la oficina”. 
 

 En discurso indirecto la frase entre comillas 
queda: 
 EL JEFE ORDENÓ A LOS EMPLEADOS  
 

A ⇒⇒⇒⇒ que vinieran más temprano a la oficina el día 

siguiente. 

B ⇒⇒⇒⇒ que mañana vienen más temprano a la 

oficina. 

C ⇒⇒⇒⇒ para que mañana vinieren al trabajo más 

temprano. 

D ⇒⇒⇒⇒ para el día siguiente veniren más temprano a 

la oficina. 

E ⇒⇒⇒⇒ que vinieren más temprano a la oficina el día 

después. 
_________________________________________ 
 
20) Figuras de lenguaje. 
 

 Depredador/depredadora se dice propiamente 
del animal de rapiña que se alimenta de otros 
seres vivos. Aplicado a subcontratación,  tiene 
un uso figurado.  
 

 ¿De qué figura se trata? 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Hipérbole. 

B ⇒⇒⇒⇒ Hipérbaton.  

C ⇒⇒⇒⇒ Paradoja. 
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D ⇒⇒⇒⇒ Catacresis. 

E ⇒⇒⇒⇒ Katáfora. 

 
 

FILOSOFIA 
 
11) Em relação ao filósofo e a filosofia de Sartre é 
correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Sartre afirma depender do homem ser o se-

nhor do seu destino. 

B ⇒⇒⇒⇒ Vivemos uma renovação constante por meio 

de escolhas e atos porque é o nosso modo de ser 
como sujeitos conscientes. 

C ⇒⇒⇒⇒ O existencialismo é um humanismo para Sar-

tre. 

D ⇒⇒⇒⇒ Não podendo ser criado por Deus, Supremo 

Bem, o mal é uma deficiência da vontade humana 
que prefere bens inferiores ao Criador. 

E ⇒⇒⇒⇒ A liberdade humana é o fundamento de todos 

os valores e exige do ser humano um compromis-
so permanente. 
 
_________________________________________ 
 
12) O existencialismo é uma doutrina que propõe.  
 

 Nesse sentido, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Todos os homens são essencialmente de-

terminados por forças sociais. 
  

(    ) O homem é sempre responsável pelas es-
colhas que faz e nenhuma desculpa deve 
ser usada para justificar qualquer ato. 

  

(    ) Dostoiévski escreveu: "Se Deus não existis-
se, tudo seria permitido". Eis o ponto de 
partida do existencialismo. 

  

(    ) O homem livre deve considerar os outros e 
pode fazer tudo o que quiser, sem assumir 
responsabilidades. 

  

(    ) Não há qualquer ideia que se possa fazer 
sobre um homem antes de ele existir e agir. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 
_________________________________________ 
 
13) Em relação a Proposta Curricular do Estado de 
Santa Catarina, sobre as questões específicas da 
disciplina de Filosofia, marque com V as afirma-
ções verdadeiras e com F as falsas. 
 

(    ) Filosofia é uma das formas de conhecimen-
to e guarda especificidade em relação a 
todas as demais disciplinas. 

  

(    ) A Proposta Curricular de Santa Catarina 
apresenta-se pronta e acabada. Trazendo 
as marcas da sua prática, desconhece limi-
tes para pensar o ato filosófico.  

  

(    ) Conforme nos propõe Marx na sua 13ª Tese 
sobre Feuerbach: “(...) os filósofos apenas 
interpretaram o mundo de formas diferen-
tes, mas o que importa é a evolução intelec-
tual”. 

  

(    ) A Filosofia foi eliminada do convívio com a 
juventude secundarista nos anos 70 do sé-
culo passado por força da Lei nº 5692/71, 
que abrigava um projeto pedagógico de 
cunho profissionalizante estreito. 

  

(    ) É preciso reconhecer que sendo o filósofo 
um homem sempre situado, se faz expres-
são de determinados valores/interesses, de 
uma concepção de mundo, de conhecimen-
to, de homem. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

 
_________________________________________ 
 
14) Considere a noção de Kant sobre a “revolução 
copernicana” na filosofia e analise as afirmações a 
seguir. 
 

l 

 

Considerava que o mundo possuía limites, 
sendo formado por um conjunto de sete esfe-
ras concêntricas. 

  

ll 
 

O mundo não é finito, mas é um Universo 
infinito. 

  

lll O centro do Universo não é a Terra. 
  

lV 

 

Inatistas e empiristas, isto é, todos os filóso-
fos, parecem ser como astrônomos geocêntri-
cos, buscando um centro que não é verdadei-
ro.  

  

V 

 

É preciso estudar o que é a própria razão e 
indagar o que ela pode, e o que não pode 
conhecer, o que é a experiência, e o que ela 
pode ou não pode conhecer. 

 
 Todas as afirmações incorretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ I  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ IV - V 

C ⇒⇒⇒⇒ II -  III -  V 
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D ⇒⇒⇒⇒ III - IV 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  
_________________________________________ 
 
15) Sobre a semântica é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ O ramo da linguística estuda o significado 

literal das expressões linguísticas. 

B ⇒⇒⇒⇒ Discute-se o que é obrigatório ou permissível 

fazer pensando em certos problemas concretos 
que dividem as pessoas. 

C ⇒⇒⇒⇒ Uma teoria com grande aceitação é a de que 

uma das tarefas principais da semântica consiste 
em definir as condições de verdade. 

D ⇒⇒⇒⇒ É razoável dizer que a semântica dá ênfase 

ao estudo empírico das línguas naturais. 

E ⇒⇒⇒⇒ É análise dos significados parciais das ex-

pressões que compõem as frases e sua estrutura 
sintática. 
_________________________________________ 
 
16) Em relação a modernidade e a solução de 
Leibniz no século XVII é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Nascemos com a capacidade racional, pura-

mente intelectual, para conhecer ideias que não 
dependem da experiência para serem formuladas 
e para serem verdadeiras. 

B ⇒⇒⇒⇒ É impossível que o triângulo não tenha três 

lados e que a soma de seus ângulos não seja igual 
a soma de dois ângulos retos. 

C ⇒⇒⇒⇒ É impossível que um círculo não tenha todos 

os pontos equidistantes do centro e que não seja a 
figura formada pelo movimento de um semi-eixo ao 
redor de um centro fixo. 

D ⇒⇒⇒⇒ Pelo princípio da razão suficiente, isto é, pelo 

conhecimento das nossas causas, todas as verda-
des de fato podem tornar-se verdades necessárias. 

E ⇒⇒⇒⇒ As verdades da razão enunciam que uma 

coisa é necessária e universal. 
_________________________________________ 
 
17) Escrevendo sobre a teoria da linguagem, o 
linguista Hjelmslev afirma que “a linguagem é inse-
parável do homem, segue-o em todos os seus  
atos”, sendo “o instrumento graças ao qual o ho-
mem modela seu pensamento, seus sentimentos, 
suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus 
atos, o instrumento graças ao qual ele influencia e 
é influenciado, a base mais profunda da sociedade 
humana.”            (CHAUI, 2000) 
 

 Considere a investigação filosófica sobre a lin-
guagem e correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Aristóteles 
  

( 2 ) Rousseau 
  

( 3 ) Merleau-Ponty 
  

( 4 ) Platão 

(    ) As primeiras línguas foram cantantes e  
apaixonadas antes de serem simples e me-
tódicas. 

  

(    ) Considerava que a linguagem pode ser um 
medicamento ou um remédio para o conhe-
cimento, pois pelo diálogo e pela comunica-
ção conseguimos descobrir nossa ignorân-
cia e aprender com os outros. 

  

(    ) Afirma que somente o homem é um “animal 
político”, isto é, social e cívico, porque so-
mente ele é dotado de linguagem. 

  

(    ) A palavra, longe de ser um simples signo 
dos objetos e das significações, habita as 
coisas e veicula significações. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  2  -  3 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  1  -  2  -  4 

C ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  1  -  3  

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  4  -  2 

E ⇒⇒⇒⇒ 2  -  1  -  3  -  4 
_________________________________________ 
 
18) No debate filosófico alguns pressupostos e 
premissas são importantes.  
 

 Nesse sentido, correlacione as colunas a seguir. 
 

( 1 ) Dogmatismo 
  

( 2 ) Verdade revelada
  

( 3 ) Atitude crítica 
  

( 4 ) Análogo 
 
(    ) Fonte sagrada de uma revelação divina 

incontestável e incontestada. 
  

(    ) A verdade nasce da decisão e da delibera-
ção de encontrá-la, da consciência da igno-
rância, do espanto. 

  

(    ) Atitude muito natural e muito espontânea 
que temos desde muito crianças. É nossa 
crença de que o mundo existe e que é exa-
tamente tal como o percebemos. 

  

(    ) No lugar das próprias coisas, nos fazem 
imaginar coisas através de outras. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

 

A ⇒⇒⇒⇒ 2  -  3  -  1  -  4 

B ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  4  -  3 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  1  -  2  -  3  

D ⇒⇒⇒⇒ 3  -  4  -  1  -  2 

E ⇒⇒⇒⇒ 2  -  1  -  3  -  4 
_________________________________________ 
 
19) Sobre os inatistas, os empiristas e o conheci-
mento, considerando que Kant também se enga-
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nou por excessos epistemológicos, é correto afir-
mar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Os inatistas e empiristas se enganaram por 

excesso de objetivismo. 

B ⇒⇒⇒⇒ O conhecimento racional dependeria inteira-

mente dos objetos do conhecimento. 

C ⇒⇒⇒⇒ A realidade “entra” em nós pela experiência. 

D ⇒⇒⇒⇒ A verdade “entra” em nós pelo poder de uma 

força espiritual. 

E ⇒⇒⇒⇒ O conhecimento racional dependeria inteira-

mente do aspecto subjetivo. 
_________________________________________ 
 
20) O Sol é menor do que a Terra. Quem duvidará 
disso se, diariamente, vemos um pequeno círculo 
avermelhado percorrer o céu, indo de leste para 
oeste? O Sol se move em torno da Terra, que 
permanece imóvel. Quem duvidará disso, se dia-
riamente vemos o Sol nascer, percorrer o céu e se 
pôr? A aurora não é o seu começo e o crepúsculo, 
seu fim?             (CHAUI, 2000) 
 

 Considerando o texto acima e a linguagem do 
senso comum é correto afirmar, exceto:  
 

A ⇒⇒⇒⇒ Em decorrência das generalizações tendem a 

estabelecer relações de causa e efeito entre as 
coisas ou entre os fatos. 

B ⇒⇒⇒⇒ Busca padrões, critérios de comparação e 

avaliação para coisas que parecem ser diferentes. 
Assim, por exemplo, as diferenças de cor são ex-
plicadas por diferenças de um mesmo padrão ou 
critério de medida.  

C ⇒⇒⇒⇒ São individualizadores por serem qualitativos 

e heterogêneos.  

D ⇒⇒⇒⇒ Admite uma participação ou simpatia secreta 

entre coisas diferentes, que agem umas sobre as 
outras por meio de qualidades ocultas. 

E ⇒⇒⇒⇒ “Onde há fumaça, há fogo”. 
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_________________________________________ 
 
11) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 Dois caminhões idênticos iniciam seu movimen-
to a partir do repouso simultaneamente. Um deles 
está carregado com tijolos e o outro está carregado 
com isopor, possuindo assim pesos diferentes. 
Passado 1s após a partida, com a potência máxi-
ma de seus motores, suas ______ e suas ______. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ acelerações serão iguais / quantidades de 

movimento serão diferentes 

B ⇒⇒⇒⇒ acelerações serão diferentes / velocidades 

serão diferentes  

C ⇒⇒⇒⇒ acelerações serão iguais / velocidades serão 

iguais. 

D ⇒⇒⇒⇒ velocidades serão iguais / quantidades de 

movimento serão iguais 

E ⇒⇒⇒⇒ velocidades serão diferentes / energias 

cinéticas serão iguais 
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12) Um atleta de massa 80 kg desce uma pista de 
Ski na neve, como mostra o esquema da figura 
abaixo. Inicialmente, em repouso, abandona o topo 
da pista com energia potencial gravitacional de 16 
kJ e logo depois chega à base da pista com ener-
gia cinética de 14kJ. 
 

 
 

 Nesse sentido, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) A energia mecânica do atleta não foi con-

servada em sua descida na pista. 
  

(    ) O trabalho realizado pelas forças de resis-
tência (atrito e resistência do ar) foi de 2kJ, 
em módulo. 

