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Encontra-se a oportunidade em meio a crises e dificuldades.

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.
- contém as propostas e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
-

Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
Ler o que se pede na Prova Discursiva e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos,
manuais, impressos ou quaisquer anotações.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva será corrigido.
- Você deverá transcrever sua Prova Discursiva, a tinta, no caderno apropriado.
- A duração da prova é de 5 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova
Discursiva (rascunho e transcrição) no caderno correspondente.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa
Atenção:

As questões de números 1 a 7 referem-se ao texto abaixo.
Medo da eternidade

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade.
Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem
de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu
lucraria não sei quantas balas.
Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:

− Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira.
− Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa.
− Não acaba nunca, e pronto.
Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha
cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras
crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa
cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta.
Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.

− E agora que é que eu faço? − perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver.
− Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga
a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.
Perder a eternidade? Nunca.
O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.

− Acabou-se o docinho. E agora?
− Agora mastigue para sempre.
Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha
que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a
vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito.
Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava era aflição. Enquanto isso, eu mastigava
obedientemente, sem parar.
Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia.

− Olha só o que me aconteceu! – disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!
− Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir
mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não
perderá.
Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra
da boca por acaso.
Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.
06 de junho de 1970
(LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo – crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p.289-91)

1.

2

o

As expressões reino de histórias de príncipes e fadas, elixir do longo prazer e milagre (7 parágrafo) são mobilizadas pela autora
para
(A)

deixar entrever como a criança, a partir da descrição do chiclete pela irmã com palavras que sugerem a sua imperecibilidade, acabou por associá-lo ao mundo do maravilhoso e da fantasia.

(B)

ilustrar o modo como, para uma criança pobre, uma coisa simples e barata como um chiclete pode ser tão difícil de obter
que a sua compra é associada à esfera do imaginário ou do miraculoso.

(C)

sugerir o caráter fictício do episódio, que no entanto é narrado como se realmente tivesse acontecido, o que leva ao
embaralhamento entre o que seria próprio da ficção e o que pertenceria à realidade.

(D)

argumentar que, na infância, a imaginação sempre predomina sobre a realidade, o que faz com que a criança vivencie
situações concretas como se estivesse no mundo da fantasia.

(E)

enfatizar a desconfiança da criança em relação à veracidade do que é dito pela irmã sobre o chiclete, pois antes de
experimentá-lo não lhe parecia crível a existência de uma bala que não se acabava nunca.
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2.

3.

Ainda que se saiba da liberdade com que Clarice Lispector lidava com esse gênero, pode-se assegurar que Medo da
eternidade é uma crônica na medida em que se trata
(A)

de uma dissertação filosófica sobre uma questão fundamental da vida humana, ainda que a escritora acabe se valendo de
sua experiência pessoal para ilustrar a tese que se dispõe a defender.

(B)

de uma visão subjetiva, pessoal, de um acontecimento do cotidiano imediato, muito embora vivenciado na infância, que
acaba dando margem à reflexão sobre uma questão capaz de interessar a todos.

(C)

de um texto poético, mesmo que em prosa, em que os acontecimentos vividos no passado ganham uma tonalidade lírica e,
em lugar de serem explicitamente narrados, são dados a conhecer de modo alusivo e sugestivo.

(D)

da rememoração de um episódio ocorrido na infância e que é narrado tal como foi vivido, sem deixar transparecer as
crenças e convicções do adulto que rememora.

(E)

de um texto alegórico, em que a história narrada oculta um sentido que vai muito além dela, servindo apenas como veículo
da expressão de ideias abstratas que os acontecimentos permitem concretizar.
o

Parei um instante na rua, perplexa. (5 parágrafo)
o

Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. (7 parágrafo)
o

– E agora que é que eu faço? – perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. (9 parágrafo)
As palavras grifadas nessas frases assumem no texto, respectivamente, o sentido de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4.

atônita
inerme
atônita
desorientada
assustada

–
–
–
–
–

figurava
transcendia
simbolizava
figurava
transcendia

–
–
–
–
–

cerimônia
liturgia
périplo
imolação
périplo
o

E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários. (10 parágrafo)
No trecho acima, retirado de uma das falas da irmã da autora, o segmento grifado poderia ser substituído corretamente por:

5.

(A)
(B)
(C)

A exceção que
Antes que
A não ser que

(D)
(E)

Assim que
Ainda que

Atente para as afirmações abaixo.

I. Em Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade (1o parágrafo), os adjetivos empregados para
qualificar esse contato visam estabelecer um contraste com os acontecimentos que serão efetivamente narrados,
deixando entrever a sugestão da autora de que esses fatos, aparentemente importantes, seriam na verdade banais e
corriqueiros.

II. Em Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita (15o parágrafo), a repetição do verbo “mastigar”, cujo início ecoa
ainda na conjunção Mas que inicia a frase seguinte, busca sugerir no campo da própria expressão o que havia de
repetitivo nessa atividade e o aborrecimento que já advinha do mascar da goma insossa.

III. Em – Olha só o que me aconteceu! – disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais! A bala
o

acabou! (18 parágrafo), o reiterado emprego do sinal de exclamação sugere o exagero próprio do fingimento.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6.

I e II.
I e III.
I.
III.
II e III.

