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INSTRUÇÕES 
 
 Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém  

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva, e o tema com as orientações para elaboração do texto, correspondente à prova 
discursiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao 
cargo a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido.  

 No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme 
instruções na folha de respostas. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e a prova discursiva. 

 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será 
feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da folha de respostas e da folha de texto definitivo. 

 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul, fabricada com material transparente. 

 Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a 
utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em 
qualquer outro meio, que não os permitidos. 

 Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.  

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização. 

 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e sua 
folha de texto definitivo e retirar-se da sala. 

 Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova. 

 Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe a sua folha de respostas devidamente assinada e sua 
folha de texto definitivo e deixe o local de prova. 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na folha de 
respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação da sua prova. 
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Com a democratização do acesso às denominadas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a
apropriação da linguagem digital provoca situações
inusitadas e fenômenos que têm despertado o interesse de
inúmeros pesquisadores e profissionais da educação.
Tablets, web 2.0, redes sociais, blogs, Wikipédia e Google
são apenas alguns exemplos dos recursos que prometem
mudar as configurações atuais do meio educacional. Mas,
para além das promessas, é preciso entender as mudanças
causadas pela tecnologia em sala de aula — principalmente
no que diz respeito ao processo de apropriação das práticas
de leitura e de escrita. 

É preciso, antes de entrar na discussão do letramento
digital, retomar o próprio conceito de letramento. A 
expressão é nova e é usada para designar práticas mais
avançadas que a codificação e a decodificação do código
escrito. Como explica a linguista Magda Soares, do Centro
de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) na UFMG, letrar é
mais que alfabetizar. “É ensinar a ler e escrever dentro de
um contexto no qual a leitura e a escrita tenham sentido
social e façam parte da vida das pessoas”, diz.  

“O letramento digital é um pedaço do letramento. Não
se pode conceber um sem o outro”, lembra Carla Coscarelli, 
também do Ceale. Em outras palavras: se o aluno deve ser
capaz de usar a língua escrita na vida em sociedade, a
tecnologia entra como um dos aspectos a serem ensinados e
contextualizados na escola.  

Se, por um lado, há escolas que, cada vez mais,
recebem alunos que conhecem a língua escrita mediante o
contato com o meio tecnológico, por outro lado, ainda há um
contingente significativo de estudantes com acesso limitado
a computador e Internet. O panorama brasileiro faz que o
letramento digital aconteça em dois âmbitos. Primeiramente,
é preciso ensinar as crianças a trabalhar com as
especificidades do mundo digital. Exemplos: usar
mecanismos de busca, formatar um texto, redigir um e-mail. 
“Não é só ter aula de computação, mas promover o trânsito
na web de modo crítico, fazendo o sujeito perceber em que
pode ou não confiar”, alerta Silvia Colello, da Feusp. 

O mundo digital também pode aproximar a escola de
tipos de linguagens diferentes, que permitem que o aluno
assuma certa responsabilidade em seu processo de 
aprendizagem. A produção de vídeos e áudios, por exemplo,
coloca o estudante como produtor de conteúdo, e não só
como receptor. 

A questão do letramento digital coloca-se de maneira
mais complexa, já que as práticas sociais de uso de
computadores não se limitam à sala de aula. O desafio da
escola, para a educadora Débora Duran, professora da UFG,
não é ensinar apenas o know-how (saber como), mas 
também o know why (saber por quê). “A inclusão digital está
atrelada à formação de sujeitos críticos que sejam capazes
de compreender as implicações sociais, éticas, econômicas
e políticas do avanço tecnológico”. Por essa razão, Duran 
acredita que o letramento digital se configura como um
desafio interdisciplinar. 
 

Valeria Hartt. Novas construções. Internet:
<www.editorasegmento.com.br> (com

adaptações). Acesso em 1.º/5/2012.

QUESTÃO 1 _____________________________________  
 
De acordo com o texto, o letramento digital 
 
(A) é um conceito mais abrangente que o de alfabetização 

porque exige conhecimento da escrita de novos 
códigos verbais, como o inglês, por exemplo. 

(B) só acontece quando o aluno aprende a usar a língua 
portuguesa nos meios digitais, por isso promove a 
fusão da aula de informática e de língua portuguesa. 

(C) permite ampliar o ensino da leitura de diversos tipos de 
linguagens, incluindo as não verbais. 

(D) libera o uso de redes sociais durante as aulas, 
favorecendo a socialização dos alunos. 

(E) configura-se como um desafio interdisciplinar porque 
desenvolve um conhecimento amplo da tecnologia e 
seus recursos. 

 
 
QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Da leitura do texto, entende-se que o acesso às 
denominadas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) deve ser garantido nas escolas porque 
 
(A) é preciso que todos os alunos aprendam a usar tablets, 

web 2.0, redes sociais, blogs, Wikipédia e Google, para 
conseguirem acompanhar as mudanças a serem 
realizadas nas salas de aula. 

(B) o letramento digital decorrente do contato com o meio 
tecnológico suprirá as lacunas na alfabetização dos 
alunos. 

(C) o aluno vai adquirindo capacitação para a vida 
profissional, ao usar mecanismos de busca, formatar 
um texto, redigir um e-mail, produzir um vídeo ou um 
áudio. 

(D) evita que a criança venha a sofrer abusos, levando-a a 
perceber em quem pode ou não confiar na web. 

(E) pode ser um meio propício para desenvolver nos 
alunos o senso crítico e o domínio da linguagem. 

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho mantém 
as relações semânticas do texto e atende às normas da 
língua culta. 
 
(A) é preciso entender as mudanças causadas pela 

tecnologia em sala de aula, principalmente em 
relação ao domínio das práticas de leitura e de 
escrita. (linhas de 9 a 12) 

(B) a tecnologia entra como um dos aspectos, a serem 
ensinados, caso o aluno use a língua escrita na 
vida em sociedade (linhas de 24 a 26) 

(C) ainda existe um número incerto de estudantes com 
acesso limitado a computador e Internet, uma vez 
que o panorama brasileiro faz com que o 
letramento digital aconteça em dois contextos. 
(linhas de 30 a 33) 

(D) É preciso ensinar às crianças a trabalhar 
primeiramente com as restrições do mundo digital. 
(linhas de 33 a 35) 

(E) Como as práticas sociais de uso de computadores 
não tem limite na sala de aula, se coloca de 
maneira mais complicada a questão do letramento 
digital. (linhas de 46 a 48) 
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Texto para responder às questões de 4 a 6. 
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Qualidade na educação — proporção de professores 
com nível superior cresce 7,6% entre 2010 e 2011 

 
Entre 2010 e 2011, a proporção de professores com

ensino superior que lecionam na educação básica cresceu
7,6%. De acordo com os dados do censo escolar 2011, os
docentes com formação superior são maioria na educação
infantil (56,9%), no ensino fundamental I (68,2%), no ensino
fundamental II (84,2%) e também no ensino médio (94,1%).
Para os especialistas em formação de professores, o
crescimento no número de docentes que apresentam
diploma universitário vai ao encontro do que a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige e é importante
para a qualidade do ensino. O Ministério da Educação (MEC)
tem o Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (Parfor), que oferece cursos superiores
gratuitos a docentes em exercício nas escolas estaduais e
municipais. O plano é fundamentado em parcerias entre o
governo federal, as secretarias de Educação e as instituições
públicas de educação superior.  
 

Internet: <www.todospelaeducacao.org.br> (com adaptações).
 
QUESTÃO 4______________________________________ 
 
Com relação ao texto, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Entre 2010 e 2011, o percentual de professores 

atuantes no nível superior de ensino aumentou 7,6%, 
de acordo com o censo da educação básica 2011. 

(B) O percentual de 7,6% é preocupante, pois significa que 
nem mesmo a metade dos professores possui nível 
superior de formação.  

(C) O Parfor não tem mais razão de existir, já que o MEC 
atingiu os objetivos propostos pela LDB.   

(D) Há um percentual maior de professores com nível 
superior com atuação na educação infantil que no 
ensino médio.  

(E) Em relação a outros níveis de ensino, o ensino médio 
mostra um percentual maior de docentes com nível de 
formação superior.  

 
QUESTÃO 5______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que, com correção gramatical e 
manutenção do sentido original, reescreve o trecho “o 
crescimento no número de docentes que apresentam 
diploma universitário vai ao encontro do que a Lei  
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige” (linhas  
de 7 a 10). 
 
(A) o número de docentes em crescimento com 

diploma universitário é conivente ao que a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige 

(B) o crescimento no número de docentes que 
apresentam diploma universitário vai de encontro 
ao que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige 

(C) o crescimento numérico de discentes que 
apresentam diploma universitário vai ao encontro 
do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige 

(D) o crescimento no número de docentes que 
apresentam diploma universitário corresponde ao 
que a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) exige 

(E) o percentual de discentes em crescimento que 
apresentam diploma universitário colide de frente 
com o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige 

QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Acerca das estruturas do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 2, o pronome “que” refere-se ao “ensino superior”. 
(B) A acentuação gráfica das palavras “básica”, “número” e 

“públicas” é justificada pela mesma regra.  
(C) A correção gramatical e o sentido original do trecho “o 

crescimento no número de docentes que apresentam 
diploma universitário vai ao encontro do que a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) exige” (linhas 
de 7 a 10) seriam mantidos, se substituído por o 
crescimento no número de docentes, que 
apresentam diploma universitário, vai ao encontro 
do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) exige. 

