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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, 

c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
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a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

16. Para uma maior compreensão do problema da distinção entre gêneros e tipos textuais sem 

grande complicação técnica, trazemos a seguir uma definição que permite entender as 

diferenças com certa facilidade. Essa distinção é fundamental em todo o trabalho com a 

produção e a compreensão textual. Entre os autores que defendem uma posição similar à aqui 

exposta estão Douglas Biber (1988), John Swales (1990.), Jean Michel Adam (1990), 

JeanPaul Bronckart (1999). Vejamos aqui uma breve definição das duas noções:  

( 1 ) tipo textual :  construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição {aspectos 

lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas}. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de 

meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção.  

( 2) gênero textual: textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, 

romance, bilhete, e assim por diante. 

A partir do exposto relacione as sentenças com as definições de Tipo Textual (1) e Gênero Textual ( 

2) e em seguida assinale a alternativa que ratifica a sua resposta: 

(   ) constructos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas; 

(   ) constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados e não são textos empíricos;  

(   )  sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos 

lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal;   

(   ) realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas;   

(   ) constituem textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas;   

(   ) sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas 

determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função;  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 

d) 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1 

e) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1 

 

17. Inúmeras são as teorias que, de formas variadas e em níveis diversificados, influenciam a 

metodologia de ensino de Língua Portuguesa. No entanto, nas últimas décadas do século XX, 

algumas têm se destacado: a teoria sócio-interacionista vygotskiana de aprendizagem, as de 

letramento e as de texto/discurso, que possibilitam considerar aspectos cognitivos, sócio-

políticos, enunciativos linguísticos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de uma 

língua. Analise os excertos e complete-os com verdadeiro (V) ou falso ( F ): 

(  )  Os estudos sobre letramento investigam as práticas sociais que envolvem a escrita, seus usos, 

funções e efeitos sobre o indivíduo  e a sociedade como um todo.  

(   ) Os estudos sócio-interacionistas apontam que a aprendizagem é o resultado da interação dialética 

de um indivíduo com outros num determinado grupo social e  reflete a importância da dimensão 

social no processo de desenvolvimento do ser humano. Essa interação se dá, desde o nascimento, 

entre o homem e o meio social e cultural em que se insere.   

(  ) O estudo de gêneros pode ter consequências positivas nas aulas de Português, estimulando os 

alunos, pois leva em conta seus usos e funções numa situação comunicativa. Com isso, as aulas 

podem deixar de ter um caráter dogmático e/ou fossilizado, pois a língua a ser estudada se constitui 
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de formas diferentes e específicas em cada situação e o aluno poderá construir seu conhecimento na 

interação com o objeto de estudo, mediado por parceiros mais experientes. 

(   ) A ideia de apropriação por parte dos alunos, através da escrita, dos conhecimentos acumulados 

ao longo da história tem relação com os estudos do letramento, aqui entendido como as inúmeras 

práticas sociais que integram direta ou indiretamente a produção e/ou leitura de materiais escritos. 

(   ) a teoria sócio-interacionista entende que o conhecimento é construído em contato com a prática 

social; a aprendizagem é coletiva e construída pela interação. O professor é o mediador, alguém que 

auxilia o aluno a alcançar, no caso da língua, a produção e a compreensão de gêneros discursivos 

mais complexos. 

a) F– F – V – V – V  

b) V – F – F – V – V  

c) V – V – V – V – V  

d) V – F – V – V – F  

e) V – F – V – V – V  

 

18. Um texto bem construído e, naturalmente, bem interpretado, vai apresentar aquilo que 

Beaugrande e Dressier chamam de textualidade, conjunto de características que fazem, de um 

texto, e não uma sequência de frases. Esses autores apontam sete aspectos que são 

responsáveis pela textualidade de um texto bem constituído. Assinale a alternativa que aponta 

apenas os fatores linguísticos ligados a textualidade:  

a) Coerência e Intencionalidade; 

b) Informatividade e Situacionalidade; 

c) Coesão, Aceitabilidade e Intertextualidade; 

d) Coesão, Coerência e Intertextualidade; 

e) Coerência, Informatividade e Intencionalidade; 

 

19. Escolha a alternativa cujas palavras completam corretamente o sentido das frases abaixo 

apresentadas:  

a) frugal, heptágono, dismenorreia , alarido 

b) fugaz, octógono, amnesia , alarido 

c) frutal, polígono, dispneia , alarido 

d) fugaz, hexágono, cefaleia , alarido 

e) frugal, heptágono, dispneia , alarido 
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I. “Não uso drogas, nunca usei. Também sou ....................................... e não gasto dinheiro em 

besteiras. Desde pequeno, eu vivia preocupado com a falta de dinheiro em casa. Atuar me parecia 

uma boa saída para essa bagunça.”  ― Leonardo Di Caprio 

II. Em geometria, ....................................... é um polígono com sete lados e sete vértices. 

III. Segundo o pneumologista Maurício Meireles Góes, ninguém modifica o jeito de respirar e, se tem 

dificuldade, é porque pode ter .................................................... 