  

(    ) Houve conservação da energia mecânica 
do atleta em sua descida pela pista. 

  

(    ) A energia mecânica do atleta no topo da 
pista é de 30kJ. 

  

(    ) A energia cinética do atleta é conservada 
em todo o seu movimento de descida. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
_________________________________________ 
 
13) Considere um automóvel de massa 1000 kg e 
um caminhão de massa 4000 kg em movimento 
numa mesma estrada retilínea. Seus movimentos 
são uniformes, com velocidades constantes de mó-
dulos 5 m/s e 25 m/s, respectivamente. Num certo 
instante o caminhão colide com o automóvel, con-
forme o gráfico a seguir. 
 

 
 

 De acordo com o gráfico, o exposto acima e os 
conhecimentos de mecânica, analise as afirma-
ções a seguir. 
 

l 

 

A colisão em questão é inelástica, pois o au-
tomóvel e o caminhão permanecem unidos 
após colidirem. 

  

ll 

 

O impulso do automóvel sobre o caminhão 
durante a colisão foi de 16000 N.s, em módu-
lo. 

  

lll 

 

Antes da colisão, a quantidade de movimento 
do caminhão é vinte vezes maior, em módulo, 
que a quantidade de movimento do automó-
vel. 

  

lV 

 

A colisão em questão é elástica e o módulo 
da velocidade final de ambos os corpos, au-
tomóvel e caminhão, é 21 m/s. 

  

V 

 

A colisão em questão é parcialmente elástica 
e a energia mecânica inicial do sistema com-
posto pelo automóvel + caminhão é igual a 
energia mecânica final desse mesmo sistema. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  V 
_________________________________________ 
 
14) Em uma aula de laboratório os alunos medem 
e registram na tabela abaixo a massa e o volume 
de três líquidos que não se misturam entre si (não 
miscíveis). 
 

LÍQUIDO MASSA VOLUME 
1 2400g 0,6litros 

2 45kg 0,015cm
3 

3 32kg 4000cm
3 

 
 Em seguida, o professor despeja volumes iguais 
de cada um dos líquidos em um recipiente cilíndri-
co e espera atingir o equilíbrio. 
 
 A alternativa correta que mostra a disposição 
dos líquidos no recipiente é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 

 

C ⇒⇒⇒⇒ 

 

E ⇒⇒⇒⇒ 

 

B ⇒⇒⇒⇒ 

 

D ⇒⇒⇒⇒ 

 

  

_________________________________________ 
 
15) A cozinha é considerada um laboratório casei-
ro, pois vários fenômenos térmicos podem ser ob-
servados nesse ambiente.  
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 Correlacione as situações descritas com os fe-
nômenos ligados a essas situações. 
 
( 1 ) Sentir o aquecimento da mão quando toca 

na panela quente.  
  

( 2 ) A quebra de um copo quando nele é colo-
cada água quente. 

  

( 3 ) O derretimento de um cubo de gelo. 
  

( 4 ) Vapor que vira líquido quando toca na tam-
pa da panela.  

  

( 5 ) Aquecimento do corpo quando está próximo 
do forno do fogão ligado. 

 
(    ) Mudança de estado físico (fusão). 
  

(    ) Transmissão do calor por irradiação. 
  

(    ) Transmissão calor por condução. 
  

(    ) Dilatação térmica de um sólido. 
  

(    ) Mudança de estado físico (condensação). 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  5  -  2  -  4 

B ⇒⇒⇒⇒ 4  -  2  -  1  -  3  -  5 

C ⇒⇒⇒⇒ 3  -  5  -  1  -  2  -  4 

D ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  3  -  5  -  1 

E ⇒⇒⇒⇒ 5  -  4  -  2  -  1  -  3 
_________________________________________ 
 
16) Em uma atividade experimental, duas placas 
condutoras planas e paralelas estão conectadas a 

uma bateria de f.e.m ε. A placa de baixo se 

mantém fixa e a placa de cima pode-se mover 
entre os pontos A e B, como mostra o esquema da 
figura abaixo. 
 

 
 

 Em relação à situação acima é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Flui carga das placas do condensador para 

bateria quando a placa se move de A para B. 

B ⇒⇒⇒⇒ A diferença de potencial entre as placas de-

pende da posição da placa de cima. 

C ⇒⇒⇒⇒ O campo elétrico entre as placas cresce 

quando a placa se move de A para B. 

D ⇒⇒⇒⇒ A capacitância do condensador aumenta 

quando a placa se move de A para B. 

E ⇒⇒⇒⇒ A energia armazenada no condensador per-

manece constante sem importar que a placa se 
mova. 
 

17) Os professores devem conhecer o funciona-
mento e a constituição de instrumentos óticos. 
 

 O instrumento ótico formado por lentes chama-
das objetiva e ocular é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ lupa. 

B ⇒⇒⇒⇒ microscópio. 

C ⇒⇒⇒⇒ projetor de slides. 

D ⇒⇒⇒⇒ periscópio. 

E ⇒⇒⇒⇒ máquina fotográfica. 
_________________________________________ 
 
18) Não é tão difícil os alunos entenderem noções 
de ondas sonoras, desde que algumas definições e 
qualidades fisiológicas sejam conhecidas pelo pro-
fessor.  
 

 Considere os nomes dessas definições e quali-
dades fisiológicas apresentadas e correlacione as 
colunas a seguir. 
 

( 1 ) Intensidade 
  

( 2 ) Timbre  
  

( 3 ) Altura 
  

( 4 ) Velocidade de propagação 
  

( 5 ) Frequência 
  

( 6 ) Período 
 

(    ) Ligada a quantidade de energia transporta-
da. Pode ser forte (maior amplitude) ou fra-
co (menor amplitude). 

  

(    ) Distingue os sons graves e agudos. 
  

(    ) Permite diferenciar diferentes fontes sono-
ras. 

  

(    ) Produto da longitude da onda pela frequên-
cia. 

  

(    ) tempo em que um corpo em movimento 
vibratório efetua um ciclo. 

  

(    ) Número de oscilações de uma onda sonora. 
 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 6  -  3  -  2  -  1  -  5  -  4 

B ⇒⇒⇒⇒ 1  -  2  -  3  -  5  -  4  -  6 

C ⇒⇒⇒⇒ 3  -  6  -  1  -  4  -  2   - 5 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  2  -  4  -  6  -  5 

E ⇒⇒⇒⇒ 2  -  1  -  3  -  4  -  5  -  6 
_________________________________________ 
 
19) A Física Moderna constitui-se em teorias físi-
cas que surgiram a partir no inicio do século XX. 
Graças a esses novos conhecimentos foram pos-
síveis novas descobertas em quase todos os ra-
mos das atividades humanas. Aparelhos presentes 
no cotidiano, tais como celulares, micro computa-
dores, satélites artificiais e aparelho de ressonân-
cia magnética são exemplos desse avanço. Vários 
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cientistas contribuíram para o desenvolvimento 
dessa nova física com suas ideias inovadoras. 
 

 Correlacione os nomes dos cientistas com as 
informações colocadas na segunda coluna. 
 

( 1 ) Albert Einstein 
  

( 2 ) Heinrich Hertz  
  

( 3 ) Michelson e Morley 
  

( 4 ) Max Planck 
  

( 5 ) Niels Bohr 
 

(    ) Propôs a hipótese da quantização da radia-
ção, ou seja, a radiação é emitida ou absor- 
vida em quantidades discretas. 

  

(    ) Suas experiências com interferômetro cons-
tatou que a existência do Éter era desne-
cessária e que a luz possuía, no vácuo, 
uma velocidade constante.  

  

(    ) Postulou que, nos átomos, os elétrons es-
tão confinados em órbitas com valores dis-
cretos e estáveis de energia, onde não há 
emissão de radiação. 

  

(    ) Foi o primeiro a detectar evidências do efei-
to foto elétrico quando fazia pesquisas so-
bre a geração e detecção de ondas eletro-
magnéticas. 

  

(    ) Sua explicação concebe que cada fóton 
cede toda a energia para um único elétron, 
a fim de arrancá-lo da placa metálica. Parte 
dessa energia arranca o elétron; e o restan-
te ficará na forma de energia cinética para o 
fotoelétron 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ 1  -  3  -  5  -  2  -  4 

B ⇒⇒⇒⇒ 4  -  2  -  1  -  3  -  5 

C ⇒⇒⇒⇒ 4  -  3  -  5  -  2  -  1 

D ⇒⇒⇒⇒ 2  -  4  -  3  -  5  -  1 

E ⇒⇒⇒⇒ 5  -  4  -  2  -  1  -  3 
_________________________________________ 
 
20) Um circuito elétrico é composto por três 
resistores RX, RY e RZ de resistências iguais e uma 
fonte de tensão V, dispostos conforme a figura 
abaixo. 
 

 
 

 Assinale a alternativa correta que mostra a 
razão entre a quantidade de calor dissipada no 
resistor RX e a quantidade de calor dissipada no 
resistor RY. 

A ⇒⇒⇒⇒ 4 

B ⇒⇒⇒⇒ 2 

C ⇒⇒⇒⇒ 1 

D ⇒⇒⇒⇒ 0,5 

E ⇒⇒⇒⇒ 0,25 

 
 

GEOGRAFIA 
 
11) A proposta curricular de Santa Catarina/199 
apresenta a seguinte afirmação: 
 

 “A Lei 5692/71, por sua vez, apresenta uma 
concepção de EJA com caráter tecnicista, alentada 
pelos “sucessos” do milagre econômico que flores-
cia, à custa dos direitos humanos, da exclusão. 
Havia que se fazer, do jovem e adulto não escola-
rizados, trabalhadores qualificados, pelo uso da 
leitura, da escrita e do cálculo, conformando o no-
vo conceito de alfabetizado. Havia que fazê-los 
produtivos, capazes de, valorizadas suas potencia-
lidades pela educação, tornarem-se um capital 
necessário e engajado no sistema capitalista. Para 
os que conseguiam vencer as barreiras de serem 
trabalhadores e estudantes em seu tempo não 
apropriado pelo capital, o modelo acenava com a 
“ascensão social” e atribuía, aos que não conse-
guiam, “a culpa” pelo próprio fracasso”. (PAIVA, 1997, 

p. 95) 
 

“... tem-se hoje uma nova LDB. Não a de nossos 
sonhos, mas a que resultou de um embate concre-
to das forças sociais organizadas. Mesmo não tra-
zendo a concepção de jovens e adultos que se 
desejava, pelo caráter restrito de educação que 
propõe, pode-se ampliar a leitura do texto legal e 
encontrar nele passagens por onde se trilhem ca-
minhos mais permanentes para a educação de um 
segmento afastado das virtualidades do saber ler e 
escrever, com autonomia, no mundo contemporâ-
neo”. 
 

(PAIVA, 1997, p. 90) 
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-
curricular/acesso em 15/08/2012 
 

 Analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

Pelo texto se depreende que houve uma mu-
dança no processo de ensino aprendizagem 
para a Educação de Jovens e Adultos nas 
duas LDBs citadas. 

  

ll 

 

A formação tecnicista da 5692/71 tinha como 
perspectiva a formação de mão de obra para 
o mercado de trabalho. 

  

lll 

 

A Lei 9394/96 apresenta uma visão reducio-
nista da formação de jovens e adultos, em 
função da visão restrita de educação nela 
contida. 

  

lV 

 

A Educação de Jovens e Adultos nos dias de 
hoje visa a atender a uma demanda, mesmo 
que reduzida, daqueles que estão fora de 
faixa na Educação Básica brasileira. 
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 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

 
_________________________________________ 
 
12) “SC  TEM  MAIS  CRIANÇAS  DENTRO  DAS 
ESCOLAS” Este foi o título da matéria do Diário 
Catarinense do dia 09 de setembro de 2012, na 
sequência de matérias sobre a educação. 
 

Sobre a temática exposta no DC, e o quadro 
abaixo, analise as afirmações a seguir. 
 
SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS ENTRE 6 E 14 ANOS NAS 10 

CIDADES MAIS POPULOSAS DO ESTADO 
 

 

CIDADE 
% de  

matrículas 
Nº crianças fora  

da escola 
Joinville 97,34 1866 

Florianópolis 98,37 775 

Blumenau 97,03 1150 

Lages 97,29 636 

São José 97,54 663 

Criciúma 98,49 391 

Chapecó 98,35 425 

Itajaí 97,92 532 

Jaraguá do Sul 98,30 310 

Palhoça 97,64 482 
Fonte: DC, 09/09/2012 

 

l 

 

No meio oeste do estado de SC é onde en-
contramos a maioria das cidades que apre-
sentam a integralização (100%) das crianças 
de 6 a 14 anos na escola.  