(D) A correção gramatical do trecho “a proporção de 
professores com ensino superior que lecionam na 
educação básica cresceu 7,6%.” (linhas de 1 a 3) seria 
preservada, se fosse inserida uma vírgula 
imediatamente posterior ao termo “básica”. 

(E) O sentido original do trecho “a proporção de 
professores com ensino superior que lecionam na 
educação básica” (linhas 1 e 2) é alterado se o verbo 
for substituído por professam. 

 
Texto para responder às questões de 7 a 9.  
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Lógica e uso expressivo da língua 
 

Atento leitor desta coluna, depois de nela ter visto a
expressão “erário público”, trouxe-nos a seguinte pergunta:
“Aprendi  nas  aulas  de  Direito  Constitucional  e  Direito
Administrativo  que  todo  erário  é  público.  Aprendi  certo
ou  errado?”  

Caros leitores, 
Entre o indivíduo falante e a comunidade em que se

comunica não há somente expressões e construções
baseadas em padrões de reflexão e logicidade, mas
realizações idiomáticas que vão encontrar sua justificação
em recursos retóricos e estilísticos. 

O termo “erário” procede do latim aerarium,
substantivo que significa cobre, metal utilizado na fabricação
de moedas. Designava o edifício em que se guardava o
tesouro público. Aplicado no jargão técnico, “erário” dispensa
o auxílio do adjetivo “público”. Mas como denominação
desse tesouro, isto é, já usado como termo pertencente ao
léxico da língua comum aceita perfeitamente o uso do
adjetivo “público”, para que a nossa denominação se torne
mais compreensiva aos que não são membros do tesouro
nacional, ou aos que não têm implicação mais estreita com
ele. Para a linguagem não técnica, portanto, o uso dos
falantes não leva em conta essa exigência terminológica.  

Em resumo: estamos diante do emprego de “erário”
em terminologia técnica e de “erário” no léxico comum em
que pode ser explicitado com a presença do adjetivo
“público”. Não se trata de casos de esquecimento
etimológico do substantivo, como em “hemorragia de
sangue”, “decapitar a cabeça”. 
 

Evanildo Bechara. In: O Dia, Rio de Janeiro, 2011. Internet:
<www.academia.org.br> (com adaptações).

 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Com relação ao texto, é correto afirmar que Evanildo 
Bechara 
 
(A) condena o uso, pelos falantes, da expressão “erário 

público”.  
(B) recomenda aos falantes estudarem mais Direito 

Administrativo e Constitucional.  
(C) culpa os falantes pela confusão linguística. 
(D) julga que todos os falantes deveriam conhecer latim. 
(E) defende o uso pelos falantes da língua comum da 

expressão “erário público”.   

PROVA A
PLIC

ADA



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SEED/AP                                             PROFESSOR – SOCIOLOGIA (CÓDIGO 138)                                             Página 4 de 16 

QUESTÃO 8______________________________________ 
 
Acerca da classificação das figuras de linguagem, observa-se 

que, no último período do texto, “‘hemorragia de sangue’” e 

“‘decapitar a cabeça’” (linhas 28 e 29) são exemplos de 

 

(A) pleonasmo vicioso. 

(B) silepse de número. 

(C) metáfora. 

(D) hipérbole. 

(E) anadiplose.  

 

 
QUESTÃO 9______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que reescreve o trecho “se torne mais 

compreensiva aos que não são membros do tesouro 

nacional” (linhas de 19 a 21) com correção gramatical e 

manutenção do sentido original. 

 

(A) se  torne  mais  compreensiva  aqueles  que  não 
são  membros  do  tesouro  nacional 

(B) se  tornem  mais  compreensíveis  os  que  não 
são  membros  do  tesouro  nacional 

(C) se torne mais compreensiva àqueles que não são 
membros do tesouro nacional 

(D) se  torne  mais  compreensiva  do  que  os 
membros  do  tesouro  nacional 

(E) se  torne  mais  compreensiva  a  membros  do 
tesouro  nacional 

QUESTÃO 10 ____________________________________  
 

(4/5/2012) A presidente argentina Cristina Kirchner 
promulgou nesta sexta-feira (4) a lei que nacionaliza os 51% 
das ações da YPF e da YPF Gás pertencentes à companhia 
espanhola Repsol. Em discurso em cadeia nacional, a 
presidente disse que a empresa não estava de acordo com 
os interesses do país. Na segunda-feira, a lei será publicada 
no Diário Oficial. 
 

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações). 
Acesso em 6/5/2012. 

 
A respeito desse assunto e de outros temas correlatos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Ao afirmar que a empresa não estava de acordo com 

os interesses do país, Cristina Kirchner refere-se ao 
fato de que a YPF ameaçara suspender a produção de 
suas unidades argentinas em apoio à soberania 
inglesa sobre as ilhas Falklands (ou Malvinas). 

(B) Ao mesmo tempo em que nacionalizou a YPF, a 
Argentina sinalizou a possibilidade de fazer o mesmo 
com companhias de outros países, situação que 
preocupa o Brasil, visto que a Petrobras tem feito 
grandes investimentos naquele país. 

(C) Alinhado ideologicamente com a Argentina desde a 
gestão de Néstor Kirchner, o mandatário boliviano Evo 
Morales imitou Cristina: nacionalizou, imediatamente, 
todos os empreendimentos da companhia Repsol em 
seu país. 

(D) As empresas recém-nacionalizadas pelo governo 
Kirchner foram privatizadas durante o governo 
neoliberal de Carlos Menem, na década de 90 do 
século XX; curiosamente, naquela época, a atual 
presidente e seu falecido marido apoiaram as medidas. 

(E) O governo espanhol, preocupado com a possibilidade 
de que processos semelhantes ao citado no texto se 
repitam, ameaçou retirar todos os seus investimentos 
do território brasileiro, caso o Brasil não endosse as 
críticas às medidas adotadas por Cristina Kirchner. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 11_____________________________________________________________________________________________  
 

(14/4/2012) A presidente Dilma Rousseff interrompeu um discurso do presidente dos EUA, Barack Obama, para comentar 
como os países em desenvolvimento podem competir com as economias avançadas. O episódio ocorreu durante a sexta cúpula 
das américas, que acontece em Cartagena das Índias, na Colômbia. 

Obama estava falando a respeito dos avanços de alguns países da América Latina, em especial o Brasil, onde agora existe 
“uma próspera classe média”, que representa uma oportunidade de negócio para as empresas norte-americanas. “De repente, 
eles estão interessados em comprar iPads, interessados em comprar aviões da Boeing”, comentou. Dilma o interrompeu e disse 
“ou Embraer”, referindo-se à fabricante brasileira de aeronaves. Após o repentino aparte, que foi recebido com palmas e risos da 
plateia, Obama continuou, dizendo que “a questão é que esse é um mercado para nós”. 
 

Internet: <www.em.com.br> (com adaptações). Acesso em 11/5/2012. 
 
Acerca do assunto abordado no texto e de outros temas relacionados aos Estados Unidos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Barack Obama, candidato à reeleição, afirmou claramente, pela primeira vez, que apoia o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, fato que, segundo analistas, pode influenciar o resultado das eleições presidenciais, previstas para novembro. 
(B) Mesmo admitindo que o Brasil ganha maior relevância no mundo atual, o presidente americano tem mostrado postura 

inflexível no tocante à facilitação de obtenção de vistos, por brasileiros, para entrada no território dos Estados Unidos. 
(C) No mesmo evento a que o texto se reporta, Dilma Rousseff deixou patente seu apoio à atitude de Barack Obama, quando 

este se recusou a admitir a participação de Cuba na próxima cúpula das Américas. 
(D) A intervenção de Dilma Rousseff teve o claro propósito de defender os interesses da estatal brasileira, que se destaca como 

uma das mais eficientes e inovadoras empresas na produção de jatos comerciais leves. 
(E) Infere-se do texto que o Brasil ainda não importa aviões dos Estados Unidos, já que a Boeing americana é rival da brasileira 

Embraer, disputando ambas o mesmo segmento do mercado de aviões de caça e de passageiros. 
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QUESTÃO 12_____________________________________________________________________________________________  
 

(7/12/2010) O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês) testa conhecimentos e 
habilidades de alunos de 15 anos dos 34 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em 
2009, testou alunos de 31 países convidados, entre eles o Brasil. No ano da última prova, foram selecionados, aleatoriamente, 
400 mil jovens dos 75 países, sendo 20 mil do Brasil, oriundos de todos os estados. 
 

Internet: <www.estadao.com.br> (com adaptações). Acesso em 5/5/2012. 
 
