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PROCESSO SELETIVO 004/2018 

PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1- CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 

2- CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO: Questões de 06 a 10 – Páginas 1 e 2 

3- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 11 a 20 

• PEDAGOGO - FUNDAMENTAL: Páginas 2, 3, 4 e 5 

• PROFESSOR DE PORTUGUÊS: Páginas 5, 6 e 7 
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CONHECIMENTOS GERAIS                           
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

POESIA E EMOÇÃO 

Mário Quintana 

O palavrão é a mais espontânea forma da poesia. Brota do 
fundo d'alma e maravilhosamente ritmada. Se isto indigna o 
leitor e ele solta sem querer uma daquelas, veja o belo verso 
que lhe saiu, com as características do próprio: ritmo e emoção 
sem o que, meu caro senhor, não há Poesia. Escute, não perca 
discussão de rua, especialmente entre comadres italianas, e se 
verá então em plena poesia dramática de empalidecer de 
inveja o maravilhoso e refinado Racine, mas não o bárbaro 
Shakespeare, igualmente maravilhoso, embora 
destrambelhado de boca. Por isso é que não nos toca a poesia 
feita a frio, de fora para dentro, mas a que nos surge do 
coração como um grito, seja de amor, de dor, de ódio, espanto 
ou encantamento. 

Retirado do livro “A Vaca e o hipogrifo” 

 

01 – O poeta gaúcho Mário Quintana é um dos 
maiores nomes do estilo conhecido como prosa 
poética, que foge do estilo poético mais 
convencional ao: 

A) Abordar temáticas menos usuais, como o palavrão. 

B) Apresentar linguagem extremamente racional, ou 
seja, menos subjetiva. 

C) Espontaneidade da linguagem, com o uso de 
palavras de teor coloquial. 

D) Abandono de rigores formais como rima, métrica, 
verso e estrofe. 

E) Ausência total e completa de linguagem conotativa. 
 

02 – O título “Poesia e emoção” destoa da temática 
do restante poema, pois: 

A) O mesmo não é nada emotivo, abusando da 
racionalidade. 

B) Aborda o uso do palavrão como forma de poesia, o 
que é incomum. 

C) Não apresenta a musicalidade comum aos textos que 
apresentam essa temática. 

D) Como o próprio poeta afirma é uma poesia “feita a 
frio”. 

E) É espontâneo demais, sua linguagem não segue o 
padrão esperado. 

 

03 – Assinale a alternativa que apresenta a 
explicação para a junção de sons no vocábulo 
“d’alma” na frase abaixo: 

“Brota do fundo d'alma” 

Alternativas: 

A) Por ser um poema, a letra “a” na contração “da” foi 
extinta por uma questão de encaixe métrico na frase. 

B) Em virtude de sua linguagem aproximada à 
coloquialidade, o poeta quis, de forma proposital, 
representar estratos mais populares dos falantes com 
uma expressão típica da oralidade. 

C) Por apresentarem fonemas iguais, foi suprimido o “a” 
em “da” para evitar a repetição dos sons, ou seja, 
uma eufonia. 

D) É uma forma antiga de grafar a expressão “da alma”, 
caída em desuso. 

E) Trata-se de uma apócope, ou seja, uma supressão de 
fonema ao final da palavra, sendo facultativa neste 
caso. 

 

04 – Os conectores (conjunções e preposições) são 
extremamente importantes para conseguir a coesão 
textual. Assinale a alternativa que o conector 
destacado está CORRETAMENTE classificado entre 
parênteses: 

A) Brota do fundo d'alma e maravilhosamente ritmada 
(Preposição usada em sentido de causa) 

B) Se isto indigna o leitor e ele solta sem querer uma 
daquelas [...] (conjunção subordinada causal) 

C) [...] empalidecer de inveja o maravilhoso e refinado 
Racine, mas não o bárbaro Shakespeare [...] 
(Conjunção coordenativa adversativa) 

D) [...] embora destrambelhado de boca. (Conjunção 
coordenativa adversativa) 

E) [...] um grito, seja de amor, de dor, de ódio, espanto 
ou encantamento. (preposição com valor de posse) 

 

05 – Assinale a alternativa que apresente a 
classificação morfológica  CORRETA para a 
partícula destacada na frase: 

“[...] de fora para dentro, mas a que nos surge do coração [...]” 

