
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 40 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.

PROFISSIONAL DE APOIO À EDUCAÇÃO
INFANTIL

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

14/12/2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CENTRO DE SELEÇÃO

EDITAL nº 001/2014
C

O
N

C
U

R
S

O
 P

Ú
B

LI
C

O
 2

01
4

01 a 10

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa

Conhecimentos Específicos 11 a 40

Redação --



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                           PREFEITURA CALDAS NOVAS/2014

Leia o Texto 1 para responder às questões de 1 a 7.

Texto 1

Vida Móvel

São 6 da manhã e o despertador toca. Você rapidamente
liga a função soneca. Daí a 10 minutos a campainha soa
outra vez. Você pega o despertador, olha para as horas.
De repente você se vê refletido na tela e constata: o des-
pertador é seu celular. 
Antes mesmo que perceba, lá está você, ainda deitado,
com o celular na mão, o olho pregando, a garganta arra-
nhando. Sem se certificar se o dia está lindo, o pensa-
mento é único: conferir o que aconteceu na sua timeline
do Facebook nas últimas 6 horas. Afinal, de meia-noite
às 6 da manhã m-u-i-t-a coisa importante deve ter acon-
tecido. E como o celular já está na sua mão, ok, não cus-
ta  nada  verificar  o  e-mail,  o  Whatsapp e  o  Instagram
também. 10 minutos se passam e você ainda está dei-
tado, boquiaberto, olhando fixamente para a tela e acari-
ciando seu celular. My preciousss.
Essa cena faz parte da rotina de grande parcela  das
pessoas que acessa as redes sociais  e já aderiu aos
smartphones com conexão à internet.

Você dorme com ele, acorda com ele, de vez em quando
até sai pingando do banho para atendê-lo. Ele sabe de
toda a sua vida, é mais confidente que seu melhor ami-
go. 
Os dispositivos móveis,  devido à sua convergência de
mídias, há muito deixaram de ser simples telefones sem
fio e andam revolucionando nossas vidas, estando cada
vez mais onipresentes. 
Surgem  a  cada  instante  aplicativos  que  disputarão  a
atenção dos usuários, seja para otimização de tarefas,
jogos, lanterna ou calculadora. Está tudo lá, na palma da
mão. 

Do ponto de vista social, é cada vez mais comum o lan-
çamento de aplicativos que auxiliam e até mudam a vida
das  pessoas.  Como exemplos  pode-se citar  apps que
ajudam cegos  a  se locomoverem,  proporcionando  aos
mesmos uma maior liberdade, ou outros que colaboram
para o desenvolvimento de crianças com problemas de
fala. A lista é enorme e uma coisa é certa, os dispositivos
móveis carregam incontáveis benefícios. 

Apesar disso, vivemos uma eterna narração de cada ato
diário, como se isso fosse relevante. Deixamos de viver
o real, para saber quão massageado está o ego virtual. 
As telas são várias: computador, celular, tablet, TV...  E
aos poucos elas olham para a mesma direção: o ciberes-
paço. É recorrente o uso de diversas telas simultanea-
mente: o jovem assiste TV, conversa com um amigo no
notebook e lê as notícias do Twitter via celular. A aluna
anota a aula em um iPad, faz a atividade em um compu-
tador e... fotografa o quadro com as anotações do pro-
fessor. É o jeito multitask de ser, que organiza, desorga-
niza e vicia nossas vidas. 
As mudanças não param e inevitavelmente revolucionam
o comportamento humano. 
Foi assim no passado. 
Será assim no futuro. O que nos espera?

COHEN, Suzana. Disponível em: <http://www.minasmarca.com/plus/modu-
los/noticias/ler.php?cdnoticia=19428#.VFY3nzTF-dk>. Acesso em: 20 out. 
2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Texto 1 é definido como uma crônica, porque se baseia,
predominantemente, na

(A) argumentação de um ponto de vista.

(B) reflexão sobre o cotidiano.

(C) narração detalhada de fatos.

(D) ilustração de ensinamento moral.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A progressão temática do texto é sustentada pelo efeito de

(A) surpresa.

(B) indiferença.

(C) humor. 

(D) irritação.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciado que evidencia o efeito de sentido que faz pro-
gredir o texto é:

(A) “A lista é enorme e uma coisa é certa, os dispositivos
móveis carregam incontáveis benefícios."

(B) "Do ponto de vista social, é cada vez mais comum o
lançamento de aplicativos que auxiliam e até mudam
a vida das pessoas."

(C) "As mudanças não param e inevitavelmente revoluci-
onam o comportamento humano.”

(D) "De repente você se vê refletido na tela e constata: o
despertador é seu celular."

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho "A aluna anota a aula em um iPad, faz a ativida-
de em um computador e... fotografa o quadro com as ano-
tações do professor", as reticências indicam:

(A) dúvida.

(B) suspense.

(C) impaciência.

(D) desinteresse.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico predominante na construção da argu-
mentação no texto é:

(A) enumeração de ideias.

(B) repetição de frases.

(C) composição de palavras.

(D) reduplicação de morfemas.
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No enunciado "Afinal, de meia-noite às 6 da manhã m-u-i-
t-a coisa importante deve ter acontecido", a soletração da
palavra "muita" tem o objetivo de 

(A) destacar a ideia.

(B) esclarecer a palavra.

(C) produzir ironia.

(D) chamar atenção.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tratar da relação das pessoas com as tecnologias e o
mundo virtual, o celular é 

(A) desmitificado.