Acerca da prova do Pisa e de temas correlatos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O desempenho brasileiro, historicamente, tem sido bastante razoável. No ranking geral do Pisa, comparado aos demais 

países participantes, o Brasil tem se mantido entre os 50% mais bem colocados. 
(B) Diferentemente do que ocorria anos atrás, o desempenho dos estudantes brasileiros na prova de leitura, em 2009, superou 

o de todos os países latino-americanos, resultado que pode ser considerado reflexo do bom momento econômico que o país 
vive. 

(C) Boa parte das críticas que se fazem ao Pisa fundamenta-se no fato de que, por trazer questões exclusivamente objetivas, a 
prova avalia mecanicamente e não permite ao aluno o exercício da escrita. 

(D) Realizada anualmente, a prova do Pisa versa sobre o conteúdo trabalhado no ensino fundamental por todas as disciplinas.  
(E) Finlândia e Coreia do Sul são países que vêm apresentando um desempenho excepcional no ranking do Pisa, resultado das 

verdadeiras revoluções educacionais que fizeram nos anos 60 e 70 do século passado. Não obstante as diferenças culturais 
entre esses países, a valorização dos professores é consenso entre eles. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 13_____________________________________ 
 

(6/5/2012) O candidato socialista François Hollande 
venceu as eleições presidenciais da França neste domingo, 
derrotando o presidente Nicolas Sarkozy por uma clara 
margem, de acordo com as projeções das pesquisas de 
opinião. Os institutos de pesquisa previam que Hollande 
venceria com 51,8 e 52 porcento dos votos, contra  
48 e 48,2 porcento dos votos de Sarkozy. Hollande, que 
liderava as pesquisas há meses, se tornará o primeiro 
presidente socialista da França desde que François 
Mitterrand deixou o cargo, em 1995. 
 

Internet: <http://extra.globo.com>. Acesso em 6/5/2012. 
 
Um aspecto de grande relevância nas eleições recentemente 
ocorridas na França e que causou certa apreensão nos 
círculos internacionais foi a 
 
(A) votação surpreendente obtida pelo candidato da 

extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que quase 
superou os números de Sarkozy, quando se supunha 
que, após o fim da União Soviética, o comunismo 
estivesse sepultado na Europa. 

(B) aliança entre dois rivais históricos, o Partido Socialista 
e a Frente Nacional, que fizeram concessões mútuas 
com o objetivo de derrotar Sarkozy. 

(C) reduzida presença dos eleitores nas votações de 2012, 
o que denota o pouco interesse dos franceses pelos 
rumos políticos do país, que vem passando 
relativamente incólume pela crise que devasta algumas 
economias do continente europeu. 

(D) expressiva votação da candidata da Frente Nacional, 
Marine Le Pen, que adota um discurso virulento em 
relação aos imigrantes, defende ideias como “a França 
para os franceses” e “identidade nacional francesa”, 
além de fazer pesadas críticas ao multiculturalismo que 
caracteriza o país. 

(E) afirmação de François Hollande de que manterá as 
linhas gerais da política externa levada a efeito pelo 
ex-presidente Sarkozy, o que significa que haverá 
afastamento diplomático em relação aos Estados 
Unidos e à Alemanha e certa aproximação com o que 
defendem os antigos opositores, China e Rússia. 

QUESTÃO 14 ____________________________________  
 

(3/5/2012) A sinalização de que a taxa básica de juros 
(Selic) no Brasil continuará na trajetória de queda é positiva e 
poderá incentivar os investimentos e a expansão da indústria 
brasileira. A avaliação é de Fernando Queiroz, CEO do 
frigorífico Minerva, que participa nesta quinta-feira (3) do 
Prêmio Jovens Lideranças, promovido em parceria com o 
jornal O Estado de S. Paulo. Segundo o executivo, se 
houver uma nova queda nos juros, os efeitos na indústria 
devem ser sentidos em curto prazo. 
 

Internet: <www.istoedinheiro.com.br> (com 
adaptações). Acesso em 6/5/2012. 

 
Com relação ao assunto abordado no texto, é correto  
afirmar que 
 
(A) a queda das taxas de juros vai ao encontro do que 

defende o Ministério da Fazenda, que vem trabalhando 
também pela valorização do real perante o dólar, com 
o intuito de aumentar o volume das exportações e 
melhorar o saldo da balança comercial. 

(B) a queda das taxas de juros é uma antiga reivindicação 
de diversos setores da economia nacional, já que tal 
medida reduz o custo da captação do dinheiro, 
estimulando o investimento produtivo e o consumo. 

(C) questões relacionadas a emprego e renda 
independem, como o próprio texto permite inferir, das 
variações da taxa básica de juros, a Selic.  

(D) a elevada lucratividade do setor bancário brasileiro tem 
favorecido a solidez das instituições nacionais, que se 
mantêm à margem dos processos de fusões e de 
globalização do capital. 

(E) simultaneamente à queda da Selic, caíram também as 
taxas de juros dos bancos sob controle estatal, apesar 
da oposição da Presidência da República, que teme 
um efeito cascata dessas reduções sobre o programa 
de controle da inflação. 
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QUESTÃO 15_____________________________________ 
 

(4/1/2012) O governo do Amapá tirou do papel projeto 
de incentivo fiscal para operadoras de telefonia construírem 
redes de fibra ótica e instalarem conexão com a Internet por 
banda larga. Serão reservados cerca de R$ 12,5 milhões por 
ano para isenção do imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços (ICMS) para empresas prestadoras 
de serviço de Internet de alta velocidade. 

O Plano Estadual de Banda Larga do Estado, 
conhecido como Programa Amapá Conectado, foi decretado 
no fim de 2011 e beneficiará 14 dos 16 municípios do estado, 
assim que a operadora Oi terminar de construir uma rede de 
400 quilômetros de fibra ótica a partir da fronteira com a 
Guiana Francesa. 
 

Internet: <http://g1.globo.com>. Acesso em 6/5/2012. 

 
Acerca do assunto abordado no texto e de temas correlatos, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Além do Amapá, outros cinco estados da Amazônia 

não possuem infraestrutura de fibra ótica, o que 
acarreta um processo de exclusão digital regional. 

(B) Já em pleno funcionamento nos dois municípios mais 
populosos — Macapá e Santana —, o programa 
Amapá Conectado vem permitindo significativa 
melhoria dos fluxos de informações públicas e privadas 
estaduais. 

(C) A proximidade com a Guiana Francesa facilita a 
instalação do sistema de fibra ótica no Amapá, já que o 
departamento ultramarino francês utiliza esse sistema 
na Estação Espacial Internacional. 

(D) Tentativas infrutíferas, feitas por governos anteriores, 
de instalação de Internet banda larga por fibra ótica no 
Amapá esbarraram sempre na recusa das operadoras 
em disponibilizar essa estrutura, em função da 
reduzida população do estado. 

(E) O baixo custo da assinatura mensal de Internet no 
Amapá, via satélite ou por rádio, tanto para usuários 
privados quanto para o governo estadual, justifica o 
pouco interesse na instalação da estrutura de fibra 
ótica e na Internet banda larga. 

 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
As tendências pedagógicas costumam ser agrupadas de 
diversas maneiras. Luckesi classifica-as em dois grupos: 
tendências liberais e tendências progressistas. Com base 
nessa classificação, é correto afirmar que 
 
(A) as tendências liberais são assim denominadas por 

terem o aluno como centro do processo pedagógico. 
(B) se despreza o conteúdo, nas tendências progressistas, 

em detrimento da crítica social. 
(C) a tendência tradicional não pode ser considerada 

liberal porque fundamenta o trabalho na transmissão 
do conhecimento. 

(D) a tendência libertadora e a libertária são as principais 
referências das tendências liberais. 

(E) a tendência tecnicista, marcante no Brasil na década 
de 70 do século XX, é uma das tendências liberais. 

QUESTÃO 17 ____________________________________  
 
A avaliação escolar deve ser discutida e repensada por todos 
da escola. As concepções de avaliação são fundamentais na 
elaboração e na aplicação de instrumentos. Acerca desse 
assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Em uma perspectiva formativa de avaliação, a prova 

não pode ser utilizada porque é um instrumento 
classificatório. 

(B) O registro reflexivo é uma das possibilidades de 
avaliação somativa, uma vez que nessa concepção 
privilegia-se o processo. 

(C) Em uma visão somativa, ignoram-se os aspectos 
qualitativos, por isso a prova é o único instrumento 
válido de avaliação. 

(D) Na concepção formativa de avaliação, os aspectos 
qualitativos sobrepõem-se aos quantitativos, e os 
resultados devem ser considerados ao longo do 
processo. 

(E) Na concepção formativa, não há necessidade de 
instrumentos formais, uma vez que o desenvolvimento 
é processual e deve ser observado cotidianamente. 

 
 
QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  
n.º 9.394/1996, depois de ser alterada em seu artigo 26-A, 
torna obrigatório o estudo da história e o da cultura  
afro-brasileira e indígena. Assinale a alternativa correta a 
respeito desse tema. 
 
(A) A temática etnicorracial deve ser trabalhada no último 

bimestre do ano letivo para coincidir com o dia da 
consciência negra.  

