
 

 
 

PROFESSOR 
 

109 – ENSINO RELIGIOSO 
 

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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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”.   
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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
QUESTÃO 25______________________________________ 
 
Atitude de um fiel que lê o texto sagrado (Bíblia, Alcorão etc.) 
sem nenhuma crítica histórica e literária. Faz a leitura literal 
do texto para buscar nele os fundamentos para seu 
comportamento, seu conhecimento e sua vida. Recusa 
qualquer contribuição da ciência moderna para a leitura do 
livro sacro. 
 
De acordo com essa descrição, é correto afirmar que se trata 
de uma atitude 
 
(A) hermenêutica. 
(B) fundamentalista. 
(C) interacionista. 
(D) racionalista. 
(E) evolucionista. 
 
QUESTÃO 26______________________________________ 
 
Pentateuco é um termo comumente empregado para  
referir-se ao conjunto de livros do Antigo Testamento, na 
seguinte ordem: 
 
(A) Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
(B) Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. 
(C) Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 
(D) Levítico, Números e Deuteronômio. 
(E) Levítico e Deuteronômio. 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 
Historicamente, entende-se por Novo Testamento a coleção 
de livros elaborados ao longo do período histórico do domínio 
e da ocupação da Palestina pelo Império Romano, de autoria 
das comunidades cristãs, 
 
(A) entre os anos 50 e 135 da nossa era. 
(B) entre os séculos III e IV da nossa era. 
(C) entre os anos 20 e 30 a.C. 
(D) entre os anos 50 e 90 a.C. 
(E) no século II d.C. 
 
QUESTÃO 28_____________________________________ 
 
A respeito dos estudos científicos do fenômeno religioso e 
das religiões, é correto afirmar que 
 
(A) para o cientista social, as verdades da fé devem ser 

vistas como fatos socioculturais, objeto de estudo cuja 
explicação deverá ser encontrada em sua relação com 
os processos sociais mais amplos, deixando em 
suspenso as justificativas calcadas no sobrenatural e 
no metassocial. 

(B) para o cientista social, as verdades da fé não devem 
ser vistas como fatos socioculturais, objeto de estudo 
cuja explicação deverá ser buscada em sua relação 
com os processos sociais mais amplos, deixando em 
suspenso as justificativas calcadas no sobrenatural e 
no metassocial, pois não há neutralidade científica. 

(C) o estudo da sociologia e o da psicologia da religião 
possuem as mesmas bases metodológicas dos 
ensinamentos tidos como verdade da fé dos fiéis. 

(D) os fiéis fundamentam suas crenças na verdade 
revelada pela divindade e na tradição recebida dos 
ancestrais, por sua vez, uma abordagem científica 
concorda e tem como base apenas a revelação da 
divindade. 

(E) os fiéis fundamentam suas crenças na verdade 
revelada pela divindade e na tradição recebida dos 
ancestrais, por sua vez, uma abordagem científica 
concorda e tem como base apenas a tradição recebida 
dos ancestrais. 

QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Acerca dos escritos bíblicos, é correto afirmar que 
 
(A) há uma preocupação em transmitir os acontecimentos 

sob a forma de narrativas fundamentadas em fatos, 
datas, personagens, locais, com preocupação evidente 
de tudo comprovar com documentação. 

(B) inexiste preocupação em transmitir os acontecimentos 
tal como os concebemos modernamente: narrativas 
consolidadas em fatos comprovados cientificamente. 

(C) a preocupação era transmitir fatos que comprovassem 
historicamente, sem uso de metáforas ou linguagens 
equivalentes, que Deus era o condutor do povo em seu 
processo histórico. 

(D) a narrativa presente nos livros bíblicos é mais uma 
história, no sentido estrito do termo, que propriamente 
uma teologia. 

(E) as palavras escritas na Bíblia não resultam de um 
longo exercício de memória coletiva, embora o livro 
sagrado contenha a narração de todos os 
acontecimentos ocorridos com as sociedades 
humanas. 

 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 

A problemática repousa na compreensão do lugar e 
do sentido ocupado hoje pelo religioso nas sociedades  
latino-americanas. Seriam elas secularizadas, prescindindo, 
portanto, da religião para o seu funcionamento, não 
constituindo mais a religião uma força instituinte do espaço 
público e um elo de coesão social, como apontam certos 
estudos que analisam as modernas sociedades europeias e 
que fazem referência ao “fim da religião” e ao "esgotamento 
do reino do invisível" (Gauchet, 1985)? Ou, ao contrário, as 
trajetórias históricas dos países latino-americanos 
configurariam sociedades e culturas detentoras de “uma 
outra lógica” (Parker, 1996), de outro tipo de modernidade, 
em que a religião e as religiosidades continuariam a secretar 
a sua energia na sociedade, ao lado de outras instâncias 
mobilizadoras e instituintes do social (Sanchis, 2007; Corten, 
2001), contribuindo para a coesão social e interagindo com o 
político? 
 

