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CARGO: PROFESSOR DE LITERATURA DRAMATIZADA 

 

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 LITERATURA DRAMATIZADA 

16. A literatura infantil brasileira percorreu um grande caminho que começou com a adaptação de 

obras europeias, principalmente as portuguesas e, somente aos poucos, passou a ter uma 

literatura infantil brasileira emancipada, com inúmeras histórias originais. Dentre muitos 

autores brasileiros, podemos citar: Ziraldo, Monteiro Lobato e Maria Clara Machado. 

Assinale a alternativa que contenha as obras dos referidos autores acima, respectivamente. 

a) O Joelho Juvenal; Reinações de Narizinho; Pluft, o Fantasminha; 

b) Pluft, o Fantasminha; O Joelho Juvenal; Rabicó; 

c) O Joelho Juvenal; O Mágico; O Menino Maluquinho; 

d) O Menino Maluquinho; O Macaco Sabido; Maricá; 

e) Reinações de Narizinho; Emília;  Mariazinha. 

 

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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17. Ao tratar de literatura, é incorreto dizer: 

a) Foi somente no século XVIII que o conceito de criança começou a mudar, e um tipo específico de 

literatura foi desenvolvido para ela, denominada literatura infantil. 

b) A literatura infantil chegou ao Brasil no final do século XV. Carlos Lobato e Maurício Soares 

foram os primeiros brasileiros a se preocuparem com a literatura infantil no país. 

c) Apesar de a literatura abrir portas e janelas para um universo fascinante de conhecimentos, 

curiosidades, modos diversos de ver o mundo, muitas crianças e jovens não se sentem motivadas a 

ler. Talvez isso seja um reflexo da leitura utilitária que por vezes se incentiva nas práticas 

pedagógicas escolares. 

d) Precisamos incentivar nos jovens a leitura prazerosa, em contraposição a uma pseudo-literatura 

que pretende “treinar” o aluno a responder um questionário a respeito da obra lida. Esse tipo de 

prática não desperta o gosto pela leitura, mas sim uma espécie de aversão a livros e literatura. 

e) No Brasil, o movimento literário teve início já na época da Colonização. Principalmente 

representada pelo padre José de Anchieta, essa fase inicial foi chamada de Quinhentismo. 

 

18. Pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, 

constatada na conclusão da história. Está presente em nosso meio há muito tempo e, desde 

então, é utilizada com fins educacionais. Muitos provérbios populares vieram da moral 

contida nessa narrativa alegórica, como, por exemplo: “A pressa é inimiga da perfeição” em 

“A lebre e a tartaruga” e “Um amigo na hora da necessidade é um amigo de verdade” em “A 

cigarra e as formigas”. Assinale a alternativa com o gênero textual que se caracteriza por uma 

narrativa figurada, na qual as personagens são geralmente animais que possuem 

características humanas. 

a) Lenda; 

b) Conto; 

c) Mito; 

d) Narrativa; 

e) Fábula. 

 

19. Assinale a alternativa incorreta a respeito do Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE): 

a) O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tem como objetivo prover as escolas de ensino 

particular e público das redes federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, no âmbito da 
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educação infantil (creches e pré-escolas) e do ensino fundamental, com o fornecimento de obras e 

demais materiais de apoio à prática da educação básica. 

b) São distribuídos às escolas por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) os 

seguintes itens: PNBE do Professor; PNBE Periódicos e PNBE Temático, acervos compostos por 

obras de literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo nas áreas de 

conhecimento da educação básica, com vista  à democratização do acesso às fontes de informação,  

ao fomento à leitura e à formação de alunos e professores leitores e ao apoio à atualização e ao 

desenvolvimento profissional do professor. 

c) Todas as escolas públicas cadastradas no censo escolar realizado anualmente pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são atendidas pelo programa, 

sem necessidade de adesão. 

d) O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) é composto pelos seguintes gêneros literários: 

obras clássicas da literatura universal; poema; conto, crônica, novela, teatro, texto da tradição 

popular; romance; memória, diário, biografia, relatos de experiências; livros de imagens e histórias 

em quadrinhos. 

e) A distribuição dos acervos de literatura ocorre da seguinte forma: Nos anos pares são distribuídos 

livros para as escolas de educação Infantil (creche e pré-escola), anos iniciais do ensino fundamental 

e educação de jovens e adultos. Já nos anos ímpares a distribuição ocorre para as escolas dos anos 

finais do ensino fundamental e ensino médio. 

 

20. Com base no Plano Municipal de Educação, 2008-2018, a Rede Municipal de Ensino de 

Concórdia, pelas extensões da Escola Básica Municipal, possui turmas que funcionam em 

espaços escolares na área urbana e rural, de acordo com as demandas existentes nas diferentes 

comunidades. A organização curricular contempla o agrupamento de disciplinas comuns a 

escola regular, através de quatro áreas de conhecimento. 

