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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

 

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 e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com 

tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo 
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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 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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. Assinale a alternativa cujas palavras em destaque sejam, respectivamente, substantivo e 

pronome: 

a) Achei-o meio triste; 

b) A dificuldade é grande e sei que a resolverei em breve. 

c) Esta é a casa que comprei e não a que vendi a ele. 

d) Ele é muito bom quando sóbrio. 

e) Naquele instante era só um pobre cego. 

 

2. Assinale a alternativa na qual todas as  palavras devem ser acentuadas pela mesma regra que 

efêmero: 

a) leucocito, paralelepipedo, lagrimas, cleopatra 

b) lampada,  portugues, sabado, aerodromo 

c) eletrodo, tambem, exercicio,exodo  

d) parametros, niagara,  crisantemo, epifania 

e) prototipo,  antidoto, apostolos, gratuito  

 

3. Assinale a alternativa que apresenta  equívoco  quanto a concordância nominal: 

a) Eram crianças alertas, não deixavam escapar nada. 

b) A generosidade, o esforço e o amor ensinaste-os tu em toda a sua sublimidade. 

c) Os soldados permaneceram alertas. 

d) Era meio dia e meia. 

e) Em anexo, seguem os documentos.  

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Uma salina é uma área de produção de sal marinho pela evaporação da água do mar. No 

Brasil, as principais salinas localizam-se no litoral norte do Rio Grande do Norte, Pará e Nordeste. 

Um reservatório retangular, símbolo das salinas contendo 1 200 000 litros de água apresenta um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
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índice de salinidade de 12%. Depois de um certo tempo, devido à evaporação esse índice subiu para 

15%. O volume de água evaporada nesta etapa é de: 

a) 240 000 l 

b) 280 000 l 

c) 480 000 l 

d) 720 000 l 

e) 780 000 l 

 

5. Uma laje de concreto é retangular de 5 metros de comprimento, 3,5 metros de largura e 14 cm 

de espessura. Ao concretar esta laje o volume de concreto utilizado foi de: 

a) 24,50   

b) 14,95  

c) 8,05  

d) 2,45  

e) 2,25  

 

6. Supondo que o quadro abaixo represente o levantamento das idades de pessoas que prestam 

concurso de seleção para uma determinada função na Prefeitura Municipal de Peritiba-SC. 

 

IDADE FRQUÊNCIA 

18 10 

19 8 

20 9 

21 5 

22 4 

  

 

 A média aritmética das idades é de: 

a) 19,78 

b) 19,58 

c) 19,31 

d) 19,02 

e) 18,97 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. Analise as frases abaixo sobre o Município de Peritiba, identifique-as como Verdadeiras ou 

Falsas e após marque a sequência correta. 

I – A base econômica do município é a agropecuária, com destaque para a suinocultura, bem como a 

produção de milho, feijão e mel, avicultura e bovinocultura de leite.   

II – O índice geral do IDMS – Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável de Peritiba é de 

0,699.  

III – O Padre João Zelesny, além de ser um dos que sugeriu o nome Peritiba, foi autor do Hino de 

Peritiba;  

IV – De acordo com o Art. 132 da Lei Orgânica de Peritiba o Conselho Municipal terá como 

integrantes, entre outros: Prefeito, Vereador, líder de cada partido político instituído no município, 

Secretário Municipal da Saúde e da Educação; representantes da indústria e do comércio.  

