
 

 
 

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
 

107 – FONOAUDIÓLOGO 
 

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. 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR 
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O Brasil tem uma dívida com a sociedade, a mais
deletéria de suas ocorrências históricas — a escravidão.
Quando ela foi abolida, em 1888, não foi dada aos negros
livres nenhuma salvaguarda que lhes garantisse, a partir 
daquele momento, uma vida minimamente digna. Nos
Estados Unidos, logo depois da abolição, instituída em
1865, foi aprovada uma lei — “40 acres e uma mula” — que 
cedia um pedaço de terra produtiva e um animal de carga
aos libertados. A determinação caducou em pouco tempo,
mas foi um aceno de justiça, e uma preocupação com o
futuro, que inexistiu entre os brasileiros. Na semana
passada, os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiram por unanimidade (dez votos a zero) corrigir uma
parcela da herança daquele pecado original do século XIX.
O STF rechaçou uma ação proposta pelo DEM contra o
sistema de cotas da Universidade de Brasília (UnB), que
reserva 20% das vagas para autodeclarados negros e
pardos. A tese vencedora é a de que as políticas de cotas
raciais nas universidades estão de acordo com a
Constituição e são necessárias para corrigir a trajetória de
discriminação racial no Brasil. 

Louve-se a boa intenção da decisão dos juízes,
preocupados em aplainar distorções — segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os brasileiros
brancos têm dois anos a mais de escolaridade que os
pardos e negros. Mas ressalte-se um risco da unanimidade:
as cotas podem criar uma casta de profissionais que, tendo
escapado da escolha por meritocracia e beneficiando-se 
apenas da cor da pele, passem a ser vistos de modo
preconceituoso. Convém lembrar ainda que, na tentativa de
diminuir uma discrepância social — a desigualdade de
oportunidades de pobres, mesmo se sabendo que a maioria
deles é de negros —, o caminho foi uma solução racial. Há
uma armadilha embutida aí. Ficou tristemente famosa, em
2007, a esdrúxula situação de dois gêmeos univitelinos,
gerados no mesmo óvulo e, portanto, idênticos. Eles se
inscreveram no sistema de cotas da UnB por acreditar que 
se enquadravam nas regras, com pai negro e mãe branca.
Seria de esperar que ambos recebessem igual tratamento.
Não foi assim. Uma banca examinadora de raça, por
espantosa que seja sua existência, olhou as fotografias e
decidiu: um era branco e o outro não.   
 

Distorção na pele. In: Veja. Ed. 2.267, ano 45,
n.º 18, 2/5/2012, p. 73 (com adaptações).

 
QUESTÃO 1______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) A decisão do STF tem como principal característica 

quitar dívida histórica entre o Brasil e a sociedade. 
(B) Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos 

preocuparam-se em oferecer aos libertados do regime 
da escravidão garantias equivalentes àquelas 
concedidas aos brancos, de modo a corrigir as 
discriminações praticadas. 

(C) A abolição da escravidão no Brasil, em 1888, deu-se 
em momento posterior à abolição estadunidense, que 
serviu de exemplo e de inspiração para a monarquia 
governante no Brasil. 

(D) A lei aprovada pelos Estados Unidos verifica-se eficaz, 
haja vista a equidade de direitos e oportunidades até 
hoje existente na sociedade americana. 

(E) A decisão dos ministros do STF, além de repercutir no 
passado histórico do Brasil, pois visa à correção das 
práticas discriminatórias relativas à raça, refletirá no 
futuro do país. 

QUESTÃO 2 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) A decisão do STF pode, eventualmente, fazer que uma 

ação afirmativa seja transformada em prática 
discriminatória. 

(B) Ao impor solução racial, o Poder Judiciário logrou êxito 
na resolução de problema social, considerado crucial 
no Brasil. 

(C) À luz dos problemas sociais existentes no Brasil, o 
texto volta-se à questão educacional, traçando um 
quadro comparativo entre brancos, negros e índios. 

(D) Os juízes preocupam-se, essencialmente, em 
condenar os indivíduos responsáveis por práticas 
discriminatórias. 

(E) As políticas de cotas raciais, por serem praticadas por 
instituições credenciadas e capacitadas, produzirão 
resultados ilibados.  

 
 
QUESTÃO 3 _____________________________________  
 
As ideias do texto estarão preservadas e gramaticalmente 
corretas caso se substitua 
 
(A) “a mais deletéria de suas ocorrências históricas” (linhas 

1 e 2) por a mais conhecida de suas ocorrências 
históricas. 

(B) “A determinação caducou em pouco tempo” (linha 9) 
por a decisão expirou em pouco tempo. 

(C) “os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiram por unanimidade” (linhas 12 e 13) por a 
maioria dos juizes do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu.   

(D) “O STF rechaçou uma ação proposta” (linha 15) por o 
STF criticou uma ação proposta. 

(E) “são necessárias para corrigir a trajetória de 
discriminação racial” (linhas 20 e 21) por são 
impresindíveis para alterar a trajetória de 
discriminação racial.  

 
 
QUESTÃO 4 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta acerca do texto. 
 
(A) A partícula “que” (linha 11) retoma “determinação” 

(linha 9). 
(B) Estaria correta a reescritura do trecho “que reserva 

20% das vagas para autodeclarados” (linhas 16 e 17) 
como 20% das vagas é reservada para 
autodeclarados. 

(C) A inserção do sinal indicativo de crase na expressão 
“corrigir a trajetória” (linha 20), de forma a ser grafada 
como corrigir à trajetória, estaria em consonância 
com a gramática tradicional, haja vista as diferentes 
interpretações quanto à regência do verbo “corrigir”. 

(D) O travessão após a palavra “distorções” (linha 23) 
poderia ser substituído, sem provocar erro gramatical 
ou alteração de sentido, por dois-pontos ou por ponto e 
vírgula. 

