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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Didática Geral; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Didát ica  Ge ra l            01  a  10  
 

 
 

01. Apesar dos debates entre os especialistas da Didática acerca do seu objeto, do seu conteúdo 
e do seu status epistemológico, há alguns consensos, segundo o professor J.C. Libâneo, que 
garantem o balizamento dessa disciplina. Em relação a esses consensos, considere as 
seguintes afirmações de duas especialistas em Didática.  

 

I 
A Didática é um ramo da ciência pedagógica voltado, intencionalmente, para a 
formação do estudante, com finalidades educativas. 

II 
A Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, 
especificamente os nexos e as relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender.  

III 
A Didática é uma disciplina teórica que encara a prática de ensino como um processo 
neutro. 

IV 
A Didática tem como foco o estudo dos processos que explicam as aprendizagens 
dos estudantes em contexto escolar.  

 

Das afirmações, aquelas que representam posições consensuais sobre Didática são  

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II.  
 
 
02. Toda Didática pressupõe uma concepção de sociedade, de escola, de educação e de ser 

humano. Em razão disso, a história da educação tem possibilitado relacionar a Didática a 
diferentes Tendências Pedagógicas. No quadro a seguir, há a caracterização de uma dessas 
Tendências. 

 

Visa ao aperfeiçoamento da ordem social vigente. O interesse da escola é produzir 
indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Os métodos de ensino estão 
pautados em procedimentos que assegurem a transmissão e a recepção de 
informações. O professor é o elo entre a verdade científica e o estudante.  

As características apresentadas no quadro correspondem à Tendência Pedagógica 

A) Liberal Renovada Progressivista.  

B) Liberal Renovada não Diretiva.  

C) Liberal Conservadora. 

D) Liberal Tecnicista. 
 
 
03. A organização didática para o ensino de um conteúdo, tomando como fundamento a Teoria 

da Aprendizagem Significativa de D. Ausubel, necessita considerar que  

A) a aprendizagem significativa é uma via eficiente para mudar as ideias prévias dos 
estudantes (mudança conceitual).  

B) o modelo de Ausubel dá ênfase à formação de habilidades cognitivas , o que não se 
adequa ao uso de aulas expositivas. 

C) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve levar os estudantes a se 
motivarem e a ter a disposição de relacionar a informação nova com suas estruturas 
cognitivas. 

D) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve promover a reestruturação 
cognitiva pela via da acomodação de informação, usando conflitos cognitivos.  
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04. Os conteúdos do currículo escolar podem ser organizados segundo diferentes perspectivas, 
como a disciplinar, a transdisciplinar, a interdisciplinar, a multidisciplinar e a metadisciplinar. 
No quadro a seguir, apresentam-se características de uma dessas perspectivas. 

 

Disciplinas utilizadas para o estudo de um tema específico, sem que sejam 
reveladas as relações entre elas. Especialistas autônomos e independentes são 
chamados a contribuir para a solução de um problema.  

Essa caracterização corresponde à perspectiva  

A) Multidisciplinar.    C) Metadisciplinar. 

B) Interdisciplinar.    D) Transdisciplinar. 

 
05. Em uma reunião pedagógica com professores iniciantes , foram discutidas as quatro ideias 

explicitadas no quadro a seguir, como parte de uma reflexão crítica sobre os métodos de 
ensino. 

 

Ideia I 
Os métodos de ensino são determinados pela relação objetivo – conteúdo e 
referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos de ensino.  

Ideia II 
Os métodos de ensino implicam uma sucessão planejada e sistematizada de 
ações, tanto do professor quanto dos estudantes.  

Ideia III Os métodos de ensino não requerem a utilização de meios ou recursos de ensino.  

Ideia IV 
Os métodos de trabalho em grupo têm por finalidade principal obter a 
competitividade dos alunos na realização de suas tarefas.  

 

Dentre essas ideias, as que se mostram coerentes com as perspectivas atuais da didática são  

A) II e IV.    C) I e II. 

B) I e III.   D) III e IV. 
 