V – As propriedades rurais são de médio porte, em torno de 43 hectares, distribuídas nos 93 km2 de 

área do município.  

a) V, F, F, F, V 

b) V, V, F, V, F 

c) F, V, F, F, V 

d) F, V, V, V, F 

e) V, V, V, F, F 

 

8. Em 31 de agosto de 2016, com o impeachment de Dilma Rousseff, tomou posse como 

Presidente da República o Senhor Michel Temer. Com essa situação houve mudanças nos 

ministérios e assumiu o Ministério da Educação e Cultura o senhor ____________. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Henrique Meirelles 

b) José Mendonça Bezerra Filho 

c) Cristóvão Buarque 

d) Eliseu Padilha 

e) Roberto Freire 

 

9. Os partidos e coligações políticas que lançaram candidaturas para Vereador nas eleições de 

outubro/2016 precisaram atender a exigência da Lei 12.034/2009 que alterou o parágrafo 3º do Art. 
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10 da Lei das Eleições - 9.504/1997– que trata da chamada “cota de gênero nas candidaturas”. Qual 

é a exigência deste parágrafo? 

a) que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% de mulheres o máximo de 70% para 

candidaturas de homens; 

b) que cada partido ou coligação reservará o mínimo de 30% o máximo de 70% para candidaturas de 

cada sexo; 

c) que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas 

de cada sexo; 

d) que cada partido ou coligação reservará 30% das vagas para o público LGBT; 

e) que cada partido ou coligação preencherá o máximo de 30% de mulheres o mínimo de 70% para 

candidaturas de homens 

 

10. Leia o texto abaixo. 

Livrarias desprezam escritores catarinenses 

13 de setembro de 2014 

Da coluna do Moacir Pereira 

Antes de viajar a Porto Alegre para a entrevista com Marina Silva (PSB), passei nas duas principais 

livrarias de Florianópolis: a Catarinense e a Saraiva. Queria indicações de livros clássicos ou atuais 

de autores catarinenses. Resposta: não há esses livros para venda. 

Nas vitrines, nas mesas e estantes, a absoluta predominância de autores estrangeiros, justamente 

aqueles que os leitores encontram em todas os aeroportos e livrarias do Brasil. 

Antes de voltar a Florianópolis, circulei rapidamente nas livrarias de Porto Alegre. Um espanto a 

valorização da literatura gaúcha. Na Saraiva do Shopping Praia de Belas, por exemplo, o público tem 

na entrada principal várias obras de Martha Medeiros. Logo após, inúmeras opções de livros do poeta 

Mário Quintana, em versões de capa dura, normais ou menores de bolso. 

E, em destaque, duas enormes prateleiras “Páginas do Rio Grande”, onde se mesclam os clássicos de 

Érico Veríssimo, Moacyr Scliar, Josué Guimarães, Alberto Juvenal, com os novos de Lya Luft, Luiz 

Fernando Verissimo, Martha Medeiros etc. 

Na livraria do aeroporto Hercílio Luz não há um único livro de autor catarinense. Na Livraria 

Camerom, do aeroporto Salgado Filho, vários gaúchos na vitrine principal. Com outras novidades 

sobre história do Rio Grande e edições ilustradas sobre “Mercado Público”, “Rua da Praia” etc. 

Urge, pois, que o poder público e as entidades culturais se unam para reverter esta triste realidade. Se 

não estão nas livrarias, ninguém compra. Os jovens não terão acesso. E avança a desinformação 

sobre a literatura e o desinteresse pela cultura catarinense. 
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http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/09/13/livrarias-desprezam-escritores-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67 – 

Acessado em 02/03/2016 

Assinale a alternativa que contém somente nomes de escritores catarinenses. 

a) Leonardo Boff, Daniel Godri, Cruz e Sousa, Sônia Bridi, Franklin Cascaes 

b) Cecília Meirelles, Cruz e Sousa, Leonardo Boff, Ana Maria Machado, Elias José 

c) Sônia Bridi, Elias José, Família Schürmann, Dias Gomes, Ignácio de Loyola Brandão 

d) Adélia Prado, Paula Pimenta, Frederico Elboni, Daniel Godri, Família Schürmann 

e) Ziraldo, Mauricio de Sousa, Leonardo Boff, Caio Fernando Abreu, Franklin Cascaes 

 

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. Prevê-se no artigo 206 da Constituição Federal de 1988 e EC nº 19/98 e EC nº 53/2006 que o 

ensino será ministrado com base em princípios específicos.  Assinale a alternativa que apresenta 

equívoco quanto aos princípios descritos pela legislação em questão: 

a) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

b) valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, 

com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

c) unilateralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; 

d) gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  

e) piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de 

lei federal. 