Alternativas: 

A) Pronome pessoal sujeito 

B) Pronome reflexivo  

C) Partícula apassivadora 

D) Pronome pessoal oblíquo 

E) Pronome pessoal de tratamento 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

06 – A potência de um PPP é registrar, orientar, 
estabelecer ações, metas, estratégias e desejos da 
vida social escolar. Deve ter necessariamente, como 
marco fundamental, a participação democrática 
(desejo de sociedade), o ser multicultural, a 
singularidade e respeitar as multiplicidades humanas 
que convivem no complexo ambiente de 
aprendizagem – a escola. Sabe-se também que O 
PPP das escolas precisa concretizar as metas e 
estratégias do Plano de Educação de seu município, 
estado e país. Pois ele é: 

A) O instrumento que pode projetar a curto prazo e no 
cotidiano escolar ações para atingir as metas desses 
planos. 

B) Um conjunto e os conteúdos básicos das áreas de 
conhecimento articulados com os aspectos da vida 
cidadã que precisam constar nos currículos escolares 
da Educação Básica. 
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C) Um instrumento que estabelece as diretrizes 
administrativas e as orientações para a vida escolar 
em conformidade com a legislação nacional vigente. 

D) Um documento que direciona a organização 

E) Um documento da instituição responsável pela 
aprendizagem, que consolida e articula a 
organização, para que a escola possa socializar o 
conhecimento acumulado e sistematizado 
historicamente pela humanidade. 

 

07 – Em relação ao contexto Currículo, analise os 
itens abaixo: 

I. O currículo não está envolvido em um simples processo 
de transmissão de conhecimentos e conteúdos.  

II. O currículo possui um caráter político e histórico e 
também constitui uma relação social, no sentido de que 
a produção de conhecimento nele envolvida se realiza 
por meio de uma relação entre pessoas. 

III. O currículo pode ser considerado uma atividade 
produtiva e possui um aspecto político que pode ser 
visto em dois sentidos: em suas ações (aquilo que 
fazemos) e em seus efeitos (o que ele nos faz). 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

 

08 – Partindo de uma premissa sobre Paulo Freire, 
podemos afirmar que Freire busca como ideal a 
conscientização para o conhecimento da realidade e 
das relações de poder existente na sociedade. Com 
relação aos estudos e informações sobre as teorias 
do conhecimento de Paulo Freire, analise os itens 
abaixo: 

I. Caracteriza o desenvolvimento de forma retrospectiva, ou 
seja, refere-se a etapas já alcançadas, já conquistas pela 
criança. 

II. Sua pedagogia se caracteriza por ser dialógica e dialética, 
defendendo uma Pedagogia que liberte os marginalizados 
de sua condição de explorado e alienado, para que estes 
possam se comunicar, agir e pensar.  

III. Defende um ensino que valorize o homem, desenvolva 
suas capacidades e corresponda com a própria natureza 
do ser humano que é de se humanizar e ser mais dentro 
da sociedade configurando-se participante e 
principalmente transformador de uma realidade injusta e 
discriminatória.  

IV. O aluno é percebido como aquele que aprende os 
valores, linguagem e o conhecimento que seu grupo 
social produz a partir da interação com o outro, no caso, o 
professor. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos 

D) Apenas os itens II e III estão corretos 

E) Apenas os itens I e IV estão corretos 

09 – Conforme o Art. 27 da LDB (Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional), os conteúdos 
curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 

I. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática; 

II. Consideração das condições de escolaridade dos alunos 
em cada estabelecimento; 

III. Orientação para o trabalho; 

IV. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira 
e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 
de educação artística e de literatura e história brasileiras.  

V. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas 
desportivas não-formais. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas o item I está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas o item IV não faz parte deste Artigo 

E) Apenas o item II está incorreto 
 

10 – Segundo alguns autores “avaliação deve ser um 
processo abrangente da existência humana, que 
implica reflexão crítica sobre a prática, no sentido de 
captar seus avanços, suas resistências, suas 
dificuldades e possibilitar uma tomada de decisões 
sobre as próximas atividades didáticas”. Partindo 
deste pressuposto, analise os itens abaixo: 

I. Avaliação só faz sentido se for utilizada com a finalidade 
de saber mais sobre o aluno e de colher elementos para 
que a educação escolar aconteça de forma próxima à 
realidade e dentro de um contexto. 

II. Como o contexto é dinâmico e está sujeito não está em 
constantes mudanças, é necessário ter um olhar 
avaliativo o tempo todo.  

III. O professor precisa ter vínculo com o que está 
acontecendo e não se perder em um imaginário do que 
os alunos deveriam ou não estar aprendendo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto 

B) Apenas o item I está correto 

C) Apenas o item II está incorreto 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PEDAGOGO - FUNDAMENTAL 

11 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
apresentam os conteúdos de tal forma que se possa 
determinar, no momento de sua adequação às 
particularidades de Estados e Municípios. Quanto a 
avaliação da aprendizagem o documento afirma que: 

I. A avaliação é considerada como elemento favorecedor 
da melhoria de qualidade da aprendizagem, deixando 
de funcionar como arma contra o aluno.  
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II. É assumida como parte integrante e instrumento de 
autorregulação do processo de ensino e aprendizagem, 
para que os objetivos propostos sejam atingidos.  

III. A avaliação diz respeito não só ao aluno, mas também 
ao professor e ao próprio sistema escolar. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas o item II está correto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

12 – Com base na transição da Educação Infantil 
para o Ensino Fundamental conforme a BNCC, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) e 
Falsos (F): 

(     ) A transição entre essas duas etapas da Educação Básica 
requer muita atenção, para que haja equilíbrio entre as 
mudanças introduzidas, garantindo integração e 
continuidade dos processos de aprendizagens das 
crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes 
relações que elas estabelecem com os conhecimentos, 
assim como a natureza das mediações de cada etapa.  

(     ) Torna-se necessário estabelecer estratégias de 
acolhimento e adaptação tanto para as crianças quanto 
para os docentes, de modo que a nova etapa se construa 
com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em 
uma perspectiva de continuidade de seu percurso 
educativo.  

(     ) A BNCC indica uma síntese de aprendizagens esperadas 
em cada um dos cinco campos de experiências.  

(     ) Essa síntese não devem ser consideradas como 
elementos balizadores e indicadores de objetivos a serem 
explorados na Educação Infantil, que serão aprofundados 
no Ensino Fundamental, e não como pré-requisito ou 
condição à nova etapa da escolarização.  

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V 

B) F, V, V, V 

C) V, F, V, V 

D) V, V, V, F 

E) V, V, F, V 
 

13 – com base nas informações sobre a BNCC, Tais 
aprendizagens são organizadas em _________, 
direcionando a formação integral de todos os 
estudantes em suas variadas dimensões (intelectual, 
afetiva, ética, física, sociopolítica etc.). Esse 
direcionamento está ligado aos princípios éticos, 
estéticos e políticos das DCN e da LDB e visa à 
consolidação de _______. 

Marque a que completa CORRETAMENTE os 
espaços em branco: 

A) Etapas / Uma legislação 

B) Subtópicos / Decreto Institucional 

C) Capítulos / Uma instituição 

D) Competências e habilidades / Pacto Inter federativo 

E) Etapas consolidadas / Decreto Federativo 

 

14 – A avaliação é uma tarefa complexa que não se 
resume à realização de provas e atribuição de notas. 
A mensuração apenas proporciona dados que devem 
ser submetidos a uma apreciação qualitativa. 
Quando se trata deste processo e com relação a 
avaliação da aprendizagem escolar, classifique os 
itens abaixo como (V) verdadeiros ou (F) falsos: 

(     ) A avaliação escolar é parte integrante do processo de 
ensino-aprendizagem e não uma etapa isolada. 

