CONCURSO PÚBLICO − PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
PORTUGUÊS
11) O processo da aprendizagem da língua escrita envolve também a leitura, a produção escrita, o uso de equipamento
de escrita, a inserção na cultura escrita e a linguagem oral. Pode-se afirmar que todas as afirmativas abaixo estão
corretas, EXCETO:
A) A criança é incapaz de refletir sobre a natureza do sistema de escrita e elaborar hipóteses sobre o seu funcionamento.
B) Em uma sociedade letrada, as crianças têm oportunidades de participar em diferentes situações sociais, fora da escola,
em que a escrita e a leitura são utilizadas de forma variada.
C) Na escola, a relação entre os professores e os alunos se dá em uma situação formal de ensino e aprendizagem na qual a
capacidade da criança para refletir e elaborar hipóteses sobre o código escrito se desenvolve por meio de
procedimentos didáticos baseados em processos de metacognição.
D) Os procedimentos de ensino orientam as formas de interação entre aluno-aluno, aluno-professor e aluno-material
didático, oportunizando ao aluno encontrar condições para ampliar seus conhecimentos e dominar o funcionamento da
escrita.
E) A escrita espontânea, como atividade de ensino-aprendizagem, busca fazer com que os alunos reflitam e formulem
hipóteses sobre o sistema da escrita.
12) Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) Letramento é um processo de aprendizagem social e histórica da leitura e da escrita em contextos informais e para usos
utilitários.
B) Letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que
usam a escrita.
C) Alfabetizar se reduz ao domínio das “primeiras letras”, pois é o suficiente para as práticas sociais.
D) A oralidade pode ser considerada uma prática social interativa para fins comunicativos que se apresenta sob variadas
formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora.
E) A escrita é usada em contextos sociais básicos da vida cotidiana, em paralelo direto com a oralidade.
13) Considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos povos e civilizações “letradas”, continuamos,
povos orais. A partir deste entendimento assinale a alternativa que NÃO completa corretamente a afirmativa: A
oralidade...
A) nunca desaparecerá e sempre será, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa.
B) enquanto prática social é inerente ao ser humano e não será substituída por nenhuma outra tecnologia.
C) será sempre a porta da iniciação à racionalidade e fator de identidade social, regional, grupal dos indivíduos.
D) deve ser trabalhada pela escola, mostrando as diferenças e semelhanças entre as duas modalidades lingüísticas, a fala e
a escrita.
E) elimina a necessidade de se trabalharem em sala de aula os estudos gramaticais.
14) Sobre as atividades da prática pedagógica que contribuem para aproximar o leitor real do texto, analise:
I. Uso do texto como pretexto para ensinar a gramática.
II. Sugestão de um livro extra-classe e verificação da leitura por meio de uma prova sem promover um comentário prévio.
III. Promoção de um debate sobre o tema proposto, antes da leitura do livro.
IV. Estabelecimento de relações entre o tema do livro e a realidade do aluno.
V. Entrevista com especialistas sobre o tema.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, IV e V
B) I, II, III, IV e V
C) II, III e IV
D) III, IV e V
E) I, II e III
15) Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
( ) Consiste num ato individual que acontece nos limites da língua. Funciona a partir das
1. Linguagem verbal.
combinações que o falante faz com os signos para se exprimir.
2. Língua.
( ) É o sistema de sinais e regras convencionados socialmente para transmissão de
3. Fala.
mensagem.Trata-se de uma instituição social que determina as possibilidades da fala.
(
)
É aquela que utiliza palavras faladas ou escritas.
4. Signo lingüístico.
( ) É um dialeto da língua. É a variante de maior prestígio na sociedade, sendo ensinada na
5. Variação lingüística.
escola.
( ) É a unidade mínima de significação do discurso. Na linguagem verbal, corresponde à
6. Língua culta.
palavra.
( ) É assim chamado ao uso específico que os grupos sociais e os indivíduos fazem da
língua.
A seqüência está correta em:
A) 2, 1, 3, 6, 5, 4
B) 3, 2, 1, 6, 4, 5
C) 1, 4, 6, 2, 5, 3
D) 4, 1, 3, 5, 2, 6
E) 5, 2, 1, 3, 6, 4
16) “A organização dos espaços na escola deve propiciar infinitas interações da criança no contexto do letramento, mediada
por sujeitos capazes de ler, de escrever e de contar, estabelecendo relações com o mundo”. Com relação à organização
da sala de aula, de acordo com a Proposta Curricular da Rede Municipal de Florianópolis, estão corretas as
atividades abaixo, EXCETO:
A) Montar um canto na sala de aula com materiais de sucata – embalagens ( vazias e limpas e de diversos tamanhos e
formas), garrafas pets, tampinhas de garrafas, caixas de ovos, palitos de diversos tamanhos, elásticos e outros.
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B) Os jogos pedagógicos deverão ser distribuídos nas salas para uso cotidiano das crianças e, quando necessário, circular
entre as turmas.
C) A sala deverá ter o quadro do alfabeto contendo 26 letras em ordem alfabética (caixa alta), num local visível às crianças
e conter, sempre que houver alunos com deficiência visual e/ou auditiva, um alfabeto em Braile e outro em Libras.