 
06. O planejamento de ensino é uma das atividades profissionais mais relevantes dos 

professores. Planejar é um ato por meio do qual o professor estabelece uma série de 
decisões baseadas em diferentes conhecimentos profissionais. Dessa forma, no 
planejamento de ensino,  

A) o plano de aula tradicional está fundamentado no conceito de zona de desenvolvimento 
próximo como condição indispensável para se assimilar os novos conteúdos.  

B) os conteúdos conceituais são planejados com independência dos conteúdos 
procedimentais e dos atitudinais. 

C) os planos de aula são elaborados como documentos fechados e complexos que não 
devem ser modificados de um ano para outro. 

D) os objetivos determinam a estrutura e o desenvolvimento do planejamento das atividades 
de ensino. 

 
07. Atualmente, a escola precisa desenvolver estratégias didáticas, considerando que os seus 

alunos nasceram e cresceram na sociedade da informação. Em relação a esses estudantes e 
ao uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), leia as afi rmações a 
seguir.   

 

I 
O uso das novas TICs, na sala de aula, limitam o papel educativo do professor na 

escola. 

II 
Os hipertextos e as possibilidades de múltiplas tarefas realizadas simultaneamente 

podem ser utilizados em sala de aula.  

III As novas TICs facilitam a interação social em espaços diversos de aprendizagem.  

IV 
A disponibilidade de recursos, como as lousas digitais, determinam os objetivos e os 

conteúdos das aulas. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.    C) II e IV. 

B) I e IV.   D) II e III. 
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08. Para Perrenoud, cabe ao professor saber organizar e dirigir situações de aprendizagem 
construtivistas, o que corresponde a uma das atividades didáticas  desse profissional. As 
ideias a seguir dizem respeito a competências do professor para organizar e desenvolver 
suas atividades didáticas. 

 

Ideia I 
Considerar as concepções e as representações prévias dos estudantes, que 

podem facilitar ou obstaculizar as novas aprendizagens.  

Ideia II Combater e rechaçar os erros durante a aprendizagem. 

Ideia III 
Envolver os estudantes em atividades de pesquisas e em projetos de 

conhecimentos. 

Ideia IV Priorizar o desenvolvimento de exercícios de fixação baseados no condutismo.  
 

Considerando as orientações didáticas atuais, estão corretas as ideias 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
09. Ao planejar suas aulas, uma professora decide organizar os conteúdos de um determinado 

tema e avaliá-los de forma processual. Nesse sentido, estabelece quatro decisões 
explicitadas a seguir. 

 

Decisão I 
Avaliar e outorgar pontuação a todas as atividades realizadas pelos 

estudantes durante a aprendizagem como questão de destaque.  

Decisão II 
Com os resultados das aprendizagens, durante o processo, fornecer as 

ajudas necessárias aos estudantes.  

Decisão III 

Anotar falas significativas, o desempenho e as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, em fichas de acompanhamento, para ter um perfil da 

aprendizagem da turma. 

Decisão IV 
Limitar a avaliação à apreciação sobre a aprendizagem conceitual dos 

estudantes. 
 

Das decisões explicitadas, as que se mostram coerentes com as propostas de avaliação 
processual são 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 
10. Leia o trecho reproduzido a seguir.  
 

Escolher livros é escolher recursos de opção ao processo de ensino -aprendizagem, é 
escolher conhecimento e valores (porque em todo conhecimento existem valores  e 
intenções) que substanciam esse processo. É este o conceito que fundamenta a 
orientação supervisora das decisões dos professores sobre os livros a serem adotados.  

Range! . M. Supervisão: do Sonho à ação - uma prática em transformação. In Naura Syria Carrapeto Ferreira 
(org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade em formação  4ª edição:  São Paulo: Cortez 
Editora. 2003, p, 69 - 96. f 

 

Para decidir qual livro didático adotar, o professor deve 

A) escolher um livro que valorize o pensamento convergente, uma vez que isso facilita  a 
aprendizagem criativa. 

B) escolher um livro melhor ilustrado, uma vez que isso é o que determina a compreensão 
dos estudantes. 

C) considerar os pré-requisitos dos componentes curriculares anteriores. 

D) considerar o Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 

As questões de 11 a 21 referem-se ao texto a seguir. 