(     ) Avaliação da aprendizagem requer planejamento, 
execução e avaliação de si mesma. 

(     ) A avaliação revela toda a proposta político- pedagógica 
de uma escola. 

(     ) A avaliação da aprendizagem não é da prática educativa 
e sim um pedaço dela. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V 

B) F, V, V, F 

C) V, F, V, F 

D) V, V, V, F 

E) V, F, F, V 
 

15 – A escola pode ser considerada como um dos 
espaços essencialmente propícios, e talvez único, 
capaz de desenvolver e elevar o indivíduo intelectual 
e culturalmente dentro de uma sociedade. 
Entretanto, a sala de aula é, sem dúvida, um dos 
espaços mais oportunos para a construção de ações 
partilhadas entre os sujeitos.  Desde então, analise 
os itens abaixo: 

I. A mediação é, portanto, um elo que se realiza numa 
interação constante no processo ensino aprendizagem.  

II. Pode-se dizer também que o ato de educar é nutrido 
pelas relações estabelecidas entre professor-aluno. 

III. [...], o diálogo é uma exigência existencial. Ele é o 
encontro em que se solidarizam o fazer e o agir de seus 
sujeitos endereçados ao mundo de transformação da 
práxis do ensino humanizado entre professor/aluno [...]. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está correto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Somente o item I está correto 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

16 – Com base nas considerações preliminares da 
página 10 dos PCN, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais constituem um referencial de qualidade 
para a educação no Ensino Fundamental em todo o 
País. Sua função é: 

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(     )  Implicar o acesso à totalidade do conhecimento, entre os 
quais o conjunto dos conhecimentos socialmente são 
relevantes para a aprendizagem. 

(     ) Orientar e garantir a coerência dos investimentos no 
sistema educacional, socializando discussões, pesquisas 
e recomendações; 

(     ) Subsidiar a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se encontram 
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mais isolados, com menor contato com a produção 
pedagógica atual; 

(     )  Elencar como elemento catalisador as ações na busca de 
uma melhoria da qualidade da educação, e pretende 
resolver todos os problemas que afetam a qualidade do 
ensino e da aprendizagem no País e no mundo. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V 

B) F, V, V, V 

C) F, V, F, V 

D) F, V, V, F 

E) V, F, F, V 
 

17 – A escola é uma das possibilidades de 
desenvolvimento para o ser humano, seja em que 
idade for. Sendo assim, os professores precisam 
prestar atenção ao período de formação e ao 
contexto de desenvolvimento de seus alunos.  

Desde então, coloque (V) para verdadeiro e (F) para 
falso nos itens abaixo: 

(     )  As interações sociais, com outras pessoas nos ajudando 
e dando suporte, constituem fatores essenciais para o 
nosso desenvolvimento.  

(     )  Existe a necessidade de se considerar o valor e o papel 
das interações na sala de aula quando se ensina a ler e 
escrever. 

(     ) A brincadeira pode ser o meio principal de 
desenvolvimento cultural, especialmente na faixa etária de 
seis ou sete anos, idade em que elas estão iniciando a 
aprendizagem da leitura e da escrita.  