(B) Os conteúdos referentes à cultura afro-brasileira e à 
indígena devem ser abordados por todos os 
professores em suas disciplinas e em especial nas 
áreas de história, arte e literatura. 

(C) Os conteúdos acerca da temática etnicorracial, devido 
à complexidade, devem ser abordados em uma 
disciplina criada especialmente para essa finalidade. 

(D) O tema história e cultura afro-brasileira e indígena, por 
ser obrigatório, deve ser trabalhado por professores 
especialistas ou capacitados na área. 

(E) Cabe somente aos professores de história, português e 
arte a responsabilidade de trabalhar as questões 
etnicorraciais, porque nessas disciplinas o tema pode 
ser abordado em profundidade. 

 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________  
 
O papel da escola na sociedade atual vai além da 
transmissão de conteúdos. Cabe à escola formar cidadãos e 
profissionalizá-los. Nesse sentido, a educação brasileira, 
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
n.º 9.394/1996, está pautada em alguns princípios, tais  
como a 
 
(A) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
(B) valorização da experiência extraescolar que se 

relaciona ao currículo estabelecido pela escola. 
(C) vinculação, apenas no ensino médio, entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
(D) garantia de padrão de qualidade para a resolução dos 

exames nacionais. 
(E) garantia de acesso à escola e de igualdade de 

condições para que os alunos qualificados nela 
permaneçam. 
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QUESTÃO 20_____________________________________ 
 
Planejar pode ser conceituado como processo de 
racionalização, organização e coordenação da ação docente. 
É o momento de articular escola e prática social. Acerca 
dessa temática, é correto afirmar que o(s) 
 
(A) plano de aula, primeiro nível de planejamento escolar, 

deve ser elaborado independentemente dos outros 
planos da escola para garantir a autonomia do 
professor. 

(B) planos de aula e planos de ensino, de 
responsabilidade primeira do professor, devem ser 
articulados ao projeto político-pedagógico da escola 
para garantir unidade e coerência do trabalho docente.  

(C) projeto político-pedagógico pode ser considerado o 
primeiro nível de planejamento da escola e deve ser 
independente de todos os outros.  

(D) planejamento diário é desnecessário na elaboração do 
plano de ensino — entendido este como lista de 
conteúdos bimestrais — pois esse plano tem a visão 
de toda a disciplina. 

(E) plano de ensino deve ser elaborado pela coordenação 
da escola e, em seguida, repassado aos professores 
para garantir unidade nas diversas áreas. 

 
 
QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
Para José Carlos Libâneo, a didática trata de objetivos, 
condições e meios de realização do processo de ensino e faz 
a ligação entre meios pedagógico-didáticos e objetivos 
sociopolíticos, por isso é uma disciplina fundamental na 
formação do professor. A respeito das concepções de 
didática e da formação de docentes, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Em uma perspectiva tradicional de didática, o conteúdo 

é o foco do processo pedagógico e ao professor cabe 
sua transmissão.  

(B) Em uma concepção tecnicista de didática, a 
aprendizagem deve ser significativa, por isso os 
conteúdos devem ser trabalhados de forma 
contextualizada. 

(C) A didática ocupa papel central na formação de 
professores, na tendência pedagógica libertadora, pois 
o foco é a aprendizagem de métodos e técnicas. 

(D) Em uma visão crítica, cabe à didática ensinar ao 
professor de que modo transmitir os conteúdos e 
manter a disciplina na sala de aula. 

(E) Na visão da tendência escolanovista, a didática visava 
à compreensão do papel social da escola e de sua 
contribuição na formação dos alunos. 

QUESTÃO 22 ____________________________________  
 
Os processos de desenvolvimento e aprendizagem podem 
ser compreendidos de diversas maneiras. Uma delas é a 
classificação de abordagem: inatista, ambientalista e 
interacionista. No que se refere a essas abordagens, é 
correto afirmar que 
 
(A) o indivíduo, na visão inatista, é considerado uma folha 

em branco em que serão inseridas as experiências. 
(B) todo o potencial de aprendizagem, na abordagem 

ambientalista, já nasce com o indivíduo, cabe à escola 
apenas desenvolvê-lo. 

(C) os aspectos biológicos e ambientais, em uma 
perspectiva interacionista, relacionam-se nos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

(D) o que é inato, na abordagem inatista, deve ser 
desconsiderado e renovado pela escola. 

(E) o social, na visão interacionista, é mais importante que 
o biológico para determinar o desenvolvimento. 

 
 
QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) constituem um 
referencial de qualidade para a educação em todo o país, 
cuja função é subsidiar a prática docente. Quanto aos PCNs, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nos PCNs, busca-se a autonomia do professor em 

detrimento da autonomia do aluno, por isso a 
orientação metodológica é pautada na memorização 
compreensiva. 

(B) A avaliação da aprendizagem é planejada de forma 
pontual, privilegiando os aspectos quantitativos sobre 
os qualitativos. 

(C) Por ser um documento nacional e genérico, os PCNs 
não tratam de questões como organização do espaço 
escolar. 

(D) Os temas transversais não são novas áreas de 
conhecimentos, mas um conjunto de temas 
transversalizados que aparecem em todas as 
disciplinas. 

(E) A concepção de aprendizagem presente nos PCNs 
privilegia o estudo por meio da decodificação e da 
memorização. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 
O professor exerce uma atividade profissional de natureza 
pública, que tem dimensão coletiva e pessoal e implica, 
simultaneamente, autonomia e responsabilidade. O papel 
docente vai além da transmissão de conteúdos. Acerca 
desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A atividade profissional do professor é essencialmente 

técnica e intelectual, por isso o ensino deve ser neutro 
e as subjetividades descartadas. 

(B) A atuação principal desse profissional é a docência, 
mas ele pode participar de outras esferas da instituição 
escolar, desde que o diretor concorde. 

(C) O desenvolvimento profissional permanente é 
necessidade intrínseca da atuação e, por isso, um 
direito de todos os professores.  

(D) O trabalho do professor visa ao desenvolvimento dos 
alunos como pessoas, priorizando a transmissão de 
conhecimentos e a inserção dos discentes no mercado 
de trabalho.  

(E) O desenvolvimento de competências profissionais 
exige metodologias pautadas na racionalidade técnica, 
que privilegia a prática ou o ativismo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Texto I, para responder às questões 25 e 26. 
 

Toda educação consiste em um esforço contínuo para 
impor à criança maneiras de ver, sentir e agir, as quais ela 
não desenvolveria espontaneamente. Desde os primeiros 
anos de vida, a criança é forçada a comer, beber, dormir em 
horas regulares; é coagida a ter hábitos higiênicos, a ser 
calma e obediente; mais tarde, é levada a aprender a pensar 
nos demais, a respeitar usos e conveniências, a trabalhar 
etc. Se, com o tempo, essa coerção deixa de ser sentida, é 
porque pouco a pouco dá lugar a hábitos, a tendências 
internas que a tornam desnecessária, mas que não a 
substituem senão porque dela derivam. É verdade que, 
segundo Spencer, uma educação racional deveria reprovar 
tais procedimentos e deixar a criança agir em plena 
liberdade; mas, como essa teoria pedagógica nunca foi 
praticada por nenhum povo conhecido, constitui apenas uma 
aspiração pessoal, não sendo fato que possa ser oposto aos 
que já foram expostos. Ora, estes últimos se tornam 
particularmente instrutivos quando se considera que a 
educação tem justamente por objeto formar o social; pode-se 
então perceber, como que em um resumo, de que maneira 
esse ser se constituiu por meio da história. A pressão de 
todos os instantes que sofre a criança é a própria pressão do 
meio social, tendendo a moldá-la à sua imagem, pressão de 
que tanto os pais quanto os mestres são apenas os 
representantes e os intermediários. 
 
QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
Levando em conta as ideias apresentadas, percebe-se que o 
texto é um trecho de uma obra de 
 
(A) Karl Marx. 
(B) Émile Durkheim. 
(C) Max Weber. 
(D) Spencer. 
(E) Engels. 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
De acordo com o texto, é correto afirmar que 
 
(A) os pais e os mestres, no processo educativo, ocupam 

um papel principal e a sociedade, um papel 
secundário. 

(B) a educação não é um fato social. 
(C) a educação dá-se socialmente, a partir de um processo 

espontâneo, sobretudo na infância. 
(D) a educação não se dá socialmente e sim por meio de 

internalizações individuais. 
(E) a educação é um fato social. 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 
Acerca das ideias weberianas e das motivações para a ação 
social, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Há apenas um tipo puro de ação social. 
(B) Há apenas dois tipos puros de ação social: ação 

racional com relação a fins e ação racional com relação 
a valores. 

(C) Há apenas três tipos puros de ação social: ação 
racional com relação a fins, ação racional com relação 
a valores e ação tradicional.  

(D) Há quatro tipos puros de ação social: ação racional 
com relação a fins, ação racional com relação a 
valores, ação tradicional e ação afetiva.  

(E) Tendo uma metodologia compreensivista, Weber não 
cria tipos de ações, já que cada indivíduo tem sua 
motivação. 