 

12. Quanto ao currículo, o que consta na Lei 9394/96 e alterações (incluindo a medida provisória 

746/2016) é, EXCETO: 

a) Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base 

nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos.  

b) O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático 

adequado. 

http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/09/13/livrarias-desprezam-escritores-catarinenses/?topo=67,2,18,,,67
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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c) No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a partir do primeiro ano.  

d) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

e) O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 

obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos.   

 

13. A Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 que dispõe  sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

e alterações  aborda que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos 

e sociais garantidos na Constituição e nas leis. No artigo 16 do Estatuto, o direito a liberdade 

compreende os seguintes aspectos, EXCETO: 

a) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

b) participar de capacitações que privilegiem o exercício de atividade regular remunerada; 

c) brincar, praticar esportes e divertir-se; 

d) participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; 

e) participar da vida política, na forma da lei; 

 

14. A LDB 9394/96 estabelece no artigo 2º, as finalidades da educação nacional, que são: o 

desenvolvimento pleno do educando, sua preparação para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. O projeto político-pedagógico tem como fundamentos esses mesmos 

objetivos institucionais. Segundo VEIGA, 2004, o projeto busca um rumo, uma direção. É uma 

ação intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. E, por 

isso, todo projeto pedagógico da escola é também um projeto político, por estar intimamente 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população 

majoritária. Seguindo essa linha teórica e tendo a afirmação de Veiga como referência complete as 

sentenças com V verdadeiro ou F falso e em seguida assinale a alternativa que ratifica a resposta 

dada: 

(  ) é um documento teórico-prático que pressupõe relações de interdependência e reciprocidade entre 

os dois polos, elaborado coletivamente pelos sujeitos da escola e que aglutina os fundamentos 

políticos e filosóficos em que a comunidade acredita e os quais deseja praticar; 
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(   ) é um instrumento que organiza e sistematiza o trabalho educativo, compreendendo o pensar e o 

fazer da escola por meio de ações, atos e medidas que combinem a reflexão e as práticas do fazer 

pedagógico. 

(   ) sua construção deve ser coletiva, de forma a atender as necessidades da escola e da comunidade 

na qual se insere; 

(   ) para organizar o projeto da escola, faz-se necessário pensar nas finalidades cultural, política, 

social, profissional e humanística que a escola se propõe, como alcançá-las e quais ações devem ser 

priorizadas; 

(  ) a elaboração do projeto político-pedagógico é um processo de consolidação da democracia e da 

autonomia da escola, com vistas à construção de sua identidade. É uma ação intencional, com um 

compromisso definido coletivamente, que reflete a realidade, busca a superação do presente e aponta 

as possibilidades para o futuro. Dessa forma o projeto político-pedagógico é um documento que se 

reduz à dimensão didático-pedagógica. 

(  ) é um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de 

alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade. 

a) V – V – V – V – V – V  

b) F – F – F – F – F – F 

c) V – V – V – V – F – V  

d) V – F – F – F – F – V  

e) F – V – F – V – F – V  

 

15. A educação escolar compreendida como instrumento para a transformação social, segundo 

Rodrigues (1986) possibilita a todos a compreensão elaborada da realidade social, política e 

econômica do momento vivido pelos educandos; o desenvolvimento de suas habilidades intelectuais 

e físicas para a intervenção nessa realidade, e a posse da cultura letrada e dos instrumentos mínimos 

para o acesso às formas modernas do trabalho [...] é conhecida  também como: 

a) escola para todos. 

b) educação intercultural. 

c) escola participativa. 

d) educação emancipadora. 

e) educação sem fronteiras. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE INGLÊS 

16. A concepção de criança é uma noção historicamente construída e consequentemente vem 

mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de forma homogênea nem mesmo no interior 

de uma mesma sociedade e época.  

