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114 – LÍNGUA ESPANHOLA 
 

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
Texto para responder las preguntas de 25 a 28. 
 

La lengua común. 
 
1 
 
 
4 
 
 
7 
 
 

10 
 
 

13 
 
 

 

Este V Congreso Internacional de la Academia de la
Lengua Española que hoy se inaugura en Valparaíso
coincide con el comienzo de las celebraciones en
Hispanoamérica de los doscientos años de las luchas por
la independencia. Es de esperar que, con este motivo,
haya una abundante emisión de discursos patrióticos en
todo el Nuevo Mundo recordando el vasallaje del que la
emancipación libró a las nuevas repúblicas, los horrores de
la colonización, el exterminio de tantos pueblos indígenas, 
su sometimiento y explotación a lo largo de los tres siglos
coloniales, el saqueo de las riquezas americanas y el
rodillo compresor para el espíritu crítico y el libre
pensamiento que significaron la censura eclesiástica y la
vigilancia de la Inquisición. 
 

Mario Vargas Llosa. Internet: <http://congresosdelalengua.es>
(con adaptaciones).

 
 
QUESTÃO 25_____________________________________ 
 
Según el texto, señale la alternativa correcta. 
 
(A) El vocablo “hoy” (línea 2) indica un saludo. 
(B) El término “con” (línea 3) tiene la función de 

conjunción. 
(C) La voz “comienzo” (línea 3) es del verbo comenzar. 
(D) La palabra “luchas” (línea 4) significa huchas. 
(E) El elemento “por” (línea 4) es del verbo poner. 
 
 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
 
De acuerdo con el texto, señale la alternativa correcta. 
 
(A) “este” (línea 5) es lo contrario de oeste. 
(B) “haya” (línea 6) es un árbol. 
(C) “patrióticos” (línea 6) es una palabra llana. 
(D) “recordando” (línea 7) es un gerundio. 
(E) “libró” (línea 8) es igual a libro. 
 
 
QUESTÃO 27_____________________________________ 
 
En el texto, 
 
(A) “tantos” (línea 9) se puede sustituir por ciertos. 
(B) “sometimiento” (línea 10) es lo mismo que opresión. 
(C) “a lo largo” (línea 10) se puede cambiar por a lo 

ancho. 
(D) “saqueo” (línea 11) es igual a pillastre. 
(E) “riquezas” (línea 11) es reemplazable por monedas. 
 
 
QUESTÃO 28_____________________________________ 
 
Con referencia al texto, 
 
(A) “rodillo” (línea 12) se usa para limpiar el suelo. 
(B) “para” (línea 12) es del verbo parar. 
(C) “espíritu” (línea 12) se refiere al alma. 
(D) “libre” (línea 12) es lo mismo que liebre. 
(E) “Inquisición” (línea 14) es una palabra aguda. 

Texto para responder las preguntas de 29 a 32. 
 
1 
 
 
4 
 
 
7 
 
 

10 
 

 

Todo eso está muy bien, desde luego, pero lo estará 
menos, me temo, que en aquellos discursos no se 
mencionará casi (y tal vez sin casi) el hecho crucial de que 
las Repúblicas independientes que surgieron de la 
Emancipación americana fueron no sólo patéticamente 
incapaces de resolver los problemas sociales de 
discriminación, explotación y exclusión de los indígenas 
heredados de la colonia, sino que, en muchos casos, los 
agravaron. En algunos países, incluso, fue durante la 
República que se cometieron verdaderas operaciones de 
exterminio de grandes poblaciones de lo que José María 
Arguedas llamó “la nación cercada” del mundo indio. 
 

Mario Vargas Llosa. Internet: <http://congresosdelalengua.es>
(con adaptaciones).

 
QUESTÃO 29 ____________________________________  
 
Teniendo en cuenta la primera y la segunda línea del texto, 
 
(A) “eso” ejerce la función de pronombre neutro. 
(B) “muy” se puede cambiar por mucho. 
(C) “desde luego” quiere decir rápido. 
(D) “pero” es un adverbio de modo. 
(E) “menos” indica algo pequeño. 
 