Ari Pedro Oro. Religião, coesão social e sistema político na América 
Latina. Internet: <www.plataformademocratica.org> 

(com adaptações). Acesso em 21/4/2012. 
 
Com referência ao texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O autor confirma que no Brasil, país latino-americano, 

a secularização iguala-se à dos países europeus. 
(B) O autor confirma que, no Brasil, país latino-americano, 

a modernidade iguala-se à dos países europeus. 
(C) O autor apresenta indagações de pesquisa, na qual 

podem ser dispostas duas grandes matrizes, a de uma 
tendência de modernidade secularizante e a de religião 
restrita à esfera política. 

(D) O autor apresenta indagações de pesquisa, na qual 
podem ser dispostas duas grandes matrizes, a de uma 
tendência de modernidade secularizante e a de religião 
atuante, porém apenas para coesão social. 

(E) O autor apresenta indagações de pesquisa, na qual 
podem ser dispostas duas grandes matrizes, a de uma 
tendência de modernidade secularizante e a de religião 
atuante. 
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QUESTÃO 31_____________________________________ 
 
No que diz respeito à história das religiões no Brasil, é 
correto afirmar que 
 
(A) a exclusividade jurídica do catolicismo no Brasil 

manteve-se durante todo o período colonial 
(1500-1822), salvo algumas exceções da Coroa 
portuguesa, abertas ao corpo diplomático estrangeiro e 
para alguns missionários protestantes holandeses e 
espanhóis. 

(B) no período imperial (1822-1889), não houve 
exclusividade jurídica do catolicismo no Brasil. 

(C) a Constituição de 1824 estabeleceu a religião católica 
apostólica romana como religião oficial, mas garantia a 
liberdade de adesão a outras religiões para possibilitar 
a migração de colonos europeus para o sul e sudeste 
do país, onde todos eram protestantes. 

(D) a liberdade religiosa da Constituição de 1824 para as 
outras religiões limitou-se ao culto doméstico ou 
particular, embora permitisse a construção de templos 
e manifestações públicas. 

(E) somente com a proclamação da República (1889), de 
forma juridicamente formalizada na Constituição 
Republicana de 1891, a Igreja e o Estado se 
separaram, sendo a liberdade religiosa instaurada 
como um dos princípios da cidadania, juntamente com 
a liberdade de associação, de reunião e de expressão. 

 
 
QUESTÃO 32______________________________________ 
 
Mesmo com certa queda numérica nos últimos censos, a 
maior parte da população brasileira ainda hoje se define 
como católica, embora não necessariamente pratique 
efetivamente essa religião. Acerca desse fato, é correto 
afirmar que esse fenômeno 
 
(A) ocorre apenas no catolicismo romano no Brasil e na 

Rússia, cujos contextos nacionais aproximam 
historicamente a religião à identidade nacional. Não há 
outro caso semelhante.  

(B) não ocorre apenas no Brasil, mas também em outros 
contextos nacionais em que uma religião se encontra 
historicamente relacionada à identidade nacional; é o 
caso do catolicismo romano na França, ou do 
anglicanismo na Inglaterra, ou do catolicismo ortodoxo 
na Rússia. 

(C) ocorre apenas no catolicismo romano no Brasil, cujo 
contexto nacional aproximou historicamente a religião à 
identidade nacional.  

(D) ocorre apenas no catolicismo romano no Brasil e na 
França, cujos contextos nacionais aproximam 
historicamente a religião à identidade nacional. Não há 
outro caso semelhante em outros países e nem em 
outra religião. 

(E) não ocorre apenas no Brasil, mas também em outros 
contextos nacionais em que uma religião se encontra 
historicamente relacionada à identidade nacional; é o 
caso do anglicanismo na França, ou do catolicismo 
romano na Inglaterra, ou do catolicismo ortodoxo na 
Rússia. 

