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Arte e natureza
A natureza é uma grande musa. É por ela, e por meio dela, que sentimos a força criadora do entusiasmo – energia
maior da inspiração que nos permite registrar, com prazer, a experiência da beleza refletida na harmonia das formas e
no delicado equilíbrio das cores naturais. Para os antigos gregos, o entusiasmo (em + theos) nascia do encontro com o
daimon, um gênio bondoso que seria o nosso guia pela vida inteira. Essa experiência nos permite também ter uma
simpatia especial com o natural. E desperta a nossa criança interior, que estaria ansiosa para continuar brincando.
Esse é o momento em que o fotógrafo de natureza pega sua câmera, pois escuta a voz interior da inspiração falar:
“Vá, exercite suas asas, faça o registro, descubra sua luz e espalhe sua voz pelos quatro cantos do mundo!” O desejo
começará a fazer as pazes com o coração para que todos possam aprender, apreciar e amar a natureza. Conjugar o
natural com o artístico, fazer da imagem um ornamento, um texto atraente – eis as primeiras condições de uma estética
do natural.
O belo natural é a matriz primeira do belo artístico. Essa é a expressão mimética mais convincente da beleza ideal
como tanto defendia Kant. É por isso que a arte ecológica tanto nos seduz, porque estimula o olhar na ampliação desse
grande mistério que é ser. O artista é o que intui melhor esse sentimento e busca compulsivamente exprimi‐lo por meio
do seu trabalho. O artista ecológico vive dessa temperatura e é por meio da natureza que ele fala, ou melhor, é por ela
que ele aprende a falar com sua própria voz. E o momento da criação surge quando, levados por aquela força
inspiradora, a intuição e a experiência racional se abraçam numa feliz alquimia. Fiat lux! É o instante em que esse
encontro torna‐se obra, registro e documentação.
Se o artista foi tocado pela musa, desse momento em diante será sempre favorecido por esse impulso. Essa força
não é apenas a expressão passageira de uma vontade, mas uma busca pela vida toda na direção de algo ansioso por se
tornar imagem. Esse algo é a obra de arte cuja função não vai ser apenas a de agradar, mas a de transmitir a mensagem
daquela conivência.
Quando o homem está inspirado, nada o detém. Se o sofrimento e toda sorte de obstáculos o atingem, ele cria na
dor; e esse sacrifício (sacro‐ofício), ao término da obra, se tornaria um exemplo de persistência e de nobreza de espírito.
Se está feliz, ele expressa sua felicidade no trabalho. Nesse instante, por exemplo, o fotógrafo da natureza, no sozinho
da sua alma, poderá dizer: “Translúcida inspiração, eu a vejo em brilho com seu sorriso pintado em azul. Deixe‐me por
um momento desenhar seu vulto na alquimia luminosa da minha lente!”
Podemos concluir que o brilho de uma obra de arte nunca se apaga, isto é, ela nunca termina de dizer. No sentido
de que, enquanto houver espectador para avaliar, apreciar, cuidar, guardar e restaurar, haverá obra e, assim, ela estará
sempre acima do tempo. Desse tempo que destrói, desfigura e mata. O quadro “Guernica”, do pintor espanhol Pablo
Picasso, por exemplo, devolve ao avaliador uma mensagem tão poderosa que aquela obra provocará surpresa e
admiração enquanto existir um olhar que a contemple e avalie.
E é esse olhar que faz da obra do tempo histórico uma surpreendente permanência, a despeito da perda do
efêmero e do fugidio. No final, o artista, o espectador, a obra e o tempo se congratulam. É essa junção de forças que
mantém vivo todo trabalho artístico. Ainda bem que a natureza sabe escolher com paciência seus artesãos. Isto é,
aqueles que vão dizê‐la com suas próprias vozes, como o fotógrafo, o escultor, o desenhista, o músico e o pintor.
(Alfeu Trancoso – Ambientalista e professor de Filosofia da PUC/ Minas.)

01
De acordo com o texto, a alternativa em que a palavra sublinhada tem seu significado corretamente indicado é
A) “... perda do efêmero e do fugidio.” (7º§) – fugaz
B) “… fazer da imagem um ornamento,…” (2º§) – provimento
C) “Essa é a expressão mimética mais convincente…” (3º§) – gestual
D) “... transmite a mensagem daquela conivência.” (4º§) – inclemência

02
Considerando as funções sintáticas dos termos em destaque, assinale o único que se DIFERENCIA dos demais quanto
à função exercida.
A) “… que sentimos a força criadora…” (1º§)
B) “Ainda bem que a natureza sabe escolher...” (7º§)
C) “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” (5º§)
D) “O desejo começará a fazer as pazes com o coração…” (2º§)
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03
“... devolve ao avaliador uma mensagem tão poderosa que aquela obra provocará surpresa e admiração...” (6º§)
Nessa frase, a oração sublinhada traz uma ideia de
A) causa.
B) conclusão.
C) concessão.
D) consequência.