(E) A intenção do autor, ao empregar a palavra 
“meritocracia” (linha 28), foi conferir caráter pejorativo 
aos profissionais que usufruíram das políticas de cotas 
raciais. 
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Texto para responder às questões de 5 a 7. 
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A última grande radiografia do ensino público
brasileiro reforça o abismo que nos separa dos melhores do
mundo na sala de aula. Enquanto nos países mais
desenvolvidos 57% dos estudantes do ensino fundamental
detêm o conhecimento esperado para sua série, ou vão
muito além disso, no Brasil é ainda maior do que essa fatia 
a dos que não sabem o mais básico — 77%. Diante de
tamanha desvantagem, é bem-vindo o exemplo de um 
pequeno e pouco conhecido conjunto de municípios que
emerge do lamaçal de notas vermelhas em meio à mesma
coleção de dados, extraídos da Prova Brasil, do Ministério 
da Educação (MEC). Ainda que com uma longa estrada a
percorrer até alcançar os mais ricos, são esses que, no
Brasil, concentram a maior porção de alunos situados em
nível ao menos “adequado” para o ano que estão cursando.
O novo levantamento, conduzido pela ONG Todos pela
Educação, surpreende à primeira vista. Afinal, os dez
municípios no topo do ranking têm erguido as bases para a
boa educação em condições muito semelhantes às dos
demais, ou até piores que as deles. Seu sucesso ajuda a
decifrar os caminhos que conduzem à excelência. 

Um fato chama atenção no rol dos dez melhores
municípios da lista: sete são mineiros, incluindo os cinco
que lideram o ranking. O resultado enfatiza o que outras
avaliações do MEC vêm sinalizando nos últimos anos.
Analisa um economista especialista em educação: “Essas
cidades não estão fazendo nada de mirabolante, mas sim
levando a cabo um conjunto de iniciativas coerentes que
têm tido continuidade, algo raro no país”. Elas foram postas
de pé na década de 90 do século XX e agora começam a se 
refletir nos números. Minas Gerais foi o primeiro estado a
formular uma prova única para mapear as deficiências dos
alunos e lançar luz sobre os bons casos, saindo na dianteira
na criação de metas para a sala de aula. As escolas
passaram então a ser cobradas e até premiadas por seu
cumprimento, tal como no mundo corporativo, com um
bônus salarial para os profissionais que elevam o nível do
ensino. O sistema é hoje adotado em cerca de 20%
das 180.000 escolas públicas brasileiras.  
 

Quem quer consegue. In: Veja. Ed. 2.269, ano 45,
n.º 20, 16/5/2012, p. 102 (com adaptações).

 
 
QUESTÃO 5______________________________________ 
 
Assinale a alternativa correta acerca do texto. 
 
(A) A substituição da palavra “abismo” (linha 2) por 

precipício não provocaria alteração semântica. 
(B) A inserção de vírgula entre “municípios” e “que” 

(linha 9) alteraria o sentido original, pois tornaria 
explicativo o que é restritivo. 

(C) O trecho “em meio à mesma coleção de dados” (linhas 
10 e 11) refere-se a “novo levantamento, conduzido 
pela ONG Todos pela Educação” (linhas 16 e 17). 

(D) A locução “à primeira vista” (linha 17) poderia ser 
substituída pela locução a priori, sem alterar o sentido 
original. 

(E) As aspas em “adequado” (linha 15) indicam que essa 
palavra foi extraída do discurso proferido por algum 
pesquisador. 

QUESTÃO 6 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) Com o índice de 77% dos estudantes do ensino 

fundamental que não sabem os conhecimentos mais 

básicos, o Brasil enquadra-se nos últimos lugares do 
ranking mundial de qualidade do ensino. 

(B) Nos países desenvolvidos, considera-se ideal a 
porcentagem dos estudantes do ensino fundamental 
que detêm o conhecimento esperado para sua série. 

(C) Ainda é considerável o abismo que separa o conjunto 

de municípios brasileiros em destaque por reunir a 
maior quantidade de alunos detentores do 
conhecimento, no mínimo, “adequado” para o ano que 
estão cursando dos países mais desenvolvidos. 

(D) À primeira vista, o estudo conduzido pela ONG Todos 
pela Educação surpreende porque os municípios 

classificados no topo do ranking têm situação 
econômica menos privilegiada que outros grandes 
municípios brasileiros. 

(E) Os municípios que seguirem os caminhos 
empreendidos pelos dez municípios classificados no 
topo do ranking resultante do levantamento conduzido 

pela ONG Todos pela Educação terão assegurado o 
ensino de excelência. 

 
 
QUESTÃO 7 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) O estado de Minas Gerais possui as melhores escolas 

do país. 
(B) As escolas brasileiras cobradas e premiadas pelo 

cumprimento de metas e que efetuam pagamento de 
bônus salarial aos profissionais que elevam o nível do 
ensino almejam equiparar-se às empresas do mundo 
corporativo. 

(C) O conjunto de iniciativas coerentes, embora tenha sido 
formulado na década de 90 do século XX, somente há 

pouco tempo começou a surtir efeito. 
(D) O pioneirismo do estado de Minas Gerais inspirou os 

demais estados brasileiros, que incorporaram as metas 
para a sala de aula elaboradas por especialistas 
mineiros. 

(E) Os municípios de Minas Gerais integrantes do ranking 

caracterizam-se por, há anos, exercitarem uma série 
de medidas específicas de forma ininterrupta. 
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Texto para responder às questões de 8 a 10. 
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Os conceitos de competências e habilidades foram
introduzidos formalmente no sistema educacional brasileiro
em 1990, com a criação do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (1990) e, posteriormente, em 1998, com a
instituição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na
contramão do chamado “conteudismo”, defendia-se que os 
conteúdos curriculares, sozinhos, não dariam conta da
formação dos alunos. Era preciso ensiná-los a usar os
conhecimentos aprendidos em sala de aula no mundo em
que viviam. 

