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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. O Ensino Religioso, conforme Lei 9394/1996, é uma disciplina necessária no currículo escolar, 

essencialmente porque: 

A) Somos um país de tradição religiosa cristã. 

B) Faz parte da formação básica de qualquer cidadão. 

C) Sem essa formação não teríamos fiéis nas igrejas. 

D) É um meio de manter a sociedade tranquila. 

 

12. Pode uma família não permitir que seu filho frequente as aulas de Ensino Religioso? 

A) Sim, porque não é uma disciplina que faz parte da formação básica do ser humano. 

B) Sim, porque a lei ampara a opção de escolha da família, facultando a ela a matrícula. 

C) Sim, porque  é uma disciplina que não implica em reprovação escolar. 

D) Não, porque é uma disciplina obrigatória do currículo escolar. 

 

13. A Lei 9394/1996, modificada pela Lei 9475/97, afirma que o Ensino Religioso escolar é 

também forma de assegurar o “respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil”. Assinale a 

opção que não corresponde com a afirmação da Lei. 

A) Em reconhecer compreensões e vivências diferentes em relação a Deus e a espiritualidade. 

B) Em reconhecer que o Brasil é um país plural que não tolera absolutismos religiosos. 

C) Em reconhecer que a diversidade é uma riqueza cultural brasileira a ser preservada. 

D) Em reconhecer que entre os conteúdos do Ensino Religioso não estará as religiões. 

 

14. “As normas para a habilitação e admissão dos professores de Ensino Religioso”, conforme a 

Lei 934/1996, art. 33, modificada pela Lei 9475/97, serão definidos: 

A) Pelos Secretários de Educação, através dos editais de processos seletivos e concurso. 

B) Pelo professor titular da disciplina. 
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C) Por cada Sistema de ensino autonomamente. 

D) Pelo Ministério da Educação. 

 

15. No bairro da escola acontece uma festa de determinada denominação religiosa. Sobre este fato, 

assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso sobre o procedimento adequado do 

professor de Ensino Religioso. 

(     ) Ignorá-la em respeito aos adeptos de outra denominação religiosa. 

(     ) Cultivar o respeito e a valorização da liberdade de culto e de crenças. 

(     ) Exigir a participação de todos e a vivência da mesma, independente do credo. 

(   ) Promover a compreensão das diferentes formas de celebrações, valorizando a convivência 

entre os diferentes. 

(     ) Estudar o evento dando a conhecer as razões de tal culto. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V. 

C) F, V, F, V, V. 

D) V, F, V, V, V. 

 

16. Conforme João Décio Passos, em seu livro “Ensino Religioso: construção de uma proposta” 

existem modelos que orientam a definição de conteúdos e a prática do Ensino Religioso escolar. 

Um dos modelos está relacionado a contextos em que a religião gozava de hegemonia na 

sociedade, assim os conteúdos ficavam sob responsabilidade das Igrejas com o objetivo de 

expansão das mesmas. 

A) Modelo Teológico. 

B) Modelo Sociológico. 

C) Modelo Catequético. 

D) Modelo das Ciências da Religião. 

 

17. A disciplina Ensino Religioso escolar, no que se refere a área de conhecimento, conforme a 

Proposta Curricular de SC, está definida como: 

A) Área das Ciências Sociais. 

B) Área da Linguagem. 

C) Área das Ciências Humanas. 

D) Área independente das demais disciplinas. 
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18. Conforme o livro “Ensino Religioso no Ensino Fundamental”, sob autoria de Lilian Blanck de 

Oliveira e outros, a partir do século XVI, a sociedade passou a enfatizar o pensamento racional e 

rejeitar tudo que não fosse comprovado pela visão científica da objetividade e da experimentação. 

Tal atitude foi estimuladora da ruptura entre materialidade e espiritualidade. Nesse contexto, 

surgem novos olhares sobre o mundo e o conhecimento. A natureza, o mundo e o cosmo passam a 

ser compreendidos como portadores de linguagem diferenciadas, sem necessidade de ter um centro 

gestor. Percebe-se que tudo gira na perspectiva de sistemas interligados, integrados e 

interdependentes. A religiosidade, nessa abordagem, apresenta outra forma de interpretar o divino 

em relação ao ser humano, a saber: 

A) Divino como dinâmico e histórico segundo as experiências diferenciadas de cada um. 

B) Divino como absoluto governante dos desígnios humanos. 

C) Divino como produto das fraquezas humanas e suas necessidades de segurança e certezas. 

D) Divino como interventor nas realidades humanas em suas misérias. 

 

19. A alteração da LDB/96, pela Lei 9475, que alterou o art. 33, trouxe elemento novo que 

emancipou o Ensino Religioso como área do conhecimento. A matriz cognitiva dessa disciplina 

passou a ser: 

A) As Religiões. 

B) As doutrinas religiosas. 

C) O fenômeno religioso. 

D) Os eventos sócio-religiosos. 

 

20. Classifique como (V) verdadeira ou (F) falsa as afirmações abaixo, relacionadas com os 

objetivos do Componente curricular Ensino Religioso na atualidade. 

(   ) Proporcionar o conhecimento dos elementos básicos que compõem o fenômeno sócio-político, 

que é sua matriz cognitiva. 

(   ) Subsidiar os estudantes na formulação do questionamento existencial em profundidade. 

(   ) Analisar o papel das tradições religiosas. 

(   ) Refletir sobre o sentido da atitude moral como expressão da consciência e da resposta pessoal 

e comunitária do ser humano. 

(   ) Promover o diálogo e competição como um dos elementos construtores da cidadania. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, F, V, V. 

B) V, F, V, F, F. 
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C) V, V, F, F, V. 

D) F, V, V, V, F. 

 

 