04
Há ERRO na indicação da passagem do texto a que se refere o pronome destacado em:
A) “... assim ela estará sempre acima do tempo.” (6º§) – a obra de arte
B) “É por isso que a arte ecológica tanto nos seduz.” (3º§) – o belo natural
C) “Se está feliz ele expressa sua felicidade no trabalho.” (5º§) – o homem
D) “E desperta a nossa criança interior, que estaria ansiosa para continuar brincando.” (1º§) – nossa criança

05
A expressão sublinhada que exerce uma função sintática DIFERENTE das demais por ser considerada um adjunto e
não um complemento é
A) perda do efêmero.
C) momento da criação.
B) meio da natureza.
D) fotógrafo da natureza.

06
“Vá, exercite suas asas, faça o registro, descubra sua luz e espalhe sua voz pelos quatro cantos do mundo!” Se em
lugar da terceira pessoa, o autor do texto empregasse a segunda pessoa do plural, a alternativa correta seria:
A) Ide, exercitai suas asas, fazei o registro, descobri sua luz e espalhai sua voz pelos quatro cantos do mundo!
B) Vás, exercitai suas asas, faças o registro, descubrais sua luz e espalhai sua voz pelos quatro cantos do mundo!
C) Ides, exercitais suas asas, façais o registro, descobris sua luz e espalhais sua voz pelos quatro cantos do mundo!
D) Vais, exerciteis suas asas, fazeis o registro, descobrais sua luz e espalhes sua voz pelos quatro cantos do mundo!

07
Uma das regras do emprego da vírgula é para separar orações adverbiais quando antepostas à principal. O segmento
em que isso ocorre no texto é:
A) “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” (5º§)
B) “No final, o artista, o espectador, a obra e o tempo se congratulam.” (7º§)
C) “É por ela, e por meio dela, que sentimos a força criadora do entusiasmo…” (1º§)
D) “É por isso que a arte ecológica tanto nos seduz, porque estimula o olhar na ampliação desse grande mistério…” (3º§)

08
O “a” sublinhado que deverá levar o acento indicativo de crase está na seguinte alternativa:
A) A criança se dirigiu a uma escola.
C) Ela entregou o quadro a pessoa que o encontrou.
B) A natureza devastada pôs‐se a gritar por socorro.
D) O artista sempre está pronto a olhar para a natureza.

09
Segundo o texto, o brilho de uma obra de arte
A) busca um fio condutor inspirado nos elementos da criação da arte ecológica.
B) busca reflexo no caráter efêmero da vida, pois só assim pode se renovar e reinventar‐se.
C) segue um curso que combina mimetização com o fluxo de consciência intuído pelo artista.
D) possui um caráter permanente e atemporal enquanto houver quem avalie, critique e o aprecie.

10
“Esse algo é a obra de arte cuja função não vai ser apenas a de agradar, mas a de transmitir a mensagem daquela
conivência.” (4º§) Constituiria um ERRO se o autor substituísse o excerto grifado por:
A) Esse algo é a obra de arte cujas as funções precisam ser estabelecidas.
B) Esse algo é a obra de arte em cuja função de agradar deve se crer e respeitar.
C) Esse algo é a obra de arte por cujos caminhos deve se passar o artista incipiente.
D) Esse algo é a obra de arte a cuja função de agradar não se deve dar exclusiva preferência.

Cargo: Professor – Língua Espanhola
Prova aplicada em 10/01/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 11/01/2016.

‐3‐

CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS – SEARH – SEEC/RN

11
“Nesse instante, por exemplo, o fotógrafo da natureza, no sozinho da sua alma, poderá dizer: ‘Translúcida inspiração,
eu a vejo em brilho com seu sorriso pintado em azul.” O excerto possui uma figura de linguagem denominada
A) catacrese.
B) apóstrofe.
C) polissíndeto.
D) paronomásia.

12
Segundo o texto a inspiração é
A) capaz de unir o abstrato e o concreto e nessa junção de forças, produzir o belo.
B) a força motriz do artista que anula os estorvos que ele possa ter no processo criativo.
C) capaz de conjugar o natural com o artístico, mas não romper as barreiras do efêmero.
D) a força natural que restaura e apreende a criação artística num espaço‐tempo infinito.

13
“O desejo começará a fazer as pazes com o coração para que todos possam aprender, apreciar e amar a natureza.”
(2º§) O excerto constitui um exemplo de
A) coesão sequencial.
C) linguagem denotativa.
B) linguagem conotativa.
D) coesão referencial ou remissiva.