 
 

A Roupa 

Maria Lysia Corrêa de Araújo 
 

 Era um homem comum, que vivia num lugar comum. Tudo que fazia era comum. Todos os 

dias, quando saía do trabalho, entrava no bar, tomava uma bebida, olhava a vitrina onde se 

encontrava uma lagosta enorme, vermelha, com antenas cilíndricas e longas — isso vira no 

dicionário — e ia embora para casa. 

 Os dias se repetiam na ordem comum. Saía do trabalho, entrava no bar, tomava uma 

bebida, olhava a vitrina que nunca deixava de ter a lagosta e ia embora para casa. Este pedaço 

era o pior, porque lá as coisas comuns eram mais comuns, embora soubesse ser normal esse 

comum, mas começava de longe a inquietar-se. 

 Era melhor no trabalho, quando saía, e no bar tomava sua bebida e olhava o crustáceo. 

“Crustáceo macruro, de antenas cilíndricas e longas e cuja carne é saborosa. Palinurus argus”. 

Essa definição, que achara bela, vira no dicionário. Então, agora quando saía do bar, gostava de 

dizer: 

 — Alô, crustáceo. 

 — Alô, respondia a lagosta e, com uma das antenas cilíndricas e longas, fazia -lhe um 

aceno amigo. 

 O homem ia embora para o seu comum, mas pensando muito que agora tinha um novo 

interesse. A lagosta lhe fora receptiva e isso era bom, muito bom.  

 Os dias iam-se repetindo no seu comum, o comum do trabalho, o mais comum da casa, o 

comum de tudo. 

 Quando saía do trabalho, no bar tomava a dose de bebida e, na saída, dizia para a 

lagosta: 

 — Alô, Palinurus argus. Qualquer dia vou comê-la. É uma forma de sair do meu comum. 

Não é sempre que se pode comer lagosta…  

 — Está certo, respondeu ela. Venha. 

 O homem ria de si mesmo, porque sabia não poder sair do comum da casa, chegar àquela 

hora certa, aceitar a comida, a mulher, os filhos, o comum. Sabia -se comum, que vivia num lugar 

comum, tudo que fazia era comum, o trabalho, o bar, a casa.  

 Ontem saíra disposto a romper barreiras, a cortar amarras, sentia-se possuído por uma 

força diferente. Não voltaria para casa, ficaria no bar e pediria a lagosta e a comeria sozinho.  

 — Alô, crustáceo. 

 — Alô. 

 — Vou comê-la hoje. 

 — Venha, respondeu a lagosta. 

 Ficou meio desarmado com tanta passividade. Já a estimava um pouco e não queria 

destruí-la. Deixaria para outra vez. Voltou para casa, mas o desejo da lagosta começava a 

obscurecer a sua relação comum com as coisas comuns da casa, do trabalho, de tudo.  

 No dia seguinte o homem saiu de casa, foi para o trabalho, no bar pediu a bebida. 

Disposto se tinha levantado e disposto estava a essa hora. Em casa que tudo se danasse. 

Comeria a lagosta. 

 Sentou-se no canto do bar e se sentiu feliz, sozinho. Comeria a lagosta inteira. Ela 

chegou, linda. Vermelha. As antenas faziam movimentos leves — antenas cilíndricas e longas — 

estava na sua frente o crustáceo macruro — Palinurus argus — exatamente como no dicionário.  

 — Alô, filha. Eu disse que um dia haveria de comê-la e aqui estou. 

 — Aqui estou, repetiu a lagosta. 

 O homem pegou o garfo, a faca, usou as mãos, pegou de novo o garfo, a faca, colher, as 

mãos, tentava tirar pedaços da lagosta, não conseguia; as antenas não o deixavam movimentar -

se. Sentia picadas nos braços, no rosto, no pescoço. As antenas iam crescendo, crescendo, e 
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cada vez mais o apertavam. De repente sentiu um pedaço de ombro cair sobre a mesa, o sangue 

espirrou sobre a lagosta, que ia engolindo os braços, enquanto as antenas não lhe permitiam 

reação alguma. Não podia ser assim dominado por um simples crustáceo. Lutaria até o fim. Mas 

não adiantava. O outro ombro já fora também destruído, o sangue se misturava à toalha, caía no 

chão fazendo uma enorme poça, não enxergava bem a lagosta. Sentiu picadas terríveis nos 

olhos e, como os ombros e braços, estavam sendo deglutidos pela lagosta.  