(     ) A aprendizagem é um processo mediado, individual e 
coletivo,que faz despertar processos internos de 
desenvolvimento. 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, V, V, V 

B) V, V, V, F 

C) V, F, V, F 

D) V, V, F, V 

E) V, V, V, V 
 

18 – Nas observações da escrita espontânea das 
crianças, Emília Ferreiro e Teberosky (1984) 
reportaram uma fase inicial que denominaram 
período pré-silábico, no qual, embora as crianças 
não pareçam perceber que as letras representam os 
sons constituintes de uma palavra, sua principal 
conquista é supor que as formas globais das 
palavras são representações estáveis de nomes. 
Desde então sabemos que existe uma caracterização 
para cada nível de escrita, podendo assim a criança 
estar num determinado nível. Os níveis da escrita 
são: 

Coluna 1: 

1. Nível – Pré-silábico 

2. Nível – Silábico 

3. Nível – Silábico-Alfabético 

4. Nível – Alfabético 

Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 

(     )  A criança tenta se aventurar pela escrita e por meio da 
reprodução de rabiscos e desenhos. Ainda não consegue 
relacionar as letras, com os sons da língua falada. 

(     )  Já consegue reproduzir adequadamente todos os 
fonemas de uma palavra, caracterizando a escrita 
convencional.  

(     )  Mistura a lógica da fase anterior com a identificação de 
algumas sílabas; 

(     )  Nesse nível a criança começa a perceber a 
correspondência entre as letras daquilo que é falado. 
Interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de sílaba 
a cada uma, cada sílaba representa uma letra. 

Assinala a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 3, 2, 4, 1 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 2, 3, 4, 1 

D) 1, 2, 3, 4 

E) 4, 3, 2, 1 
 

19 – A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o 
documento que define o conjunto de conhecimentos 
e habilidades essenciais para todos os estudantes 
do Brasil.  A questão “base x currículo” é um tema 
que gerou grande discussões. Desde então, em 
relação ao assunto podemos afirmar que:  

I. A Base Nacional Comum Curricular é uma referência 
obrigatória, mas não é o currículo 

II. Seu papel é ser um insumo para a elaboração e revisão 
dos currículos da educação básica 

III. Base dá o rumo da educação, isto é, diz aonde se quer 
chegar, enquanto os currículos traçam os caminhos 

IV. A Base estabelece os objetivos que se espera atingir, 
enquanto o currículo define como alcançar esses 
objetivos 

V. A Proposta da formação da BNCC apresenta 12 
competências gerais 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Somente os itens II e III estão incorretos 

B) Apenas o item I está incorreto 

C) Apenas os itens I, III, IV estão corretos 

D) Apenas o item V está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

20 – O conhecimento aprendido na escola pode não 
ter uma aplicabilidade imediata na vida cotidiana, 
mas a importância de aprender a ler e escrever vai 
ser percebida pelos alunos se eles sentirem que os 
conceitos escolares e o processo de construção 
desses conceitos são pertinentes para o seu 
desenvolvimento Global.  

Desde então, sobre o processo de apropriação da 
leitura e da escrita, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Aprender a ler e a escrever é muito mais do que adquirir 
habilidades básicas de decifração e escrita de palavras e 
pseudotextos. 

(     )  Aprender a ler e a escrever é construir, obter e atribuir 
sentido para o que se aprende, por meio de usos  
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funcionais da linguagem, que sejam relevantes e 
significativos para os aprendizes. 

(     )  No processo de ensino-aprendizagem da leitura e da 
escrita, deve-se enfatizar a criação de contextos sociais 
que estimulem a produção de zonas de desenvolvimento 
proximal, entendidas como espaços de possibilidades que 
se estabelecem com base nas capacidades ou 
competências já consolidadas pela criança, em direção a 
outras que estão em vias de se tornar desenvolvimento 
efetivo, graças à ajuda ou mediação de outro mais 
experiente, como é o caso do professor. 

(     )  A memória vem associada à retenção de elementos da 
atividade mental não isolados do conhecimento sócio 
linguístico de imediato. 