14
“Fiat lux! É o instante em que esse encontro torna‐se obra, registro e documentação.” (3º§) A expressão
anteriormente destacada usada pelo autor faz alusão ao texto
A) bíblico.
B) publicitário.
C) arcaico grego.
D) filosófico de Kant.

15
O texto deve ser incluído, por suas marcas predominantes, entre o seguinte modo de organização discursiva
A) narrativo.
B) descritivo.
C) expositivo.
D) argumentativo.

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS
16
Analise as afirmativas correlatas.
I. “Por tradição, o processo de ensino e aprendizagem na escola tem sido organizado em séries, mas essa organização
tem sido criticada.”
PORQUE
II. “Se fundamenta na ideia de que os tempos e espaços de aprendizagem devem ser diferentes para todos, e isso
considera as diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos de uma mesma turma.”
Assinale a alternativa correta.
A) As duas afirmativas são falsas.
B) A segunda afirmativa contradiz a primeira.
C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira.
D) A segunda afirmativa é uma justificativa correta da primeira.

17
As políticas educacionais neoliberais dão sinais de suas intenções ao darem ênfase à, EXCETO:
A) Formação crítica.
C) Educação a distância.
B) Avaliação (controle).
D) Educação técnica/profissionalizante.

18
“Da perspectiva neoliberal, a educação está submetida a uma visão de mundo nitidamente economicista.” Acerca do
exposto, NÃO é consequência do neoliberalismo na educação:
A) Autonomia administrativa.
C) Parcerias com a sociedade civil.
B) Estatização das universidades.
D) Produtividade e eficiência empresarial.
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19
Acerca da organização escolar do tempo de aprendizagem, é INCORRETO afirmar que
A) a Lei nº 9.394/1996, Art. 23, institui os ciclos como possível forma de organizar o ensino.
B) a seriação pretende padronizar e massificar, com legitimidade, o processo de ensino e aprendizagem.
C) a seriação são períodos de escolarização maiores que os ciclos e que superam a fragmentação e desarticulação
excessiva do currículo.
D) a seriação surgiu na escola centrada no trabalho docente, então mero transmissor de conhecimentos advindos, em
geral, de livros didáticos.

20
“A construção da autonomia, pela escola, requer a superação de um grande número de dificuldades, tanto de caráter
burocrático quanto pedagógico.” Acerca do exposto, é INCORRETO afirmar que são dificuldades que resultam em
limitações, tais como
A) o autoritarismo que impregnou nossa prática educacional.
B) a própria estrutura de nosso sistema educacional que é horizontal.
C) a mentalidade que atribui aos técnicos e apenas a eles, a capacidade de planejar, governar.
D) tipo de liderança que tradicionalmente domina nossa atividade política no campo educacional.

21
Quanto ao Projeto Político‐Pedagógico, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) É um instrumento formativo e auxilia a desenvolver uma ação coletiva.
B) Exige que cada professor tenha uma proposta, um plano de ensino articulado ao projeto da escola.
C) Exige uma ação colegiada para verificar se as atividades pedagógicas estão coerentes com os objetivos propostos.
D) Tem uma função social importante ao redefinir as relações sociais no interior da escola, impossibilitando a abertura
de espaço para práticas democráticas.

22
O Conselho Escolar democrático e participativo possui algumas características, entre elas, EXCETO:
A) Está articulado à possibilidade de se gerar uma gestão democrática.
B) É espaço público, de inclusão, de igualdade política, de heterogeneidade.
C) Favorece a construção das relações hierarquizadas de poder e dominação.
D) Cria laços identitários com os diferentes membros da comunidade escolar.

23
Com relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) A música constitui conteúdo obrigatório e exclusivo do componente curricular arte.
B) Essas diretrizes articulam‐se com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a educação básica.
C) O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano constitui o fundamento maior destas
Diretrizes.
D) A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do ensino fundamental constituem um todo integrado e
não podem ser considerados como dois blocos distintos.

24
O ensino médio é orientado por princípios e finalidades que preveem, EXCETO:
A) A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a
teoria com a prática.
B) A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos desde a educação infantil, possibilitando o
prosseguimento de estudos.
C) O desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e estética, o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento crítico.
D) A preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores.
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25
A respeito das articulações e continuidade da trajetória escolar fixadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
ensino fundamental de nove anos, analise as afirmativas a seguir.
I. Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os componentes curriculares educação física e arte poderão estar a cargo do
professor de referência da turma.
II. Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será
necessário considerar os três anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico passível de
interrupção.
III. Nas escolas que optarem por incluir língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor de
referência da turma poderá ministrar a aula, sem a necessidade de uma licenciatura específica.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.

26
Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar NÃO deve fundamentar‐se em:
A) Justiça social.
C) Ética e nos valores da liberdade.
B) Singularidade.
D) Solidariedade e sustentabilidade.