(B) sacralizado.

(C) desmaterializado.

(D) personificado.

Leia o Texto 2 para responder às questões 8 e 9.

Texto 2

Disponível em: 
<http://tecciencia.ufba.br/milly/olaa-que-bom-que-voce-veio/charge-sobre-
desigualdade-social>. Acesso em: 27 out. 2014.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática central abordada no cartum é 

(A) a dependência tecnológica dos jovens.

(B) o destaque dos polos das diferenças sociais.

(C) a ênfase no exagero das distinções de gênero e raça.

(D) o apego das pessoas à comunicação virtual.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso discursivo que faz progredir o tema, no cartum,
por meio da articulação entre verbal e não verbal, é a:

(A) metonímia.

(B) retomada.

(C) metáfora.

(D) comparação.

Leia o Texto 3 para responder à questão 10.

Texto 3

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/dados/charges/index.html>. Acesso
em: 27 out. 2014.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No cartum, é estabelecida a interação entre uma persona-
gem  afro-brasileira  e  outra  indígena.  Na  pergunta  feita
pela  personagem  afro-brasileira,  a  escolha  da  segunda
pessoa do singular tem o objetivo de caracterizar

(A) o uso de uma variedade linguística  de  uma dada
região do país.

(B) um padrão linguístico inadequado para aquela situa-
ção de comunicação.

(C) o emprego de uma forma em desuso na coloquialida-
de atual.

(D) um estilo de linguagem próprio dos contextos íntimos
de interação.
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto.

[...]  Eram criados,  em 1875 no Rio  de  Janeiro  e em
1877 em São Paulo, os primeiros jardins de infância [...]
Nesse período a preocupação com os menores das ca-
madas sociais mais pobres também era frequente na
imprensa e nos debates legislativos [...] observava-se o
fortalecimento de um movimento de proteção à infância
que partia  de uma visão preconceituosa sobre a po-
breza, defendendo um atendimento caracterizado como
dádiva aos menos favorecidos.

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de.  Educação Infantil: fundamen-
tos e métodos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 93.

No momento apresentado no texto já aparecem algumas
posições históricas relativas à educação infantil que iriam
se estender até hoje. Essas posições podem ser resumi-
das assim:

(A) o assistencialismo e uma educação compensatória às
crianças desfavorecidas socialmente.

(B) a alfabetização e escolarização precoces de crianças
desfavorecidas socialmente.

(C) o atendimento igualitário às crianças das diferentes
camadas sociais brasileiras.

(D) o prejuízo à unidade familiar pela retirada precoce da
criança do ambiente doméstico.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na década de 1930, o higienismo, a filantropia e a pueri-
cultura dominaram a perspectiva de educação das crian-
ças pequenas. Nesse sentido, o atendimento às crianças
fora da família era vinculado a questões de

(A) proteção social.

(B) educação.

(C) saúde.

(D) habitação.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal de 1988 reconhece a educação em
creches e pré-escolas como um direito da criança e um
dever do Estado a ser cumprido pelos sistemas de ensino,
o que representa uma conquista. 

Leia o trecho da Constituição a seguir.

O dever do Estado com a educação será efetivado medi-
ante a garantia de: [...]
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade [...]

BRASIL. Constituição Brasileira, artigo 208, 1988.

Essa conquista foi possível graças

(A) aos  movimentos  agrário  e  religioso  da  década  de
1980, que incentivaram a criação de creches no país.

(B) às lutas pela democratização da escola pública e à
pressão  dos  movimentos  sociais  e  feministas  por
mais creches.

(C) às mobilizações da parcela mais rica da população
que dependia das creches para o atendimento às cri-
anças.

(D) às  reivindicações  dos  educadores  brasileiros  que
passavam por uma situação de desemprego estrutu-
ral na década de 1980.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o excerto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional.

A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da crian-
ça até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psi-
cológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.

BRASIL. Lei n. 9394/1996, artigo 29.

Essa lei fundamental para a educação brasileira aponta a
necessidade de que se efetive, na educação infantil, o tra-
balho pedagógico com base em duas dimensões:

(A) higienizar e socializar.

(B) disciplinar e treinar.

(C) amar e respeitar.

(D) cuidar e educar.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_PROFISSIONAL_APOIO_EDUCAÇÃO_INFANTIL
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto.

O que pode ser erigido como marco maior de todo o pro-
cesso de educação infantil é o trabalho de formação para
a cidadania. Ser cidadão significa ser tratado com urbani-
dade e aprender a fazer o mesmo em relação às demais
pessoas, ter acesso a formas mais interessantes de co-
nhecer e aprender e enriquecer-se com a troca de expe-
riências com outros indivíduos. Isso implica tomar cons-
ciência de problemas coletivos e relacionar a experiência
da própria comunidade com o que ocorre em outros con-
textos. A educação para a cidadania inclui aprender a to-
mar a perspectiva do outro e ter consciência dos direitos
e deveres próprios e alheios. 

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de. Educação Infantil:  fundamentos
e métodos. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2010. p.52.

Educar para a cidadania, nessa perspectiva, envolve

(A) a ampliação das atitudes egoístas das crianças.

(B) a preservação do individual em detrimento do coletivo.

(C) o cultivo à tolerância e o combate a preconceitos.

(D) a criação de formas não verbais de resolução de confli-
tos.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8069/1990, Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), “é dever da família, da comunida-
de, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referen-
tes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao espor-
te, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitá-
ria.”

