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Provas Objetiva e Discursiva
INSTRUÇÕES
Ÿ

Ÿ

Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5
(cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva, e a
prova discursiva, acompanhada de espaço para rascunho. Caso o caderno esteja
incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao chefe de sala que tome as providências
cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você
estão corretas.

Quando autorizado pelo chefe de sala, no momento da identificação, escreva, no espaço
apropriado de sua folha de respostas, com sua caligrafia usual, a seguinte frase:

‘‘A cultura é o melhor conforto para a velhice.’’
Ÿ

Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e a prova
discursiva. Na duração das provas, está incluído o tempo destinado à entrega do material, à
identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da folha de respostas e
da folha de texto definitivo.

Ÿ

Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, fabricada com material transparente.

Ÿ

É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.

Ÿ

Somente após decorrida 1 (uma) hora do início das provas, você poderá entregar sua folha de
respostas e sua folha de texto definitivo e retirar-se da sala.

Ÿ

Você só poderá levar este caderno de questões após 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos do início das
provas.

Ÿ

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato conclua sua
prova.

Ÿ

Ao terminar as provas, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente
assinada e sua folha de texto definitivo e deixe o local de provas.

Ÿ

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno, na
folha de respostas ou na folha de texto definitivo poderá implicar a anulação das suas provas.

A

B

C

D

Ao receber sua
folha de
respostas,
marque,
imediatamente,
no campo
indicado, o tipo
de prova que
você recebeu
(A), conforme
modelo acima.
Esta marcação
é obrigatória e
a sua ausência
ou a marcação
de mais de um
campo
implicará a
anulação da
sua prova.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 2 _________________________________

Texto para responder às questões de 1 a 7.
A pobreza e toda a infinidade de problemas a ela

1

O objetivo principal desse texto é

associados dificultam a vida de milhões de pessoas ao redor
do mundo, tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas
4

um

número

desproporcionalmente

desenvolvidos do mundo.

grande

entre os mais pobres e marginalizados. Segundo estudos

(B)

recentemente

das

socioeconômica de países pouco desenvolvidos onde

crianças

e

dos

adolescentes

dos

países

menos

dia. Eles não só representam uma parcela muito significativa

provoca efeitos danosos de longa duração, tanto físicos
A pobreza costuma acompanhar-se do desrespeito
aos direitos humanos fundamentais, não sendo diferente em

(D)

mundo

ou

das

milhares

de

outras

que

realidade

e

do

desrespeito

aos

seus

direitos

explicar as causas dos abusos e da discriminação
contra

crianças

e

adolescentes

em

situação

de

pobreza, ou não, no mundo contemporâneo.
(E)

denunciar a prática de abusos e discriminação contra
crianças

e

adolescentes

que

vivem

na

extrema

pobreza e a indiferença da maioria das pessoas em

como exemplo, das 130 milhões de crianças fora da escola
no

da

fundamentais.

relação às crianças e aos adolescentes. Pode-se lembrar,
19

acerca

informar o público leitor acerca da situação de pobreza
mundo

quanto psicossociais.
16

ONU

em que vivem milhões de crianças e adolescentes no

acometidos pela pobreza em um período crítico de suas
vidas, o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes

pela

crianças e adolescentes são desrespeitados.
(C)

da população mais pobre do mundo, como também são
13

descrever os resultados de estudo estatístico realizado

recentes da Organização das Nações Unidas (ONU), 40%
desenvolvidos tentam sobreviver com menos de um dólar ao

10

narrar situações de grandes dificuldades enfrentadas
por crianças e adolescentes pobres nos países menos

mais indefesas. As pessoas com idade inferior a dezoito anos
representam

7

(A)

relação ao assunto.

morrem

diariamente de doenças que seriam evitadas caso lhes fosse
22

garantido o acesso a uma boa alimentação, água potável, e
serviços de saúde. Interessante notar, porém, que, embora
seja comum que tais desrespeitos acompanhem as situações

25

de pobreza, esta não explica totalmente a ocorrência de
abuso e discriminação contra a criança — outros fatores
estão, nesse contexto, envolvidos e devem ser estudados e

28

debatidos

para

que

mudanças

verdadeiras

possam

QUESTÃO 3 _________________________________
Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos
do texto.
(A)

Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a
forma verbal “tentam” (linha 9) estivesse no singular,

acontecer.

para concordar com a porcentagem “40%” (linha 7).
Susane Rocha de Abreu. In: Revista Brasileira de Psiquiatria,
vol. 24, n.o 1, São Paulo, mar./2002 (com adaptações).

(B)

Estaria

(C)

a

prescrição

gramatical

particípio

“garantido”

(linha

22)

—

fosse

Não haveria prejuízo para a correção gramatical do
texto caso fosse acrescido acento grave, indicativo de
crase, no “a” que antecede “uma boa alimentação”

texto.

(linha 22).
40% das crianças e dos adolescentes do mundo
sofrem

as

consequências

marginalização,

que

da

lhes

pobreza

retiram

a

e

(D)

Os vocábulos “potável” (linha 22) e “saúde” (linha 23)
são acentuados graficamente porque são, ambos,

da

dignidade,

tornando-as vítimas indefesas da fome e das doenças.
(B)

com

garantido-lhes.

Assinale a alternativa que está de acordo com as ideias do

(A)

acordo

a posposição do pronome “lhes” (linha 21) à forma
de

QUESTÃO 1 _________________________________

de

paroxítonos.
(E)

No período que se inicia à linha 23, omite-se o verbo
da oração principal.

É demasiadamente grande o número de pessoas com
menos de dezoito anos de idade que optam pela
marginalidade nos países mais pobres do mundo.

(C)

A

extrema

infantil

e

duradouras

pobreza
deixa
na

prejudica

sequelas
maioria

o

físicas
das

QUESTÃO 4 _________________________________

desenvolvimento
e

psicossociais

crianças

e

dos

No que se refere às relações de coesão estabelecidas no
texto, assinale a alternativa correta.

adolescentes dos países menos desenvolvidos do
(D)

mundo.

(A)

Na linha 1, “ela” retoma o termo “infinidade”.

Mais grave que as consequências da pobreza é o

(B)

Na linha 3, “suas” tem como referente “crianças e

desrespeito

dos

governos

dos

países

pouco

desenvolvidos aos direitos humanos fundamentais de

adolescentes”.
(C)

(E)

“Eles” (linha 10) está empregado em referência a
“países menos desenvolvidos” (linhas 8 e 9).

crianças e adolescentes.
A ocorrência de abuso e discriminação contra a criança

(D)

“que”, em “que morrem diariamente de doenças”

extrapola o âmbito da pobreza e a transformação

(linhas 20 e 21) recupera o antecedente “as milhares

dessa realidade injusta requer estudo e discussão dos

de outras” (linha 20).

fatores a ela relacionados.
ESPAF/2015

(E)

“lhes” (linha 21) refere-se a “doenças”.
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QUESTÃO 5 _________________________________

QUESTÃO 8 _________________________________

Assinale a alternativa em que a reescrita de trecho extraído

O Brasil registrou, em 2012, o maior número
absoluto de assassinatos e a taxa mais alta de homicídios
desde 1980. Nada menos que 56.337 pessoas foram mortas
naquele ano, um acréscimo de 7,9% em comparação a
2011. A taxa de homicídios, que leva em consideração o
crescimento da população, também aumentou 7%,
totalizando 29 vítimas fatais para cada 100 mil habitantes.
É o que revela a versão de 2014 do Mapa da Violência, que
será lançada nas próximas semanas com dados que vão até
2012.

do texto mantém a correção gramatical e a coerência das
ideias do texto.
(A)

“tendo, em crianças e adolescentes, suas vítimas mais
indefesas”

(linhas

3

e

4):

sendo

crianças

e

adolescentes suas vítimas mais indefesas.
(B)

“como também são acometidos pela pobreza em um
período crítico de suas vidas” (linhas de 11 a 13):
quanto igualmente a pobreza os atacam em um

Internet: <http://oglobo.globo.com> (com adaptações).

período crítico de suas vidas.
(C)

“o que lhes compromete o desenvolvimento e lhes
provoca efeitos danosos de longa duração” (linhas 13
e 14): comprometendo-lhes o desenvolvimento e
provocando-lhes danos duradouros.