QUESTÃO 33 ____________________________________  
 
Acerca das religiosidades e das religiões indígenas, é correto 
afirmar que 
 
(A) não há distinção marcante entre as religiões indígenas 

e as religiões ocidentais modernas. 
(B) as religiões indígenas encontram-se intimamente 

ligadas a todas as esferas da vida social, “embebidas” 
no cotidiano. Atividades do dia a dia, como caçar, 
entrar na mata, ir à roça etc. implicam a realização de 
certos ritos, o uso de certos amuletos ou preces que 
garantam sua realização com sucesso. 

(C) por serem religiões étnicas, compreendendo a 
totalidade de um povo, aceitam de bom grado seitas 
concorrentes no seio de uma mesma sociedade. 
Devido a isso, os missionários são, geralmente, bem 
acolhidos. 

(D) quanto à forma de organização, as religiões indígenas 
compreendem igrejas como instituições especializadas 
no religioso, com sua hierarquia e seus especialistas 
na relação com o sagrado e a responsabilidade de 
conservar as crenças e as práticas corretas. São esses 
os pajés ou xamãs, que têm por atribuição principal 
curar os males que afligem as pessoas e garantir o 
bem-estar da comunidade, protegendo-a de espíritos 
malignos, trazendo prosperidade nas colheitas e êxito 
na caça e na guerra. 

(E) a religião circunscreve-se a um templo, especialmente 
aos espaços considerados como sagrados e onde 
sejam celebrados rituais. 

 
 
QUESTÃO 34 ____________________________________  
 
Quanto ao catolicismo no Brasil, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) O catolicismo da libertação e o carismático são duas 

formas derivadas do Concílio Vaticano II; embora 
diferentes, têm em comum o propósito de fazer o 
aggiornamento da Igreja.    

(B) O catolicismo combina de forma particular a 
centralização com a inserção local: trata-se de uma 
religião universal, com sua sede hierárquica em Roma, 
mas espalhada pelo mundo, por meio de dioceses que 
lhe dão feições locais ou regionais visto que as insere 
em cada ambiente cultural, com livre adaptação ritual e 
doutrinal. 

(C) O catolicismo brasileiro não é e nunca foi uniforme ou 
monolítico. Embora haja diferenças entre formas 
oficiais e populares, não há variações no tempo e no 
espaço, de acordo com os diferentes contextos sociais 
e geográficos. 

(D) O catolicismo popular tradicional poderia ser 
caracterizado, em contraposição ao catolicismo oficial, 
como uma religião de muito santo, pouco padre; muita 
reza, pouca missa. Possui um caráter devocional, 
lúdico e festivo, excluindo as dimensões da dor e da 
paixão. 

(E) O catolicismo romanizado representou, desde o início, 
uma aliança com o antigo catolicismo popular 
luso-brasileiro e seus agentes leigos. As irmandades e 
as confrarias leigas foram incentivadas pelos padres. 
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Texto para responder às questões 35 e 36. 
 

É esta a base da crítica irreligiosa: o homem faz a 
religião; a religião não faz o homem. A religião constitui de fato 
a autoconsciência do homem, enquanto ele não tenha se 
encontrado ainda ou não tenha voltado a perder-se. Mas o 
homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O 
homem é o mundo humano, o Estado, a sociedade. Esse 
Estado e essa sociedade produzem a religião, que é uma 
consciência invertida do mundo, porque eles são um murado 
invertido. A religião é a teoria geral deste mundo, o seu 
resumo enciclopédico, a sua lógica em forma popular, o seu 
point d'honneur espiritual, o seu entusiasmo, a sua sanção 
moral, o seu complemento solene, a sua base geral de 
consolação e justificação. É a realização fantástica do ser 
humano uma vez que o ser humano não possui verdadeira 
realidade. Por conseguinte, a luta contra a religião é 
indiretamente a luta contra o mundo cujo aroma espiritual é a 
religião. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo uma 
expressão da miséria real e um protesto contra a miséria real. 
A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um 
mundo sem coração e a alma de situações sem alma. É o ópio 
do povo. A abolição da religião vista como felicidade ilusória 
dos homens é uma condição para a sua felicidade real. O 
apelo para que abandonem as ilusões a respeito da sua 
condição é o apelo para abandonarem uma condição que 
precisa de ilusões.  
 

Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. 
Internet: <http://areas.fba.ul.pt> (com 
adaptações). Acesso em 25/5/2012. 

 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 
O autor do trecho da Crítica da Filosofia do Direito de 
Hegel é 
 
(A) Sigmund Freud. 
(B) Friedrich Nietzsche. 
(C) Émile Durkheim. 
(D) Max Weber. 
(E) Karl Marx. 
 