Identifica-se relação de causa e consequência entre estes dois segmentos do texto:
(A)

Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã / envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle
o
caíra da boca por acaso (20 parágrafo)

(B)

Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles / Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar
o
(2 parágrafo)

(C)

Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele / E aí mastiga a vida inteira (10 parágrafo)

(D)

Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer / quase não podia acreditar no milagre
o
(7 parágrafo)

(E)

O adocicado do chicle era bonzinho / não podia dizer que era ótimo (12 parágrafo)

o
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7.

Um dos elementos mais importantes na organização do texto de Clarice Lispector é o advérbio de tempo, como o que se
encontra grifado em:

I. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. (1o parágrafo)
II. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já
o

começara a me dar conta. (7 parágrafo)

III. – E agora que é que eu faço? – perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. (9o parágrafo)
IV. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar. (16o parágrafo)
Atende ao enunciado APENAS o que consta de
(A)

I, II e IV.

(B)

II e IV.

(C)

II e III.

(D)

I e III.

(E)

I, III e IV.

Atenção:

As questões de números 8 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Platão argumenta que o tempo (chrónos) “é a imagem móvel da eternidade (aión) movida segundo o número” (Timeu, 37d).
Partindo do dualismo entre mundo inteligível e mundo sensível, Platão concebe o tempo como uma aparência mutável e perecível de
uma essência imutável e imperecível – eternidade. Enquanto que o tempo (chrónos) é a esfera tangível móbil, a eternidade (aión) é
a esfera intangível imóbil. Sendo uma ordem mensurável em movimento, o tempo está em permanente alteridade. O seu domínio é
caracterizado pelo devir contínuo dos fenômenos em ininterrupta mudança.
Posto que o tempo (chrónos) é uma imagem, ele não passa de uma imitação (mímesis) da eternidade (aión). Ou seja, o tempo
é uma cópia imperfeita de um modelo perfeito – eternidade. Isso significa que o tempo é uma mera sombra da eternidade. Considerando que somente a região imaterial das formas puras existe em si e por si, podemos dizer que o tempo platônico é uma ilusão.
Ele é real apenas na medida em que participa do ser da eternidade.
(DIVINO, Rafael. Sobre O tempo em Platão e Aristóteles, de R. Brague. Disponível em: https://serurbano.wordpress.com/ 2010/02/26/
tempo-em-platao/. Acessado em: 28.12.2015)

8.

Para responder a esta questão, considere também o texto anterior, Medo da eternidade.
O confronto entre os dois textos permite concluir corretamente:

4

(A)

Ao partir da história pessoal de quem escreve, o primeiro texto chega a conclusões sobre a eternidade que não podem ser
generalizadas; o segundo texto, ao contrário, partindo das ideias genéricas de um filósofo antigo sobre esse mesmo tema,
chega a ilações que, de tão evidentes, não podem ter sua verdade questionada.

(B)

Embora o tema da eternidade seja abordado de maneira muito diversa nos dois casos, tanto o primeiro como o segundo
texto levam o leitor a concluir que a eternidade está além da capacidade de compreensão humana, pois tudo o que
conhecemos ou somos capazes de imaginar está fadado às mudanças operadas pelo tempo.

(C)

A eternidade é um tema tão complexo que pode ser discutido profundamente por um filósofo como Platão apenas na
medida em que ele abstrai de todo a vida humana, não podendo ser concebido pela mente infantil, e é daí que advém o
medo a que alude Clarice Lispector.

(D)

Enquanto o primeiro texto sugere que a eternidade pode existir mesmo nas coisas mais miúdas e insignificantes, o
segundo texto, baseado nas ideias de Platão, defende que a eternidade pode ser encontrada nas coisas grandiosas e
monumentais da vida humana.

(E)

Se o tema da eternidade é tratado no primeiro texto a partir da rememoração de um episódio da infância, em que se pôde
experimentar o medo da ideia de eternidade, esse mesmo tema é abordado no segundo texto do ponto de vista do
pensamento de um filósofo antigo, para quem o tempo é apenas uma imagem imperfeita da eternidade.
SEDES-Conhecimentos Básicos1
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9.

10.

De acordo com o texto,
(A)

o tempo, na visão platônica, não existe senão no mundo das ideias, pois a realidade é na verdade marcada pela ausência
de mudanças, por mais que as aparências insistam em indicar o contrário.

(B)

tempo e eternidade, segundo Platão, são ambos ilusórios, já que o tempo apenas imita a eternidade, ao passo que esta
não pode ter sua existência comprovada pelos sentidos.

(C)

as transformações vistas por nós ao longo do tempo, de acordo com Platão, participam do mundo sensível e, desse modo,
são apenas reflexo da eternidade que caracteriza o mundo inteligível.

(D)

o dualismo platônico leva o filósofo grego ao estabelecimento de uma separação estanque entre o tempo, que
conhecemos por meio dos sentidos, e o devir, que só é alcançado pelas ideias.

(E)

os fenômenos do mundo sensível e os modelos do mundo inteligível, segundo Platão, sofrem a ação do tempo, mas a
constatação dessas pequenas mudanças não pode se dar em prejuízo do reconhecimento da preeminência da eternidade.

Considerado o contexto, o segmento adequadamente expresso em outras palavras está em:
o

(A)

em permanente alteridade (1 parágrafo) = em ininterrupta alternância

(B)

mera sombra da eternidade (2 parágrafo) = tênue reflexo do efêmero

(C)

região imaterial das formas puras (2 parágrafo) = lugar inacessível das figuras etéreas

(D)

uma ordem mensurável (1 parágrafo) = uma estrutura passível de ser medida

(E)

a esfera tangível móbil (1 parágrafo) = o círculo soante removível

o

o

o

o

Conhecimentos Pedagógicos
11.