Assinale a sequência EXATA: 

A) V, F, V, V 

B) F, V, V, V 

C) V, V, F, V 

D) V, V, V, F 

E) V, V, V, V 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                             
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

6 novidades da BNCC de Língua Portuguesa para 
levar em conta no planejamento 

Grande parte dos professores que estão hoje em sala têm 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) como referência 
para seu planejamento. Com a aprovação da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), mudanças e novidades serão 
implementadas em todos os componentes curriculares – e 
essas novidades estão cada dia mais perto de chegarem às 
salas de aula. Em algumas redes, como a do município de São 
Paulo, a Base já é realidade. Em outras, as preparações para 
lidar com o documento já começaram. Mas escolas e 
educadores já podem começar a compreender as alterações 
que deverão, a partir de 2019, ser incorporadas ao cotidiano. 

1) As práticas contemporâneas ganham força 

Diferentes formatos e gêneros textuais ganharam 
destaque com a internet e passaram a fazer parte do nosso dia 
a dia. A exploração e a análise dessas múltiplas linguagens 
são uma das principais novidades trazidas pela BNCC que não 
eram contempladas pelos Parâmetros. “A gente já trabalha com 
alguns, como HQ há muito tempo, mas a questão aqui é que 
isso começa a crescer. Aparecem mais gêneros e mais práticas 
de linguagem”, explica Jacqueline. 

2) Os gêneros vão além dos já trabalhados pela escola 

Até recentemente, gêneros digitais não eram sequer 
considerados como objeto de exploração das aulas de Língua 
Portuguesa (há duas décadas, eles ainda nem existiam). Nos 
últimos dez anos, os gêneros mais comumente usados na vida 
adulta, como blogs e e-mails, passaram a fazer parte do 
cotidiano escolar, mas sem tanto espaço para concorrer com 
os mais tradicionais. “Muitas vezes, os gêneros mais 
valorizados socialmente são tratados pela escola e os gêneros 
que circula nas práticas das culturas juvenis acabam ficando de 
fora”, considera Jacqueline. A especialista relembra que antes 
da década de 80, a linguagem culta era a única considerada 
pela escola, enquanto outras, silenciadas por ela. Com a Base, 
isso tende a ser totalmente transformado: o documento sugere 
que o professor aborde produções digitais que são mais 
frequentes nas práticas sociais culturais dos jovens do que nas 
dos adultos (conheça alguns desses gêneros no Guia da 
BNCC de Língua Portuguesa).  

3) É necessário garantir vozes heterogêneas 

Apesar da internet criar um espaço de democracia de 
consumo e publicação de informações, ela também pode criar 
um efeito bolha, dado pelo constante contato entre pessoas 
com ideias parecidas. “A escola precisa olhar para esse efeito 
bolha e para a possibilidade de dar espaço a outras vozes”, 
sugere. É interessante apresentar posições heterogêneas para 
ampliar leituras de mundo. E, por vozes heterogêneas, não se 
entende apenas posições ou crenças diferentes. Com a 
internet, os produtores de conteúdo se descentralizaram e há 
muitas publicações além das mídias tradicionais e 
consolidadas. Publicações voltadas à cultura periférica ou 
causas femininas, por exemplo, também são caminhos a serem 
explorados. 

4) O mundo é multiletrado e interativo  

As informações são apresentadas em diferentes formatos, 
mídias e linguagens, como memes, vídeos e playlists 
comentadas. Além disso, elas são interativas, podem ser 
recontextualizadas, produzidas pelo próprio autor ou a partir de 
outros conteúdos já existentes. “A escola não pode ficar 
somente com os gêneros mais próprios do letramento da letra”, 
atenta Jacqueline. Apesar desse universo digital ser bastante 
familiar às novas gerações, com a mediação da escola, os 
estudantes podem ser melhor orientados em relação ao bom 
uso, interpretação, função social e desenvolver criticidade para 
interagir online e para analisar diferentes gêneros que fazem 
parte da sociedade moderna.   