QUESTÃO 30 ____________________________________  
 
En el texto, 
 
(A) en la voz verbal “me temo” (línea 2) la partícula “me” 

ejerce la función de complemento directo. 
(B) el término “aquellos” (línea 2) es un pronombre 

demostrativo. 
(C) la expresión “se mencionará” (líneas 2 y 3) está en 

condicional simple. 
(D) el elemento “sin” (línea 3) es un adverbio de 

afirmación. 
(E) la palabra “hecho” (línea 3) tiene la función de 

sustantivo. 
 
QUESTÃO 31 ____________________________________  
 
De acuerdo con el texto, 
 
(A) “patéticamente” (línea 5) es una palabra 

sobreesdrújula. 
(B) “fueron” (línea 5) es del verbo ir. 
(C) “surgieron” (línea 4) es del verbo sugerir. 
(D) “sino que” (línea 8) es una conjunción consecutiva. 
(E) “los agravaron” (líneas 8 y 9) se refiere a “los 

indígenas” (línea 7). 
 
QUESTÃO 32 ____________________________________  
 
En el texto, 
 
(A) el vocablo “durante” (línea 9) ejerce la función 

continuativa.  
(B) la voz “se cometieron” (línea 10) está en tiempo 

presente. 
(C) el término “grandes” (línea 11) significa poderío. 
(D) la forma verbal “llamó” (línea 12) está en pretérito 

indefinido. 
(E) la palabra “‘cercada’” (línea 12) es lo mismo que 

cercana. 
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Texto para responder las preguntas de 33 a 35. 
 
1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

La celebración de los doscientos años de las luchas
por la independencia de América no debe ahorrar la crítica
a los errores y atropellos del pasado, desde luego. Pero no
debería, tampoco, estar exenta de autocrítica, es decir, del
reconocimiento de que nuestras Repúblicas no supieron
estar a la altura de los altos ideales que proclamaron al
constituirse.  

La libertad siguió brillando por su ausencia durante
largos períodos de nuestra historia en los siglos XIX y XX
por culpa de las dictaduras militares, los caudillos, las
revoluciones y las guerras civiles, y la justicia reinó sólo
para minorías privilegiadas en tanto que las mayorías
languidecían en la pobreza y la marginación. Ha habido
excepciones, desde luego, países que han avanzado y
otros que se han estancado y aun retrocedido, pero la regla
general ha sido, en lo que se refiere al mundo indígena,
que con la independencia muy poco cambió y a veces
empeoró. 
 

Mario Vargas Llosa. Internet: <http://congresosdelalengua.es>
(con adaptaciones).

 
 
QUESTÃO 33_____________________________________ 
 
En el texto, 
 
(A) “ahorrar” (línea 2) significa atiborrar. 
(B) “tampoco” (línea 4) significa menos aún. 
(C) “es decir” (línea 4) significa enunciar. 
(D) “nuestras” (línea 5) significa posición. 
(E) “supieron” (línea 5) significa suplieron. 
 
 
QUESTÃO 34_____________________________________ 
 
Llevando en cuenta el texto se puede sustituir  
 
(A) “su ausencia” (línea 8) por su demencia. 
(B) “largos períodos” (línea 9) por lejanos tiempos. 
(C) “minorías privilegiadas” (línea 12) por facciones 

pudientes. 
(D) “mayorías languidecían” (líneas 12 y 13) por 

mayorales entristecían. 
(E) “la pobreza” (línea 13) por la pereza. 
 
 
QUESTÃO 35_____________________________________ 
 
Según el texto, marque la alternativa correcta. 
 
(A) “Ha habido” (línea 13) está en subjuntivo. 
(B) “aun” (línea 15) se puede cambiar por hasta. 
(C) “en lo que se refiere” (línea 16) indica posibilidad. 
(D) “poco” (línea 17) significa corto. 
(E) “a veces” (línea 17) es sustituible por seguro. 

Texto para responder las preguntas de 36 a 38. 
 