  

ll 

 

As maiores cidades catarinenses, Joinville e 
Florianópolis, apresentam um elevado valor 
relativo e um baixo valor absoluto de crianças 
fora da escola em relação às demais. 

  

lll 

 

Um dado que chama a atenção na matéria é 
que as cidades menos populosas do meio 
oeste são as que apresentam os mais eleva-
dos índices de matrículas na faixa etária de 6 
a 14 anos. 

  

lV 

 

Pelos dados da tabela podemos afirmar que 
nas principais cidades de SC o ensino na fai-
xa etária está praticamente universalizado. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ I  - II  -  III 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
 

13) Sobre o Pensamento Geográfico, é correto 
afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A Geografia dita tradicional incorporou ele-

mentos qualitativos, e não quantitativos, como for-
ma de explicar os fenômenos geográficos. 

B ⇒⇒⇒⇒ A crise do ensino de Geografia está na inca-

pacidade de explicar e acompanhar as mudanças 
velozes que ocorrem no espaço geográfico. 

C ⇒⇒⇒⇒ O livro “Por uma geografia nova”, de Milton 

Santos, é o marco da mudança paradigmática na 
geografia, que opta pelo marxismo como fio condu-
tor. 

D ⇒⇒⇒⇒ O pensamento geográfico acadêmico pouco 

ou quase nada chegou aos livros didáticos, predo-
minando ainda hoje a estrutura de Aroldo de Aze-
vedo. 

E ⇒⇒⇒⇒ A Geografia superou a dicotomia físico hu-

mano, atingindo um estágio de interpretação da 
realidade mais elevado entre as ciências. 
_________________________________________ 
 
14) Na proposta curricular de Santa Catarina, para 
a Educação de Jovens e Adultos, encontramos a 
seguinte afirmação: 
 

 “Trabalhar com jovens e adultos e assumir uma 
prática pedagógica que oportunize o desenvolvi-
mento de competências que permitam aos alunos 
avanços qualitativos, no uso de recursos para a 
resolução de problemas frente a novas situações, 
implica na necessidade de refletirmos sobre diver-
sas questões: Quem são os sujeitos que procuram 
a EJA? Quais os conhecimentos já apropriados por 
estes sujeitos ao ingressarem na EJA? Como li-
dam com o conhecimento popular, científico e com 
a linguagem escrita? Qual a função da EJA?”.  
http://www.sed.sc.gov.br/educadores/proposta-curricular? 
start=3/acesso em 15/08/2012 
 

 Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Os sujeitos da EJA se constituem indistinta-

mente em jovens de diversos segmentos sociais, 
não havendo uma caracterização mais evidente de 
um grupo social sobre o outro 

B ⇒⇒⇒⇒ O papel da EJA é de somente colocar no 

nível de escolaridade os sujeitos que, por vários 
motivos, abandonaram a escola, seja por trabalho 
ou retenções sucessivas. 

C ⇒⇒⇒⇒ A formação em nível de EJA deve assegurar 

uma formação mínima para que os sujeitos dessa 
modalidade de educação consigam atingir seu ob-
jetivo: melhorar sua formação educacional. 

D ⇒⇒⇒⇒ A importância de se conhecer quem são os 

que buscam a EJA como forma de melhorar sua 
condição educacional é fundamental como também 
qual o capital cultural que este sujeito possui. 

E ⇒⇒⇒⇒ O saber popular deve ser valorizado em de-

trimento do saber científico, pois assim não haverá  
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um avanço educativo daqueles que procuram a 
EJA como forma de melhorar sua condição educa-
cional. 
_________________________________________ 
 
15) Analise o texto e as afirmações a seguir. 
 

A REVOLUÇÃO SERÁ TWITTADA 
 

 “Os jovens da Tunísia uniram-se, protestaram, 
bateram de frente com o governo e forçaram a 
renúncia de um ditador que estava no poder havia 
23 anos. No Egito, - com um pouco mais de insis-
tência, o resultado foi o mesmo - manifestações, 
enfrentamentos e o fim de um regime que já dura-
va três décadas. E o movimento se espalhou para 
Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein, da mesma forma co-
mo a informação se dissemina nas redes sociais”. 
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,a revolucao-
sera-twittada, 812020,0. htm/acesso em 15/08/2012 
 

l 

 

A “Primavera Árabe” atingiu todo o mundo 
árabe, maometano ou não, provocando que-
das de governos autoritários e instituindo go-
vernos democráticos. 

  

ll 

 

As mudanças promovidas pelo movimento 
conhecido como “Primavera Árabe” reduziu os 
tensionamentos geopolíticos entre o mundo 
árabe e o ocidente. 

  

lll 

 

As redes sociais, o Youtube, Twitter, entre 
outros, foram fundamentais na difusão de 
imagens que se espalharam pelo norte da 
África e Península Arábica, no que ficou co-
nhecido como “Primavera Árabe”. 

  

lV 

 

O desenvolvimento dos meios de comunica-
ção foi fundamental para o processo de glo-
balização. Ao mesmo tempo, estas também 
globalizam as lutas sociais. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  
_________________________________________ 
 
16) O geógrafo inglês David Harvey, em seu livro 
“A Condição Pós-Moderna”, após analisar o de-
senvolvimento do capitalismo considera que na 
fase atual vivemos o “aniquilamento do espaço 
pelo tempo”. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O “aniquilamento do espaço pelo tempo” con-
forme o autor deve-se ao grande desenvolvimento 
tecnológico, principalmente das Tecnologias da 
Informação e Comunicação. 

B ⇒⇒⇒⇒ A compressão do espaço pelo tempo dimi-
nuiu as distâncias reais entre os diversos pontos 
da Terra pelo encurtamento das distâncias relati-
vas. 
C ⇒⇒⇒⇒ O mundo hoje se encontra plenamente co-
nectado e vivendo praticamente no mesmo nível 
de desenvolvimento tecnológico. 
D ⇒⇒⇒⇒ O desenvolvimento tecnológico levou a su-
pressão do espaço pelo tempo, haja vista que po-
demos acessar qualquer ponto da terra por meio 
da internet. 
E ⇒⇒⇒⇒ A questão espaço-tempo não é um problema 
geográfico, mas da física, o que não denota impor-
tância para o conhecimento geográfico. 
_________________________________________ 
 
17) Observe a figura abaixo, que trata da leitura de 
curvas de níveis, uma das formas de representa-
ção cartográfica de altitudes e analise as afirma-
ções a seguir. 
 

 
 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_n
ocoes/elementos_representacao.html/acesso em 15 /08/2012 
 

l 

 

Os círculos concêntricos utilizam uma equidis-
tância, ou seja, uma distância entre elas de 
igual valor em termos de altitude. 

  

ll 

 

Os círculos concêntricos, mesmo que de valo-
res diferentes do da figura, indicam sempre 
uma elevação. 

  

lll 

 

A cota inicial de 400m indica que esta eleva-
ção está, a esta altitude, acima do nível médio 
do mar. 

  

lV 

 

A leitura de curvas de nível, como as da figu-
ra, é fundamental para a compreensão do 
relevo. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
_________________________________________ 
 
18) Leia o texto da Proposta Curricular de Santa 
Catarina. 
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 “Para que a Geografia se torne significativa tan-
to para o professor quanto para o aluno, é preciso 
que os conteúdos desenvolvidos pela disciplina 
proporcionem o entendimento da realidade presen-
te. Este entendimento passa pela abordagem do 
processo em sua totalidade, não de forma fracio-
nada, mas também passa pela relação do local-
global”. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Articular o conhecimento geográfico com o de 
outras disciplinas só poderá ocorrer quando su-
plantarmos totalmente o caráter disciplinar atual-
mente existente nas escolas. 
B ⇒⇒⇒⇒ A perspectiva local-global é uma proposta 
metodológica que deve partir da escala grande 
para a escala pequena, isto é, partir da dimensão 
mundo para a dimensão lugar. 
C ⇒⇒⇒⇒ Para a compreensão da “realidade presente” 
se faz necessário uma perspectiva educativa que 
articule os diferentes elementos, não os separando 
em aspectos isolados e estanques. 
D ⇒⇒⇒⇒ Apresentar o conteúdo geográfico de forma 
mesmo que fracionada é uma maneira de facilitar a 
compreensão da realidade, haja vista que pode-
mos, ao final, realizar a junção dos diversos temas. 
E ⇒⇒⇒⇒ Para compreender a relação do local com o 
global deve-se, utilizando a escala geográfica, par-
tir do global para entender suas relações com o 
local. 
 
_________________________________________ 
 
19) “Cidade global (também chamada de cidade 
mundial, cidade alfa ou centro mundial) é uma 
cidade considerada um ponto importante no 
sistema econômico global. O conceito vem dos 
estudos urbanos e da geografia e se assenta na 
ideia de que a globalização criou, facilitou e pro-
mulgou locais geográficos estratégicos de acordo 
com uma hierarquia de importância para o funcio-
namento do sistema global de finanças e comér-
cio”. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_global/acesso em 15/08/2012. 
 

 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Uma cidade global se define exclusivamente 
pela sua influência econômica, tendo pouca ou 
nenhuma importância os aspectos culturais que 
esta cidade possua. 
B ⇒⇒⇒⇒ As cidades globais de qualquer nível se en-
contram localizadas nos países mais desenvolvi-
dos, não incorporando nenhuma cidade dos países 
em desenvolvimento. 
C ⇒⇒⇒⇒ O conceito de cidade global, mesmo sendo 
muito usado pela Geografia, não tem sua origem 
nos estudos geográficos, mas naqueles que discu-
tiram o processo de globalização. 

D ⇒⇒⇒⇒ As cidades globais, também conhecidas co-
mo do tipo Alfa, possuem algumas características 
como, por exemplo, deterem uma bolsa de valores 
de influência mundial, além de terem grande influ-
ência cultural. 
E ⇒⇒⇒⇒ São Paulo, a metrópole brasileira, se constitui 
em uma “cidade global do tipo Alfa” pelas caracte-
rísticas e importância que possui na rede urbana 
mundial. 
_________________________________________ 
 
20) “O Fórum Social Mundial é um espaço aberto 
de encontro para o aprofundamento da reflexão, o 
debate democrático de ideias, a formulação de 
propostas, a troca livre de experiências e a articu-
lação para ações eficazes, de entidades e movi-
mentos da sociedade civil que se opõem ao neoli-
beralismo e ao domínio do mundo pelo capital e 
por qualquer forma de imperialismo, e estão em-
penhadas na construção de uma sociedade plane-
tária orientada a uma relação fecunda entre os 
seres humanos e destes com a Terra”. 
 

http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&c
d_language=1/acesso em 13/08/2012 
 
 O texto acima destaca um item da carta de prin-
cípios do Fórum Social Mundial. Nesse sentido, 
analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

O FSM se coloca como um complemento ao 
Fórum Econômico Mundial, trazendo para o 
debate uma perspectiva mais humanizada da 
globalização. 

  

ll 

 

O FSM se contrapõe às políticas neoliberais, 
arregimentando no seu interior as demandas 
dos diversos movimentos sociais. 

  

lll 

 

É neste fórum que nasce a expressão “um 
outro mundo é possível”, que denota a neces-
sidade de se construir uma “outra globaliza-
ção”, mais humanitária. 

  

lV 

 

O Fórum Social Mundial (FSM) é um espaço 
plural que envolve vários e diversos segmen-
tos sociais e nasce como um contraponto ao 
Fórum Econômico Mundial, de Davos, na Suí-
ça. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
 
 

HISTÓRIA 
 
11) Acerca da Grécia Antiga, analise as afirmações 
a seguir. 
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l 

 

Atenas, cuja característica principal era o mili-
tarismo, foi decisiva na Guerra do Pelopone-
so. 

  

ll 
 

Nas Guerras Médicas, os gregos uniram-se 
para derrotar os persas. 

  

lll 
 

Os metecos eram estrangeiros que viviam em 
Atenas. 

  

lV 
 

Na democracia ateniense os hilotas podiam 
exercer seus direitos políticos. 

  

V 
 

Os jogos olímpicos foram um exemplo da uni-
dade cultural na Grécia Antiga. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
_________________________________________ 
 
12) A mitologia na Grécia Antiga foi rica em repre-
sentações e narrativas. Destacam-se os poemas 
atribuídos a Homero: Ilíada e Odisséia.  
 