QUESTÃO 36_____________________________________ 
 
Com base no trecho apresentado da Crítica da Filosofia do 
Direito de Hegel, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O maior problema do homem é a ilusão religiosa. 
(B) A religião é ilusória apenas para as camadas 

populares. 
(C) As misérias humanas originam-se da ilusão religiosa. 
(D) O autor passa da crítica da religião para a crítica do 

direito, da política e da economia. 
(E) O autor, apesar das críticas, reconhece o valor real da 

felicidade encontrada na religião, pois afirma que ela é 
a realização fantástica do ser humano. 

 
QUESTÃO 37_____________________________________ 
 
A respeito dos conceitos de religião, religiosidade e magia, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A religiosidade, vista como dimensão constitutiva de 

todo ser humano, é igual à religião. 
(B) A religião, vista como dimensão constitutiva de todo ser 

humano, é anterior à religiosidade. 
(C) Para Durkheim, todas as crenças religiosas têm em 

comum a classificação dos fenômenos em dois tipos 
opostos: ou são sagrados, ou são profanos. 

(D) Para Karl Marx, todas as crenças religiosas têm em 
comum a classificação dos fenômenos em dois tipos 
opostos: ou são sagrados, ou são profanos. 

(E) Não há nenhuma distinção entre magia e religião. 

QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
No que se refere à história das religiões, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) As religiões afro-brasileiras não passaram por nenhum 

processo de sincretismo religioso. 
(B) Para compreender as religiões afro-brasileiras, sua 

formação e seu papel na reelaboração da identidade 
social dos africanos e de seus descendentes, não é 
preciso estudar a escravidão e as adversidades por ela 
provocadas. 

(C) A escravidão na Idade Moderna, base do sistema 
colonial, foi um processo agressivo de 
desterritorialização e de desenraizamento cultural, que 
implicava reduzir seres humanos à condição de 
“coisas” capazes de trabalhar, peças capturadas, 
comercializadas, exploradas e descartadas quando 
improdutivas. Assim, pessoas provenientes de 
universos culturais distintos sofriam uma violenta 
pressão de homogeneização, que desintegrava 
famílias, arrasava culturas e destruía identidades. 
Todavia, com os negros trazidos ao Brasil, isso não se 
verificou em relação à religião, pois continuaram com 
seus credos e expressões religiosas públicas. 

(D) O espiritismo kardecista nasceu em um ambiente 
racionalista e evolucionista da sociedade europeia do 
século XIX, na França, em torno das teorias e obras de 
Allan Kardec (pseudônimo de Léon Hippolyte Denizard 
Rival, 1804-1869) e, no Brasil, teve como expoente 
Francisco de Paula Cândido Xavier, mais conhecido 
como Chico Xavier. Ao Brasil, o espiritismo chegou 
rapidamente, no bojo do intenso contato mantido entre 
os dois países. O espiritismo seria, portanto, uma 
ciência ou uma filosofia, devido à sua preocupação 
com relações de causalidade e sua verificabilidade, 
mas no Brasil foi o cunho religioso que predominou. 

(E) Quanto à composição social, o espiritismo envolve 
principalmente as camadas populares, tanto no Brasil 
quanto no exterior, pois, como religião centrada na 
leitura de obras doutrinárias, possui um caráter seletivo 
para a incorporação de adeptos, já que exige o 
domínio e o interesse pela leitura. Apesar disso, a 
prática da caridade, um dos pilares dessa religião, 
coloca o espiritismo em frequente contato com as 
camadas populares, mesmo que venham daí seus 
principais adeptos e protagonistas. 

 
 
QUESTÃO 39 ____________________________________  
 
Acerca da umbanda, é correto afirmar que 
 
(A) surgiu no Brasil, como culto organizado, nos anos 20 

e 30 do século XX, quando pessoas residentes em 
cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande 
do Sul integraram a elementos do judaísmo as práticas 
das tradições religiosas afro-brasileiras. 

(B) é uma religião estrangeira, mas que traz em seu bojo 
elementos das três grandes raças e culturas 
constitutivas do nosso país. 

(C) é uma religião que traz em seu bojo elementos das três 
grandes raças e culturas constitutivas do nosso país. 

(D) encontram-se, nessa religião, orixás (africanos), 
caboclos (ameríndios), pretos velhos (antigos escravos 
desencarnados), pombagiras e zé pelintras 
(ex-prostitutas e malandros urbanos) e, de forma 
alguma, os santos (catolicismo popular) e os espíritos 
de luz (espiritismo). 