 Assinale a alternativa que não contempla uma dessas áreas. 

a) Ciências Sociais: História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Atualidades e Leis Trabalhistas; 

b) Ciências Naturais e Exatas: Ciências, Matemática, Noções de Física e de Química; 

c) Ciências Transversais: Expressões religiosas, Expressões numéricas, expressões físicas e motoras; 

d) Linguagem e Expressão: Língua Portuguesa e Estrangeira – Espanhol.  

e) Diversificadas: Expressão Oral e Corporal, Esportes Coletivos e Literatura Dramatizada. 
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21. Ao tratarmos dos critérios para a seleção de obras literárias em função da idade e das 

características do imaginário de seus destinatários, é incorreto dizer: 

a) Do ponto de vista do leitor, cabe-nos trabalhar com o conceito de adequação, que aproxima 

crianças e jovens da literatura. Então, podemos falar em idades de leitura, desde a mais simples até a 

mais complexa, considerando a fase do desenvolvimento em que a criança e o jovem se encontram.  

b) Essas etapas de adequação à leitura são extremamente rígidas, se manifestam na vida de cada um e 

o que importa é pensar que todo sujeito que se torna leitor passa por essas fases compartimentadas. 

c) Durante os primeiros anos de vida e o período que antecede à alfabetização, a criança vai 

iniciando-se em capacidades e habilidades que a tornarão apta à aprendizagem da leitura. É o 

momento da construção dos símbolos e do desenvolvimento da linguagem oral e da percepção, que 

permitem o estabelecimento de relações entre as imagens e as palavras. 

d) Quando a criança entra no período de alfabetização, ela começa a decifrar o código escrito e faz 

uma leitura silábica e de palavras. A motivação para ler é muito grande e a escolha recai sobre livros 

semelhantes aos da etapa anterior, agora decodificados pelo novo leitor. É importante, contudo, que 

os textos não sejam escolhidos apenas por sua facilidade de decodificação, mas estimulem a fantasia, 

a criatividade e o raciocínio do leitor iniciante. 

e) Se os interesses do leitor são, sem dúvida, um dos aspectos a levarmos em conta na hora de 

oferecer-lhe os livros, importa, ainda, escolhermos o material de leitura a partir de critérios de 

qualidade. Como já referimos, esses critérios dizem respeito à obra literária enquanto objeto 

concreto, para o qual contribuem os aspectos positivos de todo o projeto gráfico, aí incluindo desde a 

capa e o papel até os jogos de textos e paratextos, imagens e ilustrações, como diálogos que 

provocam sentidos. 

 

22. Assinale a alternativa que corresponde ao seguinte enunciado:  

“Estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para melhorar a educação básica, 

que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e enfatiza ainda que, uma 

vez definido o que as crianças precisam saber, fica mais fácil estabelecer o necessário para isso 

acontecer”. 

a) Base Nacional Comum Curricular; 

b) Listagem Nacional de Estudos; 

c) Base Estabelecida de Atividades; 

d) Estatuto dos Conteúdos Estabelecidos; 

e) Base de Estudos. 
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23. Escritora e dramaturga brasileira, autora de famosas peças infantis e fundadora do Tablado, 

Escola de Teatro do Rio de Janeiro, em 1951. Nascida em Belo Horizonte, em 1921, mudou-

se para o Rio de Janeiro aos quatro anos, indo morar em Ipanema. Considerada a maior autora 

de teatro infantil do país. Sua primeira grande peça, “O boi e o burro a caminho de Belém”, 

de 1953, era um auto de Natal que rendeu ótimas críticas. A peça foi originalmente escrita 

para teatro de bonecos, mas, no fim, acabou sendo montada com atores. Sua última peça foi 

escrita em 2000, “Jonas e a baleia”, na qual reconta esse episódio bíblico em parceria com 

Cacá Mourthé. Faleceu aos oitenta anos no Rio de Janeiro. Estamos falando de: 

a) Ana Carolina Barbosa; 

b) Joana de Gusmão; 

c) Clara Souza Lima; 

d) Ana Clara Rodrigues; 

e) Maria Clara Machado. 

 

24. Gênero da literatura infantil, que teve início junto com a civilização humana e se caracteriza 

pela narrativa curta, ação única, poucos personagens e acontecimentos. Apresenta uma visão 

mágica da realidade, com a presença de fadas ou não, com histórias de crianças sozinhas ou 

em grupo como personagens, vivendo conflitos nas ruas, nas escolas, em casa, envolvidos em  

aventuras e problemas sociais, entre outros. 

Além de utilizar uma linguagem simples, direta, acessível e dinâmica é a narração de um fato 

inusitado, mas possível, que pode ocorrer na vida das pessoas embora não seja tão comum. 

Um exemplo é “A Bela Adormecida”: 

Esse gênero é denominado: 

a) Alegoria; 

b) Narrativa; 

c) Conto; 

d) Textual; 

e) Factual. 

 

25. Charles Perrault  (Paris, 12 de janeiro de 1628 – Paris, 16 de maio de 1703) foi 

um escritor, poeta e advogado francês do século XVII, que estabeleceu as bases para um 

novo gênero literário, o conto de fadas, além de ter sido o primeiro a dar acabamento literário 

a esse tipo de literatura, o que lhe conferiu o título de "Pai da Literatura Infantil". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_janeiro#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1628
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1703
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_liter%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conto_de_fadas
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A maioria de suas histórias ainda hoje são editadas, traduzidas e distribuídas em diversos 

meios de comunicação, e adaptadas para várias formas de expressões, como o teatro, 

o cinema e a televisão, tanto em formato de animação como de ação viva. 

Assinale a alternativa que não contenha uma obra de sua autoria: 

a) Chapeuzinho Vermelho; 

b) O Pequeno Polegar; 

c) O Gato de Botas; 

d) O Estranho Pirata; 

e) Barba Azul.  

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Live-action