 A temática central do poema Ilíada trata da: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Conquista da pólis de Esparta por Alexandre, 
o grande. 
B ⇒⇒⇒⇒ Luta de Perseu contra seres mitológicos. 

C ⇒⇒⇒⇒ Guerra de Tróia. 

D ⇒⇒⇒⇒ Batalha dos “300”, no desfiladeiro das Ter-
mópilas.  
E ⇒⇒⇒⇒ Batalha Naval de Salamina e a destruição da 
esquadra dos persas. 
_________________________________________ 
 
13) Em 1095, o papa Urbano II convocou a cris-
tandade da Europa a empreender uma guerra san-
ta contra os islâmicos.  
 

 Todas as alternativas são consequências do 
movimento das Cruzadas, exceto a: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Desenvolvimento do intercâmbio comercial 
entre o Oriente e a Europa. 
B ⇒⇒⇒⇒ Contato com os povos orientais, ampliando o 
universo cultural europeu. 
C ⇒⇒⇒⇒ Empobrecimento dos senhores feudais. 

D ⇒⇒⇒⇒ Conquista definitiva de Jerusalém para a cris-
tandade ocidental. 
E ⇒⇒⇒⇒ Fortalecimento do poder real e ascensão da 
burguesia. 
_________________________________________ 
 
14) Em 1917 a Rússia tornou-se o primeiro Estado 
socialista da história.  
 

 Acerca do contexto da Revolução Russa e de 
suas consequências, é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Os bolcheviques pregavam a formação de 
uma ditadura do proletariado. 
B ⇒⇒⇒⇒ Na disputa pelo poder após a morte de Lenin, 
Josef Stalin defendia que a revolução socialista 
deveria ser levada à Europa e ao mundo. 
C ⇒⇒⇒⇒ A ideologia que norteou os dirigentes revolu-
cionários foi inspirada no marxismo. 
D ⇒⇒⇒⇒ A Guerra da Rússia contra o Japão, as difi-
culdades financeiras e as revoltas sociais agrava-
ram a crise do governo czarista e contribuíram pa-
ra a revolução socialista. 
E ⇒⇒⇒⇒ Quando assumiu o poder, Lenin assinou um 
acordo com a Alemanha e retirou a Rússia da Pri-
meira Guerra Mundial. 
_________________________________________ 
 
15) Durante a Primeira República, em Santa Cata-
rina tivemos a Questão do Contestado. Dois gran-
des eventos criaram as situações de conflitos na 
região contestada.  
 

 São eles, respectivamente: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Conflitos entre os latifundiários da região e os 
empresários da Brazil Railway Co. e disputa pela 
extração da erva-mate entre caboclos e operários 
da madeireira Lumber. 
B ⇒⇒⇒⇒ A Construção da Estrada de Ferro São Pau-
lo-Rio Grande e as disputas entre os estancieiros 
gaúchos e catarinenses pelo controle da produção 
de erva-mate. 
C ⇒⇒⇒⇒ Disputas pelo controle da reservas florestais 
de araucária e as disputas territoriais entre catari-
nenses e paranaenses. 
D ⇒⇒⇒⇒ Conflitos armados entre as polícias militares 
de Santa Catarina e do Paraná e a disputa entre os 
pecuaristas do Rio Grande do Sul e de Santa Cata-
rina pelas áreas de pastagens. 
E ⇒⇒⇒⇒ Disputas entre Santa Catarina e Paraná   
acerca dos limites entre os dois Estados e a Cons-
trução da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. 
_________________________________________ 
 
16) Resultante da povoamento açoriano no litoral 
catarinense temos um grande legado cultural. Mui-
tas das manifestações da cultura popular encon-
tram suas origens na cultura da região dos Açores.  
 

 Todas as alternativas são originárias da cultura 
açoriana, exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Pão-por-Deus, como manifestação de lite-
ratura popular. 
B ⇒⇒⇒⇒ Olaria utilitária e decorativa. 

C ⇒⇒⇒⇒ Fabricação da farinha de mandioca. 

D ⇒⇒⇒⇒ Festas do ciclo do Divino Espírito Santo. 
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E ⇒⇒⇒⇒ Técnicas de pesca e construção de embar-
cações. 
_________________________________________ 
 
17) Acerca da economia brasileira no período co-
lonial é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ A criação de charque no Rio Grande do Sul 
possibilitou a expansão das atividades pecuárias. 
B ⇒⇒⇒⇒ Um dos fatores que contribuíram para a im-
plantação da lavoura canavieira no Brasil foi a par-
ticipação financeira e logística dos holandeses. 
C ⇒⇒⇒⇒ A produção açucareira visava o mercado ex-
terno. 
D ⇒⇒⇒⇒ A primeira riqueza explorada pela Europa em 
terras brasileiras foi cana-de-açúcar, viabilizando a 
colonização a partir de 1500. 
E ⇒⇒⇒⇒ O ciclo do ouro contribuiu para a criação de 
um mercado interno na colônia. 
_________________________________________ 
 
18) Todas as alternativas abaixo apresentam 
questões políticas, econômicas e sociais referentes 
aos governos militares do Brasil a partir de 1964, 
exceto a: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Crescimento da dívida externa e aumento da 
inflação. 
B ⇒⇒⇒⇒ Criação do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço). 
C ⇒⇒⇒⇒ Crise do Petróleo e criação do programa Pro-
álcool. 
D ⇒⇒⇒⇒ Desde 1964 foram mantidas as eleições dire-
tas para governadores de Estado, com exceção do 
Distrito Federal. 
E ⇒⇒⇒⇒ Anistia aos políticos que estavam no exílio. 
_________________________________________ 
 
19) A instituição do registro civil de nascimento e 
do casamento civil foram medidas implantadas: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ no governo provisório de Deodoro da Fonse-
ca após a proclamação da República.  
B ⇒⇒⇒⇒ no período colonial, quando ocorreu a implan-
tação do Primeiro Bispado no Brasil. 
C ⇒⇒⇒⇒ a partir da Constituição de 1934, no governo 
de Getúlio Vargas. 
D ⇒⇒⇒⇒ a partir da Constituição de 1988, proclaman-
do as liberdades individuais e civis. 
E ⇒⇒⇒⇒ durante o governo de Ernesto Geisel, que 
instituiu também a Lei do Divórcio. 
_________________________________________ 
 
20) A ONU (Organização das Nações Unidos) foi 
criada em 1945, sendo que um dos seus objetivos 
é manter a paz e a segurança internacional. Po-
rém, o seu principal órgão, o Conselho de Segu-

rança, é controlado apenas por cinco grandes po-
tências, que tem poder de veto.  
 

 Os cinco países que fazem parte do Conselho 
de Segurança como membros permanentes são: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, Ale-
manha e Japão. 
B ⇒⇒⇒⇒ Estados Unidos, China, Reino Unido, Rússia 
e França. 
C ⇒⇒⇒⇒ Rússia, Alemanha, Itália, Estados Unidos e 
França. 
D ⇒⇒⇒⇒ Canadá, Estados Unidos, Espanha, Rússia e 
China. 
E ⇒⇒⇒⇒ China, Japão, Estados Unidos, Arábia Saudi-
ta e França.  
 
 

INGLÊS 
 

A moment of truth for President Dilma 
Published by The Economist 

(The text below has been slightly modified to better suit the 
exam) 
 
1. It has been clear for some time that, if Brazil is to 
continue to grow at a decent clip, the policy 
emphasis needs to shift from twiddling the dials of 
demand to tackling the high cost of supply. Dilma 
Rousseff, Lula’s successor, seems to understand 
the need for change. But hitherto her efforts to cut 
costs have focused mainly on forcing down the 
currency and interest rates. This has not yet 
prompted the spike in inflation that some feared, 
but it remains a gamble. The government auctioned 
contracts to upgrade four airports, but on terms so 
harsh that improvements may be slow. 
 

2. Now there are signs that Ms Rousseff is 
prepared to be a bit bolder. On August 15th she 
invited private operators to invest in roads and 
railways. If the government is to attract the $66 
billion in investment it wants, it will have to offer a 
reasonable return. The plan is for widespread 
private investment in ports and airports to follow. 
There is talk of reducing taxes on electricity, which 
double its cost, and applying to all industries a cut 
in payroll taxes that was given last year to a select 
few. To do this without swelling the budget deficit, 
Ms Rousseff must also halt the increase in public 
spending. 
 

3. That is easier said than done. Much of the 
federal budget goes to lower tiers of government or 
on pensions. Ms Rousseff should abolish absurd 
retirement rules that mean most workers can draw 
their pension in their early 50s. But that will take 
time. In the short term, reining in payroll costs, one 
of the few budget items over which the federal 
government has plenty of discretion, is vital. So she 
must continue to resist the exorbitant wage 
demands of striking civil servants. 
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4. The decisions that Ms Rousseff is taking ____ 
month will be a critical indicator of ____ her 
presidency is headed. Her Workers’ ____ derives 
much of ____ support ____ public-sector unions. 
But her own popularity goes far wider, thanks to her 
firm action in firing ministers alleged to have 
tolerated the misuse of public funds. Restoring 
growth and the competitiveness of Brazilian 
business by beating back the greedy Leviathan in 
Brasília is the best way for her to win a second 
term -- and to ensure that Brazil’s economy does 
not continue to reproduce the faults of a century 
ago. 
_________________________________________ 
 
11) What does the government need to do in order 
for Brazil to continue to grow at a decent clip 
according to the text (first paragraph)? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ To invest in foreign technology. 

B ⇒⇒⇒⇒ To bring down supply costs. 

C ⇒⇒⇒⇒ To increase civil servants’ salaries. 

D ⇒⇒⇒⇒ To auction contracts to upgrade airports. 

E ⇒⇒⇒⇒ To reduce both the currency and interest 
rates. 
_________________________________________ 
 
12) Why does the government policy of forcing 
down the currency and interest rates remain a 
gamble according to the text (first paragraph)? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Because of job losses in the financial sector. 

B ⇒⇒⇒⇒ Given the possibility of foreign investors 
leaving the country. 
C ⇒⇒⇒⇒ Due to the risk of inflation suddenly rising. 

D ⇒⇒⇒⇒ Due to high levels of government public 
spending. 
E ⇒⇒⇒⇒ Because of the international economic crisis.  
_________________________________________ 
 
13) What does “bold” (second paragraph 
“bolder”) mean in the text? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Brave. 

B ⇒⇒⇒⇒ Thoughtful. 

C ⇒⇒⇒⇒ Lenient. 

D ⇒⇒⇒⇒ Withdrawn. 

E ⇒⇒⇒⇒ Careful. 
_________________________________________ 
 
14) What does the government need to do in order 
to avoid an increase in the budget deficit with the 
reduction of certain taxes (second paragraph)? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ The government must enhance public 
spending. 
B ⇒⇒⇒⇒ The government has to invest thoughtfully. 

C ⇒⇒⇒⇒ The government should provide more tax 
relief to the productive sector. 
D ⇒⇒⇒⇒ The government must curb public spending. 

E ⇒⇒⇒⇒ The government has to carry out a reshuffle 
of most ministers. 
_________________________________________ 
 
15) Striking civil servants (third paragraph) 
refers to federal workers who are (choose the 
correct option below): 
 
A ⇒⇒⇒⇒ For strike. 

B ⇒⇒⇒⇒ In strike. 

C ⇒⇒⇒⇒ At strike. 

D ⇒⇒⇒⇒ Under strike. 

E ⇒⇒⇒⇒ On strike. 
_________________________________________ 
 
16) What has contributed to the broadening of 
Dilma’s domestic popularity (fourth paragraph)? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Her invitation to private operators to invest in 
roads and railways. 
B ⇒⇒⇒⇒ Restoring growth and competitiveness in 
Brazilian business. 
C ⇒⇒⇒⇒ Ensuring that the Brazilian economy does not 
continue to reproduce mistakes made long ago. 
D ⇒⇒⇒⇒ The abolishing of absurd retirement rules. 

E ⇒⇒⇒⇒ The dismissal of ministers from ministries 
involved with inappropriate use of public money. 
_________________________________________ 
 
17) Which is the correct sequence of the five words 
missing in the fourth paragraph?  
 
A ⇒⇒⇒⇒ This - where - Party - its - from.  

B ⇒⇒⇒⇒ Last - when - group - their - for. 