27
Sobre as dimensões do educar e do cuidar, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Cuidado é, pois, um princípio que norteia a atitude, o modo prático de realizar‐se, de viver e conviver no mundo.
B) Apenas pelo cuidado não se constrói a educação e as dimensões que a envolvem como projeto transformador e
libertador.
C) Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do princípio da formação da pessoa em sua
essência humana.
D) A relação entre cuidar e educar se concebe mediante internalização consciente de eixos norteadores, que remetem à
experiência fundamental do valor pragmático e utilitário de educação.

28
Com relação à promoção, aceleração de estudos e classificação marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) No ensino médio a figura da promoção e da classificação pode ser adotada em qualquer ano, série, exceto no
primeiro ano.
( ) A LDB estabeleceu que a escola poderá reclassificar os estudantes somente quando se tratar de transferências
entre estabelecimentos situados no território brasileiro.
( ) Nenhum estabelecimento de educação básica, sob nenhum pretexto, pode recusar a matrícula do estudante que a
procura.
( ) A possibilidade de aceleração de estudos destina‐se a estudantes com algum atraso escolar, aqueles que, por
alguma razão, encontram‐se em descompasso de idade.
A sequência está correta em
A) V, V, F, F.
B) V, F, F, V.
C) F, F, V, V.
D) F, V, V, F.

29
Acerca da base nacional e a parte diversificada, é INCORRETO afirmar que
A) o ensino da história do Brasil levará em conta somente as principais contribuições das diferentes culturas e etnias
indígenas.
B) os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e
pelas escolas.
C) o ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, mas às comunidades indígenas é assegurada
também a utilização de suas línguas maternas.
D) a educação física, componente obrigatório do currículo do ensino fundamental, integra a proposta político‐pedagógica
da escola e será facultativa ao aluno apenas nas circunstâncias previstas na LDB.
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30
A respeito das múltiplas infâncias e adolescências, analise as afirmativas a seguir.
I. Os alunos do ensino fundamental regular são crianças e adolescentes de faixas etárias cujo desenvolvimento está
marcado por interesses próprios, relacionando aos seus aspectos físico, emocional, social e cognitivo, em constante
interação.
II. Durante a etapa da escolarização obrigatória que os alunos entram na puberdade e se tornam adolescentes. Esse é,
pois, um período em que se deve intensificar a aprendizagem das normas da conduta social.
III. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a criança desenvolve a capacidade de representação, indispensável para a
aprendizagem da leitura, dos conceitos matemáticos básicos e para a compreensão da realidade que a cerca,
conhecimentos que se postulam para esse período da escolarização.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.

31
Analise as afirmativas correlatas.
I. “Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar
requerem a atenção criteriosa da instituição escolar.”
PORQUE
II. “Revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do
estudante.”
Assinale a alternativa correta.
A) As duas afirmativas são falsas.
B) A segunda afirmativa contradiz a primeira.
C) A segunda afirmativa é uma justificativa correta da primeira.
D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.

32
O Projeto Político‐Pedagógico das instituições educativas que ofertam a educação básica devem considerar, EXCETO:
A) A aprendizagem como processo de memorização.
B) Capacidade de aprender permanente, desenvolvendo a autonomia dos estudantes.
C) Articulação teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades práticas ou experimentais.
D) Problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do
espírito inventivo.

33
O conhecimento humano, dependendo das diferentes referências, é explicado diversamente em sua gênese e
desenvolvimento, o que condiciona conceitos diversos de homem, mundo, cultura, sociedade, educação etc. Dentro
de um mesmo referencial, é possível haver abordagens diversas, tendo em comum apenas os diferentes primados:
ora do objeto, ora do sujeito, ora da interação de ambos. O conjunto das pedagogias, segundo Libâneo, divide‐se em
dois grupos: a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Acerca das tendências pedagógicas, analise.
I. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de
papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais, por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos
valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura individual.
II. A pedagogia progressista tem‐se manifestado em três tendências: a libertadora, mais conhecida como pedagogia de
Paulo Freire; a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a crítico‐social dos conteúdos que,
diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais.
III. A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinquenta anos, tem sido marcada pelas tendências progressistas nas
suas formas ora conservadora, ora renovada. E se dividem em quatro abordagens: a tradicional, a renovada
progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
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34
“A construção do Projeto Político‐Pedagógico (PPP) revela os interesses da comunidade escolar, suas expectativas
dentro da esfera do coletivo, buscando uma gestão democrática na definição da ação de cada um e das ações conjuntas.
Nesse sentido, a sua construção terá sempre o caráter político. ‘Por isso, todo projeto pedagógico da escola é, também,
um projeto político por estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos
da população majoritária’.”
(Veiga, 1995, p. 13.)
Sobre o PPP, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) Analisar o PPP implica em considerar a gestão democrática para a sua construção.
B) Discutir o PPP significa discutir, concomitantemente, a organização do trabalho escolar.
C) Propor intervenção na escola, sem contudo analisar de forma crítica a participação da comunidade escolar é possível.
D) Compreender a lógica das políticas educacionais e suas perspectivas para a escola pública, revendo os papéis de cada
um, é um compromisso com as metas comuns.
O texto a seguir contextualiza a questão 35. Leia‐o atentamente.

(Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=pcns+imagens+etica&espv=2.)

35
A professora, segundo o personagem do quadrinho, entende avaliação como:
I. O erro na prática escolar, que serve para reforçar no aluno uma visão culposa da vida, pois além de ser castigado por
outros ainda sofre uma autopunição.
II. Conhecimento dos erros de cada um de seus alunos ao utilizar a prática da observação e acompanhamento, para
que possa adequar o ensino a cada um, como um processo individualizado.
III. Que comentários, tais como: “péssimo”, “muito ruim”, ou “precisa melhorar”, sobre as tarefas dos alunos, auxilia‐os
a localizar as dificuldades, oferecendo‐lhes a oportunidade de descobrir melhores soluções.
IV. Valorização apenas das respostas erradas dos alunos para dar continuidade à ação educativa, corrigindo e
apontando o que julgam que seja o certo.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II, III e IV.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I, III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
36
Un creciente número de autores se han venido interesando por las ventajas que supone el uso de las TICs en las
aulas. Marca la alternativa que NO presenta una ventaja del uso de las TICs en las aulas de acuerdo con.
A) Según Ferro el uso de las TICs resulta en procesos formativos abiertos y flexibles.
B) Para Hirschprung, “los recursos multimedia pueden utilizar dos canales de comunicación”.
C) Cabero Almenara dice que las TICS ofrecen la posibilidad de la “creación de nuevos lenguajes expresivos”.
D) Monereo declara que con el uso de las TICs, el alumno, “prende a relativizar la importancia y el crédito de lo que lee”.
Cargo: Professor – Língua Espanhola
Prova aplicada em 10/01/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 11/01/2016.

‐8‐

CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS – SEARH – SEEC/RN

37
Según el Real Decreto nº 1.631/2006 de la Educación secundaria hay 8 competencias básicas que los alumnos y las
alumnas deberán haber adquirido al final de esta etapa. Lea la competencia y enumere la secuencia correcta,
respectivamente, de acuerdo con las características presentadas.
1. Competencia para aprender a aprender.
2. Competencia social y ciudadana.
3. Autonomía e iniciativa personal.
4. Competencia matemática.
( ) Están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir
cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
( ) Supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
( ) Habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que
aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico
como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.
( ) Se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes
personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de
afrontar los problemas.
A) 1, 2, 4, 3.
B) 2, 1, 4, 3.
C) 3, 1, 2, 4.
D) 2, 3, 1, 4.

38
Lea atentamente las características presentadas. Son elementos del método comunicativo, EXCEPTO:
A) El alumno es un negociador, que da y recibe.
B) El alumno participa activamente repitiendo frases y estructuras.
C) Evaluación es parte integrante del proceso de enseñanza aprendizaje.
D) El profesor tiene el papel de: facilitador de la comunicación, analizador de necesidades, consejero y organizador de
las actividades.

39
Lea atentamente las características de una metodología de aprendizaje presentada abajo.
 La lengua es un conjunto de reglas;
 El modelo de lengua está en los textos literarios;
 El aprendizaje es deductivo y ocurre a partir del análisis y memorización de los contenidos;
 Los contenidos son estudiados a partir de las reglas y normas gramaticales, morfosintaxis y vocabulario;
 El objetivo principal es adquirir la competencia de leer y escribir en la lengua aprendida; y,
 El profesor es la autoridad superior de la clase, organiza y dirige a los alumnos.
Los aspectos presentados arriba se refieren al método:
A) Directo.
C) Audio‐visual.
B) Audio‐oral.
D) De gramática traducción.

40
De acuerdo con Bajtín, los géneros discursivos pueden se clasificar, por el tipo de enunciado, desde dos perspectivas:
primarios y secundarios. Marque la opción que presenta una característica da perspectiva del tipo de enunciado
secundario.
A) Formados por enunciados de la comunicación inmediata.
B) El uso del lenguaje va más allá de la comunicación inmediata.
C) Son aquellos que se relacionan con contextos cotidianos, informales y familiares.
D) Es el caso de las cartas, los diálogos cotidianos, los mandatos, las interjecciones, entre otros.