(D)

(A)

“não sendo diferente em relação às crianças e aos
adolescentes” (linhas 17 e 18): não se tendo
diferença entre crianças e adolescentes.

(E)

Segundo o Mapa da Violência 2014 e os assuntos por ele
suscitados, é correto afirmar que

“embora

seja

comum

que

tais

(B)

desrespeitos

acompanhem as situações de pobreza” (linhas de 23 a
25): conquanto é natural que esses desrespeitos

(C)

acompanham as situações de pobreza.

QUESTÃO 6 _________________________________

(D)

No que se refere à pontuação no texto, assinale a
(E)

alternativa correta.
(A)

Estaria de acordo com a prescrição gramatical a
colocação de uma vírgula após o termo “associados”

o número de vítimas por homicídio entre os jovens de
até 12 anos de idade excede o contingente de vítimas
entre os jovens a partir dos 13 anos de idade.
o pico dos homicídios no Brasil, do ponto de vista
etário, ocorre entre os 20 e os 24 anos de idade. A
partir dessa faixa etária, o número de homicídios vai
caindo gradualmente.
todas as unidades da Federação, em 2012, apesar da
elevação do número absoluto de homicídios,
conseguiram reduzir as taxas de homicídios em
relação aos anos anteriores.
as capitais de estado têm assumido o papel de líderes
da violência homicida em contraposição à queda
significativa das taxas relacionadas à violência
homicida no interior.
os nove estados do Nordeste, surpreendentemente,
apresentaram menores taxas de homicídios entre os
jovens que os estados do Sudeste, região mais rica do
País.

(linha 2) dada a extensão do sujeito da primeira
oração do texto.
(B)

QUESTÃO 9 _________________________________

A vírgula empregada após “(ONU)”, na linha 7,
justifica-se

por

separar

expressão

adverbial

antecipada.
(C)

A vírgula empregada após “fundamentais” (linha 17)
poderia ser corretamente substituída por ponto, desde
que feito o devido ajuste de maiúscula e minúscula no
texto.

(D)

Em árabe, islã significa rendição ou submissão e se
refere à obrigação do muçulmano de seguir a vontade de
Deus. O termo está ligado a outra palavra árabe, salam, que
significa paz — o que reforça o caráter pacífico e tolerante
da fé islâmica. O termo surgiu por obra do fundador do
islamismo, o profeta Maomé, que dedicou a vida à tentativa
de promover a paz em sua Arábia natal.

A vírgula empregada após “exemplo” (linha 19)
Internet: <http://veja.abril.com.br> (com adaptações).

poderia ser suprimida sem prejuízo da correção
gramatical e da coerência textual.
(E)

Por ter função meramente enfática, o travessão
empregado à linha 26 poderia ser suprimido do texto
sem prejuízo da correção gramatical e da fluidez da
leitura.

QUESTÃO 7 _________________________________

No que se refere ao islamismo e aos temas correlatos,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)

Estariam mantidas as relações lógicas de sentido do texto
caso se substituísse
(A)
(B)

(D)

“Segundo” (linha 6) por Tal como.
“tanto [...] quanto” (linhas 14 e 15) por mais [...]
que.

(C)

“porém” (linha 23) por contudo.

(D)

“embora” (linha 23) por visto que.

(E)

“e” (linha 26) por mas.

ESPAF/2015

(E)

Meca, no Egito, é a cidade sagrada do islamismo.
A Arábia Saudita, país com a maior população
muçulmana do mundo, viveu, recentemente, uma
tragédia que vitimou mais de 700 fiéis nas celebrações
do Haji.
Religião que mais cresce no mundo, o islã está
absolutamente ausente das sociedades modernas da
Europa Ocidental, onde o cristianismo ainda impera.
No Oriente Médio, a secular divisão sectária entre
sunitas e xiitas vem sendo rapidamente superada,
notadamente após a interferência dos grupos
Hezbollah, do Líbano, e Hamas, da Palestina.
Apesar do atentado à sede do jornal francês Charlie
Hebdo, em janeiro último, não cessaram as
manifestações que criticam as posições extremistas de
certos devotos do islã e que associam essa religião ao
fanatismo e ao terrorismo.
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Nas questões de 10 a 12, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que
o mouse está configurado para pessoas destras. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que não há
restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e hardware utilizados.
QUESTÃO 10 _________________________________________________________________________________

Considerando-se a figura acima, que mostra parte de duas janelas, referentes aos programas Windows Explorer e Paint, do
sistema operacional Windows 7, ao se arrastar, com o mouse, o arquivo Dia_da_criança.jpg do Windows Explorer e,
posteriormente, soltá-lo na área em branco do Paint,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o arquivo Dia_da_criança.jpg será aberto.
o conteúdo do arquivo Dia_da_criança.jpg será colocado na área de transferência do Paint e poderá ser aberto para
edição após o usuário selecionar a guia Home e, em seguida, clicar o botão Colar.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, pois o Windows não permite que se arrastem arquivos entre programas,
somente entre pastas.
o usuário não conseguirá finalizar o processo, uma vez que, ao clicar sobre o arquivo Dia_da_criança.jpg, a janela do
Paint será automaticamente minimizada.
uma mensagem de erro será exibida, alertando o usuário de que não é possível realizar o referido procedimento.

ESPAF/2015
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QUESTÃO 11 ________________________________
O recurso do LibreOffice Impress, versão 4.4.5, que permite
ao usuário associar um endereço web a áreas específicas,
conhecidas como pontos de acesso, em uma figura ou em
um grupo de figuras, é o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15 ________________________________
Em relação à classificação das constituições e às normas
constitucionais, assinale a alternativa correta.

(A)

figura aninhada.
hiperlink.
mapa de imagem.
player de mídia.
quadro flutuante.

A Constituição Federal de 1988 (CF) é classificada
como semirrígida, pois pode ser alterada por meio de
emenda.

(B)

É inviolável o sigilo de comunicações telefônicas,
telegráficas e de dados.

QUESTÃO 12 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta o termo utilizado, no
Twitter, para se referir à função de indexar tópicos e
assuntos específicos de conversa.

(C)

De acordo com o princípio da publicidade, mesmo
quando necessário ao exercício profissional, não é
permitido o resguardo do sigilo da fonte.

(D)

Suponha-se que a polícia esteja em perseguição a um
criminoso que acabou de cometer um crime. Nessa

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

avatar
instagram
selfie
hashtag
perfil

hipótese, caso esse criminoso se esconda, durante a
noite, na casa de outro indivíduo, a polícia poderá
invadir

a

casa

para

efetuar

a

prisão,

independentemente de determinação judicial, sem que
haja violação ao domicílio.

QUESTÃO 13 ________________________________

(E)

as

Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O procurador-geral do Distrito Federal (DF) poderá ser
destituído do cargo sem prévia deliberação da Câmara
Legislativa do DF.
A remuneração dos servidores da Câmara Legislativa
do DF poderá ser alterada por meio de resolução, não
cabendo ao governador do DF o poder de veto.
Os deputados distritais, desde a expedição do
diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Tribunal de Justiça do DF e Territórios.
Desde a expedição do diploma, os deputados distritais
não poderão ser presos em flagrante.
Proposta de emenda à LODF que tenha sido rejeitada
ou havida por prejudicada poderá ser objeto de nova
proposta na mesma sessão legislativa.