QUESTÃO 28 ____________________________________  
 
A respeito dos fundamentos teórico-metodológicos de Max 
Weber, é correto afirmar que o ponto de partida de sua 
análise é a compreensão do sentido 
 
(A) da ação (social) dos indivíduos, daí o método ser 

denominado “compreensivo”. 
(B) da ação das classes sociais, daí o método ser 

denominado “compreensivo”. 
(C) da ação das classes sociais, daí o método ser 

denominado “dialético”. 
(D) dos fatos sociais, daí o método ser denominado 

“compreensivo”. 
(E) da ação dos grupos sociais, independentemente dos 

indivíduos, daí o método ser denominado 
“compreensivo”. 

 
 
QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
As obras (1) As formas elementares da vida religiosa;  
(2) A ética protestante e o espírito do capitalismo;  
(3) O capital e (4) Economia e sociedade são, 
respectivamente, de autoria de 
 
(A) Durkheim; Karl Marx; Max Weber e Karl Marx. 
(B) Durkheim; Max Weber; Karl Marx e Max Weber. 
(C) Karl Marx; Max Weber e Karl Marx e Durkheim. 
(D) Durkheim; Durkheim; Max Weber e Max Weber. 
(E) Karl Marx; Max Weber; Durkheim e Karl Marx. 
 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
Acerca das origens do pensamento sociológico, é correto 
afirmar que os primeiros sistematizadores da ciência 
sociológica insistiam na 
 
(A) neutralidade e na objetividade das observações, da 

coleta e do trato dos dados investigados, sobretudo por 
parte de Karl Marx. Ainda que posteriormente tenham 
sido denunciados seus excessos, o positivismo foi, 
nesse momento, o principal responsável e a marca da 
cientificidade presente nos estudos sociológicos. 

(B) neutralidade e na objetividade das observações, da 
coleta e do trato dos dados investigados. Ainda que 
posteriormente tenham sido denunciados seus 
excessos, o positivismo foi, nesse momento, o principal 
responsável e a marca da cientificidade presente nos 
estudos sociológicos. 

(C) parcialidade e na objetividade das observações, da 
coleta e do trato dos dados investigados, sobretudo por 
parte de Durkheim. Ainda que posteriormente tenham 
sido denunciados seus excessos, o positivismo foi, 
nesse momento, o principal responsável e a marca da 
cientificidade presente nos estudos sociológicos. 

(D) neutralidade e na objetividade das observações, da 
coleta e do trato dos dados investigados. O positivismo 
não foi, nesse momento, o principal responsável e a 
marca da cientificidade presente nos estudos 
sociológicos. 

(E) neutralidade e na objetividade das observações, da 
coleta e do trato dos dados investigados. O principal 
responsável e a marca da cientificidade presente nos 
estudos sociológicos foi o materialismo histórico. 
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Texto II, para responder à questão 31. 
 

À primeira vista, a mercadoria parece ser coisa trivial, 
imediatamente compreensível. Analisando-a, vê-se que ela é 
algo muito estranho, cheio de sutilezas metafísicas e 
argúcias teológicas. Como valor de uso, nada há de 
misterioso nela, quer a observemos sob o aspecto que se 
destina a satisfazer necessidades humanas, com suas 
propriedades, quer sob o ângulo de que só adquire essas 
propriedades em consequência do trabalho humano. É 
evidente que o ser humano, por sua atividade, modifica do 
modo que lhe é útil a forma dos elementos naturais. A 
mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as 
características sociais do próprio trabalho dos homens, 
apresentando-as como características materiais e 
propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho.   
 

Autoria de um clássico da sociologia (com adaptações). 
 
Texto III, para responder à questão 31. 
 

O coronel, antes de ser um líder político, é um líder 
econômico, não necessariamente, como se diz sempre, o 
fazendeiro que manda nos seus agregados, empregados ou 
dependentes. O vínculo não obedece a linhas tão simples, 
que se traduziriam no mero prolongamento do poder privado 
na ordem. Ocorre que o coronel não manda porque tem 
riqueza, mas manda porque se lhe reconhece esse poder, 
em um pacto não escrito. 
 

R. Faoro. Os donos do poder. Porto Alegre: Globo, 
v. 2, 1973, p. 622 (com adaptações). 

 
QUESTÃO 31_____________________________________ 
 
De acordo com os textos II e III, é correto afirmar que o 
 
(A) autor do texto II é Marx, e, no texto III, o papel exercido 

pelo coronel enquadra-se no conceito de anomia social 
de Durkheim.  

(B) texto II, por destacar o conceito de mercadoria, é de 
autoria de Weber, e o texto III enfatiza um dos tipos de 
dominação criado por Durkheim. 

(C) autor do texto II é Marx, e o texto III apresenta um dos 
tipos de dominação criado por Max Weber. 

(D) texto II, por destacar o conceito de mercadoria, é de 
autoria de Marx, e o texto III destaca um dos tipos de 
dominação criado também por Marx. 

(E) texto II, por destacar o conceito de mercadoria, é de 
autoria de Weber, e o texto III destaca um dos tipos de 
dominação criado também por Weber. 

 
QUESTÃO 32_____________________________________ 
 
No que diz respeito ao conceito de mais-valia, é correto 
afirmar que 
 
(A) corresponde ao lucro, retido pelo capitalista, resultante 

da diferença entre o que ele paga pela mão de obra e 
o valor que ele cobra pela mercadoria produzida por 
essa força de trabalho, em síntese: fração do trabalho 
não paga. 

(B) remete ao estado da sociedade em que desaparecem 
os padrões normativos de conduta e de crença, e o 
indivíduo, em conflito íntimo, encontra dificuldade para 
conformar-se às contraditórias exigências das normas 
sociais. 

(C) foi cunhado inicialmente por Max Weber e depois por 
Karl Marx. 

(D) é a ação ou o efeito de desenvolver, nos indivíduos de 
uma comunidade, o sentimento coletivo, o espírito de 
solidariedade social e de cooperação. 

(E) foi cunhado inicialmente por Durkheim na obra 
A divisão social do trabalho. 

QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
Em relação ao conceito durkheimiano de anomia, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Ação ou efeito de desenvolver, nos indivíduos de uma 

comunidade, o sentimento coletivo, o espírito de 
solidariedade social e de cooperação. 

(B) Ação desintegradora dos laços sociais fundamentados 
na ideia de antagonismo das classes sociais e na 
concentração do poder econômico e político. 

(C) Ação integradora dos laços sociais fundamentados na 
ideia de solidariedade entre as classes sociais. 

(D) Tem como base a solidariedade e o respeito entre os 
membros de um determinado grupo social no conjunto 
da sociedade. 

(E) Estado da sociedade em que desaparecem os padrões 
normativos de conduta e de crença; e o indivíduo, em 
conflito íntimo, encontra dificuldade para conformar-se 
às contraditórias exigências das normas sociais. 

 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________  
 

O que esses dados estatísticos expressam é a 
tendência ao suicídio pela qual cada sociedade é 
coletivamente afligida. Não nos é possível dizer atualmente 
em que consiste essa tendência, se ela é um estado  
sui generis da alma coletiva, com realidade própria, ou se 
representa apenas uma soma de estados individuais. 
Embora as considerações precedentes sejam dificilmente 
conciliáveis com esta última hipótese, reservamos o 
problema, que será tratado ao longo desta obra. Seja o que 
for que se pense a esse respeito, o fato é que essa tendência 
existe, por uma razão ou por outra. Cada sociedade se 
predispõe a fornecer um contingente determinado de mortes 
voluntárias.  
 

Émile Durkheim. O suicídio: estudo de sociologia. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 24. 

 
Considerando o estudo sociológico durkheimiano acerca do 
suicídio, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O suicídio não foi estudado com fundamento no 

conceito de fato social, pois sua natureza é apenas 
individual. 

(B) A partir de uma tipologia dos suicidas, Durkheim 
procurou, uma vez mais, distinguir a sociologia de 
outras ciências que têm o homem como objeto. 

(C) O suicídio foi estudado com base no conceito de fato 
social, todavia foi constatado que suas causas são 
apenas de ordem individual. 

(D) Durkheim verificou que, na Europa da sua época, o 
suicídio altruísta constituía um altíssimo percentual dos 
casos.  

(E) Durkheim concluiu que, na Europa da sua época, só 
havia casos de suicídio egoísta. 
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Texto IV, para responder às questões 35 e 36. 
 