41
Señala la alternativa de que el grado de flexión del adjetivo está INCORRECTO.
A) Bajo – bajísimo.
C) Cierto – ciertísimo.
B) Tenaz – acérrimo.
D) Simple – simplicísimo.
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42
Lea las declaraciones abajo sobre los contenidos actitudinales y procedimentales del aprendizaje.
I. Es un Proceso que se realiza básicamente por la interacción con otras personas.
II. Son generados por los procesos de socialización.
III. Exige que el profesor sea activo, explícito y trabaje con las ideas y procedimientos previos que el alumno posee.
IV. Se realiza por enseñanza directa.
Marque la alternativa que se refiere solamente a los contenidos actitudinales.
A) I y II están correctas.
C) III y IV están correctas.
B) I y III están correctas.
D) II, III y IV están correctas.

43
Lea la afirmación de Bajtín: hay algunas características que nos servirán de pauta para el análisis de un determinado
género. Lea las alternativas y marque la que presenta las características de la situación comunicativa que nos servirán
de pauta para el análisis de un determinado género.
A) El campo, el estilo y la composición de un determinado género discursivo.
B) El contenido temático y la composición de un determinado género discursivo.
C) El contenido temático, el estilo y la composición de un determinado género discursivo.
D) El tenor, el contenido temático, el estilo y la composición de un determinado género discursivo.

44
De acuerdo con los Parámetros Curriculares Nacionales (PCNs – 2000), la Competencia Comunicativa sólo será alcanzada
si se desarrollan las demás competencias que la integran. Como partes de esa competencia, el documento considera.
A) Competencia linguística y estratégica.
B) Competencia sociolinguística y pragmática.
C) La competencia gramatical, sociolinguística, discursiva y estratégica.
D) La competencia gramatical, estructural, psicolinguística y estratégica.

45
Lea las alternativas abajo, marque la única opción que abarca las consideraciones de PCN (2000) sobre el uso de las
TICs en las clases de Español/ LE.
I. Entender el impacto de las TICs en su vida, en los procesos de producción, en el desarrollo de conocimiento y en la
vida social.
II. Entender los principios de las TICs, asociarlas a los conocimientos científicos, a las lenguas que les dan soporte y a los
problemas que se proponen a solucionar.
III. Aplicar las TICs en la escuela, en el trabajo y en otros contextos relevantes a su vida.
A) III está incorrecta.
C) I y II están incorrectas.
B) II y III están correctas.
D) I, II y III están correctas.
Día 3. La cena, las bebidas y mis cero cigarros
Me acabo de levantar. Ayer me fui a casa a las 03:00 después de haber estado cenando y bebiendo cervezas. Estoy
muy contento. ¡No fumé! Y eso que en la cena había una amiga que estaba fumando delante de mí. Me preguntaba si
me molestaba, o si me daba envidia. Le dije: “¿envidia?, creo que te doy envidia yo a ti.” Se rió sin saber qué decir. La
verdad es que no me dio envidia y me sentí muy bien de poder aguantar sin fumar.
Estoy convencido de que dejar de fumar es muy fácil. Tan sólo tienes que REALMENTE querer dejar de fumar. Una
vez que tengas totalmente claro que quieres dejarlo, y que destruyas los mitos del tabaco (fumar relaja, no podría estar
sin fumar mientras bebo...), tan sólo se requiere una cosa. No, no es fuerza de voluntad lo que se requiere. Sólo se
requiere algo muy sencillo: NO FUMAR. La fuerza de voluntad, como dijo Allen Carr, sólo te servirá para echar de menos
aquello de lo que te privas. Si te esfuerzas en no fumar un cigarro es porque deseas ese cigarro pero haces un esfuerzo
por no fumarlo. Entonces, fracasarás de la misma forma que si te esfuerzas por hacer una dieta enfadándote cada vez
que vez una tarta de chocolate, o cada vez que ves a uno comiendo hamburguesas. Sólo se tiene éxito cuando aprendes
que realmente no estás haciendo ningún esfuerzo, cuando aprendes que “dejarlo” es mejor para ti y que no sólo no
estás haciendo esfuerzo alguno sino que los esfuerzos los hacías antes: salir mientras llueve para fumar, gastarte 5 euros
al día, no poder correr más de 10 minutos sin toser...
En fin, estoy muy contento. No me dan envidia los fumadores aunque me fijo muchísimo en ellos en un intento de
comprender por qué yo fumaba. Visto de fuera me parece ridículo. Ayer, mi amiga, después de cenar, me preguntó si
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tenía mechero. Le recordé que ya no fumo. No encontraba su mechero y se enfadó de una forma exagerada consigo
misma. Una hora después, le quedaba un último cigarro y otro amigo, de broma, se lo rompió (en la cena yo había
sacado el tema de dejar de fumar). Se enfadó muchísimo, le insultó, fue a su habitación, cogió un papel de liar, sacó el
tabaco del cigarro roto, y se hizo un cigarro de liar. Después fue a la ventana y para poder echar el humo fuera de la casa
tenía que ponerse en una postura extraña bastante cómica. Todo esto es cierto. No estoy exagerando nada. Creo que
me estoy dando cuenta de cómo era yo, de lo qué supone estar enganchado, y de lo estúpido que se ve desde fuera.
Por eso, cuando me pregunten “¿Y no te dan ganas de fumar si me ves fumando?” diré “No, me dan más ganas de
seguir no fumando.”
(Disponible en: http://quierodejarloya.blogspot.com.br/2012/06/dia‐3‐la‐cena‐las‐bebidas‐y‐mis‐cero.html.)