Mais de vinte anos depois, observa-se exatamente o
inverso. As ideias de competências e habilidades foram mal
incorporadas nas salas de aula, e poucos professores
sabem como relacioná-las com os conteúdos curriculares.
Há quem defenda que existe um modismo em torno dos
termos, que invadiram a escola e o ofício docente
praticamente destituídos de seus supostos significados
originais. “Não houve aplicação prática dos conceitos. O
aporte teórico produzido sobre o assunto não chegou a se
institucionalizar”, desabafa Nílson Machado, professor da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
(USP) e um dos criadores do Enem, em 1998. 

O vácuo conceitual parece não ser exclusividade da
rede pública ou particular. Nem mesmo de uma determinada 
região do país ou de uma etapa escolar. “Participei como
formadora em eventos destinados a professores e constatei
que a dificuldade de colocar em prática um currículo com
foco nas competências e habilidades é generalizada”, conta
Mônica Waldhelm, doutora em Educação pela PUC-Rio, que 
emenda duas perguntas para as quais ainda não há
resposta: um currículo pautado em competências é
esvaziado de conteúdo? Como articular conceitos e
competências? 
 

Vazio conceitual. In: Revista Educação, n.º 175. Internet:
<http://revistaeducacao.uol.com.br> (com adaptações).

 
 
QUESTÃO 8______________________________________ 
 
Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias 
do texto. 
 
(A) Há muitos anos, no Brasil, os conceitos de 

competências e habilidades eram praticados em sala 
de aula, mas foi somente em 1990 que ocorreu a sua 
introdução formal no sistema educacional brasileiro.  

(B) A proposta baseada nos conceitos de competências e 
habilidades opõe-se àquela calcada nos conteúdos 
uma vez que busca conciliar o conhecimento teórico 
disseminado no sistema formal de educação com a 
vivência diária. 

(C) Mais de vinte anos após a criação do Enem, a filosofia 
do “conteudismo” continua a predominar nas salas de 
aula do Brasil. 

(D) A dificuldade em relacionar os conceitos de 
competências e habilidades aos conteúdos curriculares 
é o único motivo pelo qual não houve a almejada 
transformação do sistema educacional brasileiro, após 
as alterações propostas na década de 90 do 
século XX. 

(E) Os professores não conferem credibilidade à teoria de 
competências e habilidades por acreditarem que ela 
não passa de mero modismo. 

QUESTÃO 9 _____________________________________  
 
Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho do texto 
preserva o sentido original e mantém a correção gramatical. 
 
(A) Os conceitos de competências e habilidades foram 

executados formalmente (linhas 1 e 2). 
(B) No sentido proibido do chamado “conteudismo” 

(linhas 5 e 6). 
(C) Decorridos vintes anos, observa-se (linha 11). 
(D) muitos professores não sabem como relacioná-las 

(linhas 13 e 14).  
(E) Inclusive de uma determinada região do país (linhas 

24 e 25). 
 
 
QUESTÃO 10 ____________________________________  
 
Assinale a alternativa correta quanto ao texto. 
 
(A) O pronome “los”, em “ensiná-los” (linha 8), retoma a 

expressão “conteúdos curriculares” (linha 7). 
(B) O trecho “Mais de vinte anos depois, observa-se 

exatamente o inverso.” (linhas 11 e 12) poderia ser 
reescrito, sem provocar alteração semântica ou erro 
gramatical, como Há vinte anos, observa-se 
exatamente o oposto. 

(C) A palavra “destituídos” (linha 17) pode ser substituída 
por despojados, sem provocar alteração semântica. 

(D) A palavra “contramão” (linha 6), se empregada no 
plural, deve ser grafada como contrasmãos. 

(E) As palavras “conteúdos” (linha 7), “teórico” (linha 19) e 
“destituídos” (linha 17) são acentuadas pela mesma 
razão. 

 
 
QUESTÃO 11 ____________________________________  
 

(22/5/2012) O marinheiro José Anselmo dos Santos, o 
cabo Anselmo, vai ter seu pedido de indenização como 
anistiado julgado nesta terça-feira (22), às 13h, pela 
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Cabo Anselmo 
é um mítico personagem dos anos de chumbo que ficou 
famoso como delator e agente duplo da repressão. Traidor 
da Pátria (cabo Anselmo chama para si o rótulo), reconhece 
a vileza de seu gesto, porque serviu aos dois lados da 
contenda e com ambos foi desleal, ora como homem da 
repressão, ora como o companheiro Jônatas nos quadros da 
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). 
 

Internet: <http://noticias.r7.com> (com adaptações). 
 
A respeito do tema tratado no texto e dos assuntos que ele 
suscita, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A Comissão de Anistia é a mesma chamada 

“Comissão da Verdade”, instituída recentemente pelo 
governo federal. 

(B) Os “anos de chumbo” a que o texto alude reportam-se 
ao período compreendido entre o fim da ditadura de 
Getúlio Vargas e a promulgação da Constituição 
de 1988. 

(C) Recentemente, o governo do estado do Rio de Janeiro 
aprovou uma indenização a ser paga à presidente 
Dilma Rousseff, por ter sido ela interrogada e torturada 
durante o regime militar. 

(D) Criada ainda no governo Lula, a Comissão de Anistia 
tem a função de autorizar reparações monetárias aos 
militantes de esquerda que foram vítimas de violência 
praticada pelo Estado durante o regime de exceção. 

(E) A Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) foi o único 
grupo brasileiro que, durante os “anos de chumbo”, 
recorreu à luta armada. 
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QUESTÃO 12_____________________________________ 
 

(24/1/2012) O mundo tem hoje 27 milhões de 
trabalhadores desempregados a mais do que em 2007, 
quando começou a crise econômica global, segundo dados 
divulgados nesta terça-feira (24) pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Um relatório da entidade 
afirma que o mundo enfrenta hoje um desafio urgente de 
criação de empregos. A OIT estima que será necessário 
gerar seiscentos milhões de empregos ao longo da próxima 
década, para manter níveis de crescimento sustentáveis e 
coesão social. 
 