Todos têm o direito de aprender. Por isso, sua proposta consiste fundamentalmente no planejamento racional da atividade
pedagógica, com operacionalização dos objetivos, privilegiando as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. O plano pedagógico deve se submeter ao administrativo.
As características apresentadas estão relacionadas à tendência da educação

12.

(A)

tecnicista.

(B)

construtivista.

(C)

crítica.

(D)

antiautoritária.

(E)

crítico-reprodutivista.

Para os liberais, a função social da escola é prover o ensino de qualidade para todos os estudantes independentemente do nível
socioeconômico.
Para os socialistas, a escola também deve ensinar com qualidade todos os alunos, no entanto para se atingir este objetivo
(A)

13.

o ensino deve ser organizado por conteúdos distintos para cada classe social, visando atender ao mercado de trabalho.

(B)

as diferenças de níveis socioeconômicos entre os alunos não os impedem de aprender igualmente.

(C)

é preciso que o professor elabore propostas pedagógicas diferenciadas, de acordo com a capacidade cognitiva de seus alunos.

(D)

o professor deve planejar um trabalho pedagógico que recupere as deficiências culturais dos alunos pobres.

(E)

é necessária a eliminação dos desníveis socioeconômicos e a distribuição do capital cultural e social.

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado (...) Em lugar
de comunicar-se, o educador faz “comunicados e depósitos, que os educandos recebem pacientemente, memorizam e repetem.
Eis aí a concepção “bancária” de educação...
Para Paulo Freire, a concepção problematizadora da educação, ao contrário desta visão, considera que
(A)

é a competência técnica do educador e a dedicação e disciplina por parte do educando que garantem a qualidade do
ensino.

(B)

a aprendizagem do educando é efetiva quando se dá por meio de um processo amoroso entre o educador e os educandos.

(C)

a ação educativa exige técnicas mnemônicas para que o educando possa demonstrar sua compreensão do conhecimento
ensinado.

(D)

ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo.

(E)

nenhuma pessoa educa a si mesmo, é no ato de transferência do conhecimento que se cria a possibilidade de aprendizagem do educando.

SEDES-Conhecimentos Básicos1
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14.

É frequente ouvirmos depoimentos de professoras ou membros da equipe escolar acerca de que as famílias são "desestruturadas", desinteressadas, carentes e, muitas vezes, de comunidades de baixa renda, violentas (...)
Segundo teorias críticas da educação, este raciocínio

I.
II.
III.
IV.
V.

constitui, na maioria das vezes, uma "explicação" fácil para o insucesso escolar de algumas crianças.
serve para atribuição de culpa a uma situação externa à escola e para um consequente afastamento do problema.
confirma a incapacidade intelectual de algumas famílias no acompanhamento de seus filhos nas tarefas escolares.
utiliza a denominação "família desestruturada" para se referir a uma estrutura diferente do modelo de família nuclear tradicional.
justifica o simples fato de a família se organizar como responsável pelo comportamento acadêmico de suas crianças.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15.

II, III, IV e V.
I, III, IV e V.
I, II, IV e V.
II, IV e V.
I, II e III.

No muro de uma escola que dava para a rua, havia um pedaço que estava com marcas de terra. Ao indagarmos sobre o porquê
daquilo, os alunos informaram de que aquele era o lugar por onde eles pulavam, nos finais de semana, para jogar futebol na
quadra. Este era um fato conhecido por todos, mas a proibição de entrar na escola era mantida e sistematicamente transgredida
(...) era proibido, mas nada acontecia se houvesse transgressão. Isso significava que os alunos, ao pularem o muro, poderiam
correr um remoto risco de punição, caso se fizesse valer a proibição, ou nada aconteceria pela vigência da política de fechar os
olhos.
Diante disso, é correto afirmar que o que se aprende na escola

16.

(A)

ajuda a sobreviver na lógica social, ou seja, às vezes têm-se que fazer de conta que não se percebe a realidade dos fatos.

(B)

não foram suficientes para corrigir as práticas indisciplinares dos alunos transgressores.

(C)

é indispensável para que se mantenha a meta de qualidade prevista no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB).

(D)

favorece a construção do pensamento crítico dos estudantes, promovendo um diálogo aberto e verdadeiro entre educadores e educandos.

(E)

não se reduz a conteúdos programáticos, e que atitudes, valores, sentimentos também são "ensinados" na vivência das
relações interpessoais dentro da instituição.

A democratização, no âmbito da escola, não será alcançada sem que cada escola organize o seu próprio projeto educativo (...)
nada impede que cada escola se organize em termos do modo como compreende a tarefa educativa em face das dificuldades
específicas que enfrenta...
Nessa compreensão,

17.

(A)

o acesso e a qualidade da educação resultam da participação e da possibilidade de democracia nos mecanismos de
gestão educacional.

(B)

a escola pública é uma oportunidade que o Estado oferece à população garantindo ao indivíduo ingressar na vida
produtiva do país.

(C)

o projeto político pedagógico voltado a uma educação de qualidade deve ser elaborado pela equipe gestora da escola,
pois é formada por especialistas do ensino.