As sociedades primitivas são sociedades sem Estado: 
esse julgamento, de fato, em si mesmo correto, na verdade 
dissimula uma opinião, um juízo de valor, que prejudica 
imediatamente a possibilidade de constituir uma Antropologia 
política como ciência rigorosa. O que de fato se enuncia é 
que as sociedades primitivas estão privadas de alguma  
coisa — o Estado — que lhes é, tal como a qualquer outra 
sociedade — a nossa, por exemplo — necessária. Essas 
sociedades são, portanto, incompletas. Não são exatamente 
verdadeiras sociedades — não são policiadas —, e 
subsistem na experiência talvez dolorosa de uma falta — 
falta do Estado — que nelas tentariam, sempre em vão, 
suprir. Já se percebeu que, quase sempre, as sociedades 
arcaicas são determinadas de maneira negativa, sob o 
critério da falta: sociedades sem Estado, sociedades sem 
escrita, sociedades sem história. Mas, por outro lado, deve 
ser levado em consideração que nestas sociedades a 
relação do poder com a troca, por ser negativa, não deixa de 
mostrar que é no nível mais profundo da estrutura social, 
lugar da constituição inconsciente das suas dimensões, de 
onde advém e onde se encerra a problemática desse poder. 
Em outros termos, é a própria cultura, como diferença maior 
da natureza, que se investe totalmente na recusa desse 
poder. Elas pressentiram muito cedo que a transcendência 
do poder encerra para o grupo um risco mortal, que o 
princípio de uma autoridade exterior e criadora de sua própria 
legalidade é uma contestação da própria cultura; descobrindo 
o grande parentesco do poder e da natureza, como dupla 
limitação do universo da cultura, as sociedades indígenas 
souberam inventar um meio de neutralizar a violência da 
autoridade política. 
 

P. Clastres. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1978, p. 133-4 (com adaptações). 

 
 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 
Com base no texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nas sociedades indígenas, as relações de poder são 

similares, mesmo com outras roupagens, às relações 
de poder das sociedades com Estado.  

(B) Nas sociedades sem Estado, a recusa à centralização 
do poder deve-se à existência de mitos específicos que 
identificam a autoridade política a seres demiúrgicos. 

(C) As sociedades primitivas não possuem Estado, em 
decorrência do tíbio desenvolvimento das instituições 
políticas, por demais atreladas aos laços de 
parentesco. 

(D) O autor faz uma defesa clara do etnocentrismo das 
análises feitas a respeito das sociedades sem Estados, 
sem se dar ao trabalho de apresentar particularidades 
destas. 

(E) O autor faz uma crítica ao etnocentrismo das análises 
feitas a respeito das sociedades sem Estados e 
apresenta particularidades destas últimas. 

QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
A respeito do papel do Estado na sociedade capitalista, é 
correto afirmar que 
 
(A) o Estado, segundo Marx, representa os interesses da 

burguesia. 
(B) o Estado é, de acordo com Durkheim, depois da 

família, a principal instituição ordenadora da coesão 
social. 

(C) o Estado, para Weber, só pode exercer sua força legal 
quando houver um consentimento das duas principais 
instituições sociais: a Igreja e a família. 

(D) o Estado, para Marx, cria condições legais para que a 
classe trabalhadora possa fazer a revolução. 

(E) Durkheim discorda de Clastres no que se refere à não 
existência de Estado nas sociedades indígenas. 

 
 
QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
No que se refere ao conceito de capital cultural, criado por 
Bourdieu e Passeron, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Esse conceito refere-se à competência cultural e 

linguística socialmente herdada, sobretudo da família, 
e que facilita o desempenho na escola. 

(B) O capital cultural, que se refere aos bens ideológicos e 
culturais, só pode ser conquistado pelos alunos a partir 
do seu esforço individual. A família tem papel 
secundário nesse processo de formação. 

(C) Tal conceito refere-se aos elementos da cultura que 
são passados pela família e que são distribuídos de 
maneira equitativa na sociedade. 

(D) O capital cultural está relacionado diretamente a 
aspectos psicológicos e afetivos individuais. Exemplo 
disso é o bom desempenho de estudantes de classes 
populares com um excelente desempenho escolar. 

(E) Trata-se de um conceito que se refere ao acúmulo de 
capital econômico dos pais e é observado 
especialmente pelas posses materiais. 

 
 
QUESTÃO 38 _____________________________________  
 
A maioria dos teóricos marxistas compartilhava a mesma 
posição estruturalista com relação à educação. Houve 
algumas exceções, Gramsci foi uma delas. De acordo com o 
pensamento gramsciniano a respeito da educação, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) A ideologia desempenha um papel-chave porque apoia 

a ordem social existente, assim não pode haver um 
meio de conscientização via educação escolar. 

(B) Embora os professores sejam também intelectuais, por 
serem funcionários do Estado, eles não podem 
trabalhar na construção de uma contra-hegemonia 
ética e cultural. 

(C) A educação escolar é um aparelho ideológico do 
Estado, mas apenas após a revolução pode se 
transformar em uma instituição conscientizadora do 
operariado. 

(D) Apesar de estar a serviço da classe dominante, a 
educação escolar poderia ser usada para fins mais 
nobres. Assim, ela poderia assumir um papel de 
protagonismo relativo na mudança social. A relação 
entre superestrutura e infraestrutura não se dá apenas 
e unicamente em uma direção. 

(E) A educação escolar é considerada um meio 
privilegiado e fundamental, utilizado pela classe 
dominada para que a conscientização das massas 
aconteça.   
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Texto V, para responder às questões 39 e 40. 
 

A ideia de que as crianças, pela sua própria vivência, 
podem chegar a conhecimentos mais elaborados é 
inconsistente. A ideia de aprender a aprender, no sentido de 
que as crianças devem se desenvolver para a autonomia, é 
pedagogicamente importante. Entendo, como afirmava o 
filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937), que o processo 
educativo vai da anomia à autonomia pela mediação da 
heteronomia. Na heteronomia entra o papel da educação, a 
importância de os adultos, os professores darem direções, 
indicarem o que é secundário e o que é essencial, os 
conhecimentos fundamentais a serem dominados, a partir 
dos quais as novas gerações ganharão autonomia. Caso se 
acredite que, pautadas em suas próprias vivências e nas 
relações entre si, as crianças vão desenvolver 
conhecimentos elaborados, sistemáticos, ficaremos nesse 
lusco-fusco, nesse início de verdade e de erro que é o senso 
comum, que está posto e invadindo as escolas. Somam-se a 
essas ideias as condições precárias de trabalho dos 
professores, que vão para as escolas e têm de trabalhar com 
número grande de alunos, em condições de violência, de 
pressão do tráfico, com salários baixos e essas ideias 
diluidoras. Que qualidade podemos atingir com isso? 
Inevitavelmente, os resultados, do ponto de vista do domínio 
do conhecimento, da formação educativa, serão precários. 
 

Motor do desenvolvimento. Entrevista do Prof. Dr. Demerval 
Saviani. Internet: <http://revistaeducacao.uol.com.br> 

(com adaptações). Acesso em 25/11/2008. 
 
Texto VI, para responder às questões 39 e 40. 
 

O problema da educação no mundo moderno está no 
fato de, por sua natureza, não poder esta abrir mão nem da 
autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, apesar disso, a 
caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela 
autoridade nem tampouco mantido coeso pela tradição.  
A educação é o ponto em que decidimos se amamos o 
mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por 
ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, 
não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens.  
A educação é, também, a prática em que decidimos se 
amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de 
nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e 
tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de 
empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, 
preparando-as, em vez disso, com antecedência, para a 
tarefa de renovar um mundo comum. 
 

Hannah Arendt. A crise na educação. Entre o passado e o futuro. 
São Paulo: Perspectiva, 1972, p. 245-7 (com adaptações). 

 
 
QUESTÃO 39_____________________________________ 
 
Acerca do processo educativo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A autoridade e a tradição são elementos deteriorantes 

de uma educação de qualidade e democrática.   
(B) A crise na educação está relacionada à crise da 

autoridade e à tradição no mundo moderno, bem como 
à deterioração de meios e condições para se renovar o 
processo educativo. 

(C) Arendt advoga que a autoridade na modernidade já 
não existe e nem precisa ser resgatada no processo 
educativo. 

(D) Arendt e Saviani possuem ideias opostas quanto ao 
papel da autoridade na educação. 

(E) Saviani defende a ideia de que a educação só ocorre 
democraticamente se houver um processo de 
indistinção dos papéis e responsabilidades entre as 
gerações. 

QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
Com base nos textos e em uma perspectiva emancipadora 
de educação, é correto afirmar que 
 
(A) os autores advogam que as crianças e os jovens 

possuem um papel insubstituível na educação das 
velhas gerações e que, se eles se furtarem a cumpri-lo, 
trarão danos para essas velhas gerações e para a 
sociedade. 

(B) há uma demanda igualitária e de semelhança de 
papéis entre as gerações, sem a necessidade de se 
criar uma autoridade no processo educacional. 

(C) os autores advogam que os adultos possuem um papel 
insubstituível na educação das novas gerações e que, 
se eles se furtarem a cumpri-lo, trarão danos para 
essas novas gerações e para a sociedade. 

(D) os autores defendem a ideia de que as crianças são 
uma tabula rasa. 

(E) os autores preconizam que as crianças e os jovens 
detêm a possibilidade de renovação do mundo e que 
nas mãos desses devem ser depositadas pelos adultos 
tal responsabilidade, liberando-se assim os adultos do 
processo educativo. 