Independentemente de prévia autorização individual,
entidades

(B)

(C)

(D)

(E)

A criação e a extinção de regiões administrativas
ocorrerão por meio de emenda à LODF.
A regulação, o licenciamento e a fiscalização dos
serviços
de
veículos
de aluguéis
competirão
privativamente ao DF.
No âmbito da competência concorrente, inexistindo lei
federal que disponha acerca de normas gerais,
competirá ao DF suplementar a legislação. No entanto,
a superveniência de lei federal em sentido contrário
revogará a lei distrital.
De acordo com a LODF, pelo menos 75% dos cargos
em comissão no âmbito do Poder Executivo devem ser
ocupados por servidores detentores de cargo efetivo.
Suponha-se que o governador pretenda privatizar
empresa pública do DF. Nesse caso, ele deverá
encaminhar, à Câmara Legislativa do DF, projeto de
lei específica que deverá ser aprovado por maioria
simples.

ESPAF/2015

legitimidade

para

Acerca da Administração Pública e dos servidores públicos,
assinale a alternativa correta conforme a CF.

(A)

Suponha-se que Pedro seja professor da Secretaria de
Educação do DF e acumule esse cargo com outro de
professor público federal. Nesse caso, mesmo que
haja compatibilidade de horários, Pedro não poderá
um

terceiro

emprego

em

uma

escola

particular.
(B)

A respeito da LODF, assinale a alternativa correta.
(A)

têm

QUESTÃO 16 ________________________________

ocupar
QUESTÃO 14 ________________________________

associativas

representar seus filiados judicial e extrajudicialmente.

A responsabilidade objetiva do Estado pelos danos
causados a terceiros exige que o ato do servidor
causador do dano tenha sido praticado com dolo ou
culpa.

(C)

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira de
um órgão público pode ser ampliada por meio de
contrato de gestão, o qual não poderá dispor a
respeito de remuneração de pessoal, visto que esse
tema depende de lei específica.

(D)

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para a ação
de ressarcimento de dano ao erário.

(E)

Na hipótese de um servidor do DF vir a ocupar cargo
de prefeito, deverá ser ele afastado do cargo efetivo,
mas

poderá

optar

por

continuar

a

receber

a

remuneração de servidor em vez do subsídio de
prefeito.
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QUESTÃO 17 ________________________________

QUESTÃO 19 ________________________________

A respeito dos direitos fundamentais e da organização do

No que se refere à Administração Pública, assinale a
alternativa correta.

Estado, assinale a alternativa correta.

(A)

São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro
da Defesa e de ministro da Justiça.

(B)

(A)

o serviço público é delegado a outros órgãos.
(B)

A exploração dos serviços de gás canalizado, de forma

As associações públicas são pessoas jurídicas de
direito privado e integram a administração indireta dos

direta ou mediante concessão, caberá aos estados e
ao DF.

A administração pública descentralizada ocorre quando

entes públicos associados.
(C)

Os serviços sociais autônomos, como o Sesi e o Senai,

(C)

São bens da União as terras devolutas.

integram a administração indireta da União e estão

(D)

Suponha-se que João, brasileiro nato, tenha adquirido

submetidos ao controle do Tribunal de Contas da

cidadania italiana. Nesse caso, ele não perderá a

União.
(D)

nacionalidade brasileira.
(E)

quando

A intervenção da União nos estados ou no DF, no caso
de

descumprimento

de

lei,

independe

Empresas públicas e sociedades de economia mista,
exploradoras

de

atividade

econômica

no

regime da ampla concorrência, não poderão ter

de

privilégios quanto aos direitos e às obrigações civis,

representação do procurador-geral da República.

comerciais, trabalhistas ou tributárias, que não sejam
extensivos a outras empresas privadas.
(E)

QUESTÃO 18 ________________________________

As autarquias e as fundações instituídas e mantidas
pelo poder público possuem imunidade tributária em
relação a seu patrimônio, a sua renda ou a seus

Em relação aos atos administrativos, assinale a alternativa

serviços, mesmo que não vinculados a sua finalidade

correta.

essencial ou dela decorrentes.

(A)

Pode ser objeto de delegação, a outros órgãos ou a
titulares subordinados, a decisão acerca de recursos
administrativos.

(B)

QUESTÃO 20 ________________________________

Acerca da Lei Complementar n.º 840/2011, assinale a

Os atos delegados são considerados como praticados

alternativa correta.

pela autoridade delegante.
(C)

Alguns atos administrativos não precisam de ser
necessariamente

motivados,

salvo,

entre

(A)

outras

hipóteses, os atos que importem anulação, revogação,

deverá ser designado, e não nomeado.
(B)

probatório vir a ocupar cargo em comissão, o referido

administrativo, os quais devem, necessariamente, ser

estágio deverá ficar suspenso até o término do

ou

convalidação

de

outro

exercício do cargo em comissão.

motivados.
Suponha-se que um ato tenha revogado ato anterior.
Nesse caso, não haverá necessidade de observar os
direitos adquiridos.
(E)

Na hipótese de um servidor que esteja em estágio

ato

suspensão

(D)

O servidor efetivo que ocupará função de confiança

(C)

deverá ser demitido.
(D)

A reversão ocorre, entre outras hipóteses, no retorno
do

O direito da Administração de anular os seus próprios

anos, contados da data em que foram praticados,
mesmo no caso de má-fé.

servidor

ocupado

atos quando eivados de ilegalidade decai em cinco
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O servidor público reprovado em estágio probatório

à

atividade

quando

no

invalidada

cargo
a

anteriormente
sua

demissão

do

respectivo

administrativa ou judicial.
(E)

Não

há

previsão

de

participação

sindicato nas etapas do concurso de remoção.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 ________________________________
Em relação ao que estabelece o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), assinale a alternativa
correta.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A equipe técnica do programa de atendimento deve
ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo,
profissionais das áreas de saúde e de assistência
social.
Compete à direção do programa de prestação de
serviços à comunidade ou de liberdade assistida
avaliar, com o orientador, a evolução do cumprimento
de determinada medida e, se necessário, substitui-la.
É direito do adolescente submetido ao cumprimento
de medida socioeducativa ser incluído em programa
de meio aberto quando inexistir vaga para o
cumprimento de medida de privação de liberdade,
independentemente da natureza do ato infracional
cometido.
A estrutura física da unidade socioeducacional deverá
ser compatível com as normas de referência do
Sinase, sendo que a direção da unidade deverá adotar
medidas para a proteção do interno em casos de risco
à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem,
comunicando tais medidas, de imediato, ao defensor e
ao Ministério Público.
O Plano Individual de Atendimento deverá ser
elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento, sendo facultada
a participação do adolescente e de sua família.

QUESTÃO 24 ________________________________
De acordo com o que estabelece a Convenção Internacional
sobre os Direitos da Criança, os Estados-parte deverão
reconhecer o direito da criança de gozar do melhor padrão
possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento
das doenças e à recuperação da saúde e deverão envidar
esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança seja
privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários.
Para

(A)
(B)

(B)
(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 23 ________________________________

(B)
(C)

(D)
(E)

Dono de loja que, ao perceber o acesso de uma
pessoa negra em seu estabelecimento, recuse-se a
atendê-la em virtude de sua cor.
Porteiro de prédio que impeça o acesso de pessoa pela
entrada social, por identificá-la como procedente de
determinada região do país.
Patrão que ameace causar a empregado, por meio de
palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, mal
injusto e grave, em virtude de esse empregado ser
homossexual.
Gerente que recuse hospedagem em hotel a pessoa
em virtude de ela pertencer a determinada etnia.
Pai que impeça o casamento da filha em virtude da
religião do noivo.
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deverão

adotar

medidas

abolir totalmente a mortalidade infantil.
assegurar

a

prestação

de

assistência

médica

e

abolir totalmente as doenças e a desnutrição por meio
de cuidados básicos de saúde, de aplicação de
tecnologias disponíveis, de fornecimento de alimentos
nutritivos, material de higiene e água potável.