Sobre tal, não é verdadeiro afirmar: 

a) É possível que em uma mesma cidade existam diferentes maneiras de se considerar as crianças 

pequenas dependendo da classe social a qual pertencem, do grupo étnico do qual fazem parte.  

b) A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da 

multiplicidade de interações sociais que estabelece com outras instituições sociais. 

c) As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o 

mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe 

são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para compreender o 

mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras, 

explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos.  

d) No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes 

linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo 

que buscam desvendar.  

e) Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem 

com a família. O conhecimento se constitui em cópia da realidade, fruto de um intenso trabalho de 

criação, significação e ressignificação. 

  

17.  Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional apontam para a 

necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as funções 

de educar e cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e instituições que 

atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. 

Sobre o ato de cuidar e educar, é falso o que se afirma: 

a) A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, 

indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. 

Cumpre um papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio 

de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação. 

b) Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens 

que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou 
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aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que essas aprendizagens, não 

necessariamente de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de desenvolvimento 

infantil. 

c) Educar significa  propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 

interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e 

o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.  

d) Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil significa compreendê-lo como 

parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que 

extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo 

demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de 

diferentes áreas. 

e) Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser 

solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construção de um 

vínculo entre quem cuida e quem é cuidado.   

18.  As tecnologias estão tão presentes na vida do homem a tal ponto que já se está acostumado e 

nem se percebe que nas atividades cotidianas mais comuns utilizam-se produtos, equipamentos e 

processos, que não são naturais, mas que foram planejadamente construídas na busca de melhores 

formas de viver. 

Sobre a apropriação da tecnologia na prática pedagógica, é verdadeiro afirmar: 

a) As atividades mentais determinadas pelas relações sociais implicam na compreensão de que o 

processo de apropriação do conhecimento ocorre ao mesmo tempo em que os sujeitos desenvolvem-

se tecnologicamente, pois o processo inovador expressa a capacidade do homem em transformar a 

natureza por meio do trabalho; a mudança tecnológica é a exteriorização desta potencialidade. 

b) Buscar o conhecimento através de mediações instrumentais, materializadas nas tecnologias, requer 

uma forma de trabalho coletivo na busca da unidade-totalidade do conhecimento, no fazer 

pedagógico. Ao contrário do que ocorre na produção socialista, onde a técnica está somente a serviço 

da reprodução do capital, as tecnologias no trabalho pedagógico devem estar a serviço da não 

competitividade mas de um trabalho solidário, de uma prática coletiva interdisciplinar com qualidade 

social, na perspectiva da transformação da sociedade. 

c) Como docentes busca-se que os alunos construam os conhecimentos nas diferentes disciplinas, 

conceitualizem, participem nos processos de negociação e de recriação de significados de cultura, 

entendam os modos de pensar e de pesquisar das diferentes disciplinas, participem de forma ativa e 
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crítica na reelaboração pessoal e grupal da cultura, opinem com fundamentações que rompam com o 

senso comum, debatam com seus companheiros argumentando e contra argumentando, elaborem 

produções de índole igualitária. 

d) A compreensão do binômio Educação e Tecnologia significa ter clareza que de nada adianta ter 

nas mãos a última geração de determinados artefatos tecnológicos, mas sim, ter no aluno o principal 

ator no processo ensino-aprendizagem.  

e) É fundamental que a escola, o professor e o aluno, tenham clareza de quais são os fins ou os 

motivos da atividade de ensino e de aprendizagem, contextualizem seus objetivos, definam as ações e 

procedimentos necessários para a consecução desses fins e considerem os objetos ou recursos 

disponíveis (tecnologias) para o trabalho escolar, partindo de uma análise crítica da realidade, criando 

condições para a formação da consciência crítica comprometida com a transformação da sociedade. 