 — Meu Deus, meu Deus, gritou o homem, que ainda tinha um pequeno pedaço de boca.  

 — Meu Deus, meu Deus, imitou-o a lagosta comendo agora os órgãos. Comia com uma 

rapidez incrível. Só faltava o coração e o fígado. As antenas arrancaram os dois e ela os engoliu 

instantaneamente. 

 Então o garçom chegou, levou a lagosta para a vitrina, limpou a mesa, o chão, apanhou a 

roupa do homem, levou-a para casa para a mulher lavar e aproveitar.  
 

 

ARAÚJO, Maria Lysia Corrêa de. A roupa. In: JOSÉ, Elias (Org.). Setecontos setecantos. São Paulo: FTD, 1991. v. 5, 
p. 48-51. 

 
11. Quanto à relação entre o texto e o título, é correto afirmar que este  

A) antecipa a temática do texto ao enfocar a relação entre homem e o  desejo de consumo 
que se concretiza na roupa. 

B) despista o conteúdo do texto, visto que inviabiliza uma relação semântica coerente com a 
progressão discursiva do texto.  

C) antecipa a temática e dá pista ao leitor sobre como se desenvolverá a progressão 
discursiva do texto. 

D) despista o conteúdo do texto, mas mantém uma relação coerente com o último parágrafo 
ao propiciar uma reflexão sobre o consumo e o descarte do humano.  

 
 
12. Considerando-se a totalidade do texto, encontra-se no contexto um 

A) comentário científico que tem como objetivo desconstruir a literariedade do texto.  

B) verbete que tem como finalidade apresentar, de forma detalhada, uma palavra presente no 
texto. 

C) verbete que tem como finalidade explicar, de forma sucinta, um elemento present e no 
texto. 

D) comentário científico que tem como objetivo imprimir cientificidade ao tema do texto.  
 
 
13. Considere o excerto a seguir.  
 

No dia seguinte, o homem saiu de casa, foi para o trabalho, no bar pediu a bebida. 
Disposto se tinha levantado e disposto estava a essa hora. Em casa que tudo se 
danasse. Comeria a lagosta. 

 

Com relação ao uso do registro de linguagem, evidencia-se 

A) a presença de um termo que remete a um registro informal e que se coaduna 
estilisticamente com o padrão formal predominante no texto. 

B) a predominância de um registro coloquial da língua portuguesa que se materializa no uso 
exclusivo de períodos formados por coordenação.  

C) a predominância de um registro formal da língua portuguesa que se materializa na fusão 
dos discursos do narrador e do protagonista.  

D) a presença de um termo que é usual tanto no registro formal quanto no informal e que 
revela o desnível entre a oralidade do narrador e a do protagonista. 
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14. A reiteração dos traços semânticos da palavra comum  

A) revela um problema de redundância viciosa que pode ser resolvido com a substituição 
desse termo por outros de valores semânticos similares , sem alterar o propósito 
comunicativo do narrador. 

B) é uma estratégia estilística utilizada pelo narrador com a finalidade de enfatizar que o ser 
humano pertence a uma grande massa anônima caracterizada pelos seus atos ordinários 
e pela mesmice de tudo que o circunda.  

C) é geradora de significação tanto no plano da expressão quanto no plano do conteúdo ao 
sugerir que o homem e as pessoas que estão em seu entorno são extremamente 
passivos, incapazes de romperem com o status quo. 

D) constrói uma narrativa caótica e sem nexo, capaz de revelar todas as ações do 
protagonista, expressando, assim, o quadro agonizante vivenciado por todos os outros 
personagens. 

 
15. Considerando a organização composicional e a intenção comunicativa prioritária, o texto 

apresenta 

A) três sequências textuais, sendo uma dominante e duas secundárias.  

B) duas sequências textuais dominantes.  

C) duas sequências textuais, sendo uma dominante e uma secundária.  

D) uma sequência textual exclusiva.  
 