(D)

o projeto educativo da escola precisa estar organizado para atender os alunos que têm capacidade de adquirir conhecimento.

(E)

a qualidade da educação depende da capacidade dos professores elaborarem um projeto pedagógico detalhado no qual
se privilegiem o mérito e a dedicação dos alunos.

Frequentemente, as discussões sobre o fracasso escolar referem-se ao erro do aprendiz, às suas causas e à sua natureza.
Inverter a perspectiva, e pensar no erro como sinônimo de inadequação da instituição escolar é também uma necessidade, é
talvez a questão crucial.
Diante disso, é possível supor que a escola erre de três maneiras diferentes por:

I.
II.
III.
IV.
V.

desconhecimento das características as várias fases do desenvolvimento humano.
adotar as diretrizes curriculares que constam do projeto pedagógico da escola.
considerar ideias do segmento cultural que contextua os aprendizes concretos.
levar em conta as histórias de vida próprias de cada um.
exigências de conteúdo das provas nacionais aplicadas em larga escala.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6

III, IV e V.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e V.
I, IV e V.
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18.

Para os teóricos sociointeracionistas, a interação social fornece a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do
indivíduo.
Dessa maneira,

19.

(A)

para que a aprendizagem ocorra é preciso que se considere a natureza dos estímulos presentes na situação, tipo de
resposta que se espera obter e o estado físico e psicológico do organismo.

(B)

é através da relação interpessoal concreta com os outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas
culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico.

(C)

as qualidades básicas de cada ser humano encontram-se basicamente prontas por ocasião de seu nascimento.

(D)

os instrumentos para medir a inteligência emocional possibilitam fornecer a capacidade mental e a capacidade de
interação social de uma pessoa.

(E)

o desenvolvimento cognitivo e psicológico de um indivíduo ocorre através de constantes desequilíbrios e equilibrações
sucessivas ou de adaptação.

Muitos educadores, reconhecendo que a velocidade de aprendizado pode variar de criança para criança, isolam os “aprendizes
lentos” de seus professores e companheiros através do uso de instrução programada e muitas vezes mecanizadas.
Vygotsky, valendo-se do conceito da zona de desenvolvimento proximal, vê o aprendizado como

20.

(A)

dois processos distintos: um está relacionado ao interesse e esforço do aluno e o outro diz respeito àquele que é
participativo e pesquisa a informação que lhe é transmitida.

(B)

um processo profundamente social, enfatizando o diálogo e as diversas funções da linguagem na instrução e no desenvolvimento cognitivo mediado.

(C)

processos diferenciados, pois existem alunos que apresentam capacidade cognitiva de apreensão do conhecimento e
outros com déficit intelectual, por isso desatentos.

(D)

um processo de se obter conhecimento, desde que se aplique técnicas de motivação adequadas à fase de desenvolvimento dos alunos.

(E)

um processo de aprendizado que depende fundamentalmente do componente afetivo para que o aluno interaja com o
conhecimento ensinado.

Enquanto tomo café vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do
apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: − Não é ninguém, é o padeiro! Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo.
Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma
empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o
atendera dizer para dentro: "não é ninguém, não senhora, é o padeiro". Assim ficara sabendo que não era ninguém...
As ideias contidas no conto de Rubem Braga nos alerta, numa concepção crítica de educação, que

21.

(A)

identidade e diferença, muitas vezes, definem os que “ficam dentro” e os que “ficam fora”: os aceitos na escola e os
discriminados por ela.

(B)

a escola é uma instituição neutra, onde brancos e negros, pobres e ricos têm oportunidades iguais desde que todos
tenham compromisso em aprender.

(C)

reconhecer a pluralidade existente na sala de aula é papel de todo professor que aceita a diferença.

(D)

gestores e professores devem ser capazes de lidar com a diferença, promovendo um clima de harmonia na escola e
recuperação paralela quando necessário.

(E)

direitos devem ser conquistados e não oferecidos por um Estado paternalista; direitos e deveres devem ser cumpridos.

Quem não se lembra dos “questionários”, muitos usados no ensino de história e geografia, enfatizando a memorização repetitiva
e automática? Professores conclamavam os alunos: “Não deixem de estudar o questionário que passei”. E quando o professor
não se adiantava em passar o questionário, os alunos o solicitavam, pois consideravam como uma espécie de garantia de
sucesso.
Este processo de memorização
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

é uma forma eficiente do aluno aprender a aprender.
favorece o aluno adquirir disciplina em seu processo de estudo.
possibilita ampliar a compreensão dos conhecimentos transmitidos pelo professor.
desconsidera a escola como espaço de produção de conhecimento.
desenvolve a capacidade do aluno pensar sobre o conhecimento a ser apreendido.
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22.

23.

Segundo o documento Currículo Básico da Rede Estadual do Espírito Santo, colocar em prática o currículo na escola significa
(A)

discutir a formação humana por meio do trabalho pedagógico; e, sobretudo, evidenciar a qualidade dessa ação.

(B)

preparar o educador na organização de uma grade curricular que englobe conhecimentos de língua portuguesa,
matemática, história e geografia.

(C)

articular os conteúdos de estudo com a metodologia de ensino para se obter uma prática educativa qualificada.

(D)

ensinar o professor, num processo de formação continuada, a escolher criteriosamente os conteúdos relevantes a serem
ensinados.

(E)

alterar a organização de conteúdos de forma a agrupá-los em eixos temáticos, possibilitando assim o aprofundamento de
assuntos significativos.