(D)

reduzir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à
saúde ou ao bem-estar geral da criança.

(E)

assegurar que, em especial, os pais e as crianças
conheçam

os

princípios

básicos

de

saúde

e

de

nutrição, as vantagens da amamentação, da higiene,
do

saneamento

ambiental

e

das

medidas

de

prevenção de acidentes.

QUESTÃO 25 ________________________________
Júlia, que estava gestante de sua filha Beatriz e era
acompanhada, no Sistema Único de Saúde, pelo Dr. Jorge,
deu a luz à Beatriz, que nasceu com anormalidades no
metabolismo.
Considerando o que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente

(ECA)

em

relação

à

situação

hipotética

apresentada, assinale a alternativa correta.
(A)

O parto da filha de Júlia deveria, obrigatoriamente, ter
sido feito pelo Dr. Jorge, pois é direito da gestante ser
atendida pelo mesmo médico que a acompanhou
durante o pré-natal.

(B)

Beatriz deve ser identificada mediante registro da sua
impressão plantar e digital e da impressão digital de

De acordo com o que dispõe a Lei n.º 7.716/1989, assinale
a alternativa que apresenta situação que não caracteriza
crime de discriminação ou preconceito.
(A)

direitos,

todas as crianças e respectivos familiares.
(C)

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, consta que
todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de
expressão, o que implica o direito de não ser
inquietado por suas opiniões e o direito de procurar,
receber e difundir, sem consideração de fronteiras,
informações e ideias, por qualquer meio de expressão.
o meio ambiente equilibrado é um direito das
presentes e das futuras gerações.
a família, entendida como a união de um homem e
uma mulher pelo casamento, é o elemento natural e
fundamental da sociedade e goza do direito à
proteção, tanto da sociedade quanto do Estado.
ninguém sofrerá intromissões de qualquer tipo na sua
vida privada, na sua família, no seu domicílio, na sua
correspondência
ou
nas
suas
comunicações
telefônicas, nem ataques à sua honra e à sua
reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda
pessoa tem direito à proteção da lei.
a vontade do povo é o fundamento da autoridade dos
poderes públicos e deve exprimir-se por meio de
eleições periódicas, por sufrágio universal e igual, com
voto obrigatório e secreto.

esses

odontológica e os cuidados sanitários necessários a

QUESTÃO 22 ________________________________

(A)

garantir

apropriadas com o objetivo de

Júlia, sem prejuízo do uso de pulseira ou outro método
de identificação.
(C)

Caso

Beatriz

estabelecimento

necessite
de

ficar

atendimento

internada,
à

saúde

o

deverá

providenciar alimentação adequada à nutriz e Júlia
terá direito a horário de visita ampliado.
(D)

Júlia deverá ficar em alojamento conjunto com sua
filha Beatriz caso o hospital escolhido tenha essa
opção e caso haja disponibilidade de vaga.

(E)

É obrigatório que o médico oriente Júlia a respeito dos
exames necessários ao diagnóstico e ao tratamento
adequado de Beatriz, que devem ser providenciados
pela genitora após Beatriz obter alta.
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QUESTÃO 26 ________________________________

QUESTÃO 29 ________________________________

Jonh e Mary, estrangeiros domiciliados fora do Brasil,
afeiçoaram-se a Joaquim, menor de idade órfão.

Em relação aos prazos previstos no ECA, é correto afirmar
que

Considerando essa situação hipotética e o que dispõe o ECA
no que se refere à situação apresentada, assinale a
alternativa correta.

(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jonh e Mary devem cumprir, no território brasileiro,
estágio de convivência com Joaquim de, no mínimo,
30 dias, caso queiram efetivar a adoção.
A guarda poderá ser deferida no procedimento de
adoção de Joaquim por Jonh e Mary, no intuito de
regularizar a posse de fato.
A colocação de Joaquim em família substituta
constituída por Jonh e Mary é medida excepcional,
admitida nas modalidades de guarda, tutela ou
adoção.
A adoção produz efeitos a partir da lavratura da
sentença pelo juiz, sendo permitida a saída de
Joaquim do país com Jonh e Mary a partir desse
momento.
Caso a equipe interprofissional a serviço da Justiça da
Infância e da Juventude apresente relatório a respeito
da conveniência do deferimento da adoção de Joaquim
por John e Mary, o estágio de convivência poderá ser
dispensado.

(B)

(C)

(D)

(E)

15 dias, em regra, é o prazo para o Ministério Público
ingressar com ação de destituição do poder familiar
após
recebimento
de
relatório
que
constate
impossibilidade de reintegração da criança à família de
origem.
120 dias, no máximo, é o prazo para conclusão de
procedimento de perda ou de suspensão de poder
familiar.
48 horas é o prazo para que entidade de atendimento
apresente adolescente infrator a representante do
Ministério Público, quando for impossível apresentação
imediata.
45 dias, prorrogáveis uma vez, é o prazo para
conclusão de procedimento de apuração de ato
infracional, devendo o adolescente estar, durante esse
período, internado provisoriamente.
30 dias é o prazo para dirigente de entidade de
atendimento
oferecer
resposta
escrita
em
procedimento de apuração de irregularidades.

QUESTÃO 30 ________________________________

QUESTÃO 27 ________________________________

A partir do que dispõe o ECA a respeito de crimes, assinale a
alternativa correta.

Jairo, 15 anos de idade, praticou ato infracional ao
subtrair dinheiro de Marta mediante grave ameaça.

(A)

Considerando-se essa situação hipotética, o fato de ser essa
a primeira vez que Jairo praticou ato infracional e o fato de
Jairo ter sido apreendido em decorrência desse ato, é
correto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Jairo não pode ser submetido à internação, porque o
ato infracional não foi cometido com violência física à
pessoa.
Jairo não pode ser submetido à internação por prazo
superior a 3 meses, pois é a primeira vez que comete
ato infracional.
a internação de Jairo não comporta prazo
determinado, devendo a manutenção dessa internação
ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no
máximo, a cada três meses.
a internação de Jairo deve ter prazo máximo de 3
anos, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, até
os 21 anos de idade deste.
a internação de Jairo não impede sua participação em
atividades externas, a critério da equipe técnica da
entidade, sendo desnecessária autorização judicial.

QUESTÃO 28 ________________________________
O ECA veda a divulgação de atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e
adolescentes aos quais se atribua a autoria de ato
infracional. Sendo assim, qualquer notícia a respeito desse
tipo de fato não poderá identificar a criança ou o
adolescente, sendo, no entanto, permitida a referência
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à idade.
ao apelido.
à filiação.
ao parentesco.
às iniciais do nome e do sobrenome.

ESPAF/2015

(B)

(C)

(D)

(E)

A pessoa que produza, reproduza, dirija, fotografe,
filme ou registre, por qualquer meio, cena
pornográfica ou de sexo explícito que envolva criança
ou adolescente cometerá crime punível com reclusão e
multa. Em função de uma omissão legislativa, não há
previsão de pena aplicável a quem contracene com
menor de idade nesse tipo de material.
A pessoa que venda ou exponha à venda fotografia,
vídeo ou outro registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será punida com a mesma pena
aplicável à pessoa que ofereça, troque, disponibilize,
transmita, distribua, publique ou divulgue, por
qualquer meio, fotografia, vídeo ou registro que
contenha cena pornográfica ou de sexo explícito que
envolva menor de idade.
É típica e caracteriza crime a conduta da pessoa que
simule a participação de criança ou adolescente em
cena pornográfica ou de sexo explícito, por meio de
adulteração, montagem ou modificação de fotografia,
vídeo ou qualquer outra forma de representação
visual. Entretanto, é atípica a conduta de pessoa que
possua ou armazene esse material.
A pena aplicável à pessoa que adquira, possua ou
armazene, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou
outra forma de registro que contenha cena
pornográfica ou de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente será diminuída de um a dois terços,
caso a quantidade de material apreendido seja
considerada pequena.
O proprietário, o gerente ou o responsável por local
em que se verifique a submissão de criança ou de
adolescente à prostituição ou à exploração sexual
incorrerá nas mesmas penas aplicáveis à pessoa que
submeta menor de idade a essas práticas, sendo que,
caso haja condenação, a licença de funcionamento do
estabelecimento poderá ser cassada.
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QUESTÃO 31 ________________________________

QUESTÃO 35 ________________________________

Assinale a alternativa que apresenta as etnias consideradas
fontes para a música brasileira.