16. Tendo em vista o propósito comunicativo do texto, a sequência textual dominante é 

caracterizada pela 

A) ausência de situação final e de moral/aval iação. 

B) utilização de verbos flexionados no pretérito perfeito e imperfeito.  

C) relação de anterioridade e posterioridade dos enunciados.  

D) presença de todas as partes que compõem a sua macroestrutura.  
 
17. Para o leitor considerar o texto coerente e realizar uma leitura proficiente, é necessário 

acionar, sobretudo, dois fatores de coerência: 

A) as regras constitutivas do gênero e a conotação.  

B) o conhecimento de mundo e as relações cotextuais.  

C) as inferências e as relações intertextuais.  

D) o conhecimento linguístico e a focalização.   

 

Para responder à questão 18, considere o trecho a seguir.  
 

Era melhor no trabalho, quando saía, e no bar tomava sua bebida e olhav a o crustáceo. 
“Crustáceo macruro, de antenas cilíndricas e longas e cuja carne é saborosa. Palinurus 
argus”. Essa definição, que achara bela, vira no dicionário. Então, agora quando saía do 
bar, gostava de dizer: 
 — Alô, crustáceo. 

 
18. Em relação à presença de vozes, existem, no excerto, pelo menos, duas que se entremeiam:  

A) a do narrador e a do protagonista, mostradas e não demarcadas. A primeira funde-se com 
a segunda a fim de proporcionar um ritmo mais acelerado ao texto.  

B) a do narrador e a do protagonista, mostradas e não demarcadas. A primeira anuncia a fala 
do segundo para criar um efeito de verossimilhança ao revelar o pensamento do segundo.  

C) a do narrador e a do protagonista, mostradas e demarcadas. A primeira ancora-se na 
segunda para mostrar os desníveis de linguagem da fala do personagem. 

D) a do narrador e a do protagonista, mostradas e demarcadas. A primeira funde-se com a 
segunda a fim de revelar que a voz citante e a voz citada assumem visões de mundo 
idênticas. 
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Para responder às questões 19 e 20, considere o trecho a seguir. 
 

Os dias se repetiam na ordem comum. Saía do trabalho, entrava no bar, tomava uma bebida, 
olhava a vitrina que nunca deixava de ter a lagosta e ia embora para casa. Este pedaço era 
o pior, porque lá as coisas comuns eram mais comuns, embora soubesse ser normal esse 
comum, mas começava de longe a inquietar-se. 

 
19. Em relação aos mecanismos de coesão, afirma-se: 
 

I O primeiro e o segundo períodos estão interligados por um conector elíptico.  

II O pronome “que” interliga orações, estabelecendo relação de consequência. 

III A expressão “este pedaço” interliga períodos e sinaliza a progressão do tema.  

IV 
O elemento coesivo “porque” sinaliza o acréscimo de informação enquanto o advérbio 
“lá” constrói uma relação coesiva de reiteração.  

 

Das assertivas, estão corretas 

A) II, III e IV. 

B) I, II e III. 

C) I e IV. 

D) II e III. 
 
 
20. No que concerne à disposição sintagmática do trecho, há, de acordo com a tradição 

gramatical,   

A) um período composto por coordenação.  

B) dois períodos compostos por coordenação e subordinação. 

C) dois períodos compostos por subordinação.  

D) um período composto por coordenação e subordinação.  
 

 
21. A partir do sentido global do texto, afirma-se: 
 

I 
O tédio massacrante advindo da monotonia do cotidiano pode levar o homem a agir 
contra os seus princípios. 

II 
A solidão e o cotidiano do ser humano moderno conduzem -no a ser destruído pelo 
desejo de consumir aquilo que não lhe pertence.  

III 
A rotina trabalhista massacrante da sociedade capitalista gera um cidadão insensível 
aos problemas alheios. 

IV 
As pessoas são, por natureza, ambiciosas, visto que não sabem valorizar a 
simplicidade. 

V 
A ideologia da classe dominante massacra o cidadão comum devido a sua inércia e a 
sua incapacidade de lutar por  aquilo que deseja. 

 

Das assertivas, estão corretas  

A) I, III e IV. 

B) I e II. 

C) II, III e V. 