C ⇒⇒⇒⇒ Any - why - team - its - of. 

D ⇒⇒⇒⇒ Next - when - support - its - and. 

E ⇒⇒⇒⇒ This - where - Party - some - for.  
_________________________________________ 
 
18) Choose the following alternative in which the 
relative pronoun cannot be left out: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Some friends who they have not seen for a 
long time are coming from abroad. 
B ⇒⇒⇒⇒ Olympic athletes who got no medals will lose 
part of their financial support. 
C ⇒⇒⇒⇒ The bicycle which his mom gave him last 
Christmas was stolen last night.  
D ⇒⇒⇒⇒ Paul finally bought the house that he was 
hoping to find. 
E ⇒⇒⇒⇒ The music concert that we have tickets to has 
been called off. 
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19) Choose the following alternative in which the 
relative pronoun can be left out: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ The bank whose ATMs were all vandalized a 
few days ago is reopening tomorrow. 
B ⇒⇒⇒⇒ My friend who traveled with me last summer 
was recently involved in a tragic road accident. 
C ⇒⇒⇒⇒ The milk which you bought this morning has 
gone sour. 
D ⇒⇒⇒⇒ The measures which are needed to improve 
the traffic are finally going to be implemented. 
E ⇒⇒⇒⇒ The girl who lent me the camcorder is picking 
it up tomorrow. 
_________________________________________ 
 
20) The part underlined of the sentence below is an 
example of what kind of clause? 
 

 The dogs barked as he arrived at the gate. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Nominal. 

B ⇒⇒⇒⇒ Adjectival. 

C ⇒⇒⇒⇒ Subordinate. 

D ⇒⇒⇒⇒ Main. 

E ⇒⇒⇒⇒ Adverbial. 
 
 

ITALIANO 
 
11) Dopo la lettura, segnare l’alternativa corretta, 
secondo il testo. 
 

 
 

MODENA - "Ci manca molto, e siamo qui per finge-
re ancora una volta di stare insieme", ha detto Fa-
bio Fazio commosso. È stato lui a condurre la sera-
ta "Luciano's friends - The talent goes on" al Teatro 
Comunale di Modena intitolato a Pavarotti. 
 "Un incontro tra amici", ha spiegato Nicoletta 
Mantovani, la  vedova del tenore,  presente  insie-
me alla loro figlia Alice, che a gennaio compie dieci 
anni e ha fatto una breve e timida apparizione sul 
palco per ringraziare pubblico e artisti.  
 C'era molto da ricordare, a cinque anni dalla 
morte del maestro. Innanzitutto i memorabili Pava-
rotti&Friends con cui, esattamente vent'anni fa, il 
tenore più famoso del mondo decise di sterzare 
verso il pop e di chiamare a raccolta nella sua Mo-
dena le più grandi star internazionali per un memo-
rabile evento benefico che si è replicato per dieci 
edizioni. 
 "L’ho pensata proprio come una serata tra amici 
- ha detto la Mantovani - invitando quelli che Lucia-

no considerava famiglia. Oltre ai presenti,  solo 
Bono e Sting che non sono  intervenuti  perché 
impegnatissimi in studio di registrazione". 
 
A ⇒⇒⇒⇒ La vedova del tenore, Alice, insieme agli   
artisti ha organizzato una festa tra amici per      
ringraziare Pavarotti. 
B ⇒⇒⇒⇒ Proprio come una serata tra amici, è stato 
organizzato un incontro di artisti a Modena, per 
ricordare il maestro Pavarotti. 
C ⇒⇒⇒⇒ Il maestro Pavarotti è morto vent’anni fa, 
quando era a Modena per un festival pop, secondo 
Fabio Fazio. 
D ⇒⇒⇒⇒ Bono e Sting erano presenti per ricordare 
Pavarotti al Teatro Comunale di Modena, insieme 
alla figlia del maestro. 
E ⇒⇒⇒⇒ Nicoletta Mantovani era la più commossa 
dopo dieci anni dalla morte di Pavarotti, alla ceri-
monia nel Teatro di Modena. 
_________________________________________ 
 
12) Scegliere l’alternativa in cui i contrari degli ag-
gettivi che seguono sono corretti: 
 

forte – pieno – morbido – famoso – lungo 
 
A ⇒⇒⇒⇒ robusto / spassoso / aspro / rinomato / tardo 

B ⇒⇒⇒⇒ prestante / vuoto / soffice / oscuro / alto 

C ⇒⇒⇒⇒ fiacco / zeppo / delicato / illustre / svelto 

D ⇒⇒⇒⇒ bravo / tondo / tenero / ignorato / lento 

E ⇒⇒⇒⇒ debole / sgombro / ruvido / ignoto / corto  
_________________________________________ 
 
13) Completare con le forme verbali appropriate 
dei verbi tra parentesi. 
 

Il signor Ferrari ____ (dovere) essere contento: 
ha _______ (ottenere) quello che voleva. Aveva 
_______ (chiedere) un alloggio di proprietà comu-
nale, il Comune gliene aveva ____________ (as-
segnare) uno, ma era troppo piccolo per la sua 
famiglia.  

 
A ⇒⇒⇒⇒ dovrebbe-ottenuto-chiesto-assegnato 
B ⇒⇒⇒⇒ dovesse-ottenendo-chiesto-assegnava 

C ⇒⇒⇒⇒ dovrà-ottenuto-chiedendo-assegnando 

D ⇒⇒⇒⇒ dovrebbe-otterrà-chiese-assegnato 

E ⇒⇒⇒⇒ dovresti-ottenere-chiuso-assegno 
_________________________________________ 
 
Leggere attentamente il testo che segue: 
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Roma – 30 agosto 2012 - Suonerà di nuovo la 
campanella della prima elementare nella scuola 
statale "Lombardo Radice" di via Paravia a Milano, 
nel multietnico quartiere di San Siro. 
Dopo un anno di stop, a settembre entreranno in 
classe diciannove bambini, diciassette dei quali 
sono figli di immigrati e non hanno la cittadinanza 
italiana. (...)  
Proprio le troppe iscrizioni di figli di immigrati (o le 
troppo poche iscrizioni di figli di italiani) avevano 
spinto il provveditorato a non formare una prima 
elementare durante lo scorso anno scolastico, ap-
plicando così in maniera rigorosa il tetto del 30% di 
alunni non italiani deciso dall’ex ministro 
dell’istruzione Mariastella Gelmini. E il tribunale gli 
aveva dato ragione, bocciando il ricorso di alcuni 
genitori. 
_________________________________________ 
 
14) Secondo il testo, è corretto affermare che: 

 
l 

 

Sebbene non tutti i bambini abbiano la cittadi-
nanza italiana, quest’anno a settembre co-
minceranno a studiare nella prima elementare. 

  

ll 

 

Nonostante siano tutti italiani di nascita, le  
iscrizioni di figli di immigrati nella prima ele-
mentare sono troppo poche. 

  

lll 
 

Il tribunale ha dato ragione al provveditorato 
bocciando il ricorso di alcuni genitori. 

  

lV 

 

Bisogna mantere il tetto del 30% di alunni ita-
liani in prima elementare, quindi non sarà 
possibile far studiare i bambini figli di immigra-
ti. 

  

V 

 

Si dovranno formare classi elementari più nu-
merose, altrimenti la scuola del quartiere mul-
tietnico di San Siro rischia di perdere il 30% 
degli alunni. 

 
 Segnare l’alternativa in cui tutte le affermazioni 
sono corrette:  
 
A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  

D ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  V 
 

_________________________________________ 
 
15) Completare con le parole mancanti 
sottoelencate. 
 

sondaggio / presso / mosse / giovanotto /    
giornale / ogni / attese / pochi  

 
Il direttore _____ un cenno di assenso dal gio-

vane giornalista. Dopo _____ secondi, la testa del 
giovane giornalista si _____ su e giù per indicare 
assenso. 

– Mentre lei lavora, _____ , l’istituto governativo 
dei sondaggi segnala al Sondar, in _____ momento 
della giornata, il suo indice di gradimento _____ i 
lettori. Dopo ogni articolo, verrà fatto subito un 
_____. Finché lei manterrà alta la sua quota di po-
polarità, farà parte del nostro _____.  

Il direttore guardò il giovane giornalista per ve-
dere se si era spaventato. 
 

Segnare l’alternativa corretta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ mosse, attese, presso, pochi, sondaggio, 
ogni, giovanotto, giornale 
B ⇒⇒⇒⇒ sondaggio, presso, mosse, giovanotto, gior-
nale, ogni, attese, pochi 
C ⇒⇒⇒⇒ mosse, ogni, attese, giovanotto, sondaggio, 
presso, giornale, pochi 
D ⇒⇒⇒⇒ attese, pochi, mosse, giovanotto, ogni, pres-
so, sondaggio, giornale  
E ⇒⇒⇒⇒ presso, ogni, attese, giovanotto, mosse, po-
chi, giornale, sondaggio 
 

________________________________________ 
 
16) Dal ‘Lei’ al ‘tu’: 
 

Come è stata la Sua vita? Vuole raccontare che 
cosa Le è successo? Come ha aiutato i Suoi 
figli? Le piacerebbe rivivere la Sua vita? 

 
 L’alternativa corretta è: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Come è stata la sua vita? Vuole raccontare 
che cosa ti è successo? Come hai aiutato i tuoi 
figli? Ci piacerebbe rivivere la sua vita? 
B ⇒⇒⇒⇒ Come è stata la tua vita? Vuoi raccontare che 
cosa ti è successo? Come hai aiutato i tuoi figli? Ti 
piacerebbe rivivere la tua vita? 
C ⇒⇒⇒⇒ Come sei stata la sua vita? Vuole raccontare 
che cosa ti è successa? Come ha aiutato i loro 
figli? Ti piacerebbe rivivere la vita loro? 
D ⇒⇒⇒⇒ Come è stata la tua vita? Volete raccontare 
che cosa le è successo? Come hanno aiutato i suoi 
figli? Vi piacerebbe rivivere la sua vita? 
E ⇒⇒⇒⇒ Come è stata la Loro vita? Vuoi raccontare 
che cosa vi è successo? Come ha aiutato i loro 
figli? Le piacerebbe rivivere la tua vita? 
 

_________________________________________ 
 
17) Abbinare le parole sottoelencate ai loro 
significati corretti: 
 

( 1 ) svolgersi 
  

( 2 ) stancarsi 
  

( 3 ) giungere 
  

( 4 ) rammentare 
  

( 5 ) borbottare 
  

( 6 ) smettere 
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( a ) brontolare tra sé e sé 
  

( b ) arrivare, pervenire 
  

( c ) realizzarsi secondo un determinato ordine 
  

( d ) interrompere, sospendere 
  

( e ) perdere le energie 
  

( f ) richiamare nella memoria 
 
 La sequenza corretta è: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 1-b / 2-a / 3-f / 4-d / 5-e / 6-c 

B ⇒⇒⇒⇒ 1-c / 2-b / 3-e / 4-a / 5-d / 6-f 

C ⇒⇒⇒⇒ 1-e / 2-c / 3-b / 4-f / 5-d / 6-a 

D ⇒⇒⇒⇒ 1-e / 2-b / 3-c / 4-a / 5-d / 6-f 

E ⇒⇒⇒⇒ 1-c / 2-e / 3-b / 4-f / 5-a / 6-d  
_________________________________________ 
 
18) Riordinare le frasi del testo che segue: 
 

 

1. Eh, bella! 
2. È un appartamentino ino, ino, ino. È piccolo, 
è piccolo, è piccolo. 
3. Hai visto? Hai visto che casa si sono com-
prati Maurizio e Valeria, eh? 
4. È un appartamentino carino in centro. 
5. Bella, sì! Se io penso che adesso torniamo in 
quel buco di casa che è la nostra casa! 
6. Ah, buco! Non esagerare, non è un buco. 
7. No? Che cos’è? 
 

 
 La sequenza corretta è: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 1  -  4  -  5  -  6  -  2  -  3  -  7 

B ⇒⇒⇒⇒ 3  -  1  -  5  -  6  -  7  -  4  -  2 

C ⇒⇒⇒⇒ 3  -  1  -  7  -  6  -  2  -  4  -  5 

D ⇒⇒⇒⇒ 1  -  4  -  6  -  5  -  2  -  3  -  7 

E ⇒⇒⇒⇒ 7  -  1  -  5  -  4  -  3  -  2  -  6 
_________________________________________ 
 
Leggere attentamente il testo. 
 

