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3 h de duração*

30 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

S13
Professor de Ensino Fundamental – Anos Finais (6o ao 9o ano) e/ou Ensino Médio 

Inglês
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Conhecimentos Gerais (20 questões)

2. Sobre o texto é correto afirmar:

1. Kurt Straif é o personagem principal do texto.
2. Câncer e poluição podem estar associados.
3. A expressão sublinhada no texto pode ser 

substituída por “com relação à casos de ar 
poluído” sem alteração de sentido e sem pro-
blemas de redação.

4. Na frase “Os especialistas concluíram que exis-
tem provas suficientes”, a palavra sublinhada 
pode ser substituída por “há”.

5. As palavras “câncer, concluíram, substâncias” 
são acentuadas graficamente por serem 
paroxítonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.

3. Assinale a alternativa em que a análise sintática do 
termo sublinhado está correta.

a. ( ) Também notaram uma associação com um 
risco maior de câncer de bexiga. (objeto 
indireto)

b. ( ) O ar que respiramos tem sido contaminado 
por uma mistura de substâncias que provoca 
câncer. (sujeito simples)

c. ( X ) Os especialistas concluíram que existem pro-
vas suficientes. (sujeito simples)

d. ( ) A agência destacou que suas conclusões se 
aplicam a todas as regiões do mundo. (pro-
nome demonstrativo)

e. ( ) O ar pode provocar câncer de pulmão. 
(adjunto adverbial)

Língua Portuguesa 5 questões

Texto

“O ar que respiramos tem sido contaminado por uma 
mistura de substâncias que provoca câncer”, afirmou 
Kurt Straif, chefe da seção de monografias da IARC. 

“Agora sabemos que a contaminação do ar exterior não 
apenas é um risco maior para a saúde em geral, mas 
também uma causa ambiental de mortes por câncer”.

“Os especialistas concluíram que existem provas sufi-
cientes de que a exposição à poluição do ar provoca 
câncer de pulmão. Também notaram uma associação 
com um risco maior de câncer de bexiga”, destacou a 
IARC em um comunicado.

Apesar da possibilidade de variação considerável na 
composição da contaminação do ar e dos níveis de 
exposição, a agência destacou que suas conclusões se 
aplicam a todas as regiões do mundo. Os dados mais 
recentes da agência mostram que, em 2010, mais de 
223 mil pessoas morreram de câncer de pulmão rela-
cionado à poluição do ar.

Fonte: < http://g1.globo.com/natureza/noticia/2013/10/ 
poluicao-do-ar-e-classificada-como-cancerigena-pela-oms.html> 
acesso em 17.10.2013.

1. Assinale a alternativa que apresenta o correto uso 
da vírgula.

a. ( X ) A mim, não me disseram nada.
b. ( ) Ele que era o secretário do Prefeito, fez o ceri-

monial de posse dos novos servidores.
c. ( ) Há, contudo uma preocupação com sua pro-

posta, disse o chefe ao seu empregado.
d. ( ) O importante, é que todos consigam lograr 

êxito.
e. ( ) Os funcionários não compareceram, ao traba-

lho por estarem insatisfeitos.
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Atualidades 5 questões

6. O IBGE publicou, em 4 de outubro passado, as esti-
mativas de população para os municípios brasileiros, 
com data de referência em 1o de julho de 2013.

Segundo esta publicação, a população de Lages era 
de aproximadamente:

a. ( ) 58 mil habitantes.
b. ( X ) 158 mil habitantes.
c. ( ) 238 mil habitantes.
d. ( ) 467 mil habitantes.
e. ( ) 895 mil habitantes.

7. A presidente Dilma Rousseff anunciou, por meio de 
nota oficial, o adiamento da visita de Estado que faria 
aos Estados Unidos em outubro.

Entre as razões que motivaram esse adiantamento, 
estariam:

a. ( ) As ameaças de ataque ao Território Sírio, feitas 
pelo governo norte-americano.

b. ( ) A revelação, pelo governo norte-americano, 
de documentos secretos do governo brasi-
leiro e de documentos privados da presidente.

c. ( ) A recusa dos Estados Unidos em nomear o 
Brasil membro do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas.

d. ( ) A recente adoção, pelos Estados Unidos, de 
tarifas protecionistas que encarecem as 
exportações brasileiras de commodities para 
aquele país.

e. ( X ) Denúncias de práticas ilegais de interceptação 
de comunicações de cidadãos, empresas e 
membros do governo brasileiro, por órgão do 
governo norte-americano.