1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

Ahora bien, sentada esta premisa, la celebración de 
estos dos siglos no debería insistir sólo en las lacras del 
pasado y el presente, sino subrayar también todo lo 
positivo y feliz que trajo a nuestra América su articulación 
con el resto del mundo gracias a la llegada de los europeos 
a sus playas, cordilleras y selvas. Y de todo ello, lo más 
importante y duradero, qué duda cabe, fue la lengua 
castellana. Esa lengua que justamente por aquellos años 
alcanzaba en la península ibérica un período de 
consolidación, al que seguiría otro de esplendor, y que, a 
partir de entonces, y en gran parte debido a su arraigo en 
el continente americano, dejaría de ser sólo la lengua de 
Castilla y España y se convertiría en la de muchos pueblos 
y países, una lengua sin fronteras, denominador común de 
sociedades muy diversas a las que acercó e integró, 
haciéndolas compartir una historia y una tradición y ser, 
desde entonces, las provincias hermanas de una misma 
civilización. 

Mario Vargas Llosa. Internet: <http://congresosdelalengua.es>
(con adaptaciones).

 
 
QUESTÃO 36 ____________________________________  
 
De acuerdo con el texto, señale la alternativa correcta. 
 
(A) “Ahora” (línea 1) es conjunción. 
(B) “estos” (línea 2) es pronombre neutro. 
(C) “también” (línea 3) es pronombre indefinido. 
(D) “trajo” (línea 4) es el pasado de traer. 
(E) “llegada” (línea 5) es participio. 
 
 
QUESTÃO 37 ____________________________________  
 
Según el texto, marque la alternativa correcta. 
 
(A) “ello” (línea 6) es pronombre personal. 
(B) “cabe” (línea 7) es adverbio. 
(C) “al” (línea 10) es preposición. 
(D) “entonces (línea 11) es conjunción. 
(E) “gran” (línea 11) es apócope. 
 
 
QUESTÃO 38 ____________________________________  
 
Según el texto, marque la alternativa correcta. 
 
(A) “a su arraigo” (línea 11) se refiere a los americanos.  
(B) “la” (línea 13) se refiere al castellano. 
(C) “acercó” (línea 15) se refiere a España. 
(D) “haciéndolas” (línea 16) se refiere a las lenguas 

indígenas.  
(E) “una misma” (línea 17) se refiere a una sola tradición. 
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Texto para responder las preguntas de 39 a 41. 

 
Entre enfoques y métodos: algunas relaciones 

(in)coherentes en la enseñanza de español 
lengua extranjera. 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

 

Los sentidos de los términos abordaje, enfoque,

método, metodología, material didáctico y libro de texto

muchas veces se confunden; algunos se emplean como

sinónimos de otros; hay casos en que se les atribuyen

sentidos que no les corresponden en el ámbito de la

enseñanza y aprendizaje de idiomas o incluso se

entrecruzan los significados que pueden tener en español y

en portugués. 

Aunque en ocasiones la inexactitud terminológica no

impide la puesta en práctica de acciones eficaces, en

varios momentos sí genera dudas y provoca

interpretaciones equivocadas, inadecuadas o, incluso,

afecta la coherencia entre, por ejemplo, lo que se propone

en un plan de curso y lo que se realiza en clase. 

De ahí que sea fundamental tener claros los

significados, alcance y aplicación de cada uno de esos

conceptos pues, en última instancia, nuestras creencias

sobre el proceso de enseñar y aprender, sobre qué

elementos facilitan o no el aprendizaje de idiomas, sobre

qué técnicas y procedimientos debemos seguir en los

cursos, sobre qué, cuándo, cómo y por qué evaluar a los

estudiantes están estrechamente vinculadas a las

concepciones que tenemos sobre el significado de la

enseñanza de lenguas extranjeras (LE). 

 
Gretel Eres Fernández. Internet: <www.espanhol.seed.pr.gov.br>

(com adaptaciones).

QUESTÃO 39 ____________________________________  

 

En el texto,  

 

(A) “algunos” (línea 3) es adjetivo. 

(B) “como” (línea 3) es conjunción final. 

(C) “hay” (línea 4) es interjección. 

(D) “les” (línea 4) es complemento indirecto. 