 
Consigli per i saldi 

 

Come ogni anno, all’inizio del lungo periodo dei 
saldi estivi, i consumatori cercano grandi affari, 
partendo alla caccia del capo di abbigliamento 
scontato. Ma è bene fidarsi di sconti che 
promettono riduzioni in alcuni casi fino al 70 o 80 
percento? Ricordiamo alcune regole fondamentali, 
consigliate dalle unioni dei consumatori, per non 
avere brutte sorprese: i prezzi prima dell’inizio dei 
saldi vanno monitorati: in questo modo possiamo 
poi verificare l’attendibilità del prezzo a saldo; 

diffidiamo di sconti superiori al 50%, perché oltre 
questa soglia lo sconto sarebbe superiore al 
margine stesso; infine, prestiamo attenzione ai capi 
che potrebbero essere fondi di magazzino degli  
anni  precedenti.  Ricordiamo ancora che sono 
previste pene severe per i commercianti più “furbi”. 
_________________________________________ 
 
19) Secondo il testo Consigli per i saldi, il signifi-
cato di ‘furbi’ è: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ sciocchi 

B ⇒⇒⇒⇒ esperti 

C ⇒⇒⇒⇒ maliziosi  

D ⇒⇒⇒⇒ esperienti 

E ⇒⇒⇒⇒ ingenui 
_________________________________________ 
 
20) Segnare vero (V) o falso (F) secondo il testo 
Consigli per i saldi: 
 
(    ) È  bene  non  fidarsi  di  riduzioni troppo 

espressive, oltre il 50%. 
  

(    ) Alla fine dell’estate, di solito, i consumatori 
partono alla caccia di sconti. 

  

(    ) Le unioni dei consumatori organizzano i 
fondi di magazzino. 

  

(    ) I consumatori sono severi per i commercian-
ti che fanno grandi affari. 

  

(    ) Si trovano capi scontati fino al 70 o 80 per-
cento durante i saldi estivi. 

 
 La sequenza corretta è: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V  

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 
 

Texto 1 - Um convite macabro 
 

Nenhuma efeméride justifica a escolha de Edgar 
Allan Poe na capa da nossa edição. A última data 
comemorativa relacionada ao autor foi em 2009, 
quando se completaram 200 anos de seu nasci-
mento na cidade de Baltimore, nos EUA. Poe, no 
entanto, dispensa razões temporais para ser lido, 
revisitado, publicado ou biografado. Só neste ano, 
três obras relacionadas a este que é considerado 
um dos mais importantes autores do século XIX 
foram lançadas no Brasil. Em uma delas o poeta 
Ivo Barroso publicou a terceira edição de O corvo e 
suas Traduções, análise do principal poema de 
Poe; em outra a escritora Jeanette Rozsas narra 
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em forma de romance a sua biografia. Para arre-
matar, em Contos de Imaginação e Mistério, a Edi-
tora Tordesilhas preparou a mais completa coletâ-
nea brasileira de contos, com o requinte de um 
prefácio de Charles Baudelaire, tradutor e divulga-
dor na Europa deste que também foi editor e crítico 
literário. 
A fonte de interesse de críticos e leitores na obra 
de Edgar Alan Poe é sua reconhecida genialidade 
para criar narrativas de suspensa e um efeito hip-
nótico que nos leva a entrar no clima de terror psi-
cológico de suas histórias. Além de aplicar-se no 
conto e na poesia com rigor e horror, Poe formatou 
também o gênero de ficção científica. 
[...] A vida e obra desse grande poeta é comentada 
nesta edição por Luiz Antônio Aguiar, um apaixo-
nado pelo gênero de terror e autor, entre outros, de 
Era Uma Vez à Meia-Noite, adaptação dos contos 
de Poe. É um convite para levar você e seus alu-
nos ao universo macabro da alma humana, criado 
por um dos maiores autores que a América já pro-
duziu. 
PEROZIM, Lívia. Um Convite macabro. Carta na escola, n. 
68, ago. de 2012, p.4. 
_________________________________________ 
 
11) O termo “efeméride” é utilizado no texto 1 com 
o significado de: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ desculpa. 
B ⇒⇒⇒⇒ desgraça. 

C ⇒⇒⇒⇒ explicação. 

D ⇒⇒⇒⇒ data. 

E ⇒⇒⇒⇒ assombração. 
_________________________________________ 
 
12) Leia o trecho: “Poe, no entanto, dispensa ra-
zões temporais para ser lido, revisitado, publicado 
ou biografado.” 
 

 Neste trecho, o autor do texto 1 evidencia que: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ não precisa haver uma ocasião especial para 
Poe ser lembrado. 
B ⇒⇒⇒⇒ a obra de Poe mantém sua atualidade apesar 
de escrita no século XIX. 
C ⇒⇒⇒⇒ a obra de Põe, que é temporal, não possui a 
atemporalidade de outros autores clássicos. 
D ⇒⇒⇒⇒ não há necessidade de se ler, revisitar, publi-
car ou biografar Poe. 
E ⇒⇒⇒⇒ em todo aniversário de sua morte, Poe é 
lembrado. 
_________________________________________ 
 
13) Pelas características apresentadas, o texto 1 é:  
 
A ⇒⇒⇒⇒ uma reportagem. 
B ⇒⇒⇒⇒ um ensaio. 

C ⇒⇒⇒⇒ uma crônica. 

D ⇒⇒⇒⇒ uma notícia. 

E ⇒⇒⇒⇒ um editorial. 
_________________________________________ 
 

Texto 2 - Montagens e inéditas homenageiam 
Nelson Rodrigues 

 

Unanimidade para nem mesmo Nelson Rodrigues 
botar defeito. A totalidade da obra do autor consi-
derado o maior do país será apresentada na mos-
tra "A Gosto de Nelson", em agosto, no Rio, mês 
em que se comemora o centenário de nascimento 
do escritor recifense-carioca, morto em 1980.  
As peças serão apresentadas em ordem cronológi-
ca, nos teatros Glauce Rocha e Dulcina. Serão 14 
remontagens e três espetáculos inéditos de com-
panhias e artistas de diversos Estados do país: 
"Viúva, Porém Honesta", do grupo pernambucano 
Magiluth; "Valsa nº 6", produção curitibana com 
direção de Gustavo Bitencourt e interpretação de 
Leonarda Glück; e "Boca de Ouro", peça do grupo 
Prole, de São Paulo, dirigido por Flavia Pucci.  
A mostra estimula a produção de artistas brasilei-
ros de fora do eixo. Há sete produções do Rio e de 
São Paulo. O restante vem de fora, sendo a maio-
ria de artistas ainda desconhecidos do público ca-
rioca e paulista.  
"Tentamos contemplar o Brasil todo e entender 
como Nelson Rodrigues está sendo montado hoje 
dentro e fora do eixo", diz Antonio Gilberto, diretor 
da Funarte, idealizadora da mostra.  
São Paulo também homenageia o dramaturgo com  
"Agosto Cem Nelson", evento organizado pela pre-
feitura da cidade que apresenta dez visões do uni-
verso rodriguiano, em diversos teatros.” (...) 
Montagens e inéditas homenageiam Nelson Rodrigues. Folha 
de S. Paulo. Ilustrada. 29 de jul. de 2012. 
_________________________________________ 
 
14) Considere o texto 2 e analise as afirmações a 
seguir. 
 

I 

 

Considerando-se que o trecho “Unanimidade 
para nem mesmo Nelson Rodrigues botar 
defeito” remete à célebre frase de Nelson 
Rodrigues “Toda unanimidade é burra”, pode 
se afirmar que entretém com ela uma relação 
de intertextualidade.  

  

II 

 

Em Agosto Cem Nelson, o trocadilho entre 
Cem e sem baseia-se na metonímia da pala-
vra, que possui um mesmo som, mas signifi-
cados e escritas diferentes. 

  

III 

 

O trecho “entender como Nelson Rodrigues 
está sendo montado hoje” é um exemplo de 
metonímia. 

  

IV 
 

O termo “evento” retoma a mostra “A Gosto 
de Nelson”. 

  

V 
 

O título evidencia o fato de as mostras traze-
rem apenas montagens inéditas. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
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A ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  
B ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V  

D ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ IV  -  V 
_________________________________________ 
 
15) Assinale a alternativa correta que preenche as 
lacunas a seguir. 
 “____________ a mostra duas estreias, "Valsa 
nº 6", o único monólogo escrito pelo autor, com 
direção de Eric Lenate, e "Myrna". 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Integra 
B ⇒⇒⇒⇒ Integram  

C ⇒⇒⇒⇒ Integraria 

D ⇒⇒⇒⇒ Integrassem 

E ⇒⇒⇒⇒ Integrou 
_________________________________________ 
 
16) Assinale a alternativa correta que preenche as 
lacunas a seguir. 
 

 “O espetáculo inédito, une _____ textos do 
dramaturgo clássicos de Lupicínio Rodrigues, 
compositor favorito de Nelson.” 
 

A ⇒⇒⇒⇒ aos 

B ⇒⇒⇒⇒ os 

C ⇒⇒⇒⇒ dois 

D ⇒⇒⇒⇒ em 

E ⇒⇒⇒⇒ à 
_________________________________________ 
 

Texto 3 
 

“Ao compor poema em diferentes estilos e engen-
drando conjunto distinto de ideias, [...] optou por 
produzir personalidades com nomes próprios, certa 
aparência, um reduzido número de hábitos, local e 
data de nascimento. Atribui-lhes conjuntos de   
poemas e, posteriormente, fez essas personagens 
criadoras interagirem entre si, mediante uma troca 
de correspondências que transparecesse dúvidas, 
convicções e visões do mundo. O expediente re-
sultou num pacto ficcional: quando nos referimos a 
Caeiro e Reis imaginamos sujeitos com atributos 
intelectuais, e não perspectivas sem dono, ou com 
um único dono. [...]” 
_________________________________________ 
 
17) O texto 3 se refere a: 
A ⇒⇒⇒⇒ Cecília Meirelles. 

B ⇒⇒⇒⇒ Nelson Rodrigues. 

C ⇒⇒⇒⇒ Clarice Lispector. 

D ⇒⇒⇒⇒ Fernando Pessoa. 

E ⇒⇒⇒⇒ Almada Negreiros. 

Texto 4 - Clarice e o senso comum 
 

“[...] Alguns artistas são relegados a um plano me-
nor só por serem acessíveis. Como se o fato de 
ser ininteligível fosse sinal de qualidade e grande-
za. Cecília Meirelles, por exemplo, é uma poeta 
enorme, mas por ter ganho uma aura, digamos, 
“escolar”, por ser aceita, lida e “entendida”, sempre 
foi posta num patamar inferior pelos “entendidos”. 
Já Clarice Lispector, outra escritora imensa, tem 
aura misteriosa, profunda e filosófica, quase maldi-
ta, inalcançável. Mas não quero correr o risco de 
ser raso. Obviamente a escrita de Clarice é mais 
enigmática e cheia de signos e subtextos que a de 
Cecília, muito mais simples e despojada, ainda que 
rica. Mas os lugares que ambas ocupam  num su-
posto ranking literário é emblemático disso que 
explanei acima. Quanto mais difícil, mais maldito. 
Quanto mais maldito, mais dotado de verniz estéti-
co. Quanto mais inteligível, menor. 
 Agora, redescoberta (e desvirtuada) pelas redes 
sociais, campeã de textos fake no “Face”, Clarice 
passou de hermética a simplória, rainha da autoa-
juda, emissária do sentimentalismo mais rasteiro, 
sacerdotisa do óbvio. É, este mundo é mesmo 
cheio de ironias.” 
BALEIRO, Zeca. Clarice e o senso comum. Isto é. n. 232. 22 
de ago de 2012, p.130. 
_________________________________________ 
 
18) Assinale a alternativa correta, de acordo com 
o texto 4. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ O texto afirma que Clarice seria uma autora 
menor por ser enigmática. 
B ⇒⇒⇒⇒ O texto questiona o fato de a academia me-
nosprezar autores ininteligíveis. 
C ⇒⇒⇒⇒ O texto visa comparar esteticamente as auto-
ras para estabelecer seus lugares no ranking da 
literatura brasileira. 
D ⇒⇒⇒⇒ O autor cita duas autoras que teriam sido 
colocadas em patamar inferior da literatura brasilei-
ra. 
E ⇒⇒⇒⇒ O texto questiona o fato de autores populares 
serem menosprezados pela crítica literária. 
_________________________________________ 
 
19) Assinale a alternativa correta, de acordo com 
o texto 4. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Os adjetivos “simples” e “despojada” são utili-
zados para caracterizar Clarice Lispector. 
B ⇒⇒⇒⇒ As palavras “entendida” e “entendidos” são 
utilizadas com sentidos diferentes. 
C ⇒⇒⇒⇒ O termo “maldito” é usado no sentido pejora-
tivo. 
D ⇒⇒⇒⇒ O adjetivo “raso” é usado no sentido de po-
lêmico. 
E ⇒⇒⇒⇒ O adjetivo “simplória” é utilizado pelo autor 
para desqualificar a obra de Clarice Lispector. 
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20) Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Cecília Meirelles escreveu, dentre outros, A 
hora da estrela. 
B ⇒⇒⇒⇒ Cecília Meirelles é contemporânea de Ma-
chado de Assis. 
C ⇒⇒⇒⇒ Clarice Lispector é contemporânea de Lygia 
Fagundes Telles e Rubem Braga. 
D ⇒⇒⇒⇒ Clarice Lispector escreveu O Quinze. 
E ⇒⇒⇒⇒ Cecília Meirelles dedicou-se exclusivamente 
à poesia. 
 