Observando-se a concepção de José Carlos Libâneo, para
que se formulem políticas públicas relacionadas à
ressocialização de menores de idade em cumprimento de
medidas socioeducativas que façam frente às ideias
neoliberais, considerando-se o processo da globalização e a
influência desse processo no mundo capitalista, é necessário
ter como objetivo(s)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tupinambá, aimoré e portuguesa
africana, italiana e portuguesa
portuguesa, espanhola e francesa
indígena, africana e portuguesa
italiana, indígena e portuguesa

QUESTÃO 32 ________________________________

(A)

A respeito das influências socioculturais na formação da
música brasileira, assinale a alternativa correta.

(B)

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

O tambor militar, instrumento utilizado pelos
indígenas durante o período colonial, é o precursor dos
instrumentos modernos de percussão.
Os portugueses, após os primeiros contatos com os
índios, assimilaram rapidamente vários elementos da
música indígena, adotando procedimentos musicais e
religiosos indígenas.
Os índios utilizavam, em suas manifestações musicais,
instrumentos como o maracá, que era executado em
rituais indígenas marcados, também, por cantos e
danças.
A expressão musical africana do século XVII e XVIII,
no Brasil, era considerada importante elemento de
identidade nacional em função do surgimento, naquele
momento, da valorização do sincretismo na cultura
brasileira.
A música indígena se caracterizava, já no século XVII,
pela utilização da escala bachiana.

QUESTÃO 33 ________________________________
Considerando a história da música brasileira e a catequese,
prática utilizada pelos colonizadores para incutir nos
indígenas a cultura, a música e a religião europeias, assinale
a alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Vítimas de epidemias e massacres constantes, os
indígenas se afastaram dos colonizadores, passando a
viver em regiões mais remotas. Por esse motivo, a
contribuição indígena na formação da música brasileira
é considerada pequena pelos historiadores.
Os indígenas brasileiros contribuíram maciçamente
para a música brasileira contemporânea.
A catequese pautava-se pela valorização das
expressões artísticas e musicais ameríndias. Nesse
contexto, podem ser destacados as interpretações e
os estudos de músicas indígenas feitos por padres
jesuítas.
No período colonial brasileiro, os índios, após
assimilarem rapidamente a tradição musical europeia,
tornaram-se peritos em compor trovas e canções de
amor.
Os africanos, no século XVII, tornaram-se exímios
compositores de valsas e de cantos católicos em
função da inevitável assimilação da cultura europeia.

QUESTÃO 34 ________________________________
Assinale a alternativa que apresenta importante e marcante
acontecimento, da história da arte no Brasil ocorrido no
século XIX.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Criação da Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro, e
presença da Missão Francesa e de artistas europeus
de renome.
Desenvolvimento da pedagogia crítico-social dos
conteúdos.
Fomento definitivo da inter-relação educador e
educando, com vistas a proporcionar o aumento da
consciência crítica por parte dos alunos.
Ensino de artes exclusivamente centrado no sistema
técnico de organização da aula.
Instituição dos seguintes parâmetros: “saber”, “saber
ser” e “saber fazer”.
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(C)
(D)

(E)

o ensino formal e a formação de técnicos para o
mercado de trabalho.
a preparação para o processo produtivo e para a vida
na sociedade técnico-informacional, a formação para a
cidadania crítica e participativa e a formação ética.
o foco no professor como mediador na relação entre
conhecimento, educador e educando.
a preparação do cidadão para que, unicamente por
sua alta capacidade crítica, se torne questionador
capacitado em todos os ramos do conhecimento.
a preparação do indivíduo para que seja individualista
e para que priorize suas necessidades em detrimento
das necessidades da coletividade.

QUESTÃO 36 ________________________________
Anualmente, no Brasil, festeja-se o carnaval, festa que
contagia não apenas brasileiros de norte a sul do país, mas
também estrangeiros. Considerando essa e outras
festividades típicas brasileiras, seus ritmos e suas nuances,
assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O maracatu é um folguedo típico do Rio Grande do
Sul.
O samba se originou no Amazonas.
O frevo é um estilo de composição musical importado,
que chegou ao Brasil com a Missão Francesa.
Lamartine Babo foi exímio compositor de marchas
carnavalescas.
O carnaval do Rio de Janeiro se caracteriza e é
conhecido mundialmente pelos blocos de frevo de rua.

QUESTÃO 37 ________________________________
O especialista socioeducativo que, no âmbito de suas
atribuições, trabalhe sob a perspectiva crítico-social dos
conteúdos, considerando a realidade social e econômica do
menor em cumprimento de medida socioeducativa, poderá
embasar-se na obra de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Padre José Maurício Nunes Garcia.
Paulo Freire.
Ana Mae Barbosa.
Manuel Dias de Oliveira.
José Carlos Libâneo.

QUESTÃO 38 ________________________________
São exemplos de estilos musicais em cujas letras há,
comumente, conteúdo crítico em relação à sociedade e aos
seus sistemas, denunciando, inclusive, as condições e as
dificuldades enfrentadas pelas comunidades mais carentes,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a
o
o
o
o

valsa e o choro.
samba e o frevo.
rap e o reggae.
baião e o forró.
vanerão gaúcho e a trova.
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Texto para responder às questões 39 e 40.

e

as

QUESTÃO 41 ________________________________

O sucesso do programa Jovem Guarda da TV Record

Assinale

vendas

personalidade

de

discos

de

iê-iê-iê

revelaram-se

tão

retumbantes, na segunda metade da década de 1960, que
os ativistas do grupo baiano infiltrado na área dos artistas
de classe média universitária carioca e paulista (ainda
presos

às

preocupações

nacionalistas

do

tempo

dos

a

alternativa
cuja

se

apresenta
associa

o

nome

da

intrinsecamente

à

abordagem metodológica caracterizada por não aceitar a
adoção do discurso do convencimento.
(A)

Padre José de Anchieta

(B)

Ana Mae Barbosa

(C)

Edward C. Tolman

universalista de 1968, que abriria campo à entrada das

(D)

Anísio Teixeira

guitarras elétricas naquele último reduto de conscientização

(E)

Keith Swanwick

movimentos culturais da UNE) inspiraram-se para a guinada

que

obra

política.
Assim, a partir da década de 1970, com a dispersão
dos

últimos

grupos

de

artistas

de

nível

universitário

QUESTÃO 42 ________________________________

dedicados à produção de som brasileiro com algum acesso
aos meios de divulgação (os seguidores da bossa nova e os
cultivadores de música instrumental ou de canções com
características nacionais), efetuou-se a ocupação final de
todos os espaços ligados à música popular urbana no Brasil

A adequação do método ao professor ou vice-versa é
uma questão do estabelecimento de referenciais pessoais ou
de nível de consciência, de valores pessoais e de habilidades
psico-motoras.

pelo ritmo americano da moda.