5) As habilidades pedem contextualização 

Há uma lista de habilidades que compõem cada 
componente curricular na BNCC. Elas indicam aprendizagens 
necessárias de serem desenvolvidas em cada ano, mas que 
não devem ser ensinadas por si só. “Não é a habilidade pela 
habilidade. A habilidade sempre deve estar ligada ao uso 
significativo, a uma prática de linguagem”, indica a professora 
da Unicamp. Assim, mais do que compreender e dominar 
conteúdos, conceitos e processos descritos pelas habilidades, 
é necessário ter clareza de como estes se relacionam e se 
aplicam, por exemplo, nos diversos textos usados em 
diferentes campos de atuação (na vida cotidiana, na imprensa, 
nos espaços de debate público, e assim por diante). É o que 
deve acontecer no ensino das práticas de linguagem 
contemporâneas. 

6) Não há gêneros fixados pela Base 

Trailer honesto, fanfic, detonado, remix, playlists 
comentadas. Uma infinidade de gêneros compõe o mundo 
contemporâneo e eles estão sendo constantemente inventados 
e reinventados. É difícil acreditar que a escola dará conta de 
passar por todos eles de forma tão aprofundada quanto 
acontece com os gêneros textuais clássicos. “O documento até 
apresenta algumas indicações para algumas séries, mas o que 
é importante trabalhar é o que está em jogo nos gêneros”, 
explica Jacqueline. “Não é preciso que todos os professores 
trabalhem trailer honesto, por exemplo, mas é essencial que 
eles consigam estabelecer a fusão do papel consumidor-autor 
e trabalhem outros gêneros com característica semelhante”. 

Por: Laís Semis, 21 de Julho de 2018  

Retirado do site Nova Escola 

 

11 – O texto acima publicado por uma conceituada 
revista sobre educação trata da nova Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Pode-se observar que a 
tendência do texto é: 

A) Apresentar a BNCC como substituta dos antigos 
PCN, para que, paulatinamente, estes venham a 
perder sua validade em relação à Base. 

B) Como a avaliação é um dos aspectos mais 
importantes no processo ensino-aprendizagem, a 
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autora salienta 6 vieses da nova Base que focam em 
novas ferramentas avaliativas. 

C) De acordo com o texto, a Base surge para contemplar 
novas manifestações de linguagem, muitas advindas 
dos meios digitais. 

D) É enfocado o aspecto multifacetado da língua para 
que a Base encontre uma unificação do idioma a ser 
ensinado nas escolas. 

E) O texto reclama a respeito da contextualização do 
ensino da linguagem, o que elimina toda e qualquer 
abordagem gramatical e metalinguística. 

 

12 – Dentre as novidades apontadas pelo texto, NÃO 
se destacaria: 

A) Contemplar a linguagem de grupos minoritários nas 
práticas escolares. 

B) Abordar o maior número de gêneros discursivos, não 
discriminando as plataformas digitais. 

C) Interação com diferentes meios digitais, como redes 
sociais, playlists e podcasts, por exemplo. 

D) O caráter de desuso da norma padrão e de formas 
clássicas de literatura, como a poesia e o romance. 

E) Foco maior em gêneros discursivos específicos do 
público escolar, abordando menos os da esfera dos 
adultos. 

 

13 – Qual das alternativas apresenta uma drástica 
mudança proposta pela BNCC em relação ao ensino 
tradicional de linguagem? 

A) É difícil acreditar que a escola dará conta de passar 
por todos eles de forma tão aprofundada quanto 
acontece com os gêneros textuais clássicos. 

B) Diferentes formatos e gêneros textuais ganharam 
destaque com a internet e passaram a fazer parte do 
nosso dia a dia. 

C) Nos últimos dez anos, os gêneros mais comumente 
usados na vida adulta, como blogs e e-mails, 
passaram a fazer parte do cotidiano escolar. 

D) É interessante apresentar posições heterogêneas 
para ampliar leituras de mundo. 

E) Assim, mais do que compreender e dominar 
conteúdos, conceitos e processos descritos pelas 
habilidades, é necessário ter clareza de como estes 
se relacionam e se aplicam. 

 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Sertão, argúem te cantô, 

Eu sempre tenho cantado 

E ainda cantando tô, 

Pruquê, meu torrão amado, 

Munto te prezo, te quero 

E vejo qui os teus mistéro 

Ninguém sabe decifrá. 