(E) “los” (línea 7) es complemento directo. 

 

 

QUESTÃO 40 ____________________________________  

 

De acuerdo con el texto, marque la alternativa correcta. 

 

(A) “no” (línea 9) es conjunción causal.  

(B) “varios” (línea 11) es adverbio de cantidad. 

(C) “sí” (línea 11) es preposición. 

(D) “o” (línea 12) es conjunción concesiva. 

(E) “lo” (línea 13) es artículo neutro. 

 

 

QUESTÃO 41 ____________________________________  

 

Teniendo el texto como referencia, señale la alternativa 

correcta. 

 

(A) “ahí” (línea 15) es conjunción consecutiva. 

(B) “sea” (línea 15) está en modo subjuntivo. 

(C) “cada” (línea 16) es conjunción consecutiva. 

(D) “pues” (línea 17) es preposición. 

(E) “instancia” (línea 17) es adjetivo. 
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Texto para responder las preguntas de 42 a 45. 

 
Diferentes términos, conceptos iguales, 

semejantes o distintos. 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

25 

 

 

28 

 

 

31 

 

 

Inicialmente, conviene tener presente que el término

portugués abordagem puede equipararse al significado que

expresa el término enfoque, en español. Así, por ejemplo, a

la abordagem construtivista le corresponde la expresión

enfoque constructivista, y abordagem comunicativa puede 

traducirse por “enfoque comunicativo”. Quizás este sea el

primer problema a solucionar, ya que en español existe el

vocablo abordaje, pero no se aplica al contexto educativo:

en su lugar se emplea enfoque. 

Por otra parte, y en que pese la adopción del

término abordagem por parte de lingüistas, investigadores

y docentes brasileños, en ocasiones se usa el término

enfoque (en portugués) con el sentido de abordagem o, 

incluso, como sinónimo de método. 

Para Mizukami (1986, p.1), el proceso educativo 

abarca diferentes ámbitos como el humano, el técnico, el

cognitivo, el emocional, el sociopolítico y el cultural y, por lo

tanto, según Santos (2005, p.2), “entendemos el fenómeno

educativo como un objeto en permanente construcción y

con diferentes causas y efectos de acuerdo con la

dimensión enfocada”. 

Cuando nos acercamos al área de la enseñanza y

aprendizaje de lenguas el concepto de enfoque vuelve a

hacerse notar, ahora relacionado al modo de concebir las

acciones docentes vinculadas a los idiomas. Sin embargo,

no siempre se aclara suficientemente el significado del

término como se nota en este fragmento: 

A partir de la década de los años 80 surge una

nueva visión. Se prefiere hablar en enfoque en vez de

métodos, ya que aquellos se sitúan en un nivel más 

conceptual, que permite mayor flexibilidad en sus

realizaciones. 

 
Gretel Eres Fernández. Internet: <www.espanhol.seed.pr.gov.br>

(con adaptaciones).

QUESTÃO 42 ____________________________________  

 

Llevando en cuenta el texto se puede sustituir  

 

(A) “Así” (línea 3) por ahora.  

(B) “Quizás” (línea 6) por apenas. 

(C) “ya que” (línea 7) por puesto que. 

(D) “no se aplica” (línea 8) por no se aflija. 

(E) “en su lugar (línea 9) por en su momento. 

 

 

QUESTÃO 43 ____________________________________  

 

Llevando en cuenta el texto se puede sustituir  

 

(A) “Por otra parte” (línea 10) por antes bien. 

(B) “en que pese” (línea 10) por siempre que. 

(C) “en ocasiones” (línea 12) por en situaciones. 

(D) “con el sentido” (línea 13) por el discernimiento. 

(E) “incluso” (línea 14) por hasta. 

 

 

QUESTÃO 44 ____________________________________  

 

Llevando en cuenta el texto se puede sustituir 

 

(A) “abarca” (línea 16) por engloba. 

(B) “por lo tanto” (líneas 17 y 18) por bien que.  

(C) “según” (línea 18) por no obstante. 

(D) “permanente” (línea 19) por estable. 