 

MATEMÁTICA 
 
11) São consideradas operações elementares que 
podem ser feitas sobre as linhas da matriz aumen-
tada associada a um sistema de equações linea-
res: 
 

l Trocar duas linhas 
  

ll Multiplicar uma linha por um número real. 
  

lll 
 

Substituir uma linha por sua soma com um 
múltiplo de outra linha. 

  

lV 
 

Substituir uma linha pelo seu produto com 
outra linha. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  
C ⇒⇒⇒⇒ II -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV 
E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
_________________________________________ 
 
12) Analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

Se um sistema de equações lineares A é ob-
tido de outro sistema de equações lineares B 
por uma sequência finita de operações ele-
mentares válidas sobre suas linhas, então A e 
B possuem o mesmo conjunto solução. 

  

ll 

 

Independente dos valores de a e b, o sistema 
 

de equações lineares  não 

possui solução. 
  

lll 
 

Um sistema de equações lineares com 5 in-
cógnitas e 3 equações não possui solução. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação III está correta. 
B ⇒⇒⇒⇒ I e II estão corretas. 

C ⇒⇒⇒⇒ II e III estão corretas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação I está correta. 

E ⇒⇒⇒⇒ Todas estão corretas. 
 
_________________________________________ 
 
13) Numa escola de 1200 alunos, 670 gostam de 
Matemática; 230 apenas de Português e 120 de 
Português e Matemática. É correto afirmar que, 
escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso, a 
probabilidade dele gostar de Matemática ou Portu-
guês é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 17/20 

B ⇒⇒⇒⇒ 12/13 

C ⇒⇒⇒⇒ 79/120 

D ⇒⇒⇒⇒ 3/4  

E ⇒⇒⇒⇒ 10/12 
 
_________________________________________ 
 
14) No gráfico abaixo estão representada duas 
retas. A partir dele, analise as afirmações a seguir. 
 

 
 

l As retas r e s são paralelas. 
  

ll 

 

As retas r e s podem ser consideradas a re-
presentação gráfica de um sistema de equa-
ção linear possível e indeterminado. 

  

lll 

 

O gráfico é uma representação do sistema 
 

   

  

lV 

 

O ponto de coordenadas  per-

tence à reta r. 
 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I, II e IV estão corretas. 
B ⇒⇒⇒⇒ I, II e III estão corretas. 

C ⇒⇒⇒⇒ Todas as afirmações estão corretas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação I está correta. 

E ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação III está correta. 



 

 
34 

15) Analise as seguintes afirmações: 

l 

 

Seja A uma matriz quadrada de ordem 2. En-
tão sua inversa A-1 é igual a . 

  

ll 

 

Se uma matriz A é quadrada de ordem n é 
singular, então, ela é equivalente por linhas a 
matriz identidade de ordem n. 

  

lll 
 

Se A é uma matriz quadrada e r e s são nú-
meros naturais não nulos, então Ar.As=Ar+s. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação I está correta. 
B ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação III está correta. 

C ⇒⇒⇒⇒ Todas as afirmações estão corretas. 

D ⇒⇒⇒⇒ I e II estão corretas. 

E ⇒⇒⇒⇒ I e III estão corretas. 
_________________________________________ 
 
16) Analise as seguintes afirmações a seguir. 
 

l 

 

Toda função do segundo grau da forma 

f(x)=ax²+bx+c, com a∈R*, pode ser escrita da 
forma f(x)=a(x-h)²+k, onde (h,k) são as coor-
denadas do vértice dessa parábola. 

  

ll 

 

A alteração do coeficiente c de uma função de 
segundo grau da forma f(x)=ax²+bx+c, com 

a∈R*, provoca no seu gráfico um desloca-
mento horizontal. 

  

lll 

 

Toda função do segundo grau da forma 

f(x)=ax²+bx+c, com a∈R* pode ser escrita da 
forma f(x)=(x-x1). (x-x2), onde x1 e x2 são as 
raízes dessa função. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação I está correta. 
B ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação III está correta. 

C ⇒⇒⇒⇒ II e III estão corretas. 

D ⇒⇒⇒⇒ I e II estão corretas. 

E ⇒⇒⇒⇒ I e III estão corretas. 
_________________________________________ 
 
17) Há duas granjas cujo total de galinhas é igual a 
1800. Uma granja produz ovos na proporção de 
2/3 de ovos por galinha diariamente. Enquanto que 
a outra granja produz na proporção de 1/2 de ovos 
por galinha diariamente.  
 

 Se as duas granjas produzem 1100 ovos por 
dia, quantas galinhas têm a granja com maior nú-
mero de galinhas? 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 1300   D ⇒⇒⇒⇒ 1250 
B ⇒⇒⇒⇒ 1200   E ⇒⇒⇒⇒ 900 

C ⇒⇒⇒⇒ 600 

18) Em uma aula de Matemática os alunos confec-
cionaram um dominó especial envolvendo expres-
sões numéricas, cujos resultados pertencem ao 
conjunto A={ .  
 

 O professor impôs algumas regras para confec-
ção dos dominós: 
- Uma peça é formada por um par de resultados.  
- Não podem existir peças idênticas, ou seja, não 
podem existir duas (ou mais) peças com mesmo 
par de resultados. 
- Podem ser feitas peças do tipo dobre, ou seja, 
peças em que os dois lados têm o mesmo resulta-
do. 
 

 A quantidade máxima de peças diferentes que 
este dominó poderá ter é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 55 

B ⇒⇒⇒⇒ 45  

C ⇒⇒⇒⇒ 28 

D ⇒⇒⇒⇒ 36 
E ⇒⇒⇒⇒  64 
_________________________________________ 
 
19) Analise afirmações a seguir. 
 

l 

 

Se {a, b, c} é um subconjunto dos números 
reais, então é impossível que seus três ele-
mentos formem ao mesmo tempo uma PA e 
uma PG. 

  

ll 

 

Para que uma PG seja decrescente é neces-
sário que sua razão seja um número menor 
que zero. 

  

lll 

 

Se a, b, c são termos consecutivos de uma 
PA e (a+2), (b+2), (c+2) são termos consecu-
tivos de uma PG, então, a=b=c. 

 
 Assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação I está correta. 

B ⇒⇒⇒⇒ I e II estão corretas. 

C ⇒⇒⇒⇒ II e III estão corretas. 

D ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação II está correta. 

E ⇒⇒⇒⇒ Apenas a afirmação III está correta. 
_________________________________________ 
 
20) A representação geométrica dos números 
complexos V e U é a da figura: 
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 É correto afirmar que a representação geomé-
trica para o produto VU é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒  
 

 
  

B ⇒⇒⇒⇒  
 

 
  

C ⇒⇒⇒⇒  
 

 
  

D ⇒⇒⇒⇒  
 

 
  

E ⇒⇒⇒⇒  
 

 

Não é possível determinar. 

 
 

QUÍMICA 
 
11) Com relação as espécies químicas H2O e  
H3O

+, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Ambas as espécies possuem a mesma mas-
sa molar. 
B ⇒⇒⇒⇒ Ambas as espécies possuem o mesmo nú-
mero de prótons. 
C ⇒⇒⇒⇒ Ambas as espécies possuem o mesmo nú-
mero de elétrons.  
D ⇒⇒⇒⇒ Ambas as espécies possuem propriedades 
químicas iguais. 
E ⇒⇒⇒⇒ Ambas as espécies possuem fórmulas estru-
turais iguais. 
 

 

12) Com relação aos compostos orgânicos é corre-
to afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ A molécula de metanal (formaldeído) apre-
senta estrutura trigonal plana. 
B ⇒⇒⇒⇒ As cadeias carbônicas podem conter átomos 
diferentes de carbono, que são chamados de hete-
roátomo. 
C ⇒⇒⇒⇒ Somente o carbono forma cadeias. 

D ⇒⇒⇒⇒ Os halogênios que pertencem à família 7A da 
classificação periódica podem ser um heteroátomo 
em uma cadeia carbônica. 
E ⇒⇒⇒⇒ O metanol possui maior solubilidade em água 
que o butanol. 
_________________________________________ 
 
13) No jornal Folha de São Paulo de 20 de julho de 
2012, foi publicada uma reportagem sobre a insta-
lação da primeira usina de biodiesel de algas mari-
nhas no Brasil. “[...] A usina vai utilizar CO2 retirado 
das chaminés da indústria que processa a cana-de-
açúcar. O CO2 acelera o processo de fotossíntese das 
algas, que acarreta na geração do biocombustível  […]”.  
 

 Baseado nas informações fornecidas, e nos 
conceitos químicos, analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

O CO2 é uma molécula apolar e um dos prin-
cipais causadores do aquecimento global. 

  

ll 
 

Na atmosfera o CO2 acarreta em um aumento 
do pH da chuva. 

  

lll 

 

A molécula de CO2 possui uma geometria 
linear, possuindo duas ligações sigma e duas 
π. 

  

lV 

 

O biodiesel pode ser fabricado através de 
uma reação de transesterificação entre lipí-
deos (de origem vegetal ou animal) e álcool. 
Um dos produtos formados é um éster (o no-
me químico do biodiesel). 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  IV  

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
_________________________________________ 
 
14 Substituindo dois hidrogênio do carbono 2 do 
ácido etanóico por um grupo amino e um grupo 
benzil, temos o aminoácido chamado fenilalanina.  
 

 O nome oficial da fenilalanina é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ ácido 2-amino-2-benzil-etanóico. 

B ⇒⇒⇒⇒ ácido 2-amino-3-fenil-propanóico. 

C ⇒⇒⇒⇒ ácido 2-amino-3-fenil-etanóico. 

D ⇒⇒⇒⇒ ácido 2-amino-3-benzil-etanóico. 
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E ⇒⇒⇒⇒ ácido 3-amino-3-fenil-propanóico. 
_________________________________________ 
 
15 Com relação a estrutura dos átomos, analise as 
afirmações a seguir. 
 

l 
 

Elemento químico é um conjunto de átomos 
com o mesmo número atômico. 

  

ll 

 

Átomos com mesmo número de prótons e 
diferentes número de massa são chamados 
de isotópos. 

  

lll 
 

A água pesada (água deuterada) possui a 
mesma massa molar que a água comum. 

  

lV 

 

O conceito de íon pode ser definido como um 
átomo ou conjunto de átomos com algum ex-
cesso de carga, positiva ou negativa. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV  

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
_________________________________________ 
 
16 Sobre as variedades alotrópicas dos elementos 
químicos analise as afirmações a seguir. 
 

I 
 

Grafite, diamante e fulereno são as principais 
formas alotrópicas do carbono. 

  

ll 

 

Em função de suas estruturas, a grafite é um 
condutor de eletricidade, já o diamante um 
não condutor de eletricidade. 

  

lll 

 

Os gases oxigênio e ozônio são as principais 
variedades alotrópicas do oxigênio, sendo o 
gás ozônio o mais estável. 