D) IV e V. 
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As questões de 22 a 26 referem-se aos textos A e B reproduzidos a seguir.  
 

Texto A 
 

 
  Disponível em: <http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/115056463734/tirinha-original>. Acesso em: 15 jun. 2016. 

 

 

Texto B 
 

[...] o professor do futuro, a nova identidade a ser construída, não é a do sujeito que tem as 
respostas que a herança cultural já deu para certos problemas, mas a do sujeito capaz de 
considerar o seu vivido, de olhar para o aluno como um sujeito que também já tem um vivido, 
para transformar o vivido em perguntas. O ensino do futuro não estará lastreado nas 
respostas, mas nas perguntas. Aprender a formulá-las é essencial. Na lição de Saramago, 
“tudo no mundo está dando respostas, o que demora é o tempo das perguntas”.  

As respostas existentes para problemas do passado estão disponíveis na rede de 
computadores, acessíveis na ‘navegação internáutica’. Aprender não é se tornar um depósito 
de respostas já dadas. Saber não é dispor de um repertório de respostas. Saber é ser capaz 
de compreender problemas, formular perguntas e saber caminhos para construir respostas. A 
melhor homenagem que podemos prestar àqueles que a isto se dedicaram é sabermos as 
dificuldades dos caminhos da elaboração das perguntas e das respostas. E somente quem 
aprende percorrer caminhos inexistentes, porque eles se fazem no percurso, será capaz de 
compreender as respostas e os caminhos antes percorridos.   

É com as mãos cheias de perguntas que melhor nos orientamos no manuseio da 
herança cultural. A ela vamos em busca de percursos feitos para responder a outras 
perguntas. A ela vamos também em busca de respostas que já foram dadas às perguntas 
que já formulamos: não se trata de reinventar a roda! O que importa aqui é que as perguntas 
dirigem a seleção, construção ou reconhecimento da inexistência de respostas. Creio que o 
ensino tem dado respostas a alunos que não conhecem as perguntas. Temos aprendido 
respostas sem sabermos as perguntas que a elas conduziram.  

 

GERALDI, J,W. A aula como acontecimento . São Carlos-SP: Pedro & João Editores, 2010.  

 
22. Nos dois textos, há subjacente uma concepção de linguagem e de ensino que se deduz como  

A) interação intersubjetiva e construção produtiva de conhecimentos.   

B) meio de comunicação e elaboração coletiva de conhecimentos.  

C) expressão do pensamento e construção individual de conhecimentos.  

D) estrutura e memorização interativa de conhecimentos.   
 

23. Considere as seguintes proposições acerca do Texto A. 
 

I O verbo “aprender”, nas duas ocorrências, remete a um processo ininterrupto.  

II 
O segundo quadrinho quebra a expectativa com relação ao que é afirmado no primeiro 
e, nele, concentra-se a perspectiva crítica. 

III 
A leitura proficiente do texto prescinde da relação que o leitor faça entre os elementos 
verbais e não verbais. 

IV 
A repetição do verbo e as reticências, no primeiro quadrinho, são estratégias 
estilísticas utilizadas para destacar que o processo em foco se realiza de forma 
reiterativa. 

Estão corretas as assertivas 

A) I e IV.  B) II e IV.  C) I e II.  D) II e III. 
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24. Quanto ao seu modo de organização, o Texto A caracteriza-se como 

A) texto monossemiótico por haver a predominância de elementos gráficos que são 
responsáveis pela produção de sentidos.  

B) texto multissemiótico por haver a predominância de elementos imagéticos que são 
responsáveis pela produção de sentidos.  

C) texto monomodal por haver a predominância de apenas um sistema de linguagem que é 
responsável pelo produção de sentidos.  

D) texto multimodal por haver uma junção entre elementos verbais e não verbais que são 
responsáveis pela produção de sentidos.  

 
 

25. Cotejando o Texto A e o Texto B, no que concerne ao papel do aluno no ensino tradicional, o 
diálogo entre eles está corretamente sintetizado nos fragmentos:  

A) “A gente estuda, estuda, estuda ... E aprende a dar respostas!” / ”Creio que o ensino tem 
dado respostas a alunos que não conhecem as perguntas”. 