(E) encontram-se, nessa religião, apenas os orixás 
(africanos) e os caboclos (ameríndios). 
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Texto para responder às questões 40 e 41. 
 

A fé cristã reconhece e exalta a dignidade do homem 
ao proclamar incessantemente sua origem e destino mais 
alto: o amor criador de Deus Pai que nos chama a ser seus 
filhos e em seu Filho Jesus Cristo, fundamento da 
fraternidade universal entre os homens. Para a Igreja, a 
pessoa humana é  um valor central em si mesma que 
fundamenta o serviço gratuito e a solidariedade com todos, 
especialmente com os menos favorecidos. Por isso, o 
professor de religião, como educador cristão, há de ser 
mestre de humanidade. 
 

Informe a Unesco da comissão internacional sobre a 
educação para o século XXI. Madri, 1996, p. 22. 

 
Texto para responder às questões 40 e 41. 
 

Há muito tempo, aproveitando a imensa sombra sob 
os baobás, famílias inteiras se reuniam a contar histórias de 
seus antepassados. Relatos de lugares tão distantes e tão 
próximos de coração! Isa, ao ouvi-las, repetia palavra por 
palavra porque um dia também queria ser contador e 
cantador de belas histórias! 

Seu avô, Lutalo, juntamente com outros anciãos 
revelavam contos de tribos, reinados e impérios africanos. 
Tão exuberantes, traziam impressões de lugares 
maravilhosos deixados para trás. Ao pensar sobre as 
fortalezas construídas na África, Isa tinha orgulho de seus 
ancestrais. 

Em torno dos baobás, os mais velhos também 
conversavam, fosse o que fosse, até tomarem uma decisão. 
Isa observava tudo com atenção e pensava: “Quanta 
sabedoria há na unanimidade!”. 

E, assim, Isa cresceu, apaixonou-se por Kira. Tiveram 
dois filhos: Gogo e Jamila. E continuou contando 
africanidades a seus filhos, a amigos de seus filhos, a filhos 
de seus filhos.  Sempre à sombra de baobás.  

Todos ouviam atentamente histórias das cidades 
iorubás, Ifé, berço da civilização iorubá, e Benin, dos 
Impérios de Gana, Mali, Songai e tantos outros, e das 
civilizações egípcia e cuxita.   

Passou. Um dia seu neto, Babu, atento à fala do avô, 
perguntou:  

 — Vovô, por que eu nunca escutei essas histórias na 
minha escola? 

Isa não se surpreendeu. Sabia o porquê. Sabia que o 
caminho percorrido por seus antepassados, por ele e por 
outros afrodescendentes sempre fora de luta. Que, entre 
muitas batalhas travadas para conquistar espaços, muitas 
foram ganhas; outras, ainda estão sendo... Sabia, também, 
que Babu tinha razão. Pensou na conquista da  
Lei n.º 10.639, Lei de Movimentos, e se lembrou de seu avô 
e dos baobás. Comparou a Lei ao baobá, vem cheinha de 
histórias, cheinha de inteligência, e afirmou:  

— A Lei Baobá veio para ficar, Mojubá, Mojubá!   
 

Denise Lima. Baobás. In: Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa (orgs). 
Cadernos negros: contos afro-brasileiros. São Paulo: 

Quilombhoje, v. 34, 2011 (com adaptações). 

QUESTÃO 40 ____________________________________  
 
Com base nos textos e de acordo com a legislação do ensino 
religioso no Brasil, é correto afirmar que o 
 
(A) ensino religioso, como oportunidade de humanização e 

promoção do ser humano e da sociedade 
fundamentada nos valores cristãos, não se adéqua à 
realidade atual de um ensino religioso, segundo a 
legislação brasileira, pois estaria mais para uma 
filosofia humanista que para uma educação religiosa. 

(B) ensino religioso como oportunidade de humanização e 
promoção do ser humano e da sociedade 
fundamentada nos valores cristãos pode se adequar à 
realidade atual de um ensino religioso, segundo a 
legislação brasileira, desde que se abra também a 
outros valores religiosos não cristãos que também 
ensejem a humanização e a promoção do homem. 

(C) primeiro texto apresenta o ensino religioso como 
oportunidade de humanização e promoção do ser 
humano e da sociedade fundamentada nos valores 
cristãos e confirma a normatividade da legislação 
brasileira de que o ensino religioso ministrado em 
escolas públicas deve ser apenas o cristão, 
englobando protestantes e católicos. 