A tua beleza é tanta, 

Qui o poeta canta, canta, 

E inda fica o qui cantá. 

(De EU E O SERTÃO - Cante lá que eu canto Cá - Filosofia de um 
trovador nordestino - Ed.Vozes, Petrópolis, 1982) 

14 – O poema de Patativa do Assaré está em 
conformidade com os novos paradigmas de ensino 
propostos pela BNCC de acordo a qual dos aspectos 
da lista da revista Nova Escola? 

A) Aspecto 3   B) Aspecto 6 

C) Aspecto 4   D) Aspecto 2 

E) Aspecto 1 
 

15 – Para que o poema do famoso poeta sertanejo 
fique de acordo com a norma padrão da língua 
portuguesa, quantos vocábulos sofreriam alteração 
de natureza ortográfica? 

A) 12     B) 14 

C) 11    D) 10 

E) 9 
 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Desencanto 

Eu faço versos como quem chora 

De desalento...de desencanto 

Fecha o meu livro, se por agora 

Não tens motivo nenhum de pranto. 

 

Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 

Tristeza esparsa...remorso vão... 

Dói-me nas veias. Amargo e quente, 

Cai, gota a gota, do coração. 

E nestes versos de angústia rouca, 

Assim dos lábios a vida corre, 

Deixando um acre sabor na boca. 

 

Eu faço versos como quem morre. 

Manuel Bandeira 
 

16 – Pode-se afirmar que o poema de Manuel 
Bandeira utiliza recursos de metalinguagem: 

A) Quebrando a quarta parede e falando diretamente ao 
seu interlocutor. 

B) Expondo sentimentos genuinamente dele, dando tom 
autobiográfico ao poema. 

C) Fazendo um poema que descreve o ato de fazer 
poema em sua concepção. 

D) Usando verbos em primeira pessoa, o que dá um tom 
de pessoalidade ao poema. 

E) Expor de maneira exagerada seu sentimentalismo. 
 

17 – Sobre a partícula destacada no trecho abaixo é 
CORRETO afirmar que: 

Dói-me nas veias. Amargo e quente 

Alternativas: 

A) Aparece após o verbo, mas neste contexto seu uso é 
facultativo. 

B) Exerce função de objeto direto da oração. 
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C) O uso enclítico é motivado pelo tempo verbal 
utilizado, presente do indicativo, neste caso. 

D) A ênclise se dá pelo fato de aparecer no começo da 
oração, quando a próclise é impossível. 

E) É um pronome reflexivo, dando impressão de que a 
ação é realizada e sofrida pelo sujeito. 

 

18 – É possível perceber que neste poema, Manuel 
Bandeira se dirige em alguns momentos a seu 
hipotético leitor. Isso se deve a: 

A) Característica comum ao período em que se situa 
esse poeta, o Modernismo. 

B) Esse hipotético leitor seria a pessoa que motivou a 
dor apresentada por ele nesse poema, então seria a 
forma que o poeta encontrou de aliviar o sofrimento. 

C) O leitor faria papel de uma espécie de diário pessoal 
do poeta, como forma de desabafo de suas penas. 

D) Ele se dirige ao leitor como forma de aviso do 
conteúdo fúnebre desse poema. 

E) Popularidade alcançada pelo poeta à época, como 
forma de homenagem a seus leitores, dando uma 
proximidade. 

 

19 – A palavra que dá título ao poema é derivada de 
outra palavra. Assinale a alternativa que contenha 
uma palavra que passou pelo mesmo processo de 
derivação. 

A) Vice-prefeito   B) Enlatado 

C) Inconstitucional  D) Repetido 

E) Girassol  
 

20 – A palavra destacada abaixo poderia ser 
substituída, sem que se altere o sentido da frase, 
por: 

“Deixando um acre sabor na boca.” 

Alternativas: 

A) Amargo    B) Doce 

C) Desagradável   D) Azedo 

E) Estragado 
 