Internet: <www.bbc.co.uk> (com adaptações). 
 
Acerca da questão do emprego no Brasil e no mundo, é 
correto afirmar que 
 
(A) conclui-se, pela leitura do texto, que o percentual de 

pessoas desempregadas aumentou em nível mundial. 
(B) a OIT é vinculada à estrutura da Organização das 

Nações Unidas (ONU); tem, por isso, competência 
para sugerir, intervir e regulamentar a legislação 
interna dos países, no campo relacionado ao trabalho. 

(C) a “crise econômica global”, que se estende desde 
2007, vem gerando impactos devastadores no 
mercado de trabalho das economias dos países 
centrais; nas nações emergentes, contudo, não se 
veem, nos últimos anos, sinais de desaceleração do 
crescimento econômico, tampouco dos níveis de 
emprego. 

(D) os níveis de emprego na Europa, segundo a OIT, têm 
caído entre os trabalhadores de faixas etárias mais 
elevadas, enquanto a oferta de emprego tem 
aumentado consideravelmente para os mais jovens. 

(E) os avanços resultantes da modernização, que 
permitem a substituição do trabalho humano por 
máquinas, provocam o chamado desemprego 
estrutural ou tecnológico. 

QUESTÃO 13 ____________________________________  
 

(22/5/2012) O Secretário-Geral da ONU, Ban  
Ki-moon, pediu nesta terça-feira (22) que a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) 
seja aproveitada para se criar um novo modelo econômico e 
incentivar a economia verde como ferramenta para a criação 
de empregos decentes em todo o mundo. “Acima de tudo, 
temos que realizar um replanejamento profundo do atual 
modelo econômico e apostar em novas políticas de economia 
verde”, disse Ban no início de um debate organizado na 
Assembleia Geral da ONU para discutir a realização  
da Rio+20. 
 

Internet: <http://noticias.uol.com.br>. 
 
A respeito das questões relacionadas à Rio+20, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Ecoturismo, reciclagem e turismo rural são áreas com 

amplas possibilidades de geração de empregos e 
renda com reduzido impacto ambiental. 

(B) Entre as “novas políticas de economia verde”, 
incluem-se o incentivo ao uso mais intenso de 
modalidades de energia alternativa, como a eólica, a 
solar, a geotérmica e a nuclear. 

(C) “Como reparar os danos ao meio ambiente” foi o único 
tema tratado na Rio+20. 

(D) Países como Alemanha, China, Brasil e Estados 
Unidos, que possuem matrizes energéticas limpas, 
têm-se mostrado francamente favoráveis à adoção de 
mecanismos de controle da poluição. 

(E) Ao mencionar o “replanejamento profundo do atual 
modelo econômico”, Ban Ki-moon defende a 
restauração do sistema socialista, que se extinguiu 
com a desintegração da antiga União Soviética. 

________________________________________________________________________________________________________  
 
QUESTÃO 14_____________________________________________________________________________________________  
 

 
 
Com relação ao cartum, assinale a alternativa que melhor expressa a ideia principal. 
 
(A)  O Brasil é um dos países de menor acesso às tecnologias modernas na área de telecomunicações. 
(B) A inclusão digital, que atinge a população brasileira como um todo, permite situações análogas à mostrada no cartum. 
(C) Mesmo privados de condições dignas de sobrevivência e de emprego formal, muitos brasileiros têm acesso a produtos 

modernos do mundo globalizado. 
(D) Como consequência da elevação da renda de todos os brasileiros, a circulação de pessoas e veículos nas grandes cidades 

brasileiras torna-se cada vez mais caótica.  
(E) Contrariamente ao que ocorre nas grandes cidades dos países ricos, nas metrópoles brasileiras muitos vivem do trabalho 

informal e do subemprego. 
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QUESTÃO 15_____________________________________ 
 

A resistência dos deputados em votarem o projeto de 
lei, já aprovado pelo Senado, que extingue o 14.º e o 15.º 
salários recebidos por parlamentares do Congresso Nacional, 
aliado à mesma farra praticada em diversas casas 
legislativas Brasil afora, levou entidades da sociedade civil a 
injetarem pressão contra tais benesses.  
 

In: Correio Braziliense, 18/5/2012. 
 
Acerca da temática abordada no texto e de outros temas a 
ela relacionados, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Com exceção do Amapá, todas as casas legislativas 

estaduais aboliram, antes mesmo da votação 
mencionada no texto, o pagamento do 14.º e do 15.º 
salários aos seus deputados. 

(B) Após manifestações populares, a Assembleia 
Legislativa do Amapá tomou a decisão de reduzir o 
valor pago aos deputados estaduais, a título de verba 
indenizatória, bem como o valor das diárias de viagem 
dentro do estado.   

(C) Mesmo em um ano eleitoral, a Câmara dos Deputados 
e o Senado Federal, inseridos em um programa 
conjunto de austeridade, reduziram pela metade as 
verbas destinadas a despesas de viagem dos 
parlamentares aos seus estados de origem. 

(D) O pagamento do 14.º e do 15.º salários para 
deputados federais e para senadores foi estabelecido 
pela Constituição de 1946, extinto pela Constituição de 
1967 e restaurado pela Carta Magna de 1988, em 
vigor. 

(E) Há, nas casas legislativas federais, um movimento 
para que deputados federais e senadores deixem de 
pagar imposto de renda sobre os valores relativos ao 
14.º e 15.º salários, o que vem ocorrendo desde 1988. 

 
 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
 
Comênio, autor de Didática Magna: tratado da arte 
universal de ensinar tudo a todos, obra publicada em 
1657, defendia que a educação poderia fazer que a 
sociedade fosse menos confusa, mais ordeira, mais tranquila 
e mais pacífica. Acerca desse autor, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) Comênio considera a educação como redentora da 

sociedade. 
(B) A reprodução social é o mais importante papel da 

educação. 
(C) Para Comênio, a educação deve ser crítica em relação 

à sociedade. 
(D) De acordo com Comênio, a escola é um aparelho 

ideológico do Estado. 
(E) A educação pode ser o meio mais eficaz de 

transformação da sociedade. 
 