(D) primeiro texto apresenta o ensino religioso como 
oportunidade de humanização e promoção do ser 
humano e da sociedade fundamentada nos valores 
cristãos e confirma a normatividade da legislação 
brasileira de que o ensino religioso ministrado em 
escolas públicas deve ser fundamentado apenas no 
catolicismo, por ser a religião do maior número de 
brasileiros. 

(E) primeiro texto apresenta o ensino religioso como 
oportunidade de humanização e promoção do ser 
humano e da sociedade fundamentada nos valores 
cristãos e contradiz a normatividade da legislação 
brasileira de que o ensino religioso ministrado em 
escolas públicas deve ser o de cunho confessional, 
conforme a maioria dos discentes. 

 
 
QUESTÃO 41 ____________________________________  
 
A respeito dos textos e da legislação do ensino religioso no 
Brasil, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O professor de ensino religioso não deve tratar de 

temáticas da história e da cultura afro-brasileira e 
africana, pois essa é tarefa reservada ao professor de 
história. 

(B) O professor de ensino religioso, concursado, deverá 
ser funcionário de uma Igreja cristã e, por isso, 
prestará serviço remunerado pelo Estado. 

(C) O professor de ensino religioso deverá ensinar que 
somente a fé cristã reconhece a dignidade de todo ser 
humano e é mestra de humanidade. 

(D) Deve-se oferecer o ensino religioso de acordo com as 
preferências do corpo docente. 

(E) O professor de ensino religioso deverá ministrar a 
disciplina em horários regulares, bem como fazer uso 
de qualquer temática, inclusive da história e da cultura 
afro-brasileira e africana, em acordo com o objetivo de 
efetuar o ensino-aprendizagem na área. 

PROVA A
PLIC

ADA



 
FUNDAÇÃO UNIVERSA  |  SEED/AP                                     PROFESSOR – ENSINO RELIGIOSO (CÓDIGO 109)                                      Página 12 de 15 

Texto para responder às questões 42 e 43. 
 
Carta de Freud ao pastor Pfister: 

 
Nas próximas semanas, sairá uma brochura de minha 

autoria, que tem muito a ver com o senhor. Eu já a teria 
escrito há tempo, mas adiei-a em consideração ao senhor, 
até que a pressão ficou forte demais. Ela trata da minha 
posição totalmente contrária à religião. 
 
Carta do pastor Pfister para Freud: 
 

No tocante à sua brochura contra a religião, sua 
rejeição à religião não me traz nada de novo. Eu a aguardo 
com alegre interesse. Um adversário de grande capacidade 
intelectual é mais útil à religião que mil adeptos inúteis.  
 

E. Freud e H. Meng (orgs.). Cartas entre Freud e Pfister: 
um diálogo entre a psicanálise e a fé cristã. Viçosa – 

MG: Ultimato, 1998 (com adaptações). 
 
 
QUESTÃO 42_____________________________________ 
 
A brochura a que se refere Freud é 
 
(A) A ética protestante e o espírito do capitalismo. 
(B) As formas elementares da vida religiosa. 
(C) O futuro de uma ilusão. 
(D) O suicídio. 
(E) O capital da psicanálise. 
 
 
QUESTÃO 43_____________________________________ 
 
Com base nos trechos lidos, é correto afirmar que o pastor 
Pfister 
 
(A) é um fraco, pois reconhece a grande capacidade 

intelectual de um ateu, em vez de combatê-lo. 
(B) tem uma tendência a ser ateu, pois reconhece a 

grande capacidade intelectual de um ateu, em vez de 
combatê-lo. 

(C) é um ateu, pois demonstra interesse por literatura ateia 
e reconhece a grande capacidade intelectual de um 
ateu, em vez de combatê-lo. 

(D) faz uma crítica à inutilidade de certos adeptos e 
reconhece a utilidade de adversários de grande 
capacidade intelectual, mesmo que ateus, para a 
religião.  

(E) apresenta nítidos traços de um sectarismo  religioso. 
 
 
QUESTÃO 44_____________________________________ 
 
Em relação a diretrizes e bases da educação nacional  
(Lei n.º 9.394/1996) e a ensino religioso, é correto afirmar 
que o 
 

(A) ensino religioso será de matrícula obrigatória. 
(B) ensino religioso será de matrícula obrigatória somente 

nas escolas privadas. 
(C) ensino religioso será de matrícula facultativa. 
(D) respeito à diversidade cultural religiosa do povo 

brasileiro é assegurado, sendo permitida qualquer 
forma de proselitismo. 