Numa visão linear do processo pedagógico, o planejamento didático é uma sucessão de etapas que começa com a definição
dos objetivos do ensino, passa pela definição dos conteúdos e dos métodos, pela execução do planejado e finalmente pela
avaliação do estudante.
Em forma alternativa de ver o processo pedagógico em sala de aula,

I. a avaliação não figura ao final, mas está justaposta aos próprios objetivos.
II. é preciso que a avaliação classifique os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos.
III. são os objetivos que dão base para a construção da avaliação.
IV. os conteúdos e o nível de domínio destes, projetados pelos objetivos, permitem extrair as situações que possibilitarão ao
aluno demonstrar seu desenvolvimento em uma situação de avaliação.

V. os objetivos e a avaliação orientam todo o processo de aprendizagem.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24.

I, II e III.
I, II, III e IV.
II, III e V.
II, IV e V.
I, III, IV e V.

A ampliação dos níveis de avaliação para além da sala de aula e da aprendizagem dos estudantes, em especial a avaliação
institucional, trouxe novas possibilidades ao desenvolvimento de escolas reflexivas.
Estas ideias apontam para a avaliação institucional da escola como um processo que

25.

(A)

resgata o papel central das provas nacionais no desenvolvimento de uma educação crítica e de qualidade.

(B)

envolve todos os sujeitos, com vistas a negociar patamares adequados de aprimoramento a partir dos problemas concretos da escola.

(C)

conduz o ensino para uma aprendizagem voltada à autonomia intelectual dos educandos com melhor desempenho escolar.

(D)

impulsiona os pais a serem comprometidos com a aprendizagem de seus filhos, na medida em que a avaliação fornece
dados de seu ensino.

(E)

propicia a mudança da cultura de um ensino mecânico e transmissor de conhecimento para uma prática educativa
construtivista.

Um plano de aula deve prever necessariamente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26.

8

abordagens diferentes em relação a assuntos polêmicos.
realização de atividades lúdicas e propiciadoras de vínculos afetivos.
aprendizagem de conteúdos que possam ter aplicação prática.
continuidade das experiências de aprendizagem.
uniformização de metodologias entre professores do mesmo ano de ensino.
o

A Educação Especial, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n 9.394/1996),
(A)

é determinada como ensino obrigatório a toda pessoa com deficiência dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
dever do Estado e obrigação de acompanhamento médico realizado pela família.

(B)

estabelece a garantia de acesso e benefícios igualitários a todos alunos com deficiência ou transtornos globais do
desenvolvimento, matriculados nas redes públicas e privadas do ensino de responsabilidade municipal.

(C)

é definida como modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

(D)

organiza seu ensino em classes do ensino regular e supletivo, escolas de atendimento especializados por deficiência, após
avaliação médica e testes psicológicos de inteligência emocional.

(E)

assegura a todos alunos portadores de necessidades especiais acompanhamento médico e/ou psicológico em Unidade
Básica de Saúde mais próxima da escola em que o aluno estiver matriculado.
SEDES-Conhecimentos Básicos1
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27.

Ainda hoje podemos constatar a existência da ideia de que o trabalho precoce é a melhor, e talvez a única alternativa à
marginalidade, para as crianças pobres. A ideia do trabalho como um instrumento disciplinador da criança pobre defende a tese
de que o trabalho é a forma capaz de afastar a criança e o adolescente do caminho do crime.
o

Tais ideias contrariam o Estatuto da Criança de do Adolescente (Lei n 8.069/1990) que

I. estabelece aos menores de dezoito anos formação profissional voltada ao mercado de trabalho.
II. garante à criança e ao adolescente a oportunidade de trabalho como forma preventiva a atos infracionais.
III. determina a proibição de qualquer trabalho a todas as crianças e aos adolescentes menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.
Está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
28.

29.

I, II e III.
I e II, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
o

Em relação ao Ensino Médio, a LDB (Lei n 9.394/1996) determina que
(A)

o ensino de várias disciplinas por um único professor só poderá ser aprovado pelo Conselho Estadual de Educação se
constar do Projeto Político Pedagógico da Escola.

(B)

é da competência de cada município a definição do currículo mínimo desta modalidade de ensino, respeitando-se a
realidade da cidade.

(C)

o controle da frequência dos alunos fica a cargo de cada escola, desde que se cumpra a frequência mínima estipulada
pelo Conselho de Escola.

(D)

no currículo serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todos os anos do ensino médio.

(E)

é da competência exclusiva de cada município a definição da carga horária anual e do número de dias letivos da rede
municipal de ensino.

O aluno do ensino noturno, por estar de alguma forma inserido no mundo do trabalho, ter seu tempo quase todo dedicado à luta
pela sobrevivência, por ser responsável por si e, muitas vezes, por uma família, traz para a sala de aula uma concepção de vida,
valores incorporados e necessidades concretas ligadas ao seu cotidiano e às suas expectativas de vida (...). Ao chegar, à noite,
à escola se defronta, muitas vezes, com uma rotina que não valoriza, e, portanto, não aproveita os elementos que aprendem no
decorrer do seu cotidiano de trabalho.
Considerando este contexto, constata-se a

30.

(A)

preocupação do aluno do ensino noturno em relação à obtenção de um certificado para apresentar em seu emprego.