Alda Oliveira. Estruturas do ensino em música: análise de
aspectos externos. In: Anais do 1º Encontro Anual
da ABEM, dezembro/1992, UFRJ. Rio de
Janeiro (com adaptações).

José Ramos Tinhorão. História social da música popular
brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998 (com adaptações).

É correto afirmar que as ideias abordadas no texto fazem
referência à
QUESTÃO 39 ________________________________
(A)

pedagogia libertária.

conhecimentos

(B)

abordagem triangular.

relacionados aos assuntos tratados no texto, assinale a

(C)

pedagogia crítico-social dos conteúdos.

A

respeito

do

Tropicalismo

e

dos

alternativa correta.
(A)

Os

tropicalistas

estético-musical,

acreditavam
por

si

só,

que
já

a

inovação

pedagogia tradicional.

QUESTÃO 43 ________________________________

representava

Ao considerar a pertinência dos temas das políticas públicas

perspectiva revolucionária, por isso foram criticados

propostas por especialista socioeducativo, analisando-as

por aqueles que defendiam a música como arma de

frente

combate político.

privilegia-se a

(C)

Tropicalismo e Tropicália são termos antagônicos.

(D)

Caetano

Veloso

e

Gilberto

Gil

não

podem

ser

considerados exemplos de tropicalistas.
(E)

teoria do espiral do conhecimento.

(E)

No tropicalismo, não se admitia o sincretismo entre
estilos musicais.

(B)

(D)

O regime militar via o tropicalismo como forte aliado
para a manutenção do status quo.

(A)

ao

contexto

socioeconômico

do

educando,

pedagogia da libertação, caracterizada por centrar-se
na importância do professor.

(B)

pedagogia

libertária,

que

se

fundamenta

na

importância do conteúdo técnico.
(C)

pedagogia histórico-crítica.

(D)

pedagogia libertadora, cujos precursores são Neill e

(E)

tendência pedagógica tecnicista.

Rogers.
QUESTÃO 40 ________________________________
Considerando-se a música popular brasileira da segunda
metade da década de 1960 e da primeira metade da década

QUESTÃO 44 ________________________________

de 1970, é correto afirmar que o ritmo a que Tinhorão se
refere no trecho “efetuou-se a ocupação final de todos os
espaços ligados à música popular urbana no Brasil pelo
ritmo americano da moda” é o
(A)

rock and roll.

(B)

Mambo.

(C)

foxtrot.

São exemplos de tendências pedagógicas progressistas
(A)

a

libertadora,

a

libertária

e

a

crítico-social

dos

a

crítico-social

dos

conteúdos.
(B)

a

libertária,

a

renovada

e

conteúdos.
(C)

a

crítico-social

dos

conteúdos,

a

tecnicista

e

(D)

tango.

(D)

a tradicional, a libertária e a tecnicista.

(E)

rap.

(E)

a renovada, a renovada não diretiva e a tecnicista.
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a

renovada não diretiva.
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QUESTÃO 45 ________________________________

QUESTÃO 48 ________________________________

Assinale a alternativa que apresenta a definição do conceito
de cultura popular.

Considerando-se o texto e as ideias por ele suscitadas,

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Conjunto de eventos culturais promovidos por certa
instituição com o objetivo de difundir ao máximo
determinado produto por meio da exacerbação de
determinado aspecto cultural.
Conjunto de canções bastante veiculadas pela mídia
radiofônica e televisiva com o objetivo de promover
seus produtores.
Conjunto de equipamentos e técnicas rudimentares
empregados
em
determinados
cultivos
e
na
exploração de fontes naturais de riqueza.
Conjunto
de
dificuldades,
aparentemente
instransponíveis,
enfrentadas
por
determinada
sociedade, que demandam soluções pensadas e
elaboradas pelas instâncias governamentais.
Conjunto de elementos culturais como gestos,
costumes, palavras, ritos, histórias, tradições e
expressões artísticas diversas, presentes em uma
sociedade, nação ou região.

sendo a música caracterizada por diversas formas de
manifestação e pela presença em diversas situações do
convívio

social

por

suas

características

próprias,

apresenta-se, quanto à criação e à recepção, como
(A)

melodia, harmonia e ritmo.

(B)

melodia, produção e apreciação.

(C)

produção, apreciação e reflexão.

(D)

ritmo, reflexão e produção.

(E)

harmonia, produção e ritmo.

QUESTÃO 49 ________________________________
É correto afirmar que a apreciação musical é
(A)

a percepção, tanto dos sons e dos silêncios quanto das
estruturas e das organizações musicais, e fomenta,
por meio do prazer da escuta, o desenvolvimento da
capacidade de observação, análise e reconhecimento.

QUESTÃO 46 ________________________________

(B)

centrada na experimentação e na imitação e tem
como

São estudiosos cujas obras relacionam-se à pedagogia
liberal
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Carl Rogers e Jean Piaget.
Edward C. Tolman e B. F. Skinner.
Lev Vygotsky e A. S. Neill.
Paulo Freire e Keith Swanwick.
Jean Piaget e Ana Mae Barbosa.

produtos

musicais

a

interpretação,

a

improvisação e a composição.
(C)

o

pensar

a

respeito

de

questões

referentes

à

organização e à criação de produtos musicais.
(D)

o emprego da técnica de emissão sonora, com atenção
à

respiração

e

ao

dedilhado,

buscando

o

aprimoramento do fazer musical.
(E)

o estudo reflexivo a respeito da estrutura, da forma,
do texto e do contexto musical, buscando elementos
que possam fornecer subsídios à composição.

Texto para responder às questões 47 e 48.
A educação musical também pode considerar a
vivência do aluno fora do âmbito escolar, pois, em
consonância com o processo de ensino-aprendizagem dentro
da escola, efetiva-se, por meio da troca de experiências
musicais, como importante diálogo entre professor e aluno.
Trata-se de relação que ultrapassa largamente o
poder da educação musical no contexto da educação formal,
surgindo como meio categórico de construção de identidade
e de autonomia por meio do qual os jovens procuram, de
maneira independente, suas próprias formas de expressão
musical.
Welington Tavares dos Santos. Educação musical e formação
de professores. Internet: <http://www.fap.pr.gov.br>
(com adaptações).

QUESTÃO 50 ________________________________
No contexto formal de ensino de música nas escolas, é
comum que se desconsiderem as expressões musicais
presentes no dia a dia dos jovens, rotulando-as como
expressões inferiores e indignas de fazerem parte do ensino
da música. Nesse sentido, é correto afirmar que sustenta
esse tipo de abordagem a corrente pedagógica denominada
(A)

tradicional.

(B)

pedagogia crítico-social dos conteúdos.

(C)

libertária.

(D)

triangular,

exatamente

como

defende

Ana

Mae

Barbosa.
(E)

libertadora.

QUESTÃO 47 ________________________________
No texto,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 51 ________________________________

evidencia-se tendência de ensino centrada no
educador.
é apresentada tendência de ensino centrada no
educando.
salienta-se tendência de ensino voltada para o
conteúdo.
evidencia-se a possibilidade de equilibrado diálogo de
saberes entre educador e educando.
apresenta-se a possibilidade de diálogo de saberes
entre educador e educando, privilegiando o saber do
educando.
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A tendência pedagógica que respalda, no ensino da música,
o privilégio exclusivo da produção musical erudita em
detrimento das músicas que fazem parte do universo dos
alunos está associada à(s)
(A)

pedagogia progressista.

(B)

ideias de Jean Piaget.

(C)

ideias de Paulo Freire.

(D)

ideias de Neill e Rogers.

(E)

pedagogia liberal.
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Texto para responder às questões 52 e 53.