 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
 
Paulo Freire denomina como educação bancária aquela em 
que o aluno recebe passivamente tudo que o professor lhe 
transmite. Nesse tipo de educação, a avaliação apresenta as 
seguintes características: 
 
(A) diagnóstica e não objetiva. 
(B) interpretativa e inovadora. 
(C) instigadora da subjetividade e da crítica. 
(D) não autoritária e autônoma. 
(E) não criativa nem interpretativa. 

QUESTÃO 18 ____________________________________  
 
A relação professor-aluno é um dos aspectos fundamentais 
da organização didática e tem em vista alcançar os objetivos 
do processo de ensino e aprendizagem. Acerca desse tema, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O aspecto socioemocional interfere de forma negativa 

nas relações de aprendizagem. 
(B) As formas de comunicação dos conteúdos escolares 

não interferem no processo cognitivo. 
(C) Os aspectos emocionais devem ser desconsiderados 

nas relações pedagógicas. 
(D) O foco do ensino e da aprendizagem deve ser, 

exclusivamente, o aspecto cognitivo do aluno. 
(E) As relações pessoais entre professor e aluno são 

permeadas por normas disciplinares. 
 
 
QUESTÃO 19 ____________________________________  
 

De acordo com Terezinha Azeredo Rios, em toda 
ação docente, encontram-se uma dimensão técnica, uma 
dimensão política, uma dimensão estética e uma dimensão 
ética.  
 

Compreender e ensinar: por uma docência de melhor qualidade. 
São Paulo: Cortez, 2006, p. 93 (com adaptações). 

 
A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A dimensão estética está na maneira correta de 

executar a função docente, no domínio dos conteúdos 
pertinentes à função a ser exercida. 

(B) A dimensão técnica diz respeito à sensibilidade e à 
beleza do fazer docente; relaciona-se com as ações 
criativas, dando visibilidade ao trabalho pedagógico. 

(C) A dimensão política refere-se ao modo específico e 
criativo como cada indivíduo organiza sua atividade 
pedagógica. 

(D) Na dimensão ética, o docente mobiliza todas as 
dimensões de sua ação com o intuito de proporcionar 
algo bom para si, para os outros e para a sociedade. 

(E) Na dimensão técnica, o docente tem uma ação crítica 
consciente e comprometida com as necessidades 
concretas do contexto social. 

 
 
QUESTÃO 20 ____________________________________  
 
No que diz respeito à organização da educação nacional, de 
acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o 
planejamento fica delegado aos cuidados da instituição de 
ensino. A respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O professor tem como incumbência participar dos 

períodos dedicados ao planejamento. 
(B) Cabe apenas aos gestores participarem da elaboração 

da proposta pedagógica da escola. 
(C) Ao corpo docente cabe apenas a aplicação do  

planejamento contido no projeto da escola.  
(D) É função exclusiva dos professores zelar pela 

aprendizagem dos alunos. 
(E) Os responsáveis pela instituição de ensino são apenas 

os professores e os gestores. 
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QUESTÃO 21_____________________________________ 
 
O professor lida diretamente com o conhecimento e, 
portanto, deve buscar atualização permanentemente para 
redimensionar sua prática pedagógica, isto é, sua práxis. A 
respeito desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Isoladamente, com esforço individual, é possível haver 

uma formação continuada, nascida da necessidade de 
resolver um problema localizado.  

(B) A formação continuada é importante para o professor, 
pois é composta apenas por aquilo que ele aprende 
dentro da sala de aula, em sua prática diária. 

(C) A atividade prática do docente em sala de aula tem 
pouca importância na busca dos parâmetros e  
indicadores de sua formação continuada. 

(D) A formação continuada deve estar articulada com o 
desempenho profissional dos professores, tomando as 
escolas como lugares de referência. 

(E) De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a 
educação continuada deve ser da responsabilidade 
individual dos professores. 

 
 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
 
De acordo com a legislação sobre a educação das relações 
etnicorraciais, é atribuída aos sistemas de ensino a 
consecução de condições materiais e financeiras, como 
prover escolas, professores e alunos de materiais adequados 
à educação para as relações etnicorraciais. Acerca desse 
tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A preparação de professores para atuar na disciplina 

de relações etnicorraciais deverá ser desenvolvida nos 
cursos de graduação e também dentro das 
modalidades de extensão, aperfeiçoamento e 
especialização, em instituições legalmente 
reconhecidas e que possam emitir certificações. 

(B) A estrutura curricular e os programas dos cursos de 
formação de professores de relações etnicorraciais 
deverão ter como base as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para educação das relações etnicorraciais e 
história da África e cultura afro-brasileira e africana. 

(C) É opcional às escolas a incorporação dos conteúdos 
previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
educação das relações etnicorraciais e para o ensino 
de história e cultura afro-brasileira e africana nos 
diversos níveis, etapas e modalidades de ensino. 

(D) Os cursos de formação de professores para relações 
etnicorraciais oferecidos pelos sistemas de ensino 
devem ter conteúdos voltados para a necessidade de 
reestruturação curricular e incorporação da temática 
nos projetos político-pedagógicos das escolas. 

(E) Os cursos de formação de professores para relações 
etnicorraciais devem voltar-se exclusivamente para a 
preparação e a análise de materiais didáticos a serem 
utilizados nas escolas, contemplando questões 
nacionais e regionais. 

QUESTÃO 23 ____________________________________  
 
Segundo pesquisas realizadas nos últimos anos, os 
programas de orientação sexual fornecidos pelas escolas são 
remediativos e não priorizam o enfoque preventivo. Acerca 
desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os temas abordados nos programas de orientação 

sexual das escolas não se referem aos métodos 
contraceptivos e à conceituação biológica. 