IV. Não vi os cinamomos, os ciprestes, a cancha de bocha, o ............................... da escolinha do São 

João, nem a fuzarca dos madrugadores. 

 

20. Assinale a alternativa que indica o correto processo de formação das seguintes palavras: 

“planalto, fidalgo, embora e vinagre”. 

a) Derivação prefixal                         

b) Derivação sufixal 

c) Derivação parassintética        

d) Aglutinação                                   

e) Justaposição                                  

 

21. Anoitecer é um exemplo de processo de formação de palavra pela parassíntese. Assinale a 

alternativa em que todas as palavras apresentam esse mesmo processo de formação:  

a) Enraivecer, enrijecer, entardecer   

b) Envernizar, arduamente, infelizmente 

c) Infelicidade, desimpedimento, deslealdade  

d) Desalmado, infeliz, sustentabilidade 

e) Depenar, apodrecer, fogaréu  

 

22. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto a  concordância verbal : 

a) Haverão muitas festas no próximo fim de semana.   

b) Deve haver muitas pessoas na reunião.  

c) Fazem dez anos que não o vejo. 

d) São um quilômetro daqui até a sua casa  

e) No relógio deu duas horas. 

 

http://kdfrases.com/frase/129517
http://kdfrases.com/frase/129517
http://kdfrases.com/frase/129517
http://kdfrases.com/autor/leonardo-dicaprio
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23. Relacione as obras literárias aos seus respectivos autores: 

I. A hora da Estrela  

II. Morte e Vida Severina   

III. Urupês  

IV. O Quinze  

V. Dom Casmurro  

VI. Vidas Secas  

VII. A Rosa do Povo  

A. Graciliano Ramos 

B. Clarice Lispector 

C. Raquel de Queiróz 

D. Monteiro Lobato 

E. João Cabral de Melo Neto 

F. Machado de Assis 

G. Carlos Drummond de Andrade  

a) I – G;   II– B;   III– D;   IV– C;   V–E;   VI–F;   VII–A 

b) I – B;   II– A;   III–C;   IV–D;   V–E;   VI–F;   VII–G 

c) I – A;   II– B;   III–G;   IV–C;   V–E;   VI–F;   VII–D 

d) I – B;   II– E;   III–D;   IV–C;   V–F;   VI–A;   VII–G 

e) I – A;   II–D;   III–G;   IV– B;   V–E;   VI–F;   VII– C 

 

 

24. De acordo com Marcuschi (2001, p.17): “Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com 

características próprias, mas não suficientemente opostas para caracterizar dois sistemas 

linguísticos nem uma dicotomia”, ou seja, ambas são atividades interativas e complementares 

no contexto das práticas sociais e culturais. Nessa perspectiva é  INCORRETO afirmar:  

a) Faz-se necessário uma reflexão sobre o processo de diferenciação da fala e da escrita em sala de 

aula. Nesse sentido, os professores precisam respeitar o dialeto que o educando traz ao chega à 

escola, e gradativamente proporcionar o aprimoramento da linguagem e, com isso, melhor uso do 

código escrito. 

b) Existem textos formais e informais e, em muitos aspectos, esses textos se entrecruzam, sendo 

possível observar a relação estreita entre as diferenças das modalidades oral e escrita da língua. 

c) A ocorrência das diferenças entre língua falada e escrita é decorrente das condições de produção, e 

nesse caso é legítimo afirmar que a escrita é a modalidade  mais complexa, mais bem elaborada, mais 

explícita e  autônoma do que a modalidade oral. 

d) “todos os povos indistintamente, têm ou tiveram uma tradição oral, mas relativamente poucos 

tiveram ou têm uma tradição escrita, isto não torna a oralidade mais importante ou prestigiosa que a 

escrita.” 

e) O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos de cada modalidade (fala e 

escrita) quanto às estratégias de formulação que determinam o contínuo das características que 
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produzem as variações das estruturas textuais - discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de 

formalidade, etc., que se dão num contínuo de variações, surgindo daí semelhanças e diferenças ao 

longo de contínuos sobrepostos. 

 

25. A Sistematização Curricular do Munícipio de Concórdia, 2016, aprovada democraticamente 

na VI Conferência de Educação aponta que os conteúdos de Língua Portuguesa dos Anos 

Finais do Ensino Fundamental deverão ser organizados a partir dos seguintes eixos 

norteadores: 

a) Oralidade, Leitura, Letramento e Gramática; 

b) Oralidade, Análise Linguística, Letramento e Escrita; 

c) Oralidade, Leitura, Escrita e Análise Linguística; 

d) Leitura, Escrita, Variação Linguística e Análise Linguística; 

e) Oralidade, Leitura, Produção Textual e Análise Linguística; 

 

 

 

 

 

 

 