D) Os dicionários encaminhados pelo MEC, para os anos iniciais, deverão permanecer nas salas de aulas para uso
cotidiano das crianças.
E) As crianças deverão sentar em fileiras, uma atrás da outra, contribuindo assim para a ordem e disciplina, elementos
importantes para a aprendizagem.
17) Considerando os gêneros textuais como práticas sócio-históricas, assinale a afirmativa INCORRETA:
A) Em plena fase da denominada cultura eletrônica com o telefone, o gravador, o rádio, a TV e, particularmente, o
computador pessoal e sua aplicação mais notável, a Internet, presencia-se uma explosão de novos gêneros e novas
formas de comunicação, tanto na oralidade quanto na escrita.
B) Os grandes suportes tecnológicos da comunicação tais como o rádio, a televisão, o jornal, a revista, a Internet vão
propiciando e abrigando gêneros novos bastante característicos.
C) É impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar
verbalmente a não ser por algum texto. A comunicação verbal só é possível por algum gênero textual.
D) O gênero é fundamental na escola é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos sociais e
os objetos escolares, mais particularmente, no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos.
E) O trabalho com gêneros textuais na sala de aula limita e dificulta a aprendizagem da leitura e da escrita de textos
diversos, com funções específicas, visto que a orientação do professor será apenas de considerar o aspecto formal do
texto escrito.
18) De acordo com a Proposta Curricular – Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, “o alfabetizar no contexto do
letramento concebe este processo através dos objetivos gerais a serem alcançados ao final do Bloco Inicial de
Alfabetização – BIA”. De acordo com a Proposta citada, as crianças devem:
I. Ser encorajadas a pensar, a discutir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética.
II. Tornar-se protagonistas nas atividades humanas de situações comunicativas usando as diferentes linguagens midiáticas
na convergência à tecnologia digital.
III. Aprender a ler e a escrever diferentes gêneros textuais, selecionando os gêneros adequados a diferentes práticas sociais
das atividades humanas de situações comunicativas, considerando o contexto, as intenções e os interlocutores nas
diferentes áreas de conhecimento.
IV. Tornar-se um ser integrante da comunidade de leitores, compartilhando diferentes práticas sociais de leitura,
considerando as habilidades de compreensão mediadas pela escrita.
V. Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, manejando símbolos, signos.
VI. Dados, códigos e outras formas de expressão lingüística e numérica.
Assinale a alternativa correspondente:
A) Todas as afirmativas estão incorretas.
D) Apenas uma afirmativa está incorreta.
B) Apenas duas afirmativas estão corretas.
E) Apenas uma afirmativa está correta
C) Todas as afirmativas estão corretas.
19) Em relação aos diversos problemas relacionados à compreensão da alfabetização e de seus métodos, assinale a
afirmativa INCORRETA:
A) A forma de organização do trabalho de alfabetização não depende dos conceitos que o professor tem sobre o que é
alfabetizar.
B) As pesquisas evidenciam que, para além dos métodos, os professores devem observar os processos de construção de
conhecimento do aprendiz.
C) O aprendizado da decifração/decodificação passa a ter sentido quando os alunos sabem que a escrita é utilizada para
cumprir diferentes funções sociais.
D) A decodificação e o reconhecimento global são faces de uma mesma moeda e são igualmente necessários em um
trabalho de alfabetização inicial.
E) A crença do professor na capacidade dos alunos e o investimento na sua aprendizagem é tão importante quanto a
escolha de métodos.
20) “O uso da memória na literatura afro-brasileira, no século XIX, objetiva transmitir os vários aspectos da experiência
histórica das gerações afro-brasileiras às gerações presentes e futuras de afro-brasileiros, bem como aos membros de
outras etnias no Brasil”. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Os escritores afro-brasileiros emergem no passado comunitário de modo a permitir que o espírito da cultura emirja e
reviva na obra da arte literária.
( ) Aloísio de Azevedo, escritor que transitou entre o Romantismo e o Naturalismo, escreveu o romance O Cortiço.
( ) Em grande parte das obras literárias sobre a escravidão no Brasil, os poetas cantam a dor, as humilhações e as
emoções do presente e muito pouco o porvir dos escravos.
( ) Para muitos autores negros, a memória é uma obrigação moral, um esforço com o propósito de honrar seus
antepassados e preservar o sentido de suas vidas deixado de lado pelas versões brancas da história no teatro, no
romance, no poema ou no drama.
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( ) O poeta Castro Alves, no poema Navio Negreiro, além de mostrar sua indignação contra o tráfico de escravos,
estabelece a relação entre o passado e o presente do escravo no Brasil: passado que estava na África e representava o
negro livre; presente (século XIX), no Brasil que revelava o negro aprisionado.
( ) A liberdade dada aos negros anteriormente escravizado é relativa: embora não mais escravizados, nenhuma estrutura
que garantisse ascensão social ou cidadania dos negros foi oferecida.
A seqüência está correta em:
A) V, V, V, F, F, F
D) V, V, V, V, V, V
B) F, F, V, V, F, V
E) F, V, V, V, V, F
C) V, V, V, V, V, F
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