 
 
QUESTÃO 41 ____________________________________  
 
O diálogo é elemento central na obra de Paulo Freire. Isso é 
fruto de seu posicionamento político-ideológico, que enxerga 
o ser humano como um sujeito de relação e intervenção na 
história. Com base no pensamento freiriano a respeito do 
processo de ensino-aprendizagem, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Em uma relação dialógica, os professores devem 

assumir uma posição assimétrica de autoridade com 
seus alunos, evitando confusões de direcionamento. 
O professor, como representante do Estado, deve ser 
aquele que ensina; e o aluno, aquele que aprende. 

(B) O processo de ensino-aprendizagem acontece de 
forma bilateral, tendo o educando como centro da 
dinâmica de ensino-aprendizagem e o educador com 
um papel secundário. 

(C) Apesar de existirem diferenças entre os papéis sociais, 
educador e educando devem se colocar em uma 
posição dialógica, em constante interação um com o 
outro. Duvidar, questionar e dialogar são elementos 
que compõem uma educação bilateral, em que aquele 
que ensina aprende e o que aprende ensina. 

(D) Uma educação dialógica é aquela que liberta o sujeito 
de sua condição histórica de opressão, 
conscientizando-o. Esse tipo de educação acontece 
somente em instituições formais de ensino. Exemplo 
disso é a educação de jovens e adultos, que tem sua 
base em Freire, principalmente no que se refere à 
palavra-geradora. 

(E) O processo ensino-aprendizagem está centrado no 
educador, que deve propiciar uma interação dialogal 
com o discente quando avaliar que seja educativo. 
Pela diferença geracional e de papéis, o discente não 
pode ter a palavra quando desejar. 
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Texto VII, para responder à questão 42. 
 

Os mecanismos de provimento do cargo de diretor 
escolar são reveladores das concepções de gestão 
democrática adotadas pelos sistemas de ensino. As escolas 
públicas brasileiras tradicionalmente tiveram seu provimento 
efetivado por nomeação do governador ou do prefeito, em 
geral por meio de indicações feitas pelos titulares das 
Secretarias de Educação ou das lideranças  
político-partidárias das respectivas regiões. A interferência 
política no ambiente escolar permitiu que o clientelismo 
político tivesse, na escola, um campo fértil para seu 
crescimento. Para o político profissional, ter o diretor escolar 
como aliado político é ter a possibilidade de deter 
indiretamente o controle de uma instituição pública que 
atende diretamente parte significativa da população. Para o 
diretor, gozar da confiança da liderança política é ter a 
possibilidade de usufruir do cargo público. Estabelecem-se, 
dessa maneira, as condições de troca de favores que 
caracterizam o patrimonialismo na ocupação do emprego 
público. Essa forma de provimento, que denominei 
indicação, baseia-se na confiança pessoal e política dos 
padrinhos e não na capacidade própria dos indicados, 
ficando distante da ordenação impessoal que caracteriza a 
administração burocrática. A exoneração segue, nesse 
sentido, a mesma lógica. À medida que o beneficiado com o 
cargo perde a confiança política do padrinho, a exoneração é 
acionada como consequência natural, como o despojamento 
de um privilégio. 
 

Erasto Fortes Mendonça. Estado patrimonial e gestão democrática 
do ensino público no Brasil. In: Educação & Sociedade,  

ano XXII, n.º 75, ago./2001, p. 88-9 (com adaptações). 
 
Texto VIII, para responder à questão 42. 
 

Os sistemas escolares são burocracias, organizações 
fundamentadas na autoridade legal. A educação pode servir 
de marca de identificação de um grupo de status, assim 
como critério de seleção que não está necessariamente 
ligado à competência. A educação é um recurso utilizado 
pelos grupos sociais em sua competição pela riqueza, 
prestígio e poder.  

Autoria de um clássico da sociologia.  
 
QUESTÃO 42_____________________________________ 
 
Ao relacionar os textos, é correto afirmar que, 
 
(A) em ambos, encontram-se ideias weberianas acerca do 

sistema escolar que propiciam uma análise sociológica 
da realidade educacional. 

(B) em ambos, encontram-se ideias marxistas acerca do 
sistema escolar que propiciam uma análise sociológica 
da realidade educacional.  

(C) em ambos, encontram-se ideias durkheimianas acerca 
do sistema escolar que propiciam uma análise 
sociológica da realidade educacional. 

(D) embora o texto VIII tenha sido extraído de um clássico, 
a afirmação carece de uma atualização para a 
realidade educacional brasileira, pois, já tendo sido 
universalizado o acesso à escola, não há, na educação 
escolar, marca de identificação de um grupo de status. 

(E) em ambos, há um equívoco na afirmação de que os 
sistemas educacionais, na realidade, quando 
selecionam, não o fazem com base em critérios 
necessariamente ligados à competência. 

QUESTÃO 43 ____________________________________  
 
No início da década de 60 do século passado, surgiram 
diversos movimentos de educação popular no Brasil, 
preocupados com a promoção do povo advinda da 
conscientização política. A ênfase desses grupos ora era 
colocada na alfabetização, ora na educação de base, mas 
sempre no sentido de difusão e preservação da cultura. 
Desses movimentos, nasceu uma teoria educacional de 
alfabetização, original e inovadora, que posteriormente teve 
repercussão mundial. Com o golpe militar de 1964, a maior 
parte dessas atividades foi extinta por ser vista como 
subversiva. Um dos educadores que se destacaram nesses 
movimentos foi 
 
(A) Anísio Teixeira. 
(B) Lourenço Filho. 
(C) Fernando Azevedo. 
(D) Paulo Freire. 
(E) Fernando Henrique Cardoso. 
 
 
QUESTÃO 44 ____________________________________  
 

O mínimo que se exige de um educador é que seja 
capaz de refletir a respeito da história da sua disciplina, de 
interrogar os sentidos vários do trabalho histórico, de 
compreender as razões que conduziram à profissionalização 
do seu campo acadêmico. O mínimo que se exige de um 
educador é que seja capaz de sentir os desafios do tempo 
presente, de pensar a sua ação nas continuidades e nas 
mudanças do trabalho pedagógico, de participar criticamente 
na construção de uma escola mais atenta às realidades dos 
diversos grupos sociais. 
 

António Nóvoa. Entrevista. Centro de Referência em Educação 
Mário Covas. Internet: <www.crmariocovas.sp.gov.br> 

(com adaptações). Acesso em 19/10/2004. 
 
Tendo como base as ideias de Nóvoa e de um processo de 
ensino-aprendizagem emancipatório na área de sociologia, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na elaboração do plano de aula de sociologia para o 

ensino fundamental e médio, o professor deve 
considerar apenas os clássicos da área, sem relação 
com a atualidade, pois os clássicos falam por si. 

(B) Na elaboração do plano de aula de sociologia para o 
ensino fundamental e médio, o professor deve atender 
às necessidades de novos conteúdos apresentadas 
pelos estudantes e pela realidade, sem uma 
necessária intenção de relacioná-los com a sociologia. 

(C) Na elaboração do plano de aula de sociologia para o 
ensino fundamental e médio, o professor deve atender 
apenas aos temas e interesses dos estudantes, pois 
uma pedagogia moderna não é centrada no professor.  

(D) Devido à imaturidade intelectual dos estudantes, 
somente o professor é que tem condições de definir no 
seu plano de aula de sociologia o que é o melhor; não 
deve cair no engodo de uma pseudoigualdade no 
processo de ensino-aprendizagem.  

(E) Na elaboração do plano de aula de sociologia para o 
ensino fundamental e médio, o professor deve atender 
às necessidades de novos conteúdos apresentadas 
pelos estudantes e pela realidade, atentando para a 
necessária abordagem sociológica. 
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Texto IX, para responder às questões 45 e 46. 
 

Quando ouvimos, de todos os lados, a exigência de 
uma adoção de currículos regulares e exames especiais, a 
razão disso é, decerto, não uma sede de educação surgida 
subitamente, mas o desejo de restringir a oferta dessas 
posições e sua monopolização pelos donos dos títulos 
educacionais. Hoje, o exame é o meio universal desse 
monopólio e, portanto, os exames avançam irresistivelmente.  

 
Max Weber. Burocracia. In: Ensaios de Sociologia. 2.ª ed. 

Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1971, p. 279. 

 
Texto X, para responder às questões 45 e 46. 
 

A educação e as suas instituições sofrem, ademais, a 
ação das forças sociais que o desenvolvimento brasileiro 
vem liberando. A educação de tipo acadêmico e livresco não 
está sendo procurada pela população brasileira, em virtude 
dos ensinamentos que ministra, mas pelas vantagens que 
oferece e pela maior facilidade dos seus estudos. De modo 
que nem professores nem alunos lá estão seriamente a 
buscar sequer os próprios objetivos caracterizadores da 
escola, o que leva a uma complacente redução desses 
mesmos objetivos à passagem nos exames. A escola se faz 
intrinsecamente ineficiente, se assim nos podemos 
pronunciar, pois não é peixe nem carne, reduzindo-se a uma 
série de estudos disparatados e inconsequentes, se não 
forem nocivos.  
 

Anísio Teixeira. Educação e a crise brasileira. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 1956, p. 40-1. 