Essa garantia  de  prioridade à  criança e  ao  adolescente
compreende

(A) a primazia de atendimento nos serviços privados em
geral.

(B) a  preferência  para  receber  proteção  e  socorro  em
quaisquer circunstâncias.

(C) a preferência para receber punição em situação de
desacato à legislação.

(D) o privilégio da escolarização profissional precoce.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Estatuto da Criança e do Adolescente indica que, em
caso de maus-tratos envolvendo seus alunos, as institui-
ções de educação devem informar o caso ao

(A) Conselho de Assistência Social.

(B) Conselho de Controle Social do Bolsa Família.

(C) Conselho Municipal de Educação.

(D) Conselho Tutelar.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O direito  à  liberdade  da criança e  do  adolescente,  que
compete, entre outros, às instituições de educação infantil,
se reflete no ato de:

(A) brincar, praticar esportes e divertir-se.

(B) participar da vida familiar e comunitária.

(C) participar da vida política, na forma da lei.

(D) participar de culto religioso.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto.

A fala da criança é tão importante quanto a ação para atin-
gir um objetivo. As crianças não ficam simplesmente falan-
do o que elas estão fazendo; sua fala e ação fazem parte
de uma mesma função psicológica complexa, dirigida para
a solução do problema em questão. Quanto mais comple-
xa a ação exigida pela situação e menos direta a solução,
maior a importância que a fala adquire na operação como
um todo. Às vezes a fala adquire uma importância tão vital
que, se não for permitido o seu uso, as crianças pequenas
não são capazes de resolver a situação. 
VIGOTSKY, Lev Semenovich.  A formação social da mente:  o desenvolvi-
mento dos processos psicológicos superiores. 7. ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2007. p.13.

Essas observações de Vigotsky levam à conclusão de que
as crianças

(A) são incapazes de ir além do seu campo visual para
resolverem questões do cotidiano.

(B) utilizam a fala de maneira desordenada e desneces-
sária na resolução de problemas.

(C) resolvem suas tarefas práticas com a ajuda da fala,
assim como dos olhos e das mãos. 

(D) solucionam  problemas  de  maneira  desordenada  e
manipulativa.
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto.

Os pequenos recebem cuidado e atenção e têm espaço
para explorar, brincar e se conhecer. Em sala, têm à dis-
posição brinquedos e materiais que incentivam a expres-
são artística e estimulam a imaginação. No parque, se di-
vertem pisando na areia. Mesmo sem saber ler, manusei-
am livros. Muitas vezes, nem conseguem falar e já estão
"cantando" cantigas de roda e seguindo a coreografia. As-
sim é o dia das crianças de até 3 anos nas boas creches
do país. 
Essas atividades compõem os conteúdos desse nível da
Educação Básica. […] "Todas essas experiências que fa-
zem parte da rotina devem ser organizadas em um currí-
culo de forma a proporcionar o desenvolvimento de habi-
lidades, como andar, e a aprendizagem de aspectos cul-
turais, como o hábito da leitura", diz Beatriz Ferraz, con-
sultora em Educação Infantil e coordenadora da Escola de
Educadores, em São Paulo. O conhecimento, nessa fase,
se dá basicamente por meio da ação, da interação com os
colegas e os adultos, da brincadeira, da imaginação e do
faz de conta. "Não se trata, portanto, de escolarizar as cri-
anças  tão  cedo,  mas  de  apoiá-las  em seu  desenvolvi-
mento", ressalta Beatriz.

NOVA ESCOLA. As crianças têm muito o que aprender na creche. São
Paulo, Abril, 2013.

O texto evidencia que o desenvolvimento infantil acontece
quando 

(A) o adulto oferece às crianças um atendimento individu-
alizado e direcionado aos conteúdos escolares.

(B) as crianças começam a falar, pois só então são capa-
zes de interagir com as demais.

(C) os educadores omitem sua participação nas ativida-
des desenvolvidas pelas crianças.

(D) as crianças são envolvidas em atividades práticas de
leitura, canto e brincadeiras.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o poema a seguir.

No quintal a gente gostava de brincar com palavras mais
do que bicicleta.

Principalmente porque ninguém possuía bicicleta.
A gente brincava de palavras descomparadas. Tipo as-

sim:
O céu tem três letras
O sol tem três letras

O inseto é maior.
O que parecia um despropósito
Para nós não era despropósito.

BARROS, Manoel de. Brincadeiras, X. Campinas: Autores Associados,
2003. p.41.

Nesse fragmento  de  Manoel  de  Barros,  as  brincadeiras
com as palavras aparecem como parte do que ele fazia no
quintal.  As palavras são parte  de  inúmeras  brincadeiras
das crianças. A linguagem, nesse caso, aparece como

(A) uma estratégia utilizada pelas  crianças para se es-
conderem dos adultos.

(B) um instrumento de ação e de mediação entre o sujei-
to e o mundo.

(C) um conjunto sem sentido de expressões, desvincula-
das do pensamento.

(D) um sistema simbólico divergente do desenvolvimento
cognitivo.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Corsino (2009), na educação infantil é pre-
ciso dar importância às falas das crianças, entendendo-as
como suas formas particulares de ver, de sentir e de orga-
nizar o mundo que as cerca. Nessa direção, é fundamental
que os educadores de crianças pequenas

(A) escutem o que as crianças têm a dizer e proponham
situações  em que possam narrar  suas  histórias  de
vida.