(B) A maioria dos programas de orientação sexual escolar 
incluem um treinamento dos adolescentes para 
desenvolver competências e ampliar suas habilidades 
de resolução de problemas. 

(C) Os programas de educação sexual enfocam apenas as 
dúvidas imediatistas dos alunos. 

(D) Por se tratar de programas escolares, os de orientação 
sexual transformam as informações em 
comportamento preventivo. 

(E) A forma ideal de se abordar o assunto da sexualidade 
é apenas quando apresentada alguma demanda na 
família ou no ambiente escolar. 

 
 
QUESTÃO 24 ____________________________________  
 

Quando um adolescente ou aluno manifesta qualquer 
sinal de homossexualidade, logo aparece alguém  
chamando-o de “mulherzinha” ou “mariquinha”. O que poucos 
se perguntam é por que ser chamado de mulher pode ser 
ofensivo? Em que sentido, ser feminino é mau? 
 

Sérgio Carrara. Educação, diferença, diversidade e 
desigualdade. Internet: <www.clam.org.br>. 

 

Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Além de relações históricas, há em situações bem 

cotidianas uma espécie de sinergia entre atitudes e 
discursos racistas, sexistas e homofóbicos. 

(B) O discurso racista geralmente não se utiliza de 
características atribuídas às mulheres para inferiorizar 
os negros, os indígenas ou outras raças consideradas 
inferiores. 

(C) O discurso feminista identifica as mulheres como mais 
próximas da natureza, devendo ser tuteladas, ou seja, 
tratadas como crianças, que não podem exercer 
plenamente seus direitos políticos. 

(D) A homofobia valoriza a mulher por suas características 
femininas, identificando-a como sujeito autônomo 
plenamente capaz de exercer suas funções sociais. 

(E) A discriminação em relação às mulheres ou ao 
feminino não se articula com a discriminação dos 
sexualmente diferentes, daqueles que são 
sexualmente atraídos pelo mesmo sexo.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
A qualidade vocal pode ser considerada um dos principais 
parâmetros da análise perceptivoauditiva. Em relação aos 
aspectos observados, é correto afirmar que 
 
(A) a voz rouca é considerada a característica perceptual 

primária de uma voz normal. 
(B) as patologias que afetam o comportamento vibratório 

das pregas vocais dificilmente resultarão em algum 
grau de rouquidão. 

(C) a voz rouca nunca está associada a lesões da laringe. 
(D) a voz rouca é considerada a característica perceptual 

primária de uma voz anormal. 
(E) as patologias que afetam o comportamento vibratório 

das pregas vocais não estão relacionadas com a 
rouquidão do paciente. 

 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
A deglutição considerada normal envolve um complexo grupo 
de estruturas interdependentes conectadas ao mecanismo 
neural; consiste em um processo dinâmico e de curta 
duração que tem a função de satisfazer aos requisitos 
nutricionais e de prazer do indivíduo. Pode ser dividida nas 
seguintes fases:  
 
(A) preparatória, oral, faríngea e esofágica. 
(B) preparatória, oral, faríngea e laríngea. 
(C) preparatória, oral, laríngea e esofágica. 
(D) preparatória, oral, laríngea e estomacal. 
(E) preparatória, oral, faríngea, laríngea e estomacal. 
 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 
As disfonias organofuncionais são representadas por lesões 
de laringe, responsáveis pela alteração do comportamento 
vocal. São consideradas lesões organofuncionais as 
 
(A) leucoplasias, os granulomas, a úlcera de contato, o 

edema de Reinke, os pólipos e os nódulos vocais. 
(B) anomalias vasculares congênitas. 
(C) anomalias dos tecidos moles. 
(D) alterações congênitas extralaríngeas. 
(E) alterações sindrômicas com repercussão vocal.  
 
 
QUESTÃO 28_____________________________________ 
 
Na avaliação vocal por meio da análise perceptivoauditiva, os 
principais sinais indicativos de nódulo em prega vocal são: 
 
(A) aspereza e tremor. 
(B) diplofonia e tremor. 
(C) diplofonia e aspereza. 
(D) aspereza e voz aguda. 
(E) rouquidão e soprosidade. 

QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Existem diferentes doenças neurodegenerativas que 
acometem áreas específicas do sistema nervoso central e 
periférico. A doença resultante da perda difusa dos neurônios 
corticais, com perda progressiva da memória e de outras 
funções cognitivas é denominada 
 
(A) doença de Parkinson. 
(B) doença de Alzheimer. 
(C) doença de Huntington. 
(D) esclerose lateral amiotrófica. 
(E) paralisia supranuclear progressiva. 
 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
As laringectomias parciais podem ser divididas em dois 
grupos, de acordo com o plano de ressecção:  
 
(A) cirúrgicas e não cirúrgicas. 
(B) invasivas e não invasivas. 
(C) uni e bilateral. 
(D) simétricas e assimétricas. 
(E) verticais e horizontais. 
 
 
QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
De maneira bastante simplista, é correto afirmar que 
 
(A) as ressecções verticais podem afetar a função 

fonatória, e as ressecções horizontais afetam 
prioritariamente a função de deglutição. 

(B) as ressecções verticais podem afetar a função de 
deglutição, e as ressecções horizontais afetam 
prioritariamente a função fonatória. 

(C) as ressecções verticais e horizontais não apresentam 
diferenças entre si. 

(D) os indivíduos submetidos a uma laringectomia parcial 
vertical geralmente apresentam aspiração, chegando à 
fonoterapia com a sonda nasogástrica e com 
traqueostomia.  

(E) os pacientes submetidos à laringectomia parcial 
horizontal não costumam desenvolver disfagias. 

 
 
QUESTÃO 32 ____________________________________  
 
Em relação a aquisição e desenvolvimento da leitura e da 
linguagem escrita, é correto afirmar que 
 
(A) a consciência fonológica não é considerada importante 

para o reconhecimento das palavras no sistema 
alfabético. 

(B) a consciência fonológica impossibilita o acesso 
consciente ao nível fonológico da língua.  