 
 
QUESTÃO 45_____________________________________ 
 
Segundo Weber e Teixeira, é correto afirmar que 
 
(A) as ideias dos pensadores confluem apenas em relação 

ao fato de os exames serem, hoje, uma realidade 
presente no sistema de ensino; quanto às outras 
ideias, há divergência entre eles.  

(B) se a realidade dos exames é um fato, os professores 
devem adequar suas aulas ao modelo, pois assim 
garantirão uma educação de qualidade. 

(C) ter títulos educacionais significa ter distinção e, 
consequentemente, sede de educação. 

(D) os exames são indispensáveis em uma sociedade que 
se preocupa mais em classificar e distinguir que 
efetivamente em educar. 

(E) não há processo educativo de qualidade, quer seja 
escolar ou extraescolar, sem exames que forneçam 
titulação. 

 
 
QUESTÃO 46_____________________________________ 
 
A respeito da relação entre avaliação e processo de  
ensino-aprendizagem, segundo Weber e Teixeira, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Weber e Teixeira são contrários a qualquer tipo de 

avaliação. 
(B) Os objetivos da educação escolar não devem se 

restringir a exames. 
(C) Classificar e distinguir são metas a serem alcançadas 

por uma escola e um professor que queiram educar.  
(D) Somente as autoavaliações são educativas. 
(E) As avaliações devem ocorrer, tendo em vista a meta da 

escola, que é educar; mas devem se restringir a um 
tipo, tempo e espaço de atividade escolar. 

QUESTÃO 47 ____________________________________  
 

Se, no entanto, meu discurso é decepcionante, e às 
vezes até mesmo deprimente, não é porque eu tenha 
qualquer prazer em desencorajar, ao contrário. É que o 
conhecimento das realidades leva ao realismo. Uma das 
tentações do ofício de sociólogo é aquilo que os próprios 
sociólogos chamaram de sociologismo, isto é, tentação de 
transformar as leis ou as regularidades históricas em leis 
eternas. Daí a dificuldade em comunicar os produtos da 
pesquisa sociológica. Temos de situar-nos constantemente 
entre dois papéis: de um lado, o de desmancha-prazeres e 
de outro, o de cúmplice da utopia. 
 

P. Bourdieu. Questões da sociologia. Rio de Janeiro:  
Marca Zero Limitada, 1983. 

 
De acordo com o texto, é correto afirmar que o sociólogo, 
professor de sociologia, deve 
 
(A) priorizar o realismo.  
(B) priorizar o utopismo.   
(C) afirmar o sociologismo. 
(D) cumprir o seu papel de desconstrutor de 

pseudorrealidades e afirmar a possibilidade de novas 
formas de pensar e de agir em sociedade. 

(E) abdicar do exercício do utopismo, uma vez que este é 
inviável.  

 
 
QUESTÃO 48 ____________________________________  
 

O aprendizado do ensinante, ao ensinar, não se dá 
necessariamente por meio da retificação que o aprendiz lhe 
faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante, ao 
ensinar, verifica-se à medida que o ensinante, humilde, 
aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o 
pensado, rever-se em suas posições; à medida que procura 
envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes 
caminhos e veredas, que ela os faz percorrer. Alguns desses 
caminhos e algumas dessas veredas, que a curiosidade às 
vezes quase virgem dos alunos percorre, estão grávidas de 
sugestões, de perguntas que não foram percebidas antes 
pelo ensinante. Mas agora, ao ensinar, não como um 
burocrata da mente, mas reconstruindo os caminhos de sua 
curiosidade — razão por que seu corpo consciente, sensível, 
emocionado, abre-se às adivinhações dos alunos, à sua 
ingenuidade e à sua criatividade — o ensinante que assim 
atua tem, no seu ensinar, um momento rico de seu aprender. 
O ensinante aprende primeiro a ensinar, mas aprende a 
ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo 
ensinado. 
 

Internet: <www.scielo.br> (com adaptações). Acesso em 20/3/2012. 
 
Acerca das ideias apresentadas no texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Trata-se de uma visão positivista da ação docente. 
(B) Trata-se de uma visão que privilegia a transmissão do 

conteúdo na ação docente. 
(C) Há uma perspectiva dialogal entre o docente e o 

discente no processo de ensino e aprendizagem. 
(D) Trata-se de uma concepção contrária ao pensamento 

de Paulo Freire. 
(E) O discente, por ser passivo no processo de 

aprendizagem, requer um docente sensível.  
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QUESTÃO 49_____________________________________________________________________________________________  
 
A teoria da escola como violência simbólica, anunciada por Pierre Bourdieu, afirmava basicamente que 
 
(A) a escola é uma forma institucional que só pode se afirmar historicamente após uma longa luta simbólica contra a alienação 

imposta pela religião. 
(B) os símbolos culturais veiculados pela escola municiam os alunos para as lutas contra a violência das classes dominantes. 
(C) os conteúdos e valores, explícitos ou latentes, veiculados pela escola estão distanciados da vida dos alunos, impondo uma 

cultura (simbólica) alienada e, nesse sentido, exercendo uma espécie de violência. 
(D) a maior parte dos intelectuais foi vítima da violência simbólica escolar e, no entanto, isso não lhe impediu a formação 

intelectual, o que leva à conclusão de que a teoria era uma criação do radicalismo pedagógico. 
(E) a violência social pode ser resolvida com medidas pedagógicas no âmbito escolar. 
 
 
Texto XI, para responder à questão 50. 
 

 
 

Internet: <http://veja.abril.com.br>. Acesso em 25/8/2011. 
Texto XII, para responder à questão 50. 
 
Art. 36: O currículo de ensino médio observará o disposto na Seção I do presente capítulo e as seguintes diretrizes: 
I – destacará a educação tecnológica, a compreensão do significado da ciência [...] o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura [...]. 
III – [...] 
§ 1.º Os conteúdos e as formas de avaliação serão organizadas de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:  
[...] 
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 
 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/1996 (com adaptações). 
 
QUESTÃO 50_____________________________________________________________________________________________  
 
Para que o estudante ao final do ensino médio tenha o domínio dos conhecimentos de sociologia necessários ao exercício da 
cidadania, é correto afirmar, com base nos textos, que o 
 
(A) aluno será desatualizado e dificilmente terá instrumentos para o exercício da cidadania, se o professor não usar todos os 

recursos tecnológicos apresentados no texto XI. 
(B) professor terá uma postura tradicional e contrária à que advoga o texto XII, se não usar todos os recursos tecnológicos 

apresentados no texto XI. 
(C) texto XII é ingênuo, pois é consenso geral que a melhor avaliação é a avaliação centrada no conteúdo formal, e que o 

verdadeiro exercício da cidadania não ocorre em sala de aula ou na escola, mas fora de seus muros. 
(D) texto XII é ingênuo, pois é sabido que toda forma de avaliação é contrária ao exercício da cidadania, já que nasce apenas 

do polo dominante da relação: o professor.  
(E) exercício da cidadania deve ser potencializado pelos diversos usos da tecnologia, que não caracterizam a aula como 

tradicional ou moderna, assim como o texto XI não esgota todos os recursos tecnológicos acessíveis. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO 
 
 O texto tem o objetivo de avaliar conteúdos relacionados a conhecimentos básicos, capacidade de expressão na 
modalidade escrita e uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Você deverá produzir, a partir 
do tema proposto, um texto, com extensão máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, 
consistência, concisão e aderência às normas do registro formal. 

 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com 
material transparente. 

 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter nenhuma palavra ou marca que 
identifique o candidato, sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no 
espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação do texto. 

 O uso de título será considerado como identificação do candidato; acarretando, assim, a anulação do texto. 

 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para 
rascunho neste caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para avaliação. 

 
TEMA 

 
O Brasil é uma das dez maiores economias do mundo, mas em indicadores sociais ele está ao lado de 

Botsuana e Moçambique: 30 milhões vivem em estado de miséria; 80 milhões não conseguem consumir as  
2.240 calorias mínimas exigidas para uma vida normal. O subemprego é uma realidade da grande maioria das 
famílias: faxineiras, camelôs, lavadores de carro, pedreiros, pintores, eletricistas ocasionais são comuns. Tais 
pessoas apresentam baixo nível de consumo e renda e baixo nível educacional, sendo incapazes de acompanhar 
seus filhos e dar uma boa assistência a eles.  
 

Internet: <http://filosofonet.wordpress.com> (com adaptações). 

 
Oito importantes metas das vinte do Plano Nacional da Educação (PNE): 

 
Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos. 
Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 

2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária. 
Meta 4 – Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino. 
Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. 
Meta 6 – Oferecer Educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de Educação Básica. 
Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar mínimo de 12 anos 

de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, bem 
como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. 

Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015; erradicar, 
até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 17 – Valorizar o magistério público da Educação Básica a fim de aproximar o rendimento médio do 
profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio dos demais profissionais 
com escolaridade equivalente. 
 

Internet: <fne.mec.gov.br> (com adaptações). 

 
Considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do 
seguinte tema Educação: realidade e desafios. No texto aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 
a) cenário atual da educação pública no Brasil; e 
b) propostas para os desafios futuros da educação no Brasil. 
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