(B) ensinem as crianças a falar a língua padrão e a utili-
zar a norma culta em seus relatos.

(C) direcionem a fala das crianças para aquilo que se es-
pera que elas comuniquem aos colegas e às famílias.

(D) ignorem as falas espontâneas das crianças, uma vez
que elas se comunicam com ineficiência.
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto.

O brincar abre para a criança múltiplas janelas de inter-
pretação, compreensão e ação sobre a realidade. Nele,
as coisas podem ser outras, o mundo vira do avesso, de
ponta-cabeça, permitindo à criança descolar-se da reali-
dade imediata e transitar por outros tempos e lugares, in-
ventar e realizar ações/interações com a ajuda de gestos,
expressões e palavras, ser autora de suas histórias e ser
outros,  muitos  outros:  pai,  mãe,  cavaleiro,  bruxa,  fada,
príncipe, sapo, cachorro, trem, condutor, guerreiro, super-
herói... São tantas possibilidades quanto é permitido que
as crianças imaginem e ajam guiadas pela imaginação,
pelos significados criados, combinados e partilhados com
os parceiros de brincadeira. Sendo esses outros, definin-
do outros tempos, lugares e relações, as crianças apren-
dem a olhar e compreender o mundo e a si mesmas de
outras perspectivas. 

BORBA, Ângela Meyer.  A brincadeira  como experiência de cultura.  In:
CORSINO, Patrícia.  Educação Infantil: cotidiano e políticas. Campinas:
Autores Associados, 2009. p. 70.

Do texto conclui-se que a brincadeira favorece o desenvol-
vimento da criança, porque

(A) faz com que ela fuja da realidade e dos problemas do
cotidiano, protegendo-a do estresse. 

(B) permite que ela vá além de seu próprio mundo, ensi-
nando-a a olhar a realidade de diferentes perspecti-
vas.

(C) limita-se ao mundo da imaginação, que é próprio da
criança e o único no qual ela deve interagir.

(D) é lúdica, divertida e por isso supõe despreocupação
com regras e convivência social.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que as crianças pequenas representam um grupo
etário vulnerável a vários riscos e doenças que podem ser
prevenidos e controlados. Alguns cuidados adequados po-
dem prevenir doenças e riscos à integridade infantil. Nes-
sa perspectiva,  pode-se compreender  que as  condições
de saúde das crianças pequenas

(A) estão desvinculadas do planejamento pedagógico.

(B) são meramente biológicas e de natureza inevitável.

(C) são condições também sociais e de natureza modifi-
cável. 

(D) dizem respeito  exclusivamente  aos  profissionais  da
saúde.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  Educação  Infantil,  alguns  procedimentos  são  funda-
mentais para se criar um ambiente produtivo de aprendiza-
gem e convivência. Pode-se citar como exemplo desses
procedimentos:

(A) separar as crianças para que tenham a menor possi-
bilidade possível de contato entre elas e, com isso,
não venham a se machucar.

(B) dispor os brinquedos e livros no alto da sala para que
as crianças não os estraguem.

(C) fornecer  ambiente  organizado  e tranquilo,  que leve
em conta a movimentação das crianças e apresentar
regras com clareza.

(D) estabelecer normas rígidas de conduta e fiscalizar as
crianças para que sejam cumpridas.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a
Educação  Infantil,  “cuidar  da  criança  é,  sobretudo,  dar
atenção a ela como pessoa que está num contínuo cresci-
mento e desenvolvimento, compreendendo sua singulari-
dade, identificando e respondendo às suas necessidades”
(RCNEI, 1998:25).

Nessa perspectiva, são ações próprias do cuidar:

(A) planejar  atividades  de leitura,  escrita  e  matemática
para as crianças.

(B) permitir que as crianças realizem as ações de higiene
sozinhas. 

(C) intervir junto às crianças no momento das brincadei-
ras com os colegas.

(D) orientar o momento do banho, das refeições e da hi-
giene pessoal das crianças.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As crianças são o ponto de partida do trabalho pedagógico
e a educação é uma possibilidade de ampliação das expe-
riências da criança. Por isso, para planejar é necessário

(A) improvisar o trabalho na sala de aula, garantindo es-
pontaneidade no processo de aprendizagem.

(B) observar a rotina dos adultos, pois estes devem ser o
parâmetro do planejamento.

(C) desconsiderar a opinião e preferência das crianças,
para construir a imparcialidade pedagógica.

(D) escutar a criança para poder planejar uma ação que
amplie as suas possibilidades.
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de planejamento e avaliação na educação in-
fantil requer envolvimento de quem trabalha com as crian-
ças e faz o acompanhamento diário de suas conquistas,
avanços  e  dificuldades.  Nesse  processo,  o  instrumento
básico utilizado é o

(A) ECA.

(B) material didático.

(C) registro.

(D) diagnóstico especializado.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Oliveira (2010), a avaliação educacional requer
um olhar sensível e permanente do professor para com-
preender as crianças e responder adequadamente ao aqui
e agora de cada situação.  [...]  A finalidade da avaliação
não é excluir, mas exatamente o contrário: incluir as crian-
ças  no  processo educacional  e assegurar-lhes  êxito em
sua trajetória escolar. Dessa maneira, o propósito da avali-
ação na educação infantil é o de

(A) garantir o pleno desenvolvimento da criança.

(B) evidenciar a aprovação ou reprovação da criança.