4. Identifique com ( D ) as frases com sentido denota-
tivo e com ( C ) aquelas com sentido conotativo.

( ) Você é um monstro na sua profissão.
( ) Esticou o olho para a sala onde estava aconte-

cendo a reunião.
( ) O cravo floresceu.
( ) O burro auxilia o homem, todos sabemos 

disso.
( ) Hoje o rapaz está com a corda toda.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. ( ) C – C – D – D – D
b. ( X ) C – C – D – D – C
c. ( ) C – D – D – D – C
d. ( ) D – C – D – D – C
e. ( ) D – C – D – D – D

5. Analise as frases quanto à concordância verbal.

1. Faltou cinco candidatos neste certame.
2. São exatamente doze horas em ponto.
3. Eu, tu e ele saímos juntos.
4. Reforma-se roupas.
5. Alguns de nós saíram.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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Legislação e Temas de Educação 10 questões

11. Consta nas Diretrizes da Política Nacional de 
Educação Infantil que:

a. ( ) A Educação Infantil exerce a mesma função da 
família, o que implica uma profunda, perma-
nente e articulada comunicação entre elas.

b. ( ) A educação de crianças com necessidades 
educacionais não deve ser realizada em con-
junto com as demais crianças, assegurando-

-lhes o atendimento educacional especiali-
zado mediante avaliação e interação com a 
família e a comunidade.

c. ( X ) A Educação Infantil tem função diferenciada 
e complementar à ação da família, o que 
implica uma profunda, permanente e articu-
lada comunicação entre elas.

d. ( ) O processo pedagógico deve considerar as 
crianças de maneira homogênea e observar 
sua forma privilegiada de conhecer o mundo 
por meio de propostas repetitivas e lineares.

e. ( ) As professoras e professores e os outros pro-
fissionais que atuam na Educação Infantil 
exercem um papel secundário na formação 
das crianças, e não precisam ser qualificados 
para o desempenho de suas funções com as 
crianças de 0 a 3 anos.

12. Consta no documento “A excelência do ser na 
busca do saber e do fazer”, da Secretaria Municipal de 
Educação de Lages, que o professor assume a função 
de:

a. ( ) Transmissor do saber e disciplinador.
b. ( ) Transmissor e detentor do saber historica-

mente acumulado.
c. ( ) Mantenedor de turmas disciplinadas e obe-

dientes à hierarquia escolar.
d. ( X ) Mediador, sistematizador e organizador do 

conhecimento historicamente acumulado.
e. ( ) Mediador e transmissor do conhecimento 

historicamente acumulado.

8. O iPhone 5C é:

a. ( ) Uma nova rede social lançada pela Apple.
b. ( ) Um novo programa de computador que 

permite o reconhecimento da voz pelo 
equipamento.

c. ( ) O conjunto de softwares que controla o pro-
cessamento de dados de um computador.

d. ( X ) Um modelo de Smartphone recentemente 
lançado.

e. ( ) Um cometa que, no final de 2013, entrará na 
atmosfera terrestre.

9. Em setembro último, o Supremo Tribunal Federal 
tomou uma decisão em relação ao julgamento do 
chamado “Mensalão”, que suscitou grande debate na 
sociedade brasileira.

Assinale a alternativa que indica essa decisão.

a. ( ) A anulação do julgamento.
b. ( ) A reabertura do processo, permitindo uma 

nova defesa de todos os réus.
c. ( ) A reversão das penas de prisão a que foram 

condenados alguns dos réus.
d. ( ) A absolvição das penas que foram imputadas 

aos réus.
e. ( X ) A reabertura de parte do julgamento.

10. A Bienal do Livro do Rio de Janeiro atraiu, 
segundo a imprensa, cerca de 660 mil pessoas e 
bateu o recorde de livros vendidos em toda a história 
daquele evento: cerca de 3,5 milhões de exemplares.