QUESTÃO 54 ________________________________

À medida que interage com os fatos que presencia e
vivencia, a criança aprende a conformação global e, depois,
as
partes
componentes.
Assim,
incorpora,
progressivamente, essas vivências e percepções dentro de
uma estrutura conceitual, introjeta imagens e elabora
representações simbólicas. Portanto, no tocante à
inteligência musical, parece-nos que, por uma questão de
lógica, os procedimentos relativos ao processo de
ensino-aprendizagem da música devem seguir ou evoluir
nesse sentido.
Como sabemos, a música se desenvolve no tempo e,
como tal, é fugaz, não possibilitando uma visão de conjunto
nem uma reflexão a respeito de um todo estático. Assim
sendo, as impressões auditivo-sonoras precisam ser
reforçadas
por
impressões
visuais
e
cinestésicas,
proporcionadas pela declamação e pela percussão do ritmo,
assim como pela entoação e, principalmente, pela execução
do contorno melódico em um instrumento, para que o aluno,
tanto criança quanto jovem, possa visualizar concretamente
e,
depois,
imaginar,
conceber
mentalmente
uma
representação dos componentes e das propriedades
constitutivas da melodia e da estrutura rítmica.

Em uma comunidade atingida por enchentes decorrentes de
chuvas torrenciais, ao serem abordadas, nas aulas de
música, canções cujas letras evocam cuidados com a
higiene, enfoca-se questão importante e urgente para essa
comunidade, situação que se relaciona diretamente ao
conceito de tema transversal abordado pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN). Nesse contexto, o tema
transversal utilizado será o(a)

Vera Regina Pilla Cauduro. Implicações pedagógicas na apreensão e
compreensão de estruturas rítmicas e melódicas. In: Anais
do 1.º Encontro Anual da ABEM, dezembro de 1992,
UFRJ. Rio de Janeiro (com adaptações).

QUESTÃO 52 ________________________________
Exemplifica corretamente a ideia de apreensão do
conhecimento apresentada pelo texto o fato de a criança,
(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

ao ouvir uma peça musical, imediatamente,
compreender cada período, frase e motivos, uma vez
que essa compreensão claramente prescinde de
elementos externos ao contexto musical.
ao ouvir uma obra musical, apreender, de imediato, as
relações contrapontísticas presentes.
ao ouvir uma obra musical, compreender, de imediato,
as relações rítmico-harmônicas presentes.
ao ser exposta à execução de obra musical, ser capaz
de apreender todas as nuances de instrumentação
presentes.
ao ouvir uma obra musical, acompanhando a execução
com a respectiva partitura, ter a possibilidade de
apreciar a peça como um todo.

QUESTÃO 53 ________________________________
Considerando-se o texto, é correto afirmar que, caso um
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa
esteja apreciando uma obra musical com o objetivo de
compreender o todo da estrutura da referida obra,
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

a audição será suficiente, se essa obra for uma música
de hip hop, para a determinação de toda a estrutura
da obra, delineando-se cada período, frase e motivos.
ele não deverá desprezar o conhecimento que traz
consigo, no entanto é importante que ele possa
agregar
ao
seu
repertório
o
conhecimento
sistematizado. Para tanto, no trabalho de sala de aula,
o educador deverá empregar diversas mídias, visando
a mais completa compreensão da obra musical por
parte dos alunos.
é suficiente, sendo essa obra a nona sinfonia, a
apreciação da partitura para que o educando obtenha
conhecimento de toda a expressão artístico-musical
que envolve a referida obra, entendendo, inclusive,
questões relacionadas a texto e contexto da
construção musical a ele submetida.
a concepção rítmico-harmônica de uma obra musical
não será concebida, ainda que o educando tenha
acesso à mídia impressa da obra.
a harmonia somente será percebida a partir da
audição, posto que tal parâmetro de construção
musical somente será percebido pela estrutura
orgânica do aparelho auditivo humano.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ética.
orientação sexual.
saúde.
meio ambiente.
trabalho e consumo.

QUESTÃO 55 ________________________________
Esse sistema é um vampiro, ah o sistema é um vampiro;
esse sistema é um vampiro, todo povo ficou aflito;
esse sistema é um vampiro, ah o sistema é um vampiro
(eee)
Vive sugando todo povo;
vem cá meu Deus, desça de novo;
ouça meu grito de socorro, pai;
escute a voz desse teu povo, que clama;
um centenário de cor, falsa libertação;
cativeiro mental!
Estamos metidos nos buracos;
estamos jogados nas favelas, da vida;
pendurados lá no morro, velho pai;
só nos resta o teu socorro, assim;
estamos largados nas calçadas, woo woo;
nós não temos nem morada, não temos nada!
Edson Gomes. Sistema do vampiro. 1989.

A respeito dos temas transversais elencados nos PCN e
considerando a letra do reggae Sistema do vampiro, assinale
a alternativa que apresenta o tema transversal adequado a
ser trabalhado quando da utilização dessa letra em sala de
aula.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Trabalho e consumo
Pluralidade cultural
Saúde
Orientação sexual
Ética

QUESTÃO 56 ________________________________
A respeito da história das artes no Brasil, assinale a
alternativa correta.
(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

No ano de 1964, o curso de Licenciatura em Artes
Plásticas foi desestruturado em função da frequente
perseguição
a
professores
ocorrida
após
o
estabelecimento da ditadura.
Em 1973 foi criado o curso de Educação Artística nas
universidades.
Entre 1968 e 1972, as escolas especializadas no
ensino de arte endureceram seus currículos, de modo
que não eram permitidas experiências no sentido de
relacionar projetos de arte de classes de crianças e
adolescentes ao desenvolvimento dos processos
mentais envolvidos na criatividade.
Até meados da década de 1970, houve diminuição do
afastamento, que antes era crescente, entre os pobres
e a elite, o que causou a ampliação do acesso ao
ensino de artes.
Na década de 1970, o ensino público era exemplo de
formação técnica e de preparação para a universidade
e o ensino de artes, nesse período, era negligenciado.

ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO – ÁREA: ARTES MÚSICA (CÓDIGO 106) TIPO A

11

QUESTÃO 57 ________________________________
A Lei de Diretrizes e Bases de 1961, ao eliminar a

QUESTÃO 59 ________________________________
Considerando o desenvolvimento regular da criança, dentro

a

da normalidade aceitável, afastados problemas de saúde de

continuidade de muitas experiências iniciadas em 1958, mas

qualquer natureza, considerando, ainda, que a criança

as ideias de introduzir a arte de maneira mais extensiva na

esteja imersa em uma gama cultural que vá além de sua

escola comum não frutificaram.

própria família, levando em consideração todo o contexto

uniformização

dos

programas

escolares,

permitiu

social em que esteja inserida e, por fim, considerando que
Rede São Paulo de Formação de Professores. Ensino da arte no
Brasil: Aspectos históricos e metodológicos. São Paulo:
UNESP, 2011. Internet: <www.acervodigital.unesp.br>
(com adaptações).

A respeito dos assuntos tratados no texto e dos aspectos a

seus

(A)

fomento do trabalho de artes nas escolas públicas,
currículos contemplassem artes.

(B)

estejam

qualquer

cultura,

independente

do

Não

existe,

definitivamente,
entre

o

ato

de

qualquer
ouvir

relação

música

e

o

desenvolvimento lógico-matemático.
(C)

Música e aprendizagem não se correlacionam, de
modo que de nada adianta a escolha de exemplos

públicas, forte influência da tendência pedagógica que

musicais para uso em sala de aula com o objetivo de
aumentar a capacidade de concentração dos alunos.

Na década de 1970, o ensino das Artes Plásticas, da
e

das

Artes

Cênicas

era

(D)

Os

parâmetros

de

cultura

fornecem

às

crianças

realizado

elementos de reação e interação no que se refere à

separadamente, com um professor para cada uma

música. Nesse sentido, não é comum que o contato

dessas disciplinas.

com diferentes culturas musicais cause indiferença à
criança.