(C) modificar o comportamento natural da criança.

(D) omitir o conhecimento científico à criança.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo avaliativo na educação infantil, é fundamental
considerar que

(A) a classificação das crianças é necessária e desejável,
pois há que considerar indicadores externos.

(B) o registro do professor é definitivo e inviolável, pois
ele é o especialista na área.

(C) as análises são provisórias,  pois  as  crianças estão
em constante processo de mudança.

(D) os modelos avaliativos devem, sobretudo, evidenciar
os  obstáculos  do  processo  de  desenvolvimento  da
criança.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A motricidade desenvolve-se por meio da manipulação de
objetos de diferentes formas, cores, volumes, pesos e tex-
turas. Ao alterar sua colocação postural conforme lida com
esses  objetos,  variando  as  superfícies  de  contato  com
eles, a criança trabalha diversos segmentos corporais com
contrações musculares de diferentes intensidades. Nesse
esforço, ela se desenvolve (OLIVEIRA, 2010, p. 152).

Considerando o  que a  autora  destaca,  pode-se  concluir
que os agentes educativos favorecem o desenvolvimento
da motricidade infantil, quando

(A) controlam com rigor o contato da criança com objetos
e ambientes que são externos a ela, protegendo-a de
experiências ruins.

(B) organizam o ambiente educativo de forma a possibili-
tar à criança o contato com diferentes objetos, mate-
riais, brinquedos e espaços à sua volta.

(C) desprezam os desejos e as preferências da criança
no ambiente educativo, guiando-a em seu desenvolvi-
mento de acordo com o que eles consideram melhor.

(D) utilizam  mecanismos  e  instrumentos  próprios  para
proibir  a  movimentação exagerada das crianças no
ambiente educativo.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A educação especial é uma necessidade para o avanço da
democracia brasileira.  Considerada como modalidade de
ensino, deve fortalecer-se na perspectiva da educação pú-
blica. Sua prioridade, portanto, quando se foca a educação
infantil, é realizar-se na

(A) educação regular,  atendendo às crianças com defi-
ciências nas creches e pré-escolas em geral. 

(B) educação especializada, atendendo às crianças com
deficiências em escolas específicas para este públi-
co.

(C) educação no campo, atendendo às crianças com de-
ficiências em ambientes naturais e arborizados.

(D) educação para a família, prestando orientações aos
pais  das  crianças  com  deficiências,  almejando  um
atendimento domiciliar.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A representação da criança com algum tipo de deficiência
como alguém que deveria ser ensinado em separado das
outras  foi  historicamente  construída.  Com o  tempo,  as
modificações em muitas concepções que davam suporte
ao modelo acima contribuíram para a construção histórica
de outra concepção, que indagou qual deveria ser o me-
lhor contexto de aprendizagem e desenvolvimento para
essa criança. 
OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e
métodos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 251.

Atualmente, considera-se que as crianças com necessida-
des educativas especiais são, antes de tudo, crianças e,
portanto, devem

(A) conviver entre iguais, em salas específicas, mas em
escola regular, com ambiente natural.

(B) ser  mantidas  isoladas,  interagindo  em  um  mesmo
grupo, em ambientes controlados por especialistas.

(C) ser mantidas com as famílias a maior parte do tempo,
em ambientes menos complexos que o habitual.

(D) conviver  com  as  outras  em  ambientes  cotidianos,
com sua complexidade habitual.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que diz respeito às metodologias de ensino e os recursos
diferenciados que assegurem êxito na tarefa de atingir os ob-
jetivos curriculares básicos propostos às crianças com neces-
sidades educativas especiais, é preciso

(A) repensar os espaços existentes e construir barreiras
arquitetônicas.

(B) utilizar sistemas simbólicos alternativos e inferioriza-
dos.

(C) oferecer ambiente organizado, programações diferen-
ciadas e material pedagógico diversificado.

(D) centrar na intervenção pedagógica fundamentada no
modelo compensatório de educação especial.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na educação infantil, deve-se trabalhar a figura do educa-
dor como alguém atento às manifestações da criança para
auxiliá-la  a  analisar,  comparar,  generalizar  e  sintetizar.
Chamar a atenção da criança para certos aspectos das si-
tuações  e  procurar  responder  às  suas  indagações  de
modo  atencioso,  indicando-lhe  certos  sentidos  que  são
parte de um conjunto de explicações sobre o mundo, são
formas de o educador formar na creche e pré-escola uma
comunidade de aprendizes mais curiosos e reflexivos. 

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e
métodos. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

O que se destaca neste texto é a necessidade de os edu-
cadores infantis assumirem a postura de

(A) fiscalizadores da aprendizagem das crianças.

(B) mediadores da aprendizagem das crianças.

(C) controladores da aprendizagem das crianças.

(D) pesquisadores da aprendizagem das crianças.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Foi publicada no fim de julho a quinta edição do Relatório
“As desigualdades na escolarização no Brasil” [...] Um caso
bem-sucedido tem sido o da educação infantil, cujo cresci-
mento é notável, em especial nos grupos mais vulneráveis.
Como se sabe, os estímulos cognitivos e sociais nessa ida-
de são cruciais para o sucesso educacional de longo prazo.
O percentual de crianças de 4 a 5 anos de idade que vão à
escola passou de 62,7% em 2005, para 78,2% em 2012. No
campo foi de 44,5% para 66,7%, e, nas cidades, de 67,6%
para 80,7%.