  

lV 

 

O enxofre rômbico e monoclínico são as prin-
cipais variedades alotrópicas do enxofre, sen-
do o enxofre rômbico a forma mais estável. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV  
_________________________________________ 
 
Para responder as questões 17 e 19 considere o 
texto abaixo. 
________________________________________ 
 
17) No jornal Folha de São Paulo de 21 de julho de 
2012, foi publicada uma reportagem sobre uma 
droga usada para o tratamento de arritmia cardíaca 

que apresenta função de vacina contra tumores 
“[…] Os pesquisadores usaram uma biblioteca com me-
dicamentos aprovados pela FDA e encontraram quatro 
drogas da classe dos glicosídeos cardíacos, entre elas a 
digoxina, de uso mais amplo, com esse efeito imunogê-
nico. Testaram essa ação em linhagens celulares de 
diferentes tumores, com sucesso […]”.  
 

 
digoxina 

 

 Baseado nos dados fornecidos, e nos conceitos 
químicos, analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

Na molécula de digoxina existe a função quí-
mica éter. 

  

ll 
 

Em uma molécula de digoxina existem duas 
ligações do tipo π. 

  

lll 
 

Na molécula de digoxina existe a função quí-
mica álcool. 

  

IV 
 

A digoxina deve reagir com Br2 pois este se 
adiciona a ligação dupla. 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
_________________________________________ 
 
18 Sobre o petróleo analise as afirmações a seguir. 
 

l 

 

A gasolina, um derivado do petróleo, é consti-
tuída em sua maioria por uma mistura de hi-
drocarbonetos. 

  

ll 
 

A combustão completa de um hidrocarboneto 
libera CO2 e H2O. 

  

lll 
 

A gasolina é obtida a partir da destilação fra-
cionada do petróleo. 

  

lV 

 

Para aumentar o rendimento de produção da 
gasolina, o petróleo é submetido a um pro-
cesso chamado de cracking. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV  

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 
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19 Em um comprimido contém 0,25 mg de digoxi-
na. Quantas moléculas de digoxina contêm nesse 
comprimido? 
 
Dados: Massa molar da digoxina: 781 g/mol. Número de 
Avogadro: 6.1023 entidades. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ 1,50.1020 moléculas. 

B ⇒⇒⇒⇒ 1,92.1017 moléculas. 

C ⇒⇒⇒⇒ 1,92.1018 moléculas. 

D ⇒⇒⇒⇒ 1,92.1020 moléculas. 

E ⇒⇒⇒⇒ 1,50.1023 moléculas. 
 
_________________________________________ 
 
20) Com relação aos carboidratos, analise as afir-
mações a seguir. 
 

l 
 

A sacarose é um açúcar que por hidrólise 
libera glicose e frutose. 

  

ll 
 

Os carboidratos também são chamados de 
glicídios. 

  

lll 

 

Analisando a estrutura das moléculas de gli-
cose e frutose (ambas na forma aberta), a 
glicose possui as funções químicas aldeído e 
álcool já a frutose as funções químicas cetona 
e álcool. 

  

lV 
 

A glicose, frutose e galactose possuem a 
mesma fórmula molecular. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV 

B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III 

C ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

D ⇒⇒⇒⇒ II  -  III 

E ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  III  -  IV  
 
 

SOCIOLOGIA 
 
11) A sociedade tem importante papel na transmis-
são da cultura, pois é nela que se desenvolve a 
vida de um povo e na qual o indivíduo recebe a 
herança social do grupo a que pertence. 
 

 Acerca do significado da aculturação, assinale a 
alternativa correta. 
 
A ⇒⇒⇒⇒ É o descompasso existente entre os compo-
nentes de uma cultura, provocando o desequilíbrio 
entre culturas similares. 
B ⇒⇒⇒⇒ É caracterizada pelo sentimento de pertenci-
mento que a pessoa tem em relação a determina-
do grupo. 
C ⇒⇒⇒⇒ Representa a difusão de alguns traços cultu-
rais entre outras culturas que não aquelas em que 
se originou. 

D ⇒⇒⇒⇒ Contatos entre diferentes culturas que provo-
cam assimilação ou traços culturais de uma para a 
outra. 
E ⇒⇒⇒⇒ É a determinação de um espaço geográfico 
específico onde ocorre o predomínio de complexos 
culturais. 
 
_________________________________________ 
 
12) Socialização é o meio pela qual os indivíduos 
internalizam os valores e normas do grupo ou da 
sociedade da qual fazem parte.  
 

 Considerado um dos mais expressivos instru-
mentos de socialização em relação ao controle 
social, analise as afirmações a seguir. 
 

I 

 

Estabelece regras religiosas entre seus 
membros e regula o funcionamento da vida 
comunitária.  

  

Il 
 

Forma pela qual a sociedade internaliza os 
valores e normas do grupo nos indivíduos. 

  

Ill 

 

Estabelece a ordem social assegurando que 
os indivíduos se conformem às regras e 
princípios determinados. 

  

lV 
 

Estabelece os direitos sociais relacionados 
ao conjunto de regras dos direitos naturais. 

  

V 

 

Relacionados aos valores pertinentes a ca-
da sociedade é exercido pela pressão do 
grupo e as sanções. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ II  -  IV  -  V 
B ⇒⇒⇒⇒ I  -  II  -  IV 

C ⇒⇒⇒⇒ II  -  III  -  V  

D ⇒⇒⇒⇒ I  -  III  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ III  -  IV  -  V 
 
_________________________________________ 
 
13) Acerca do período Vargas (1930 a 1945) é 
correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Ocorreu dois golpes de Estado. 
B ⇒⇒⇒⇒ O populismo permeava as relações entre o 
governo e a sociedade  
C ⇒⇒⇒⇒ Duas constituições federais. 

D ⇒⇒⇒⇒ O mercado era o principal investidor na mo-
dernização estatal. 
E ⇒⇒⇒⇒ Liderança carismática. 
_________________________________________ 
 
14) Também denominadas de sociedades societá-
rias em oposição a expressão sociedade comunitá-
ria, em relação as características das grandes me-
trópoles contemporâneas, marque com V as afir-
mações verdadeiras e com F as falsas. 
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(    ) Acentuada divisão do trabalho. 
  

(    ) Relações sociais transitórias, superficiais e 
impessoais. 

  

(    ) Mantém a coesão unitária similar a antiga 
comunidade. 

  

(    ) Aumento do grau de consenso motivado 
pela integração dos padrões de comporta-
mento. 

  

(    ) Os costumes são enfraquecidos e a lei for-
mal regulamenta o comportamento e as 
relações sociais. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V  
_________________________________________ 
 
15) Distintos em cada época, os direitos na cida-
dania moderna são expressos em três grupos, ain-
da que interrelacionados. São eles: direitos civis, 
políticos e sociais.  
 

 Sobre os direitos civis, é correto afirmar: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Regula as relações privadas dos cidadãos 
entre si. A salvaguarda destes direitos é de res-
ponsabilidade dos tribunais. 
B ⇒⇒⇒⇒ Referem-se a direitos trabalhistas e de apo-
sentadoria. 
C ⇒⇒⇒⇒ Garante a participação nos assuntos políticos 
da comunidade por meio do voto. 
D ⇒⇒⇒⇒ As assembléias legislativas locais e nacionais 
são as instituições mais importantes para o exercí-
cio destes direitos. 
E ⇒⇒⇒⇒ Dizem respeito a garantias de acesso à edu-
cação e a participação dos indivíduos nos proces-
sos eleitorais. 
_________________________________________ 
 
16) Dentre as categorias mais utilizadas na socio-
logia weberiana, encontra-se o conceito de domi-
nação que se caracteriza, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ por sua representação que é realizada por 
um quadro administrativo que utiliza meios da coa-
ção hierocrática para fazer cumprir as ordens vi-
gentes. 
B ⇒⇒⇒⇒ pelo fato de não precisar que ocorra a vonta-
de do indivíduo ou indivíduos em influenciar a con-
duta de outros é errado, correto a dominação em 
Weber precisa haver a vontade de uns (indivíduos) 
em influenciar a conduta de outros. 
C ⇒⇒⇒⇒ pelo reconhecimento legítimo por parte de 
quem obedece as ordens que lhe são dadas. 

D ⇒⇒⇒⇒ por três tipos: dominação legal, tradicional e 
carismática. 
E ⇒⇒⇒⇒ como um tipo especial de poder que implica 
em uma forma de subordinação. 
_________________________________________ 
 
17) O conceito de sociedade civil é um tema de 
discussão para os teóricos da política clássica co-
mo para a contemporânea, sendo alvo de varia-
ções e classificações no seu significado em rela-
ção ao significado de sociedade civil para Bobbio. 
 

 Nesse sentido, é correto afirmar: 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Esfera que abrande todo o intercâmbio mate-
rial dos indivíduos, no interior de uma fase deter-
minada de desenvolvimento das forças produtivas. 
B ⇒⇒⇒⇒ É o espaço onde surgem e se desenvolvem 
os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, reli-
giosos. Estes conflitos podem ser resolvidos pelas 
instituições da sociedade, por meio de mediações 
e/ou da repressão. 
C ⇒⇒⇒⇒ É essencial para consolidar a democracia, 
dado ser o espaço que permite a liberdade e a 
associação de forças sociais, que se constituem 
em obstáculo contra a tirania.  
D ⇒⇒⇒⇒ É sinônimo de Estado em oposição ao estado 
de natureza. 
E ⇒⇒⇒⇒ Espaço de controle e de conformação ao Es-
tado burocratizado. 
_________________________________________ 
 
18) “Em sociedade, o homem possui vínculos rela-
cionados a instituições sociais as quais estabele-
cem normas e princípios que marcam a realidade 
social, ou seja, a totalidade, na qual estamos imer-
sos e por ela marcados”. 
 

 Considerando a Proposta Curricular de Santa 
Catarina – Formação Docente em Educação Infan-
til e Séries Iniciais, em relação aos princípios me-
todológicos que articula teoria a esta realidade, é 
correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ Criar condições de participação dos alunos 
nas tomadas de “decisões de ensino” (seleção de 
conteúdo, escolha de procedimentos de ensino e 
de procedimentos de avaliação). 
B ⇒⇒⇒⇒ Criar situações de ensino que possibilitem a 
exposição (de sujeitos da educação, professores e 
alunos) a diferentes pontos de vista. 
C ⇒⇒⇒⇒ Deve ter como pressuposto o professor como 
centro de aprendizado realizando as interações 
práticas-teóricas-práticas.  
D ⇒⇒⇒⇒ Realizar a articulação entre teoria e realidade 
através das questões sociais focalizadas. 
E ⇒⇒⇒⇒ Levar em consideração no trabalho escolar o 
conhecimento do aluno e o conhecimento científi-
co. 
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19) Com características distintas de outros agru-
pamentos coletivos, segundo Touraine, os movi-
mentos sociais estão pautados em três princípios 
(identidade, oposição e totalidade).  
 

 Sobre o princípio da totalidade em relação aos 
movimentos sociais, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) Representa a defesa de interesses especí-

ficos de um determinado grupo na socieda-
de, e o faz em nome de valores das pesso-
as do grupo. 

  

(    ) O movimento feminista é uma expressão do 
princípio de totalidade existente nos movi-
mentos sociais. 

  

(    ) O movimento pelos direitos humanos evi-
dencia o princípio de totalidade. 

  

(    ) O movimento estudantil pela melhoria da 
qualidade do ensino é uma expressão do 
princípio de totalidade. 

  

(    ) Visa vencer os obstáculos que impedem de 
alcançar os objetivos e metas almejados 
pelo grupo buscando vencer a oposição. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒⇒⇒⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  F 

B ⇒⇒⇒⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 

C ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 

D ⇒⇒⇒⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V 

E ⇒⇒⇒⇒ V  -  V  -  F  -  V  -  V 
_________________________________________ 
 
20) Assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 O processo eleitoral no Brasil é organizado pela 
_____________ que é composta pelo 
____________, pelos Tribunais ________ Eleito-
rais, pelos Juízes Eleitorais e pelas Juntas 
_________. 
 

A ⇒⇒⇒⇒ Justiça Eleitoral  -  Tribunal Superior  -  locais  
-  municipais 
B ⇒⇒⇒⇒ Justiça Civil  -  Tribunal Eleitoral  -  Estaduais  
-  Municipais 
C ⇒⇒⇒⇒ Justiça eleitoral  -  Supremo Tribunal Superior  
-  municipais  -  locais 
D ⇒⇒⇒⇒ Justiça Civil  -  Tribunal Superior Eleitoral  -  
estaduais  -  municipais 
E ⇒⇒⇒⇒ Justiça Eleitoral  -  Tribunal Superior Eleitoral  
-  Regionais, Eleitorais  
_________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