Não obstante este extraordinário êxito, o brasileiro 
ainda lê muito pouco. A média anual brasileira de 
leitura de livros é de cerca de:

a. ( X ) 1,3 livros por habitante.
b. ( ) 6,5 livros por habitante.
c. ( ) 13 livros por habitante.
d. ( ) 37 livros por habitante.
e. ( ) 65 livros por habitante.
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16. A implantação de uma política de ampliação do 
ensino fundamental de oito para nove anos de dura-
ção exige tratamento político, administrativo e peda-
gógico, uma vez que o objetivo de um maior número 
de anos no ensino obrigatório é:

a. ( X ) Assegurar a todas as crianças um tempo mais 
longo de convívio escolar com maiores opor-
tunidades de aprendizagem.

b. ( ) Iniciar o processo de alfabetização aos seis 
anos de idade para que aos sete anos todas as 
crianças já tenham, obrigatoriamente, adquiri-
das essa aprendizagem.

c. ( ) Possibilitar um número menor de crianças nas 
instituições de educação infantil.

d. ( ) Favorecer a organização das rotinas nas insti-
tuições de educação infantil com as crianças 
de zero a cinco anos, já que as crianças de seis 
anos devem executar atividades escolarizadas 
para desenvolver, predominantemente, a 
dimensão intelectual.

e. ( ) Alfabetizar todas as crianças no primeiro 
ano do ensino fundamental para erradicar 
as dificuldades de aprendizagem nos anos 
posteriores.

17. De acordo com a Proposta Curricular do Estado 
de Santa Catarina, a alfabetização, em sentido restrito, 
é entendida como:

a. ( ) Processo de inserção em situações reais de 
leitura e escrita.

b. ( ) Processo de apropriação do sistema de letra-
mento, do domínio do sistema das letras.

c. ( ) O estado ou a condição que adquire um 
grupo social ou um indivíduo como consequ-
ência de ter-se apropriado da escrita.

d. ( ) Aprendizagem das letras que compõem o 
alfabeto, domínio dos sons de cada uma das 
letras.

e. ( X ) Processo de apropriação do sistema de escrita, 
do domínio do sistema alfabético-ortográfico, 
processo de aquisição do código escrito, das 
habilidades de leitura e escrita.

13. Consta no documento “A excelência do ser na 
busca do saber e do fazer”, da Secretaria Municipal de 
Educação de Lages, que a teoria que embasa o Projeto 
Conhecer é a Concepção:

a. ( ) Construtivista.
b. ( ) Ambientalista.
c. ( ) Estruturalista.
d. ( ) Comportamental.
e. ( X ) Histórico-Cultural.

14. A concepção de sociedade pretendida pela 
Secretaria de Educação do Município de Lages segue 
a perspectiva:

a. ( X ) Materialista-histórica.
b. ( ) Fundamentalista.
c. ( ) Pós-moderna.
d. ( ) Tradicional.
e. ( ) Moderna.

15. Uma das metas previstas nas Diretrizes da Política 
Nacional de Educação Infantil é assegurar que:

a. ( ) Em todos os municípios, além de outros 
recursos municipais, os 30% dos recursos de 
manutenção e desenvolvimento do ensino 
não vinculados ao Fundef sejam aplicados, 
prioritariamente, na Educação Básica.

b. ( ) Admitir somente novos profissionais na 
Educação Infantil que possuam a titulação 
mínima em nível de graduação.

c. ( X ) Em todos os municípios, além de outros 
recursos municipais, os 10% dos recursos de 
manutenção e desenvolvimento do ensino 
não vinculados ao Fundef sejam aplicados, 
prioritariamente, na Educação Infantil.

d. ( ) Dar bonificações aos ocupantes de cargos 
de monitor, atendente, auxiliar, entre outros, 
mesmo que ocupados por profissionais con-
cursados em outras secretarias ou na secre-
taria de Educação e que exercem funções 
docentes.

e. ( ) Assegurar que, até o final de 2015, todas as 
instituições de Educação Infantil tenham for-
mulado, com a participação dos profissionais 
de educação nelas envolvidos, o regimento 
interno de suas unidades.
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20. Visando ao acompanhamento do processo de 
ensino e aprendizagem, na perspectiva da Proposta 
Curricular de Santa Catarina, a avaliação será:

a. ( ) Classificatória e seletiva.
b. ( X ) Cumulativa, processual e contínua.
c. ( ) Cumulativa, somatória e excludente.
d. ( ) Classificatória, somatória e linear.
e. ( ) Seletiva, cumulativa e linear.