B) “Quando vamos aprender a fazer as perguntas?” / “As respostas existentes para 
problemas do passado estão disponíveis na rede de computadores, acessíveis na 
‘navegação internáutica’”. 

C) “A gente estuda, estuda, estuda... E aprende a dar respostas!” / “[...] o professor do futuro, 
a nova identidade a ser construída, não é a do sujeito que tem as respostas que a 
herança cultural já deu para certos problemas [...]” . 

D) “Quando vamos aprender a fazer as perguntas?” / ”O ensino do futuro não est ará 
lastreado nas respostas, mas nas perguntas”. 

 
 

26. No primeiro parágrafo do Texto B, as aspas  

A) evidenciam que o enunciador citante fundamenta sua afirmação em discurso alheio 
utilizando a modalização autonímica.  

B) demarcam, em forma de citação direta do discurso alheio, os limites entre discurso citante 
e discurso citado. 

C) marcam uma forma híbrida de citação do discurso alheio na qual o discurso citante isola o 
discurso citado em ilha textual.  

D) destacam que o enunciador citante faz menção ao discurso citado na forma de um 
discurso indireto. 

 
 

A questão 27 refere-se ao excerto a seguir. 
 

O professor do futuro, a nova identidade a ser construída, não é a do sujeito que tem as 

respostas que a herança cultural já deu para certos problemas, mas a do sujeito capaz 

de considerar o seu vivido, de olhar para o aluno  como um sujeito que também já 
tem um vivido, para transformar o vivido em perguntas.  

 

27. No excerto, o enunciado em destaque evidencia  

A) um paralelismo semântico, visto que as palavras pertencem a mesma classe gramatical.  

B) um paralelismo sintático, uma vez que se preserva a concordância nominal. 

C) a presença de pares correlativos que assegura a simetria entre os elementos linguísticos.  

D) a presença de correlação morfológica que assegura a manutenção do tópico frasal.  
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Para responder à questão 28, considere o excerto a seguir. 
 

“A melhor homenagem que podemos prestar àqueles que a isto se dedicaram é 
sabermos as dificuldades dos caminhos da elaboração das perguntas e das respostas.”  

 

28. Quanto ao acento grave, seu uso justifica-se devido  

A) ao termo antecedente exigir um complemento pronominal antecedido de preposição. 

B) à regência do verbo exigir um artigo e o verbo ser seguido de um pronome de terceira 
pessoa do plural. 

C) ao termo antecedente exigir uma preposição e ser seguido de um pronome demonstrativo.  

D) à regência do verbo exigir uma preposição e o verbo ser seguido de um pronome de 
segunda pessoa. 

 

Para responder as questões de 29 a 31, considere o excerto a seguir. 
 

 “Creio que o ensino tem dado respostas a alunos que não conhecem as perguntas. 
Temos aprendido respostas sem sabermos as perguntas que a elas conduziram.”  

 

29. No que diz respeito à uniformidade de pessoa, o excerto evidencia que  

A) ocorre um erro gramatical injustificável em um texto escrito no qual se espera o uso de um 
registro culto padrão da língua portuguesa.  

B) existe uma infração do ponto de vista da norma gramatical, uma vez que é inadequado 
comprometer a uniformidade de pessoa nos textos escritos, tendo em vista sua coesão 
linguística. 

C) há uma inadequação do ponto de vista do português culto padrão, mas que se justifica, do 
ponto de vista enunciativo, caso se considere que o autor oscila entre falar em primeira 
pessoa do singular e do plural, como forma de assumir um posicionamento.  

D) há uma infração à norma gramatical que é própria da oralidade e que é inadmissível em 
um texto escrito. 

 
 
30. Considerando a natureza argumentativa do excerto, o produtor do texto recorre a um 

modalizador de natureza 

A) delimitadora para indicar o grau de certeza  de seu posic ionamento. 

B) deôntica para realizar um julgamento de valor emocional acerca do enunciado.  

C) avaliativa para induzir a aceitação de seu ponto de vista pelo interlocutor.  

D) asseverativa para indicar que considera o conteúdo de seu enunciado verdadeiro.  
 