FOLHA DE S. PAULO, São Paulo, ago. 2014.

O crescimento significativo da educação infantil citado no
texto é fruto

(A) da inclusão das crianças de 4 e 5 anos no ensino fun-
damental obrigatório.

(B) do aumento no número de escolas de educação in-
fantil da rede privada. 

(C) da desobrigação das famílias em matricular suas cri-
anças em creches e pré-escolas.

(D) da inclusão dessa faixa etária, de 4 e 5 anos, como
etapa obrigatória da educação básica.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em setembro de 2013, o jornal  Folha de S. Paulo publicou
uma matéria intitulada “Veja o que observar ao visitar uma
escola de educação infantil”. Nessa matéria, o jornal destaca
a figura a seguir para indicar o que seria importante observar
na estrutura de uma instituição escolar. Analise-a. 

De acordo com a  indicação da matéria da  Folha de S.
Paulo, é fundamental que as instituições de educação in-
fantil possibilitem em sua arquitetura

(A) a movimentação e autonomia das crianças pelo es-
paço; a segurança física e psicológica e o incentivo à
brincadeira como atividade principal da infância.

(B) a restrição das crianças a espaços apropriados; a se-
gurança alimentar e o incentivo à leitura e à escrita
precoces.

(C) a  ambientação  das  crianças  em  espaços  próprios
para os adultos; a fiscalização da higiene e o incenti-
vo à fuga da realidade.

(D) a diminuição da mediação pedagógica junto às  cri-
anças; a restrição das aprendizagens aos conceitos
científicos e o incentivo ao desapego da família.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  os  Referenciais  Curriculares  Nacionais  para  a
Educação Infantil, ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e
movimentos, as crianças também se apropriam do repertó-
rio da cultura corporal na qual estão inseridas. Dessa ma-
neira, as instituições de educação infantil devem oferecer
um ambiente físico e social onde as crianças

(A) possam demonstrar confiança e, ao mesmo tempo,
medo, como garantia de sua segurança.

(B) se percebam como sujeitos e se abram a um programa
de disciplina e restrição do corpo e dos movimentos.

(C) se sintam protegidas e, acolhidas e ao mesmo tempo,
seguras para arriscar e vencer desafios.

(D) sejam  acolhidas  por  profissionais  especializados  que
garantam o distanciamento do universo da brincadeira.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A educação infantil,  ao promover experiências significati-
vas de aprendizagem da língua, por meio de um trabalho
com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos es-
paços de ampliação das capacidades de comunicação e
expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças.
Essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento gra-
dativo das capacidades associadas às quatro competên-
cias linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever.

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Vol.3.

O texto mostra que o objetivo da educação infantil com re-
lação à aprendizagem da linguagem oral e escrita é o de

(A) garantir às crianças o contato com as letras e as sí-
labas, a fim de alfabetizá-las de acordo com as nor-
mas gramaticais. 

(B) construir para as crianças o acesso ao mundo letra-
do, possibilitando que se distanciem de seu contexto
sociocultural.

(C) suprimir  os  conhecimentos  relacionados  à  fala  e  à
escrita, dando ênfase no desenvolvimento da brinca-
deira e da motricidade.

(D) possibilitar às crianças o contato e o desenvolvimento
de  diferentes  formas  de  expressão  da  linguagem,
sem o esforço da alfabetização sistemática. 
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A creche, no Brasil, representa ainda hoje, nos discursos
oficiais e nas práticas existentes no seu interior, dois po-
los distintos e, por vezes, antagônicos: o primeiro diz res-
peito ao vínculo com o trabalho assistencial, modelo que
embasou as iniciativas públicas e privadas de atendimen-
to à criança pobre, caracterizando a maioria dos estabele-
cimentos como depósitos de crianças; o segundo refere-
se ao exemplo de conquista do movimento popular e às
reivindicações dos grupos feministas em torno da aposta
de um atendimento de qualidade.

NUNES, Maria Fernanda Rezende; CORSINO, Patrícia. A institucionalização
da infância: antigas questões e novos desafios. In: CORSINO, Patrícia (Org.).
Educação infantil: cotidiano e políticas. Campinas: Autores Associados, 2009.
p. 22.

Por meio do texto, é possível perceber que, nas institui-
ções de educação infantil,

(A) prevalecem as práticas higienistas com a criança pobre.

(B) convivem, simultaneamente, antigas e novas práticas.

(C) são atendidas prioritariamente as crianças de classes
sociais privilegiadas.

(D) prevalece o trabalho burocrático e de qualidade.
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REDAÇÃO
Instruções

Para escrever seu texto, você deve escolher um dos gêneros apresentados nas propostas de
redação. O tema é único para as duas propostas. Seu texto deve ser de caráter dissertativo. A
fuga do tema e também a cópia  da coletânea anulam a redação.  A leitura  da coletânea é
obrigatória.  Ao utilizá-la,  você não deve copiar  trechos ou frases.  Quando for necessária,  a
transcrição deve estar a serviço do seu texto. 

Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:     Há uma fórmula para a conquista do sucesso pro fissional?