18. De acordo com o documento elaborado pelo 
MEC, que apresenta as orientações para a inclusão 
das crianças de seis anos no ensino fundamental, é 
correto afirmar:

a. ( ) A inserção das crianças de seis no ensino fun-
damental não implicará mudanças estruturais, 
somente ampliará o número de alunos e 
professores.

b. ( ) As professoras que irão trabalhar com as crian-
ças de seis anos devem realizar os mesmos 
procedimentos pedagógicos e planejarem as 
mesmas atividades que são desenvolvidas nas 
instituições de educação infantil.

c. ( X ) A mudança na estrutura do ensino funda-
mental não deve se restringir ao que fazer 
exclusivamente nos primeiros anos: este é o 
momento para repensar todo o ensino funda-
mental – tanto os cinco anos iniciais quanto 
os quatro anos finais.

d. ( ) A mudança na estrutura do ensino fundamen-
tal deve se restringir ao que fazer exclusiva-
mente nos primeiros anos: este é o momento 
para repensar as ações que irão beneficiar o 
processo de alfabetização e letramento nos 
anos iniciais.

e. ( ) A escola precisa garantir uma estrutura física 
capaz de inserir as crianças de seis anos em 
um espaço separado das demais turmas para 
não comprometer o desenvolvimento moral 
das mesmas.

19. Na Proposta Curricular do Estado de Santa 
Catarina o termo letramento é apresentado como 
processo de:

a. ( ) Codificação e decodificação do código escrito.
b. ( ) Compreensão das letras que compõem o 

alfabeto.
c. ( ) Apropriação da mecânica que envolve a 

escrita alfabética.
d. ( X ) Inclusão e participação na cultura escrita, 

envolvendo o uso da língua em situações 
reais.

e. ( ) Apropriação das tecnologias que envolvem 
a escrita, das ferramentas utilizadas para 
escrever.
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Conhecimentos Específicos (10 questões)

It makes teachers touchy

Teachers are conditioned to tolerate a lot of abuse – it’s a Professional hazard 
– but what faculty members at Sir G. E. Cartier Elementary School in London, 
Ontario, went through last spring seems beyond the call of duty: a few of them 
agreed to be duct-taped to a gym wall while students hit them in the faces with 
pies. Why on earth would they do that? To raise $ 3.000 – enough cash for an 
interactive whiteboard, the most coveted piece of educational technology on the 
market right now. These Internet-age chalkboards are essentially giant computer 
touch screens, and they’re all the rage among teachers. But with little room for 
them in school budgets, many educators are doing whatever it takes to raise the 
money themselves. “We’re desperate breed, aren’t we?” says Sharon Zinn, one of 
three teachers who volunteered for Cartier Elementary’s firing squad.

At schools fortunate enough to have them, interactive whiteboards are a bles-
sing for educators struggling to engage a generation of students weaned on the 
Web. In the UK – where 70 percent of all primary and secondary classrooms have 
interactive whiteboards, compared with just 16 percent in the United States – stu-
dents in those classrooms made the equivalent of five months’ additional pro-
gress in math. So far, the data on the efficacy of touch screens in US classrooms 
is inconclusive, but promising. Multiple recent studies suggest that the devices 
boost attendance rates and classroom participation. Ever since Dorchester School 
District 2 in Summerville, SC, installed 1,200 interactive boards in its classrooms, 
disciplinary incidents are way down. “Students were bored” before touch screens 
arrived, says Superintendent Joe Pye. “Trips to the principal’s office are almost 
nonexistent now.”

But for some teachers, the learning curve with the device is steep, and a gene-
ration gap has opened with teachers who are still accustomed to writing lesson 
plans with a pen and paper. Many older educators are ‘petrified’ of the boards, 
says Peter Kornicker, a media specialist at PS 161 in Harlem, where despite a stu-
dent poverty rate of 98 percent, all 35 classrooms are equipped with tough scre-
ens. “As always, it comes back to the ability of teachers to apply this technology,” 
says Andy Rotherman of Education Sector, a Washington, DC-based think tank. 

“We have to train them to use it. Otherwise, it’s just another underused, expensive 
gizmo.”
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24. According to the text, are these statements true ( T ) 
or false ( F )?

( ) A school budget is a plan of how to spend 
money.

