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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 

#WhatIsSDG4 Campaign 

Leading the Global Education 2030 Agenda 

The 2030 Agenda for Sustainable Development is an ambitious, aspirational and universal 

agenda to wipe out poverty through sustainable development by 2030. 

When it adopted the new Agenda in September 2015, the international community recognized that 

education was essential for the success of all 17 of its goals. 

 Ambitions for education are essentially captured in Sustainable Development Goal 4 which 

aims to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all”. 

Through the Incheon Declaration adopted at the World Education Forum in May 2015, 

UNESCO, as the United Nations’ specialized agency for education, was entrusted to lead and 

coordinate the Education 2030 agenda with its partners. 

The roadmap to achieve the ten targets of the education goal is the  Education 2030 

Framework for Action, adopted in November 2015, which provides guidance to governments and 

partners on how to turn commitments into action. 

Education 2030 goes beyond past attempts to ensure access to basic education, as set out in 

the Education For All goals and the education-related Millennium Development Goal 2 of 2000-

2015. 

The Global Education 2030 Agenda new expanded scope: 

 Reaches from early childhood learning to youth and adult education and training; 

 Emphasises the acquisition of skills for work; 

Uunderlines the importance of citizenship education in a plural and interdependent world; 

 Focuses on inclusion, equity and gender equality; 

 And aims to ensure quality learning outcomes for all, throughout their lives. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/sdg4-education-2030/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration
https://en.unesco.org/world-education-forum-2015/incheon-declaration
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The main responsibility for implementing the agenda lies with governments, with UNESCO and 

partners providing support through coordinated policy advice, technical assistance, capacity 

development and monitoring of progress at global, regional and national levels. 

(Source: http://en.unesco.org/education2030-sdg4) 

 

INSTRUCTION: This text is used for questions 11, 12 and 13. 

 

11. According the text about the 2030 Agenda for Sustainable Development is incorrect: 

A) The 2030 Agenda for Sustainable Development is an ambitious, aspirational and universal 

agenda to eliminate poverty through sustainable development by 2030. 

B) When it adopted the new Agenda last year, the international community recognized that 

education was essential for the success of all 17 of its goals. 

C)  Ambitions for education are essentially captured in SDG4 which aims to “ensure inclusive and 

equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. 

D) Education 2030 does not expanded scope to ensure access to basic education, as set out in the 

Education For All goals and the education-related Millennium Development Goal 2 of 2000-2015. 

 

12. The Global Education 2030 Agenda aims, except:  

A) To reach from early childhood learning to youth and adult education and training. 

B) To emphasise the acquisition of skills for work. 

C) To focus on inclusion, inequity and gender inequality, and also, it aims to ensure inequality 

learning outcomes for all, throughout their lives. 

D) To underline the importance of citizenship education in a plural and interdependent world. 

 

13. About the text What Is SDG 4 Campaign, say (T) for true and (F) for false: 

(   ) The text is about sustainable development goal to transform the world. 

(   ) The verb “set out” (underlined in the text) means in Portuguese “começou”. 

(   ) “Adopted” is an example of the simple past. 

(   ) “Lies with” (underlined in the text) is a phrasal verb. 

Choose the correct sentences, from top to down:  

A) T – F – F – T. 

B) T – F – T – T. 

C) T – F – T – F. 

D) T – T – F – F. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/sdg4-education-2030/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/sdg4-education-2030/
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14. “How speech sounds are made – Speech sounds are made by air moving outward from the lungs 

through the mouth or nose. Different speech sound result when the airstream is altered in some way 

by positioning of various parts of the mouth. Some sounds are made as a result of the lips altering 

the airstream while other sounds are made as a result of the tongue altering the airstream. […] 

There are some parts of the mouth that are involved in the production of the speech sounds. A basic 

distinction, in terms of how sounds are formed, is made between consonants and vowels. (Avery and 

Ehrlich, 1995, p. 11/12) 

Match the concept to a description below by writing the corresponding number. 

1. The movable parts of the mouth are: the bottom lip, the bottom teeth, the tongue and the jaw.  

2. The unmovable parts of the mouth involved in the articulation of speech sounds.  

3. They involve a narrowing in the mouth which in turn causes some obstruction of the airstream. 

4. With them, air passes rather freely through the mouth because there is very little narrowing. 

(   ) Places of articulation.  

(   ) Articulators. 

(   ) Vowels. 

(   ) Consonants. 

Choose the correct sentences, from down to top:  

A) 3 – 4 – 1 – 2. 

B) 4 – 3 – 1 – 2. 

C) 3 – 1 – 2 – 4. 

D) 2 – 1 – 4 – 3. 

 

15. Lord Polonious: What do you read, my Lord? 

Hamlet: Words, words, words. 

(Shakespeare, W. The tragedy of Hamlet, prince of Denmark, Act II, Scene II) 

Qual das alternativas abaixo apresenta, de modo breve, a melhor descrição sobre o ensino do 

vocabulário: 

A) Aprender vocabulário significa memorizar listas de palavras e seus significados correspondentes 

na língua materna. 

B) Apesar de termos muitos vocábulos reunidos em dicionários, há a necessidade de conhecê-los, e 

é importante fazer diferença entre o vocabulário que usamos, isto é, o vocabulário ativo e o que 

compreendemos, o vocabulário passivo.  

C) O vocabulário ativo ou produtivo é aquele que é adquirido e usado pelo aprendiz; e o passivo ou 

receptivo é aquele que o aluno reconhece, apesar de não usar. Reconhecer uma palavra é um 
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processo muito mais simples do que produzi-la, pois o uso envolve uma série de informações, como 

comportamento sintático do vocabulário, colocação, formas derivadas e traços semânticos.  