 

19. Um olhar histórico sobre a alfabetização escolar no Brasil revela uma trajetória de sucessivas 

mudanças conceituais e, consequentemente, metodológicas.   Já letramento é palavra e conceito 

recentes, introduzidos na linguagem da educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas 

décadas. 

Sobre alfabetização e letramento, é verdadeiro tudo que se afirma exceto: 

a) O surgimento da palavra alfabetização pode ser interpretado como decorrência da necessidade de 

configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem 

o domínio do sistema ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, 

tradicionalmente, pelo processo de ensino.  

b) Esses comportamentos e práticas sociais de leitura e de escrita foram adquirindo visibilidade e 

importância à medida que a vida social e as atividades profissionais tornaram-se cada vez mais 

centradas na e dependentes da língua escrita, revelando a insuficiência de apenas alfabetizar – no 

sentido tradicional – a criança ou o adulto.  

c) Por um lado, é necessário reconhecer que alfabetização – entendida como a aquisição do sistema 

convencional de escrita – distingue-se de letramento – entendido como o desenvolvimento de 

comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais: 

distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento quanto em relação aos processos 

cognitivos e linguísticos de aprendizagem e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos.  

d) Por outro lado, também é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento 

são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no 

contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto 
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de letramento e por meio de atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na 

dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita.  

e) Analfabeto é aquele que é privado do alfabeto, a que falta o alfabeto, ou seja, aquele que não 

conhece o alfabeto, que não sabe ler e escrever. A pessoa que aprende a ler e a escrever - que se torna 

alfabetizada - e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de 

leitura e de escrita - que se torna letrada - é diferente de uma pessoa que ou não sabe ler e escrever - é 

analfabeta - ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura e da escrita - é alfabetizada, mas não é 

letrada, não vive no estado ou condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura. 

20. Vygotsky afirma que o desenvolvimento da linguagem implica o desenvolvimento do 

pensamento, pois pelas palavras o pensamento ganha existência. A linguagem age decisivamente na 

estrutura do pensamento e é ferramenta básica para a construção de conhecimentos. Intervém no 

desenvolvimento intelectual da criança desde seu nascimento. A linguagem fornece os conceitos e 

as formas de organização do real que constituem a mediação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento 

Sobre Vygotsky e a teoria sociointeracionista é falsa a afirmação: 

a) O contato que o indivíduo tem com o meio e com seus iguais é mediado por um conhecimento 

e/ou experiência assimilado anteriormente, uma vez que o indivíduo não tem contato direto com os 

objetos, e sim mediado. Por isso, ele tem a sua teoria como socioconstrutivista, pois percebe que 

interação é mediada por várias relações, diferentemente do construtivismo, em que o sujeito age 

diretamente com o objeto. 

b) Vygotsky, em sua teoria socioconstrutivista, afirma que sempre que há um tipo de troca (relação) 

existe aprendizagem. O homem não é um ser passivo, visto que é um ser que, ao criar cultura, cria a 

si mesmo. 

c) A zona de desenvolvimento real refere-se à etapa em que a criança soluciona os problemas de 

forma independente, com ajuda; a zona de desenvolvimento potencial refere-se à etapa em que a 

criança está pronta para compreensão de problemas mais complexos, mas ainda necessitando da 

ajuda de um mediador. 

d) A zona de desenvolvimento proximal é uma metáfora criada para explicar como ocorre a 

aprendizagem. É a distância entre o nível real e nível potencial da criança. 

e) O ambiente de ensino deve ser estimulador e favorável. O educador deve ser paciente e afetuoso 

com o aprendiz, além de buscar conhecer seus alunos, o meio em que vivem, as relações que 

estabelecem nesse meio e compreender o que seus pupilos já sabem, já adquiriram. É de extrema 

importância que o educador alfabetize letrando, ou seja, “ensinando a ler e a escrever no contexto das 
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práticas sociais”. Dessa forma, a aprendizagem poderá ser significativa e satisfatória, completando o 

ciclo de desenvolvimento do aluno 

 