(B)

distância entre a perspectiva e a necessidade de estudo para o aluno do ensino noturno e o ensino que a escola
proporciona.

(C)

necessidade de conhecimentos mais práticos e menos teóricos na organização curricular do ensino voltado ao aluno
trabalhador.

(D)

organização do ensino noturno por faixas de idade e a redução de carga horária para a permanência do aluno na escola.

(E)

importância da aquisição de conhecimentos específicos voltados a seu mundo do trabalho.

O currículo do Ensino Médio deve, dentre outros aspectos, organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação
de tal forma que ao final do Ensino Médio o estudante demonstre:

I. domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna.
II. conhecimento das formas contemporâneas de linguagem.
III. apreço pela atividades integradoras artístico-culturais, vinculadas ao meio ambiente e à prática social.
IV. valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III e IV.
II e III.
I e II.
I e IV.
I e III.
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Atenção: As questões de números 34 a 36 referem-se ao texto
abaixo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Atenção: As questões de números 31 a 33 referem-se ao texto
abaixo.

Using "he or she" as a catch-all.
In order to be inclusive of all people, we often use the socalled gender catch-all "he or she." But when making it a goal to
be inclusive of all people under the transgender umbrella, it's
important to remember that binary pronouns don't include all

On “Star Wars: The Force Awakens”
(2015 − original title)
The latest episode is not all bad. Most actors are good,

genders.
Non-binary and transgender individuals sometimes use
pronouns like they/them and ze/hir. Using "he or she" actually
excludes a group that deserves to be recognized.
The solution: The limitations of our language make
correcting this problem tricky. Intentionally using "they" as a
term to be deliberately inclusive to all genders works well, but
may irritate some grammar lovers. Another option? Just rewrite

and the actress is a nice choice. I give it three stars because I
am disgusted by how they have literally copy-pasted the old
trilogies,

in

the

most

commercial

way.

They've

cloned

everything, the story, the dynamics, and some aspects of the
new characters. Even the new bad guy, Kylo Ren, is a laughable
copy of Darth Vader, but at least Darth Vader was imposing,
while Kylo would not scare a cat. He reminded me a bit of Draco

the sentence. It's worth the trouble.

Malfoy from Harry Potter, weak and insecure behind a mask of

(From: “5 accidentally transphobic phrases allies use − and what
to say instead”, Mashable, http://mashable.com/2015/
10/18/transgender-ally-words/#Q0K4bAJH7kqV)

aggression. Speaking of Harry Potter, I notice more similarities:
Rey is somehow like Hermione (strong, intelligent, beautiful,
brave) and Finn is somehow like Ron (jumpy, rather sweet than
34.

beautiful, a bit of a clown and not so strong). (Edward Pond,
Washington D.C.)

O texto aborda
(A)

o uso correto de pronomes, conforme as regras gramaticais.

(B)

as tradições a serem preservadas no uso de pronomes na língua inglesa.

(C)

a relevância do tratamento adequado às pessoas
por meio de pronomes binários.

(From: IMDB, http://www.imdb.com)

31.

O texto apresenta a opinião de uma pessoa sobre
(A)

o primeiro episódio da série de filmes “Star Wars”.

(B)

um dos episódios da série de filmes “Star Wars”.

(D)

o reforço no uso de pronomes ‘he’ e ‘she’ no tratamento de gêneros masculino e feminino.

(C)

a má escolha dos atores no episódio do filme “Star
Wars: The Force Awakens”.

(E)

as alterações linguísticas em inglês referentes a mudanças de identidade de gênero.

(D)

um dos livros da série “Harry Potter”.

(E)

o uso de clones em filmes como “Star Wars” e “Harry
Potter”.

_________________________________________________________

35.

Segundo o texto, o uso de pronomes como ‘they/them’ e
‘ze/hir’

_________________________________________________________

(A)

busca incluir grupos/gêneros discriminados.

32.

Na opinião expressa,

(B)

promove exclusão social.

(A)

“Star Wars” é melhor que “Harry Potter”.

(C)

reforça uma expressão de transfobia social.

(B)

“Harry Potter” é uma cópia de “Star Wars”.

(D)

é gramaticalmente incorreto e deve ser evitado.

(C)

“Harry Potter” é uma trilogia ultrapassada.

(E)

acentua o tratamento binário de gêneros masculino
e feminino.

(D)

“Star Wars” é um filme comercial.

(E)

“Star Wars” é espetacular, avaliado com três estrelas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.
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36.

De acordo com o texto, o uso intencional de ‘they’ para
todos os gêneros
(A)

não funciona bem, por singularizar a definição dos
gêneros.

(B)

é limitador e enganoso; inclui grupos que devem ser
excluídos.

Sobre personagens da história-título, o texto afirma que:
(A)

Darth Vader foi imposto em “Harry Potter”.

(B)

A escolha da atriz para o papel principal feminino foi
acertada.

(C)

é a melhor opção porque agrada os conservadores
da gramática.

(C)

Rey se compara a Ron.

(D)

funciona bem embora possa desagradar os conservadores da gramática.

(D)

Finn se dava bem com Hermione.

(E)

(E)

Kylo Ren é o papel de um homem alegre.

gera problemas de tratamento por ser um pronome
singular.
SEDES-Prof.B-Língua Inglesa-DH
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Atenção: As questões de números 37 a 46 referem-se à Metodologia de Ensino de Inglês.
37.

42.