(C) a consciência fonológica é desnecessária para a 
aprendizagem da leitura e da escrita. 

(D) a leitura e a escrita não são consequências da 
consciência fonológica.  

(E) a consciência fonológica é reconhecida como o fator de 
maior contribuição para o desenvolvimento das 
habilidades de leitura e escrita. 

PROVA A
PLIC

ADA



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SEED/AP                              ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – FONOAUDIÓLOGO (CÓDIGO 107)                               Página 9 de 12 

QUESTÃO 33_____________________________________ 
 
A dislexia disfonética ou fonológica é caracterizada por 
 
(A) uma dificuldade na leitura em razão de um problema 

de ordem visual. 
(B) dificuldades na leitura oral de palavras pouco familiares 

e em razão de um problema de ordem visual, 
associados às disfunções dos lóbulos pré-frontal, 
frontal, occipital e temporal. 

(C) uma dificuldade na leitura oral de palavras pouco 
familiares, na conversão da letra para o som. 

(D) disfunções do lóbulo occipital. 
(E) uma dificuldade em perceber a palavra como um todo, 

sendo associada à disfunção do lóbulo occipital. 
 
 
QUESTÃO 34_____________________________________ 
 
Thiago de 11 anos de idade, aluno da 6.ª série do ensino 
fundamental, apresenta dificuldade em compreender a fala 
em locais ruidosos; demonstra ansiedade quando realiza 
tarefas auditivas, é facilmente distraído, ouve mas não 
entende o que a pessoa diz; tem dificuldade para aprender 
via canal auditivo e seu tempo de atenção é reduzido. Foi 
encaminhado ao fonoaudiólogo para avaliação audiológica e 
apresentou limiares audiométricos normais em ambas as 
orelhas e curvas timpanométricas do tipo “A” com presença 
de reflexos acústicos. Tais características são típicas de 
 
(A) atraso de linguagem. 
(B) desordem do processamento auditivo central. 
(C) distúrbio de aprendizagem. 
(D) dislexia. 
(E) dislalia. 
 
 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 
De acordo com a Lei n.º 6.955/1981, que regulamenta a 
profissão, é(são) de competência do fonoaudiólogo que 
trabalha em escolas a(s) 
 
(A) terapias fonoaudiológicas para professores com 

nódulos vocais. 
(B) terapias fonoaudiológicas para alunos com diagnóstico 

de dislexia e distúrbio de aprendizagem. 
(C) atuação terapêutica e diagnóstica semelhante à do 

trabalho fonoaudiológico realizado em clínicas e 
hospitais. 

(D) orientação, a estimulação e a detecção de problemas 
na comunicação oral e escrita, na audição e na voz, 
tendo como público-alvo alunos, pais e professores.   

(E) orientação, a estimulação e a detecção de problemas 
relacionados apenas à comunicação oral e à escrita. 

 
 
QUESTÃO 36_____________________________________ 
 
A aquisição tardia da linguagem, isto é, quando o estágio de 
linguagem da criança não é compatível com sua idade 
cronológica, sem comprometimento cerebral, causada 
geralmente por superproteção, estimulação insuficiente e(ou) 
inadequada e problemas emocionais, é denominada 
 
(A) disartria. 
(B) disfonia infantil. 
(C) disfasia. 
(D) distúrbio de linguagem. 
(E) atraso de linguagem. 

QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
As desordens da deglutição ocorrem 
 
(A) apenas em idosos. 
(B) apenas em adultos e idosos. 
(C) em todas as idades, desde o nascimento até o 

envelhecimento. 
(D) apenas em crianças. 
(E) apenas em crianças e idosos. 
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
A dificuldade secundária originada pela perda sensorial e(ou) 
muscular de estruturas responsáveis pela deglutição 
fisiológica normal, cujo controle neurológico central e de 
nervos periféricos está intacto, é denominada 
 
(A) disfagia orofaríngea neurológica. 
(B) disfagia orofaríngea preparatória. 
(C) disfagia orofaríngea mecânica. 
(D) deglutição atípica. 
(E) deglutição orofaríngea adaptada. 
 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
A avaliação da deglutição, por meio do método gold standart 
proposto por Logemann, que a modifica com bário para 
caracterizar os aspiradores silentes, diagnosticar e 
documentar a evolução terapêutica, é conhecida como 
 
(A) ausculta cervical. 
(B) ph-metria. 
(C) videolaringoscopia. 
(D) videofluoroscopia. 
(E) videonasofibrolaringoscopia. 
 
 
QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
A condição que geralmente está associada a um baixo 
rendimento escolar é o(a) 
 
(A) deglutição atípica. 
(B) interposição lingual. 
(C) freio lingual curto. 
(D) desordem do processamento auditivo central. 
(E) interposição de lábio inferior. 
 
 
QUESTÃO 41 ____________________________________  
 
Em profissionais da voz, como é o caso do professor, é 
comum a queixa de alterações vocais e, consequentemente, 
o diagnóstico de disfonia. Durante a reabilitação do professor 
disfônico, o exercício considerado mais adequado para o 
caso de fendas fusiformes da região anterior e medial da 
prega vocal é 
 
(A) fonação sussurrada. 
(B) ataque vocal brusco. 
(C) rotação de língua. 
(D) emissão inspiratória. 
(E) coaptação das pregas vocais por meio de funções. 
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QUESTÃO 42_____________________________________ 
 
A função laríngea de fonação pode ser descrita pelos 
seguintes parâmetros principais:  
 
(A) respiração, deglutição, mastigação e fala. 
(B) qualidade vocal, frequência de voz, intensidade vocal e 

ressonância. 
(C) articulação, respiração e frequência de voz. 
(D) deglutição e intensidade vocal. 
(E) mastigação e ressonância vocal. 
 
 
QUESTÃO 43_____________________________________ 
 
Assinale a alternativa que apresenta cirurgia(s) de cabeça e 
pescoço que não acarreta alterações fonoaudiológicas. 
 