(E) “causas” (línea 20) por pleitos. 

 

 

QUESTÃO 45 ____________________________________  

 

De acuerdo con el texto, señale la alternativa correcta. 

 

(A) “ahora” (línea 24) es adverbio de tiempo. 

(B) “al modo” (línea 24) es al estilo. 

(C) “Cuando” (línea 22) es conjunción consecutiva. 

(D) “concepto” (línea 23) es fecundo. 

(E) “Sin embargo” (línea 25) es por consiguiente. 
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Texto para responder las preguntas de 46 a 50. 

 

¿Hay que jubilar la ortografía? 

 

1 

 

 

4 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

16 

 

 

19 

 

 

22 

 

Estamos casi seguros (o no) de cuál sería tu

respuesta ante una propuesta que eliminara la hache del

castellano, escogiera entre la be y la uve para siempre,

simplificara la acentuación y limitara los encontronazos

entre la ge y la jota.  

Aunque te pueda parecer mentira, esta propuesta

existe y no la hizo un alumno rencoroso de tercero de ESO,

no. La hizo, delante de los más insignes lingüistas del

mundo mundial, el que probablemente es el escritor vivo

más reconocido de la literatura española: Gabriel García

Márquez, premio Nobel incluido.

¿La ocasión? Fue su discurso de Inauguración del I

Congreso Internacional de la Lengua Española en

Zacatecas, México.  

¿Las consecuencias? Sus palabras provocaron un

encendido debate entre todos los entendidos. Para unos,

se trataba de una ocurrencia de bombero, otros, en

cambio, creyeron que a García Márquez no le faltaba

razón.  

¿Y tú qué piensas? ¿Sería beneficioso simplificar

las reglas gramaticales y ortográficas del castellano? o ¿Ya

son bastante sencillas y un intento de jubilación provocaría

el caos y ocasionaría problemas de comunicación? 

 

Internet: <www.materialesdelengua.org> (con adaptaciones).

 

 

QUESTÃO 46_____________________________________ 

 

Con referencia al texto, marque la alternativa correcta. 

 

(A) “cuál” (línea 1) es pronombre relativo.  

(B) “sería” (línea 1) está en subjuntivo. 

(C) “ante” (línea 2) es pronombre indefinido. 

(D) “eliminara” (línea 2) está en indicativo. 

(E) “del” (línea 2) es preposición. 

QUESTÃO 47 ____________________________________  

 

De acuerdo con el texto, marque la alternativa correcta. 

 

(A) “entre” (línea 3) es del verbo entrar. 

(B) “siempre” (línea 3) es adverbio de cantidad. 

(C) “la”, en “la uve” (línea 3), es artículo definido. 

(D) “los” (línea 4) es pronombre complemento. 

(E) “encontronazos” (línea 4) significa encuentros 

grandes. 

 

 

QUESTÃO 48 ____________________________________  

 

En relación al texto, marque la alternativa correcta. 

 

(A) “Aunque” (línea 6) es preposición. 

(B) “parecer” (línea 6) es verbo regular.  

(C) “esta” (línea 6) es pronombre demostrativo. 

(D) “hizo” (línea 7) es el pasado de hacer. 

(E) “rencoroso” (línea 7) es sustantivo. 

 

 

QUESTÃO 49 ____________________________________  

 

Según el texto se puede sustituir 

 

(A) “delante de” (línea 8) por adelante.  

(B) “más” (línea 8) por pero. 

(C) “el que” (línea 9) por el cual. 

(D) “probablemente (línea 9) por tajantemente. 

(E) “incluido” (línea 11) por influido. 

 

 

QUESTÃO 50 ____________________________________  

 

En el texto, 

 

(A) “ocasión” (línea 12) tiene la función de adjetivo. 

(B) “I” (línea 12) por escrito es Primer. 

(C) “su” (línea 12) tiene la función de pronombre posesivo. 

(D) “Fue” (línea 12) es del verbo ir. 

(E) “en” (línea 13) tiene la función de conjunción. 
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PROVA DISCURSIVA 
 

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

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

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

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

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

 
TEMA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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