( ) Interactive whiteboards have been replaced 
with traditional chalkboards.

( ) The teachers at Cartier Elementary planned to 
buy a state-of-the-art teaching device for their 
school.

( ) The number of disciplinary incidents has risen 
dramatically in a South Carolina school.

( ) Students’ interest rises when their teachers 
use an interactive whiteboard.

The alternative that presents the correct sequence is:

a. ( ) T – T – F – F – T
b. ( ) T – F – T – T – F
c. ( X ) T – F – T – F – T
d. ( ) F – F – T – F – F
e. ( ) F – F – F – F – T

25. According to the text it is correct to say that:

a. ( ) Teachers who are reluctant to use interactive 
whiteboards will lose their jobs.

b. ( X ) Most classrooms in England have those digital 
whiteboards.

c. ( ) Some teachers at Cartier Elementary school 
wanted to buy an ultramodern interactive 
chalkboard for their school.

d. ( ) Schools equipped with digital chalkboards are 
more popular.

e. ( ) Chalkboards are essentially many educators to 
raise their students’ interests.

26. Analyze the following sentence and choose the 
correct alternative: “…interactive whiteboards are a 
blessing…”. If something is a blessing:

a. ( ) you feel sorry for it.
b. ( ) it is something you are proud of.
c. ( ) you are not convinced of its utility.
d. ( ) you wish you had never bought it.
e. ( X ) it is a good thing and you are thankful for it.

21. Study this sentence:

”How can you put up with that noise?”.

Choose the correct alternative that presents a 
synonym for the phrasal verb in bold.

a. ( ) refer
b. ( ) support
c. ( ) consider
d. ( X ) tolerate
e. ( ) propose

22. In the sentence:

Interactive whiteboards are all the rage among tea-
chers now.”

The underlined words mean:

a. ( ) obsolete.
b. ( ) out of date.
c. ( ) old-fashion.
d. ( ) uncommon.
e. ( X ) popular and fashionable.

23. In which of the following sentences has the word 
room been used in the same sense as in “…with little 
room for them…”?

a. ( X ) I’m afraid there’s only room for a single bed in 
Norris’s room.

b. ( ) She had a beautiful room, decorated with 
purple stars.

c. ( ) It is the TV room because it is only used to 
watch television.

d. ( ) We played cards in this room during the long 
winter.

e. ( ) The room looked harmonious because it was 
decorated in the same style as the living room.
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29. Choose the alternative which presents the correct 
plural forms of: datum, progress and ability.

a. ( ) date, progresss, abilitys.
b. ( ) datas, progressies, abilities.
c. ( ) datums, progresses, abilityes.
d. ( X ) data, progresses, abilities.
e. ( ) data, progressis, abilities.

30. In the following sentences:

“…a few of them agreed to…”

and

“whatever it takes to raise the money themselves.”

The underlined words are being used as:

a. ( ) a subject pronoun and a relative pronoun.
b. ( X ) a personal pronoun and a reflexive pronoun.
c. ( ) an object pronoun and a possessive pronoun.
d. ( ) an emphatic pronoun and a personal pronoun.
e. ( ) a subject pronoun and a reciprocal pronoun.

27. Analyze the following sentences according to 
grammar and structure.

1. In the sentence:”… and a generation gap has 
opened with teachers…”, the underlined words 
are being used in the present perfect tense.

2. The infinitive forms of went and were are: 
gone and been.

3. The word “essentially”, in “These Internet-age 
chalkboards are essentially giant computer 
touch screens,…” is an example of an adverb.

4. In the sentence “…many educators are doing 
whatever it takes to…” the underlined words 
show an action that happened in the past.

Choose the alternative which contains the correct 
affirmative:

a. ( ) Only 3 is correct.
b. ( ) Only 4 is correct.
c. ( X ) Only 1 and 3 are correct.
d. ( ) Only 1 and 4 are correct.
e. ( ) Only 2 and 3 are correct.

28. In the sentences:

“…one of three teachers who volunteered for 
Cartier Elementary’s firing squad.”

and

“…and a generation gap has opened with teachers 
who are still accustomed”.

The words in bold are:

a. ( X ) relative pronouns.
b. ( ) personal pronouns.
c. ( ) demonstrative pronouns.
d. ( ) emphatic pronouns.
e. ( ) reflexive pronouns.



.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br