Chamar a atenção ao gênero de um texto no ensino da
leitura

(A)

restringir-se ao conhecimento de vocabulário.

(B)

voltar-se para o desenvolvimento de habilidades de
leitura.

(C)

concentrar-se no conhecimento de gramática.

(D)

habilitar o aluno a ter uma pronúncia correta.

(E)

efetivar-se por meio da memorização de textos.

(A)

serve para focalizar o todo do texto como uma organização significativa.

(B)

serve para facilitar a leitura oral do texto.

(C)

deve ser evitado uma vez que textos não tem gênero.

(D)

induz o aluno a ler o texto de forma errada.

(A)

praticar diálogos estruturais em voz alta.

(E)

serve para enfatizar apenas a estrutura gramatical
do texto.

(B)

conhecer a materialidade linguística de textos de
leitura.

(C)

priorizar as estruturas linguísticas corretas de cada
situação de fala.

_________________________________________________________

43.

_________________________________________________________

38.

O ensino de leitura em língua inglesa na escola deve

Ensinar a língua inglesa como prática social significa

Aprender uma língua estrangeira no meio escolar significa:
(A)

Aprender que outras línguas são melhores do que a
nossa.

(D)

promover o ensino e a aprendizagem por meio da
internet.

(B)

Concentrar-se exclusivamente nos aspectos gramaticais.

(E)

tratar a língua como um fenômeno social, histórico e
ideológico.

(C)

Aprender como povos diversos se expressam de formas diversas.

(D)

Aprender a pensar, falar e agir exatamente como um
membro da cultura daquela língua.

(E)

Aprender apenas a conversar oralmente naquela língua.

_________________________________________________________

44.

De acordo com as metodologias atuais o ensino de língua
inglesa, na educação básica, é relevante pois
(A)

permite o acesso a civilizações, como a cultura inglesa e americana.

(B)

possibilita viajar por países falantes de língua inglesa.

(C)

permite conhecer o diferente e reconstruir identidades e culturas.

(D)

possibilita a realização do intercâmbio entre estudantes brasileiros e estrangeiros.

(E)

torna o aluno um falante de idiomas, ou seja, um
cidadão civilizado.

_________________________________________________________

39.

A leitura em voz alta
(A)

é a única forma verdadeira de leitura.

(B)

é importante para a leitura de todo tipo de texto
científico.

(C)

não serve para absolutamente nada.

(D)

é um recurso didático que ajuda no ensino da pronúncia.

(E)

deve se limitar apenas a textos ficcionais em língua
materna.

_________________________________________________________

45.

_________________________________________________________

40.

A repetição no ensino da língua estrangeira
(A)

contribui para a memorização e para o aluno sentir
a língua estrangeira, mas não é a única forma de
aprendizagem.

(B)

garante a aprendizagem já que a única forma de
aprender é imitar e memorizar.

(C)

prejudica a aprendizagem da língua.

(D)

serve apenas para a aprendizagem de algumas línguas estrangeiras e não para outras.

(E)

garante a compreensão de textos.

Quando se focaliza o produto e não a atividade social no
ensino-aprendizagem da língua estrangeira a ênfase recai
sobre

(A)

controlador da disciplina, visando garantir a aprendizagem.

(B)

avaliador da aprendizagem, testando os alunos ao
final de cada ano.

(C)

conhecedor do conteúdo, transmitindo o conhecimento correto.

(D)

mediador da aprendizagem, garantindo as condições
para produção de conhecimento.

(E)

modelo/exemplo para seus alunos, mostrando conhecimento, firmeza e pontualidade.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

41.

As metodologias atuais de ensino de línguas recomendam
que o papel do professor seja o de

46.

Um procedimento didático importante no ensino de línguas
estrangeiras é levar o aluno a reconhecer cognatos. Esse
procedimento é
(A)

característico do desenvolvimento da comunicação
oral por meio de ‘chats’.

(A)

um conceito de linguagem como interação imprevisível.

(B)

imprescindível no aprendizado da pronúncia correta
na leitura em voz alta.

(B)

a compreensão de gêneros textuais em situações
específicas.

(C)

(C)

a importância do contexto na linguagem.

utilizado para desenvolver a habilidade de leitura e
compreensão.

(D)

a interação entre a linguagem e seus usuários.

(D)

adequado porque contribui para a compreensão
correta da comunicação oral.

(E)

o ensino de tempos verbais, estruturas gramaticais e
vocabulário.

(E)

inadequado porque interfere na memorização dos
significados dos textos.
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Atenção: As questões de números 47 a 70 referem-se a
conhecimentos linguísticos da língua inglesa.
47.

53.

Policeman: ......

He was driving ...... fast that he had an accident.
(A)

less

(B)

more

(C)

much

(D)

many

(E)

so

(A)

Takes the next street on left.

(B)

Take the next street on the right.

(C)

Took the next street on the right.

(D)

If you take the street on his right.

(E)

Take the street in left.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

Carlos: Can you tell me how to get to the cinema?

54.

Luisa: My boyfriend has just lost his job.
Isabel: ...... now?

João: I prefer the Harry Potter films. The books are boring,
don’t you agree?

(A)

What will he do

Joana: No, I think the films are ...... the books.

(B)

What he does

(A)

worst

(C)

What does he

(B)

best

(D)

What will she do

(C)

as bad than

(E)

What is she doing

(D)

as good as

(E)

fewer than

_________________________________________________________

55.