A partir de 1964, a sugestão de tema e os desenhos
alusivos

(E)

já

Na década de 1960, houve, em todas as escolas

Música

(D)

em

comprovada

se fundamentava nas ideias de Neill e Rogers.
(C)

motor

contexto social.

enquanto quase não existiam escolas privadas cujos
(B)

e

Determinado estilo de música proporcionaria igual
criança,

A década de 1960 foi o período em que houve o maior

muscular

influência no desenvolvimento cognitivo de qualquer

eles relacionados, assinale a alternativa correta.
(A)

desenvolvimentos

concluídos, assinale a alternativa correta.

às

comemorações

cívicas

e

religiosas

(E)

Não há qualquer relação entre música e afeto,

passaram a dominar a prática de arte nas escolas

portanto, a produção de qualquer frequência sonora

públicas primárias.

que vise à alteração no estado emocional da criança,

Na década de 1960, a Educação Artística se tornou

seguramente, não trará o resultado esperado.

disciplina obrigatória nos currículos das escolas de 1.º
e 2.º graus.
QUESTÃO 60 ________________________________
QUESTÃO 58 ________________________________
Considerando o ensino da música e sua importância para o
desenvolvimento da criança, no que se refere à construção
das

linguagens

aceitável,

musicais,

afastados

dentro

problemas

de

de

uma

saúde

normalidade
de

qualquer

Formadas quase simultaneamente em vários pontos
do Brasil, o que conferia repercussão nacional ao repertório,
as

bandas

da

Nos primeiros três meses de vida, a criança aprende a
com letras em várias línguas modernas.
Entre os dois e os três anos de idade, a criança, que já
tem completo desenvolvimento de suas atividades
motoras,

não

precisa

mais

ser

estimulada

às

descobertas,

assim,

nessa

fase,

o

desenvolvimento da aprendizagem é evidenciado e a

aspectos por ele suscitados, assinale a alternativa correta.
(A)

grupos deixaram de existir nas escolas públicas e
privadas.
(B)
(C)

Villa-Lobos

foi

um

grande

entusiasta

do

As bandas de música das escolas mantinham estilo
próprio de música e composições, afastando-se, ao
máximo, de suas congêneres profissionais militares.

(D)

A prática do canto coral, atividade muito difundida em

Somente a partir dos dez anos de idade, a criança

período pretérito da história da educação musical no

começa

Brasil, encontrava em Kodaly seu mais ferrenho

a

compreender

conceitos

como

antes

e

depois, em cima e em baixo, ontem, hoje e amanhã,
portanto, de nada adianta submetê-la, antes da

(E)

Heitor

trabalho das bandas de música nas escolas.

aquisição de conhecimentos por meio de escutas,
imitações e improvisações.

A área de educação musical não se afina com o
trabalho de bandinhas rítmicas, razão pela qual tais

música pode ser empregada para facilitar e ampliar a

(D)

a

A respeito da história das artes no Brasil, do texto e dos

a

É na fase da educação infantil que a criança está mais
aberta

para

bandas de regimentos de primeira linha.

compreender conceitos numéricos.
(C)

contribuíram

José Ramos Tinhorão. História social da música popular
brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998 (com adaptações).

falar, por isso é tão importante que ela escute músicas
(B)

nacional

prestígio” estabelecida, desde meados do século XIX, com

natureza, assinale a alternativa correta.
(A)

guarda

valorização da profissão de músico por meio da “guerra de

crítico.
(E)

Na segunda metade do século XIX, havia poucas

mencionada idade, a qualquer tipo de incentivo a tais

oportunidades

compreensões.

Destacavam-se, entre essas poucas oportunidades, as

No primeiro ano de vida, a criança não reage a

apresentações de bandas de música nas praças e nos

qualquer provocação sonora.

coretos das cidades.
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PROVA DISCURSIVA
 Esta prova valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. Você deverá produzir, a partir do tema proposto, um texto, com extensão
máxima de 30 (trinta) linhas, primando pela clareza, precisão, consistência, concisão e adequação às normas do registro
formal da língua portuguesa. Qualquer fragmento de texto que ultrapasse a extensão máxima de linhas disponibilizadas será
desconsiderado.
 O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material
transparente.
 A folha de texto definitivo não poderá ser assinada, rubricada nem conter palavra ou marca que identifique o candidato,
sob pena de anulação do texto. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de
texto definitivo acarretará a anulação do texto.
 A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho deste
caderno é de preenchimento facultativo e não servirá para a avaliação de seu texto.

Como um professor poderia agir de maneira construtiva mediante o comportamento antissocial do
aluno? Como melhor reparar a criança ou o adolescente para o futuro, levando-se em conta o contexto em
que ele está inserido? Luis Fernando Vidal, presidente da Associação Juízes para a Democracia (AJD),
professor da escola de magistratura e integrante da 1.ª Vara Especial da Infância e da Juventude,
questionou, em entrevista, certos comportamentos da sociedade e criticou a forma como ela ainda julga
menores de rua e infratores.
De que maneira o senhor poderia relacionar educação, segurança pública e criminalidade?
Temos de recusar logo de cara aquela concepção meio maniqueísta, aquela visão dualista da vida,
típica do início do século XX e que ainda hoje vemos muitas pessoas fazendo: escola ou cadeia. Como se a
escola livrasse a pessoa da cadeia e onde não haja escola haverá cadeia; esse é um conceito superado. A
relação que se pode fazer é: na medida em que as pessoas educadas para serem autônomas têm
capacidade de agir, reagir e interagir com o mundo, tendo como parâmetro o que é desejado, possível, que
pode ser transgredido, superado, e têm instrumentos para isso, elas podem transgredir sem agredir e
buscar os caminhos para isso.
De que maneira o senhor orientaria o professor a desenvolver mecanismos para ter
sensibilidade de perceber melhor o aluno e os problemas pelos quais ele passa? Como o senhor
acha que deveria acontecer a relação professor-aluno de modo construtivo?
Eu tive uma experiência bastante enriquecedora, trabalhando com adolescentes infratores, e percebi
três pontos fundamentais. O primeiro é que você deve se colocar no lugar dele e não deve se esquecer de
que foi adolescente, chato, desajustado, rebelde, indisciplinado, chegando até a ser criminoso em
determinados momentos da sua adolescência e juventude. Adotar essa perspectiva é fundamental, assim
como se colocar no lugar do outro. Isso vai permitir o segundo ponto, que é o diálogo, porque a gente
tende a enxergar, nessa diferença de idade, uma hierarquia e a “molecada” não aceita. O terceiro ponto é o
diálogo afetivo, acolhedor. A rotina em sala de aula é massacrante e o professor tende a não ser afetivo.
Mas, quando eu falo afetivo, não estou falando de beijinho e passar a mão na cabeça, mas de ter uma
relação acolhedora que faça o aluno perceber que alguém caminha junto com ele. É você dar a mão para
caminhar. Acho que a gente tem de parar de lamentar. Tem um texto de um psicólogo de que gosto muito,
Donald Woods Winnicott, que trabalhou com as crianças evacuadas na guerra na Inglaterra, e, em seu
texto “A Juventude não Dormirá”, de 1964, fala que é uma perda de tempo querer adaptar e modelar
adolescentes e crianças, ainda mais aqueles que têm comportamento classificado como antissocial. Eles
não vão dormir nunca. Essa molecada vai transgredir, conflitar e você tem que ir junto, dando exemplos.
Internet: <www.edutec.unesp.br> (com adaptações).

Considerando o trecho de entrevista acima apresentado como meramente motivador, redija texto dissertativo a respeito do
tema a seguir.

O trabalho socioeducativo e a formação do sujeito autônomo
Ao desenvolver seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
a) acolhimento ao menor infrator e relação dialógica;
b) desenvolvimento da consciência crítica do menor infrator;
c) possibilidades de transgressão por meio de ações positivas.
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