(E) ensino religioso será de matrícula obrigatória somente 
nas escolas públicas. 

QUESTÃO 45 ____________________________________  
 
Acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Religioso, assinale a alternativa que apresenta os eixos 
organizadores para os blocos de conteúdos. 
 
(A) Culturas e tradições religiosas, escrituras sagradas 

e(ou) tradições orais, teologias, ritos e Ethos. 
(B) Cantos religiosos, escrituras sagradas e(ou) tradições 

orais, teologias, ritos e Ethos. 
(C) Orações religiosas, culturas e tradições religiosas, 

escrituras sagradas e(ou) tradições orais, ritos e Ethos. 
(D) Orações religiosas, culturas e tradições religiosas, 

escrituras sagradas e(ou) tradições orais, teologias. 
(E) Orações religiosas, escrituras sagradas e(ou) tradições 

orais, teologias, ritos e Ethos. 
 
 
QUESTÃO 46 _____________________________________  
 
Richard Rorty, em O futuro da utopia, menciona que a 
maioria das pessoas, no século XXI, nunca vai chegar a usar 
um computador, receber um tratamento médico em um 
hospital ou viajar de avião. Essas pessoas terão sorte de 
aprenderem a usar lápis e papel e mais sorte ainda se forem 
tratadas com algum medicamento mais caro que uma 
aspirina. Tendo como base os conceitos de globalização e 
exclusão social, bem como questões relacionadas ao 
processo de ensino-aprendizagem do ensino religioso, 
assinale a alternativa correta.  
 
(A) O autor em questão está equivocado, pois o acesso a 

todos os bens e serviços do capitalismo, em qualquer 
uma de suas adjetivações, tem sido estendido a todos 
na sociedade, como é possível constatar no acesso 
crescente da população brasileira às viagens de avião, 
pois a globalização tem sido mais um fator de inclusão 
que de exclusão social. 

(B) Há um consenso entre os estudiosos acerca do 
fenômeno da globalização: o processo enfatiza o 
aspecto religioso e, em geral, os outros aspectos são a 
ele subordinados. 

(C) O professor de ensino religioso diante da previsão 
apresentada por Rorty, por solidariedade com a 
maioria das pessoas deste século, não deve usar o 
computador e as novas mídias nas aulas, a fim de não 
privilegiar uma parte dos estudantes. 

(D) Já que a maioria das pessoas não faz parte do 
mercado consumidor, não há de se investir nelas, 
exceto com aulas de ensino religioso que apresentem 
conteúdo versando sobre o sofrimento e a salvação da 
alma após a morte entre outros, a fim de que essas 
pessoas possam suportar seu destino. 

(E) Como qualquer outra educação que visa ao 
desenvolvimento da plenitude humana, o ensino 
religioso deve questionar realidades de exclusão 
social, bem como usar de meios que potencializem 
uma educação atual e crítica; desse modo, o professor 
tanto deve usar computadores, quanto lápis e papel, 
conforme a realidade em que se encontra, mas jamais 
se resignar a processos de empobrecimento da 
educação. 
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Texto para responder às questões 47 e 48. 
 

Por isso é que se carece principalmente de religião: para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No 
geral. Isso é que é a salvação da alma... Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo 
água de todo rio... Uma só, para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a certo; e aceito as preces 
de compadre meu Quelemén, doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente, 
metodista: a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. 
Qualquer sombrinha me refresca. 

João Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas. 14.ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980, p. 15. 
________________________________________________________________________________________________________  

 
QUESTÃO 47_____________________________________ 
 
Relacionando o trecho de Grande sertão: veredas e os 
fundamentos da religião, é correto afirmar que 
 
(A) Guimarães Rosa, a exemplo dos mestres da suspeita 

(Marx, Freud e Nietzsche), apresenta a religião como 
um emaranhado de crenças sem sentido e ilógicas, 
propiciando mais alienação e loucura que libertação. 

(B) a experiência vivida pelo personagem de Guimarães 
Rosa revela, especialmente, traços típicos da cultura 
religiosa popular brasileira de sede do sagrado em 
suas diversas formas e espaços. 

(C) o fato de o personagem de Guimarães Rosa mencionar 
que a religião é para “se desendoidecer, desdoidar. 
Reza é que sara da loucura” confirma a tese de que a 
religião é um lenitivo; todavia, se ele optasse por uma 
só religião, certamente teria uma cura definitiva.  