I ...... English for five years.

_________________________________________________________

(A)

am study

49.

(B)

had study

(C)

have studied

(D)

studying

(E)

has studied

Alberto ...... TV when the phone rang.
(A)

was watching

(B)

watching

(C)

sees

(D)

watches

(E)

seeing

_________________________________________________________

56.

_________________________________________________________

50.

Paulo: Have you seen the film on Chico Buarque?
Mariana: No ......

12

taller as

(B)

taller than

I missed him.

(C)

as small

(B)

I lost him.

(D)

smaller

(C)

I missed it.

(E)

as taller like

(D)

I lost it.

(E)

I miss it.

_________________________________________________________

57.

(A)

After

(B)

Next

(C)

Then

(D)

Before

(E)

Soon

When they arrive in São Paulo, they ......

Rafael: I didn’t like the football game.
Claudio: ......

...... you leave the room, turn off the lights, please.

(A)

So did I.

(B)

So didn’t I.

(C)

Neither I liked.

(D)

No did I.

(E)

Neither did I.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

52.

(A)

(A)

_________________________________________________________

51.

Pedro is ...... his brother.

58.

Shop Assistant: Can I help you?
Client: Yes, I ......
(A)

would like to see a shirt.

(B)

would like see a shirt.

(C)

liking to see a shirt.

will have called us.

(D)

was liking see a shirt.

call we.

(E)

am liking seeing a shirt.

(A)

will phone us.

(B)

phoning us.

(C)

calling we.

(D)
(E)
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59.

Client: ......

65.

Shop Assistant: Yes? Can I help you?
(A)

Listen me!

(B)

Please listen me!

(C)

Excuse me!

(D)

Excuse you!

(E)

You are excusing me?

Where ...... your next vacation?
(A)

are you spending

(B)

did you spend

(C)

have you spent

(D)

have you been spending

(E)

you did spend

_________________________________________________________
_________________________________________________________

60.

66.

Mother: Where did you go last night?
Son: I ...... to a party.

hasn’t it

have go

(B)

hadn’t he

(B)

go

(C)

doesn’t he

(C)

went

(D)

hasn’t he

(D)

have be

(E)

haven’t you

(E)

were going

_________________________________________________________

67.

The athlete from Kenya won the medal. He was ......
runner in the competition.

“Grandma takes us to school everyday”. A reescrita correta dessa frase na voz passiva é
(A)

The school is taken by grandma everyday.

(A)

the faster

(B)

The school is taken up by us and grandma everyday.

(B)

the quicker

(C)

We’re taking grandma to school everyday.

(C)

the fastest

(D)

The school is taking us to grandma everyday.

(D)

quickest

(E)

We’re taken to school by grandma everyday.

(E)

faster than

_________________________________________________________

_________________________________________________________

62.

(A)

(A)

_________________________________________________________

61.

He enjoys Brazilian food. He has tried tapioca, ......?

68.

They are three young sisters, two of them are twins. Carla
is as old as Catherine; Lisa is ......
(A)

older than Carla and younger than Catherine.

(B)

the eldest.

(C)

the younger.

(D)

oldest than the others.

Carrie Fisher is the actress ...... plays Princess Leia in the
film.
(A)

which

(B)

who

(C)

whom

(D)

to whom

(E)

with which

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(E)

youngest than Carla.

69.

63.

Teresa: What do you usually do on Saturdays?
Renata: ......
(A)

I went to school.

(B)

I have never been there.

(C)

No, I don’t.

(D)

I do the homework.

(E)

She doesn’t.

In ......, it’s Fall in Brazil.

(A)

get out

(B)

get off

(C)

get down

(D)

get over

(E)

get up

_________________________________________________________

_________________________________________________________

64.

It was rush time and she couldn’t ...... the bus.

70.

Sergio: What time is your class?
Danilo: ......
(A)

On Wednesday.

(B)

By Christmas.

June, July and August

(C)

In the summer.

(D)

September, October and November

(D)

Everyday.

(E)

March, April and May

(E)

At 8.

(A)

December, January and February

(B)

November, December and January

(C)
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PROVA DISCURSIVA
Atenção:
Conforme Edital do Concurso, Capítulo IX, itens:
“9.6 Será atribuída nota zero à questão da Prova Discursiva − Estudo de Caso que: a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento
de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a
identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível. 9.7 O espaço para rascunho no Caderno de Provas é de preenchimento
facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva pela Banca Examinadora.
9.8 A Prova Discursiva − Estudo de Caso terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 a 50 (cinquenta) pontos, sendo
25 (vinte e cinco) pontos por questão. Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver pontuação igual ou superior a 25 (vinte e cinco) no somatório
dos pontos das duas questões.”

QUESTÃO 1
o

Os professores do 1 ano de ensino médio de uma escola estadual constatam que os alunos, em sua maioria, não possuem formação
básica mínima para os estudos de nível médio: não sabem pesquisar, não sabem escrever relatórios simples, desconhecem conceitos
básicos e não escrevem com correção gramatical nem de conteúdo.
Apresente duas propostas, com respectivas justificativas, de como um professor deveria atuar nesse cenário na resolução dos
problemas escolares.
(Utilize as linhas abaixo para rascunho)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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QUESTÃO 2
Descreva três contribuições da aprendizagem de língua inglesa no ensino fundamental e médio.
(Utilize as linhas abaixo para rascunho)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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