46
Según las Orientaciones Curriculares para la Enseñanza Media – OCEM (2006), la enseñanza de lenguas extranjeras
tiene un papel educativo importante en la formación ciudadana de los alumnos. Basándose en esa directriz, el texto
puede ser utilizado en las clases de español como un herramienta para
A) trabajar sólo reglas gramaticales.
B) desarrollar un trabajo interdisciplinario.
C) discutir un tema social, la adición, y nada más.
D) trabajar únicamente la intertextualidad y los géneros textuales.

47
Lea el fragmento: “… se lo rompió (en la cena yo había sacado el tema de dejar de fumar).” (tercer párrafo) Los verbos
subrayados están conjugados en Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. En ese contexto, esa forma verbal expresa
una acción:
A) Pasada anterior a otra acción también pasada.
B) Futura, en relación a un momento del pasado.
C) Pasada cuya consecuencia existe en el presente.
D) Finalizada, pero cuya realidad se presenta como hipotética.

48
Lea el fragmento del texto: “… sacó el tabaco del cigarro roto, y se hizo un cigarro de liar…” (tercer párrafo). En el
contexto a palabra “roto” ejerce función de:
A) Verbo.
B) Sustantivo.
C) Adverbio.
D) Adjetivo.

49
Romper es un verbo que posee dos participios. Marque la alternativa que también presenta un verbo que posee dos
participios:
A) sacar.
B) nacer.
C) pagar.
D) zurcir.

50
Lea el texto. Identifique la palabra que, en el texto, NO es heterosemántica.
A) Cenar.
B) Humo.
C) Tabaco.

D) Cigarro.

51
Lea las frases a seguir. Identifique la correspondencia inadecuada entre las conjunciones o locuciones subordinantes y
lo que expresa cada una de ellas.
A) Como no salgas ya, llegarás tarde a la reunión. (condicional).
B) Como hace mucho que no salimos, hoy vamos a ir al teatro. (causa).
C) Alicia tenía poco dinero, de modo que Silvio pagó la cuenta. (consecuencia).
D) Por favor, hable más despacio de modo que le entendamos. (consecuencia).

52
Lea la frase atentamente: “Vivo aquí y esta es mi casa.” Marque la opción que transforma la frase de discurso directo
a indirecto. Él dice que:
A) Vive ahí y esa casa es su casa.
C) Vive allí y esta casa es su casa.
B) Vive acá y esa casa es su casa.
D) Vive allí y aquella casa es mi casa.
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53
Según Fernández‐Soriano (1993 p. 121), SVO es el orden más normal en español, mientras que VSO y VOS constituyen
“ordenes alternativos”. Sin embargo, existe, en español, una enormidad de verbos que admiten otras estructuras que
no la SVO. Es más: para muchos de ellos, la secuencia SVO no es la más probable. Marque la opción cuyos verbos
constituyen “ordenes alternativos” respectivamente.
A) Acabar, creer, gustar, exponer.
C) Acantalear, pensar, atañer, agradar.
B) Apetecer, llevar, imaginar, volver.
D) Agradar, apetecer, parecer, encantar.

54
Lea las declaraciones.
I. La coherencia es un procedimiento macrotextual.
II. La referencia, la progresión temática y la conexión son mecanismos linguísticos.
III. La cohesión es un procedimiento microtextual.
Marque la alternativa correcta.
A) II está correcta.
C) II y III están correctas.
B) I y II están correctas.
D) I, II y III están correctas.

55
Lea las declaraciones sobre el ‘fenómeno’ “voseo”.
I. El voseo es un fenómeno linguístico dentro de la lengua española en que se emplea el pronombre ‘vos’ junto a
ciertas conjugaciones verbales particulares para dirigirse al interlocutor en lugar de emplear el pronombre ‘tú’ en
situaciones de familiaridad.
II. El estudio sistemático del fenómeno del voseo en América es muy nuevo aún.
III. El fenómeno del voseo es utilizado solamente en el Presente de Indicativo y en el Imperativo Presente.
En relación al uso del “voseo” se puede afirmar que:
A) I está correcta.
C) I y II están incorrectas.
B) II y III están correctas.
D) Todas las frases están correctas.