Coletânea

1. Fazer o que se gosta

Stephen Kanitz 

[...] O que seria de nós se ninguém produzisse sapatos e meias, só porque alguns membros da
sociedade só querem "fazer o que gostam"? Pediatras e obstetras atendem às 2 da manhã.
Médicos e enfermeiras atendem aos sábados e domingos não porque gostam, mas porque isso
tem de ser feito. 
[...] Curta o prazer da excelência, o prazer estético da qualidade e da perfeição. 
Aliás, isso não é um conselho simplesmente profissional, é um conselho de vida. 
[...] Se quiser procurar algo, descubra suas habilidades naturais, que permitirão que realize seu
trabalho com distinção e o colocarão à frente dos demais. Muitos profissionais odeiam o que
fazem porque não se prepararam adequadamente,  não estudaram o suficiente,  não sabem
fazer aquilo que gostam, e aí odeiam o que fazem malfeito. 
Sempre fui um perfeccionista. Fiz muitas coisas chatas na vida, mas sempre fiz questão de
fazê-las bem feitas. Sou até criticado por isso, porque demoro demais, vivo brigando com quem
é incompetente,  reescrevo  estes  artigos  umas  quarenta  vezes  para  o  desespero  de  meus
editores, sou superexigente comigo e com os outros. 
Hoje, percebo que foi esse perfeccionismo que me permitiu sobreviver à chatice da vida, que
me fez gostar das coisas chatas que tenho de fazer. 
Se  você  não  gosta  de  seu  trabalho,  tente  fazê-lo  bem feito.  Seja  o  melhor  em sua  área,
destaque-se  pela  precisão.  Você  será  aplaudido,  valorizado,  procurado,  e  outras  portas  se
abrirão. Começará a ser até criativo, inventando coisa nova, e isso é um raro prazer. 
Faça seu trabalho malfeito e você odiará o que faz, odiando a sua empresa, seu patrão, seus
colegas, seu país e a si mesmo. 
Disponível em: < http://veja.abril.com.br/241104/ponto_de_vista.html>. Acesso em: 11 out. 2014. 

2.  O que nos motiva?

Nosso cérebro foi desenvolvido para ser mais facilmente estimulado do que satisfeito. O que
teve uma lógica evolutiva: as criaturas que se contentam com pouco tendem a se acomodar
sobre a busca de comida ou um abrigo melhor e, assim, ter uma expectativa de vida menor. A
natureza nos presenteou, então, com a insaciável capacidade de descobrir,  explorar, querer
mais.  Jaak  Panksepp,  neurocientista  da  Universidade  de  Washington,  passou  décadas
mapeando cérebros de animais para concluir que aquilo que conhecíamos como sistema de
prazer não produzia tanto prazer assim. No livro Affective Neuroscience (Neurociência Afetiva,
sem edição no Brasil), Panksepp afirma que o motor da nossa motivação está muito mais em
buscar do que se realizar. É esse impulso que nos faz sair todo dia da cama — ou da toca. Em
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seus estudos, ele comprovou que mamíferos preferem procurar comida a encontrá-la de uma
forma fácil.  E  que  os  seres  humanos,  muitas  vezes,  sentem mais  excitação  antes  do  que
durante  o  sexo.  Chamar  de  “prazer”  esse  estado  que  rege  nossas  motivações  parecia
inadequado; Panksepp então adotou a expressão “busca”.
 A palavra tem ainda mais sentido agora que nos acostumamos a ver barras de busca em todas
as telas. Outro fator que acentua a necessidade de checar a rede de 5 em 5 minutos é o que os
estudiosos  do  comportamento  virtual  chamam  de  Fomo  (sigla  para  Fear  of  Missing  Out),
síndrome  do  medo  de  ficar  por  fora  do  que  acontece.  “Fomo  é  um grande  motivador  do
comportamento nos dias de hoje”, diz a co-fundadora da rede social de fotos Flickr, entre outros
sites, Caterina Fake — o nome dela é esse mesmo.
Na ânsia de saber o que os amigos estão fazendo ou o que estão comentando na rede, agimos
como os ratos do estudo que abriu o texto.
A verdade é que a tecnologia alterou muitos dos comportamentos humanos. “Coloque uma
criança para jogar videogame durante a manhã e, à tarde, a leve para a aula bem tradicional.
Não é de se estranhar que ela se sinta entediada”, diz o neurologista Marco Antônio Arruda,
diretor do Instituto Glia e especialista em déficit de atenção. A busca pela recompensa diante
dos olhos em vez dos ganhos mais para a frente explica a troca compulsiva de faculdades, a
flutuação de empregos, a “crise dos 25 anos”. A vida moderna, como os entorpecentes e o
estresse, motiva muito mais o querer do que o gostar. Com tantas opções disponíveis, fica mais
difícil  saber  qual  é  o  seu  caminho.  Para  nossa  sorte,  o  mundo  moderno  trouxe  rotas
alternativas.
Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/revista/Common/0ERT236569-17773,00.html>. Acesso em: 11 out. 2014. [Adaptado].

3.

Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/07/23/21/>. Acesso em: 11 out. 2014.