 
31. De acordo com a classificação gramatical, há, no excerto, 

A) uma oração substantiva completiva nominal, uma oração substantiva subjetiva e uma 
oração adverbial causal.  

B) uma oração substantiva subjetiva, uma oração adjetiva restritiva e uma oração adverbial 
causal. 

C) duas orações substantivas objetivas diretas e uma oração completiva nominal.  

D) uma oração substantiva objetiva direta e duas orações adjetivas restritivas.  
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As questões de 32 a 34 referem-se ao texto a seguir. 
 

 
Disponível em: <http://www.ivancabral.com>. Acesso em: 15 jun. 2016. 

 
32. A partir da leitura do texto, depreende-se que 

A) o leitor somente precisa acionar seu conhecimento linguístico sobre pleonasmo para 
construir o sentido para o cartum que critica, de forma contundente, o grau de relevância 
do aparelho celular em todos os momentos da vida do cidadão.  

B) o leitor necessita acionar tanto o conhecimento sobre uma figura de linguagem quanto o 
conhecimento de mundo a fim de compreender o conteúdo da charge , que critica a 
reificação da vida e a personificação da coisa.  

C) a compreensão leitora depende exclusivamente do acionamento do saber acerca das 
regularidades do gênero cartum, que trata de fatos do cotidiano de forma jocosa.  

D) a compreensão leitora da charge depende de uma decodificação adequada de todas as 
palavras e da recuperação de uma informação sob a forma de um subentendido.  

 
33. Para que perceba a constituição do humor no texto, é condição imprescindível que o leitor 

depreenda uma informação implícita 

A) subentendida, sugerida pelo questionamento feito no segundo balão.  

B) pressuposta, marcada linguisticamente pela palavra “pleonasmo”.  

C) pressuposta, marcada linguisticamente pela palavra “sujeito”.  

D) subentendida e uma pressuposta, sugeridas pela fala no primeiro balão. 
 
 

Para responder à questão 34, leve em consideração a atividade de escrita proposta por 

um livro didático do 8º ano do ensino fundamental.  
 

A partir da leitura do texto, escreva uma narrativa sobre o roubo de um aparelho celular 
na escola. 

 
34. A atividade proposta  

A) considera que explicitar a sequência textual e o tema são elementos suficientes para 
escrever de acordo com uma perspectiva interacional de escrita.  

B) desconsidera o conhecimento sobre gênero discursivo, o direcionamento a um público-
alvo e o propósito comunicativo imprescindíveis para o ato de escrever, conforme a 
concepção de escrita como prática social.  

C) considera que propor a charge como texto motivador, explicitando a sequência textual, é 
suficiente e atende ao que prescreve uma abordagem da escrita como atividade dialógica 
e comunicativa. 

D) desconsidera a relação constitutiva entre escrita e gênero discursivo e se alinha com uma 
concepção de escrita como atividade de um sujeito social imerso na interação ve rbal. 
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Para responder à questão 35, leve em consideração a atividade a seguir proposta por um 

livro didático do 6º ano do ensino fundamental.  
 

Leia as tirinhas e, depois, reescreva as falas dos personagens, corrigindo todos os erros 
linguísticos. 
 

 
Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 jun. 2016.  

 

 
Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/>. Acesso em: 15 jun. 2016.  

 

 
35. Considerando os objetivos do ensino de língua portuguesa, o ensino da escrita e da vari ação 

linguística, a atividade sugerida pelo livro didático  

A) está adequada visto que considera a variação linguística como sinônimo de erro  e supõe 
que os alunos aprendem a escrever bons textos a partir da correção dos erros linguísticos 
encontrados em textos lidos no cotidiano. 

B) está assentada numa visão de ensino da escrita que considera a língua apenas como um 
código inalterável, estando, portanto, em sintonia com o que propõe os documentos 
oficiais que regem o ensino de língua portuguesa.  

C) está inadequada visto que desconsidera que a produção de um texto deve levar em conta 
a adequação dele à situação de produção, uma abordagem centrada nos gêneros 
discursivos e ancorada em situações comunicativas reais.  

D) está assentada numa pedagogia de variação linguística que promove a aquisição e a 
valorização tanto da linguagem padrão como também de variedades estigmatizadas 
socialmente.   

 