56
Lea la definición: Según Fernández apud Frauenfelder “[...] un proceso linguístico interiorizado, que evoluciona,
tornándose cada vez más complejo, y sobre el cual el aprendiza posee intuiciones. Este sistema es diferente de la
Lengua Materna (aunque se encuentren en él algunas huellas y del de la lengua meta; tampoco puede ser
considerado como una mezcla de uno y otro, ya que contiene reglas que le son propias: cada aprendiz posee, en un
estadio dado de su aprendizaje, un sistema específico”. Esta definición sería a respeto de:
A) Output.
B) Interlengua.
C) Metalenguaje.
D) Análisis de errores.

57
En el Art. 36, § 1º da LDB/1996 está establecido las competencias que el alumno deberá demonstrar en el final del
Ensino Medio.
I. El dominio de los principios científicos y tecnológicos para la producción moderna.
II. El conocimiento de las formas contemporáneas de la lengua.
III. Esté alerta para identificar aspectos no rutinarios que merecen atención, así como mejorar el proceso de desarrollo
de aprendizaje y no sólo el resultado final.
IV. el campo de conocimiento de Filosofía y Sociología necesaria para el ejercicio de la ciudadanía.
Marque la alternativa correcta.
A) III y IV están correctas.
C) I, II y IV están correctas.
B) I, II y III están correctas.
D) Todas las alternativas están correctas.

Cargo: Professor – Língua Espanhola
Prova aplicada em 10/01/2016 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 11/01/2016.

‐ 12 ‐

CONCURSO PÚBLICO – SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS – SEARH – SEEC/RN

58
São considerados princípios éticos:
I. Respeitar às privacidades alheias, com respeito às diferenças individuais apresentadas pelos membros da instituição.
II. Desenvolver o espírito de fidelidade na instituição, independente a que setor ou grupo pertença.
III. Instituir uma relação hierárquica que zele pelos desejos de seus gestores, evitando um diálogo muito transparente
que possa inibir os interesses da instituição.
IV. Eliminar participantes que apresentarem condutas éticas incoerentes, excluindo‐os imediatamente antes que uma
justificativa seja criada.
Uma instituição que é aberta e democrática, se organiza para ter um bom clima organizacional orientando‐se por
princípio(s) indicado(s) em
A) I, II, III e IV.
B) I, apenas.
C) I e II, apenas.
D) III e IV, apenas.

59
Nos estudos que se apresentam sobre ética, os autores não desvinculam a moral da ética. Analise as afirmativas a
seguir que tratam sobre ética profissional, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) É o relacionamento do profissional consigo mesmo, visando a sua individualidade.
( ) Se refere ao caráter normativo e até jurídico que regulamenta determinada profissão a partir de estatutos e
códigos específicos.
( ) Questões relevantes como o aborto, pena de morte, sequestros, eutanásia, AIDS e outros, que são questões
morais, se apresentam como problemas éticos, pois pedem uma reflexão mais profunda.
( ) A vida pode estar desvinculada de ética, desde que o sujeito não prejudique a vida em sociedade.
A sequência está correta em
A) F, F, V, V.
B) V, F, F, V.
C) V, V, F, F.
D) F, V, V, F.

60
É imprescindível acompanhar não apenas as mudanças nos conhecimentos técnicos da área profissional, mas
também os aspectos legais e normativos. Muitos processos ético‐disciplinares, especialmente nos Conselhos
Profissionais acontecem por desconhecimento, negligência. Existem atitudes, que mesmo sendo realizadas
inconscientemente, são vistas como antiéticas. Analise‐as.
I. Competência técnica, confidencialidade e tolerância.
II. Delegação de trabalhos com prazos inadequados para seu cumprimento.
III. Envolvimento no trabalho com aprimoramento constante.
IV. Atrasos de pagamentos, não cumprindo as leis trabalhistas.
V. Assédio moral.
VI. Manter câmeras em locais impróprios.
São consideradas atitudes éticas apenas
A) I e III.
B) IV e VI.
C) I, III e V.
D) II, III e V.
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INSTRUÇÕES
1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta
grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular
desligado e devidamente identificado.
2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo.
Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com
respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.
3. Durante a prova, o candidato não deve levantar‐se, comunicar‐se com outros candidatos e fumar.
4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).
5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente
calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término
da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.
6. O Caderno de Provas consta de 60 (sessenta) itens de múltipla escolha. Leia‐o atentamente.
7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta
correta.
8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)
que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. O candidato poderá retirar‐se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua
realização, contudo, não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.
11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de
aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado
Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da
Unidade.
RESULTADOS E RECURSOS
‐ As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site
www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.
‐ O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao
Concurso Público no site www.idecan.org.br.
‐ A interposição de recursos deverá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos,
com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme
disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.