(D) o personagem de Guimarães Rosa nega o conceito de 
sagrado de Rudolf Otto, que o vê como um princípio 
vivo, presente em todas as religiões, e um conceito 
composto e complexo, que possui elementos 
irracionais e racionais.   

(E) o fato de o personagem de Guimarães Rosa “passear” 
por muitas religiões o impossibilita de usufruir dos ritos 
e, consequentemente, do sagrado. 

 
 
QUESTÃO 48_____________________________________ 
 
Tendo como base os conceitos de ética e religião, bem 
como questões relacionadas a teorias e vivências do ensino 
religioso, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O professor de ensino religioso deve evitar o uso de 

livros como Grande sertão: veredas, especialmente o 
referido trecho, por apresentar um personagem sem 
identidade religiosa que certamente influencia 
negativamente a formação do estudante. 

(B) O professor de ensino religioso pode fazer uso de 
livros como Grande sertão: veredas, desde que deixe 
claro que há equívocos religiosos, especialmente no 
referido trecho, por apresentar diferentes religiões com 
o mesmo valor para o personagem, o que é 
inconcebível, já que somente algumas religiões 
merecem atenção e respeito.  

(C) O professor de ensino religioso, por uma questão de 
ética, deve usar somente o livro sagrado de sua 
religião e ocasionalmente outro, desde que aprovado 
por uma autoridade educacional de sua igreja. 

(D) As obras de literatura são excelentes meios de 
aprofundar as culturas, explicitar suas virtudes e 
mazelas, e constituem um rico material didático para o 
exercício de diferentes visões, ensejando a convivência 
e a experiência com diferentes formas de pensar e 
viver. Isso está de acordo com os objetivos do ensino 
religioso. 

(E) Por uma questão de ética e democracia, no espaço da 
escola pública, o grupo religioso hegemônico é que 
deve definir quais livros e conteúdos serão estudados, 
respeitando assim a Constituição brasileira que 
apregoa a liberdade religiosa. 

QUESTÃO 49______________________________________ 
 
No que se refere à didática e ao processo de  
ensino-aprendizagem que atendam às exigências atuais de 
uma formação emancipadora, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A centralidade da didática está no domínio instrumental 

de métodos e técnicas a serem usados no cotidiano da 
sala de aula. 

(B) O bom uso de métodos e técnicas de ensino prescinde 
de um diagnóstico dos estudantes que o professor 
encontrará, pois a utilização desses surte efeito 
positivo na aprendizagem dos estudantes.  

(C) A didática, em qualquer área da educação e, portanto, 
no ensino religioso, deverá adequar os meios aos fins 
do ensino e ter uma harmonia entre teoria e prática, 
propiciando aos estudantes uma educação que 
assegure a tradição e a atualização com qualidade e 
criticidade. 

(D) Caso haja problema em relação à aprendizagem dos 
estudantes ao se aplicar uma técnica, deve-se buscar 
a causa do insucesso ou nos estudantes ou na má 
utilização da técnica pelo professor e não em outros 
fatores. 

(E) A didática ajuda no processo de ensino-aprendizagem 
por priorizar a prática e não a teoria, assim o ensino 
religioso deve priorizar a prática religiosa e, 
ocasionalmente, os conceitos. 

 
 
QUESTÃO 50______________________________________ 
 
Quanto à didática e ao processo de ensino-aprendizagem 
que atendem às exigências atuais de uma formação 
emancipadora, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A transversalidade é uma metodologia de ensino de 

grande utilidade para as disciplinas centradas no 
conhecimento científico, porém de difícil utilização e 
inadequação para o ensino religioso. 

(B) O papel do professor é transmitir oralmente o 
conhecimento de forma pronta e acabada para seus 
alunos. 

(C) As atividades de aprendizagem são organizadas com a 
participação de alunos, para que esses possam agir 
com autonomia e criatividade, resolvendo problemas e 
realizando descobertas. Deve-se, nesse contexto, 
privilegiar metodologias e técnicas que favoreçam 
processos passivos de geração de conhecimentos, 
pois no ensino religioso não há o que criar, tudo vem 
da tradição. 

(D) O processo de construção do conhecimento é aquele 
em que os alunos se apropriam dos conhecimentos 
disponíveis e os articulam às suas experiências 
anteriores, de modo a conquistar novas formas de 
pensar, sentir e agir. 

(E) A interdisciplinaridade não deve ser usada no ensino 
religioso, pois os professores da outras disciplinas não 
conhecem o conteúdo e sempre transmitem uma visão 
equivocada da matéria. 

PROVA A
PLIC
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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. 

PROVA A
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