(A) laringectomias parciais e subtotais 
(B) laringectomias totais e faringolaringectomias 
(C) ressecções em cavidade oral e orofaringe 
(D) cordectomia 
(E) mastoidectomia 
 
 
QUESTÃO 44_____________________________________ 
 
A ausculta cervical tem como objetivo avaliar e auscultar os 
sons da deglutição. É um dos recursos mais utilizados na 
abordagem terapêutica fonoaudiológica da alimentação, 
sendo definida como uma avaliação 
 
(A) objetiva. 
(B) subjetiva. 
(C) invasiva. 
(D) ineficiente. 
(E) de padrão ouro. 
 
 
QUESTÃO 45_____________________________________ 
 
A laringectomia total traz como principais impactos a perda 
da voz laríngea e a presença do traqueostoma definitivo. 
Atualmente, existem alguns métodos para a reabilitação da 
comunicação oral desses pacientes. O método idealizado por 
Singer e Blom, que descreveram a colocação de uma prótese 
valvulada em uma fístula cirúrgica que permite, no nível do 
traqueostoma, a passagem de ar da traqueia para o esôfago, 
é denominado 
 
(A) laringe artificial. 
(B) voz esofágica. 
(C) prótese traqueoesofágica. 
(D) fístula cirúrgica. 
(E) fala bucal. 
 
 
QUESTÃO 46_____________________________________ 
 
Na avaliação fonoaudiológica de uma criança com queixa 
relacionada à voz, sugere-se que o profissional realize 
 
(A) apenas o exame da voz, já que não existe outra 

queixa. 
(B) exame completo da linguagem da criança, avaliando 

aspectos de fala, audição e todo o processo 
comunicativo. 

(C) apenas o exame da audição, já que a criança pode 
estar cometendo o abuso vocal devido a uma perda 
auditiva. 

(D) somente o exame da voz e o exame da fala. 
(E) somente os exames da voz, da leitura e da escrita. 

QUESTÃO 47 ____________________________________  
 
Em relação à função respiratória, o músculo laminar que 
separa a cavidade torácica da abdominal, que tem a forma 
de uma cúpula de concavidade inferior com uma parte 
tendinosa e outra muscular, que é importante especialmente 
na inspiração e que, durante a expiração, relaxa e é levado à 
posição pelas vísceras abdominais pressionadas pelos 
músculos abdominais, é denominado 
 
(A) peitoral maior. 
(B) peitoral menor. 
(C) diafragma. 
(D) serrátil anterior. 
(E) esternoclidomastóideo. 
 
 
QUESTÃO 48 ____________________________________  
 
O som produzido na laringe será modificado e amplificado 
pelas estruturas de ressonância adjacentes. Existem dois 
tipos de ressonadores 
 
(A) os baixos e os barítonos. 
(B) os contraltos e os tenores. 
(C) os sopranos e os meio-sopranos. 
(D) os infraglóticos e os supraglóticos. 
(E) os intraglóticos e os ultraglóticos. 
 
 
QUESTÃO 49 ____________________________________  
 
O ato que também é chamado de golpe de glote, resultante 
da adução firme das pregas vocais, que se aproximam da 
linha média com grande tensão de fechamento, é conhecido 
como ataque 
 
(A) brusco. 
(B) vocal. 
(C) aspirado. 
(D) suave. 
(E) inspirado. 
 
 
QUESTÃO 50 ____________________________________  
 
A formação tecidual que se implanta na região anterior da 
borda livre das pregas vocais, podendo ter uma forma 
arredondada ou triangular, e que apresenta coloração que 
varia do branco ao vermelho, sendo frequentemente 
encontrada em professores, é denominada 
 
(A) edema de Reinke. 
(B) úlcera de contato. 
(C) nódulo vocal. 
(D) hemorragia submucosa da prega vocal. 
(E) polipose vocal. 
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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 

 
A “tia” do passado gozava de um lugar respeitado na sociedade. A ela estava confiada a árdua tarefa de inibir 

o egoísmo e estimular os bons modos, sem, naturalmente, deixar de cumprir o currículo. O professor era uma 
espécie de base sobre a qual a sociedade se apoiava no trabalho de incutir valores e conhecimento. 

Nas últimas décadas, esse quadro mudou drasticamente. São muitas as razões para essa mudança: o 
crescimento da iniciativa privada (por vezes escrava das pressões de mercado), a ineficiência do Estado (ofertante 
da maioria das vagas, mas sem o devido respaldo aos seus profissionais) e a falência da família, cada vez menos 
sustentada em rigor e ternura (valores próprios e necessários ao ambiente doméstico). Com isso, os professores 
perderam sua legitimidade e, assim, convivem dia a dia com as crianças e os jovens, mas sempre sob a pressão e o 
medo de uma sociedade tão mais preocupada com direitos do consumidor e danos morais e cada vez menos 
disposta a corrigir excessos e punir culpados.  

Os valores viraram de cabeça para baixo e, enquanto permanecer essa lógica em que professores são vistos 
como prestadores de serviço e a escola como ofertante de um produto a ser adquirido, valerão as regras do mercado 
e da proteção do aluno e da família como consumidores. A questão, no entanto, é que educação não é produto e a 
relação professor-aluno não cabe nos ditames de um código de defesa de consumidor. 
 

Internet: <www.apropucc.org.br> (com adaptações). 

 
 

O professor disserta sobre ponto difícil do programa. 
Um aluno dorme, cansado das canseiras desta vida. 
O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? 
Não. O professor baixa a voz, 
Com medo de acordá-lo. 
 

Carlos Drummond de Andrade.  

 
Considerando que os textos apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do 
seguinte tema: Educação informal e formal: a relação entre família e escola. No texto aborde, necessariamente, 
os seguintes tópicos: 
 
a) situação atual da educação informal e formal no Brasil; 
b) causas e consequências dos problemas da educação formal no Brasil; e 
c) propostas para os desafios da educação formal no Brasil. 
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