D) Há autores, como Gairns e Redman (1986, p.65), que salientam que, geralmente, a transcrição de 

um item do vocabulário receptivo de um aprendiz para seu produtivo é processo gradual que ocorre 

somente por meio da leitura.  

 

16. São muitos os aspectos envolvidos na pronúncia, como demonstrado no diagrama produzido por 

Kelly (2000, p. 1): 

 

 

Características da pronúncia segundo Kelly (2000, p.1, citada por Menezes, 2012, p. 133) 

Sobre a pronúncia, observando o diagrama acima, todas as asserções estão corretas, exceto: 

A) Os fonemas são os diferentes sons de uma língua e não devem ser confundidos com letras, pois 

podemos ter letras diferentes para representar o mesmo som, como nos seguintes pares: too/two; 

sun/son; right/ write. 

B) Os sons de uma língua se dividem em consoantes (surdas e sonoras) e vogais (curtas e longas), 

sendo que as vogais podem se unir aos ditongos. 
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C) Além dos sons, têm-se os aspectos suprassegmentais, que são os efeitos vocais como a 

entonação e o acento em palavras e enunciados. Esses traços não apenas complementam o sentido 

como também podem criá-lo. 

D) O ensino da entonação não é tão importante quanto outros fatores envolvidos na pronúncia. O 

uso inadequado de contornos entonacionais não são essenciais no processo de comunicação oral. 

 

17. Leia os seguintes artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº 13.306, de 

2016). Assinale a alternativa incorreta:  

A) Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

III. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

IV. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 

V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

VI. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 

VII. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola. 

B) Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a 

calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças 

e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. 

C) Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos 

próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação 

e o acesso às fontes de cultura. 

D) Art. 59. Os estados, com apoio da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e 

espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. 
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18. Sobre a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, atualizada):  

I. Art. 23- A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência 

e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 

aprendizagem assim o recomendar. 

II. Art. 24- [...]. Parágrafo único.  A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput 

deverá ser progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, observadas 

as normas do respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as 

estratégias de implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação. 

III. Art. 25- Será objetivo permanente das autoridades responsáveis, alcançar relação adequada 

entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. 

Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das 

características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo.  

É correto o que se afirma em: 

A) Apenas a asserção I está correta. 

B) As asserções I, II, III estão corretas. 

C) Apenas a asserção II está correta. 

D) Apenas as asserções I e III estão corretas. 

 

19. De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, atualizada), no Art. 36-, o currículo do ensino médio será composto pela Base 

Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos pelos 

sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento ou de atuação profissional:   

I. I - linguagens;   II - matemática; III - ciências da natureza; IV - ciências humanas; V - formação 

técnica.  

II. § 1º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base em apenas duas área 

previstas nos incisos I a V do caput.  

III. § 6º  A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não 

poderá ser superior a mil e quatrocentas horas da carga horária total do ensino médio, de acordo 

com a definição dos sistemas de ensino. 

IV. § 8º  Os currículos de ensino médio incluirão o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras 

línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, 

locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. 
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Em relação às asserções acima, está correto afirmar: 

A) Todas as asserções estão incorretas. 

B) Apenas a asserção I está incorreta. 

C) Apenas as asserções I e II estão incorretas. 

D) Apenas as asserções III e IV estão incorretas. 

 

20. “Refletindo acerca do contexto sociointeracional como conceito fundante da Área de 

Linguagens, é fundamental a compreensão de que o papel do ensino vai além das questões técnicas 

e formais, ampliando-se para a discussão desse mesmo contexto sociointeracional em que as 

linguagens estabelecem relações interpessoais.” (PCSC – Atualização da Proposta Curricular de 

Santa Catarina, 2014, p. 117): Leia as seguintes afirmativas e assinale a que está incorreta: 

A) [...] Quanto às Línguas, no que diz respeito ao contexto sociointeracional, é preciso considerar 

que seus usos, nas interações humanas, materializam-se sempre em gêneros do discurso. Tais 

gêneros estão necessariamente presentes tanto no universo escolar como fora dele, quer seja 

oralmente; tanto em situações mais formais, quanto em situações mais informais. 

B) Os conteúdos dos textos nas práticas sociais que os requerem são materializados em gêneros do 

discurso, tendo, na escola, enfoques diferentes, dependendo do componente curricular que os tomar, 

mas sempre com atenção ao caráter interacional que os caracteriza socialmente e que justifica sua 

abordagem na esfera escolar como foco de estudo. 

C) Nessa discussão sobre gêneros do discurso, tomados na sua articulação com o contexto 

sociointeracional, é preciso ter presente quem são os interlocutores e, em se tratando das 

tecnologias, respeitar as especificidades de pessoas com deficiência, de modo a utilizar 

metodologias, técnicas e ferramentas que permitam atender as suas necessidades na apropriação do 

conhecimento sobre os usos das línguas. Recursos tecnológicos apropriados podem se tornar aliados 

no processo de inclusão social em se tratando da educação nos usos das línguas. 

D) O conceito de letramento, compreendido como usos sociais da escrita, pouco se relaciona ao 

conceito de gêneros do discurso. O ensino de Línguas entendido como fundamentado nesses 

conceitos distancia-se da formação de sujeitos para o atendimento a demandas imediatas de 

sobrevivência e participação social. 

 