4. Agulha no palheiro
 
Um estudo feito na Universidade do Kansas mostrou que crianças que crescem em classes
sociais mais baixas ouvem, em média, 32 milhões de palavras a menos nos primeiros 4 anos de
vida do que seus colegas abastados (sim, alguém contou). Além disso, elas são expostas a um
vocabulário menos variado e não são incluídas nas conversas "de adulto". Isso pode não ter
consequências  diretas  na  inteligência  das  crianças,  mas  tem  na  maneira  como  elas  se
relacionam com as pessoas. 
Ter habilidade social, aliás, é fator determinante para ser bem-sucedido. E é esse o elemento
que  foge  das  estatísticas  da  ciência.  Em  áreas  em  que  os  mais  talentosos  são  sempre
recompensados, como nos esportes ou na música, a regra das 10 mil horas e a importância da
persistência fazem sempre sentido. Mas, em ambientes onde a competição é velada, como nos
escritórios, o talento pode facilmente ficar em segundo plano – e perder importância para o tête-
à-tête,  as famosas afinidades.  "A personalidade de uma pessoa afeta não só a escolha do
trabalho mas, mais importante, quão bem-sucedida ela vai ser na carreira", diz Timothy Judge,
especialista em carreira e personalidade da Universidade da Flórida. Timothy revisou 3 estudos
longitudinais de personalidade que acompanharam a carreira de mais de 500 pessoas e chegou
a conclusões interessantes. Pessoas autoconscientes, racionais e que pensam antes de agir
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costumam ganhar mais e subir mais cargos. Já quem é extrovertido e emocionalmente estável é
mais feliz. Para o pesquisador, depois de anos observando as pesquisas, subir de status pode
ser importante, mas o fator mais determinante para o sucesso ainda é sentir-se realizado. "Se a
pessoa está infeliz no trabalho, tem de descobrir o que está atrapalhando. Senão o sucesso não
vem mesmo."

Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/sucesso-584272.shtml>. Acesso em: 13 out. 2014. [Adaptado].

5. 

Os resultados dos estudos acadêmicos sobre a beleza são reforçados pelos sinais que chegam
do  mercado.  Uma  pesquisa  realizada  no  ano  passado  pela  revista  Newsweek com  202
profissionais de recursos humanos nos Estados Unidos (que falaram sem ser identificados)
deixou claro que, apesar do discurso politicamente correto, na vida real a aparência vem logo
atrás da experiência e da autoconfiança como critério de contratação – à frente da escolaridade.
Para 57% dos recrutadores ouvidos pela pesquisa, um candidato “qualificado, mas feio” teria
problemas para se empregar. Metade deles “aconselhou” as pessoas que buscam trabalho a
gastar tanto tempo cuidando da aparência quanto do currículo. “Não existe neutralidade diante
da  beleza”,  diz  o  psiquiatra  brasileiro  Frederico  Porto,  que  trabalha  na  consultoria  DBM,
especializada em gestão e recursos humanos. “É um reflexo automático ter boa impressão em
relação aos belos.”
Em  tese,  a  lógica  do  mercado  e  os  efeitos  punitivos  da  competição  deveriam  inibir  a
discriminação em favor das pessoas bonitas, mas não é isso que acontece. “Mesmo no topo da
pirâmide  empresarial,  aparência  e  boas  maneiras  fazem  diferença”,  diz  Hakim.  Existe  um
adicional  de  beleza  que  é  pago  por  toda  parte,  indiscriminadamente.  Por  quê?  Ninguém
consegue explicar ao certo, mas as pessoas parecem sentir-se melhor na presença de seres
humanos  bonitos.  Eles  criam  uma  sensação  de  bem-estar  ao  redor  que  pode  afetar
positivamente  a  produtividade.  Mas  isso  é  apenas  teoria.  Hamermesh  diz  que  ninguém
conseguiu aferir se o investimento em beleza é realmente eficaz – mas isso, como a pesquisa
da  Newsweek constatou, não impede as empresas de seguir contratando e pagando mais às
pessoas bonitas. Talvez por puro prazer.
Disponível em:<http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2011/09/beleza-compensa.html>. Acesso em: 13 out. 2014. [Adaptado].
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Propostas de redação

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  artigo de opinião  é um gênero do discurso argumentativo que tem a finalidade de expressar o
ponto  de  vista  do  autor  a  respeito  de  um  determinado  tema.  A validade  da  argumentação  é
evidenciada  pelas  justificativas  de  posições  assumidas  pelo  autor  ao apresentar  informações  e
opiniões  que  se  complementam  ou  se  opõem.  No  texto,  predominam  sequências  expositivo-
argumentativas.
Escreva  um  artigo  de  opinião  a  ser  publicado  em um  jornal  impresso  de  circulação  nacional,
posicionando-se em relação ao tema Há uma fórmula para a conquista do sucesso profissi onal?
Defenda  seu  ponto  de  vista, apresentando  argumentos  que  articulem fatores  sócio-históricos  e
culturais para justificar seu posicionamento.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
De natureza persuasivo-argumentativa,  a  carta de leitor  é um gênero discursivo no qual o leitor
manifesta  sua  opinião  sobre  assuntos  publicados  em  jornal,  revista  ou  em  outro  veículo  de
comunicação,  dirigindo-se  ao  editor  ou  ao  autor  de  um  texto  publicado.  O  texto  da  carta  é
caracterizado pela construção da imagem do interlocutor e por estratégias de convencimento. Os
argumentos do autor buscam convencer o destinatário a acatar o seu ponto de vista e suas ideias.
Ao ler os textos da coletânea, você se deparou com diferentes abordagens para a questão Há uma
fórmula para a conquista do sucesso profissional? Com base nisso, redija uma carta de leitor a
ser publicada em um veículo de comunicação, defendendo seu ponto de vista acerca do problema e
apresentando argumentos que justifiquem a refutação de outros pontos de vista.  Selecione dados
da  realidade  e  da  coletânea  para  compor  sua  argumentação  a  fim  de  persuadir  seu(s)
interlocutor(es) e fazer com que aceite(m) seu ponto de vista. 

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se.
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