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LÍNGUA PORTUGUESA 

Considere o texto 1 a seguir para responder às questões 
de 01 a 08.

Texto 1
Estudos mostram o que passa pela cabeça dos animais

O Homo sapiens é o único animal capaz de dominar 
sintaxe,  formar  frases  complexas  e  registrar  o  que  pensa. 
Fato. Mas alguns bichos podem compreender a nossa lingua-
gem quase como se fossem uma pessoa – embora não con-
sigam reproduzi-la com a desenvoltura de um papagaio.
[…]

Golfinhos aprendem linguagens artificiais, como de-
monstrou o psicólogo Louis Herman, da Universidade do Ha-
vaí, EUA. Numa delas, palavras representadas por sons de 
computador formavam 2 mil frases. Quando os golfinhos ou-
viam "ESQUERDO BOLA BATER", por exemplo, entendiam 
que era para bater na bola do lado esquerdo. E também com-
preendiam  a  ordem  das  palavras.  Sabiam  que  o  pedido 
"PRANCHA PESSOA ÁGUA"  era  para  que  levassem uma 
prancha a uma pessoa que estava na água.  Já "PESSOA 
PRANCHA ÁGUA"  era  para  levar  a  pessoa  à  prancha  na 
água. Não existe diferença entre fazer isso e aprender  um 
idioma. Ponto para os golfos.

Mas talvez nem eles sejam páreo para Chaser, uma 
border collie. A cadela aprendeu o nome de mais de mil obje-
tos – a maioria brinquedos, mas tudo bem. Seu dono, um psi-
cólogo, já nem conta mais quantas palavras ela sabe. Agora 
ele prefere lhe ensinar rudimentos de gramática. 

Então  estamos  de  acordo:  certos  animais,  quando 
treinados, conseguem compreender parte da  linguagem hu-
mana. Mas o que isso importa para os outros animais de sua 
espécie? [...]  Chaser pode até aprender versos de Shakes-
peare, mas será inútil tentar esbanjar seu intelecto com ou-
tros cães. Mas a ideia de que eles praticamente não se comu-
nicam entre si morreu faz tempo. Até as abelhas fazem isso: 
elas dançam para informar a distância e a direção das fontes 
de alimentos.

Golfinhos têm uma linguagem interna. Eles se comu-
nicam por assobios e sinais corporais como saltos, tapas da 
cauda na água e fricção da mandíbula. Cada animal tem uma 
modulação única, o que lhe confere uma voz individual.

Kathleen Dudzinski, diretora do Dolphin Communica-
tion Project,  escuta  esses  animais há  quase 20 anos  com 
aparelhos que registram a frequência e as nuances de sua 
linguagem. Mas admite que ainda falta muito para decifrá-la, 
sobretudo porque golfinhos nadam rápido  e é difícil  captar 
uma conversa entre vários animais debaixo d’água. Além dis-
so, cada sinal varia conforme o contexto. Com os humanos é 
igual:  dependendo da situação,  uma pessoa que levanta a 
mão aberta quer dizer "tchau", "pare" ou "custa R$ 5".

O mistério sobre a língua dos golfinhos – e a das ba-
leias, que se comunicam de um jeito parecido com o de seus 
primos – continua. Mas a tecnologia pode dar uma força. Mer-
lin, um golfinho nariz-de-tesoura que vive em Puerto Aventu-
ras, no Caribe mexicano, é o primeiro de sua espécie a usar 
iPad. Seu treinador, Jack Kassewitz, espera que a tela sensí-
vel ao toque do focinho comece a facilitar a comunicação en-
tre humanos e cetáceos. Bom, tomara que eles não fiquem só 
jogando Angry Birds, como fazem os humanos quando colo-
cados diante do tablet.

SZKLARZ, Eduardo; VERSIGNASSI, Alexandre. Estudos mostram o que 
passa pela cabeça dos animais. Superinteressante. Edição 289 mar. 

2011. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/estudos-mostram-
passa-pela-cabeca-animais-623040.shtml> Acesso em: 3 maio 2011. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Quanto à temática, o texto apresentado trata da 
(A) incredulidade dos humanos em relação ao sistema de 

comunicação dos animais.
(B) esperteza dos golfinhos para conseguirem alimentos.
(C) astúcia  de alguns animais  em relação à linguagem 

humana.
(D) habilidade racional de cetáceos e de mamíferos.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Ao se enunciar frases do tipo prancha pessoa água e pes-
soa prancha água, o autor do texto deixa claro que, quan-
do treinados, os golfinhos
(A) agem conforme a orientação dada pelo público.
(B) desenvolvem  habilidades  linguísticas  superiores  às 

dos cães. 
(C) fingem obediência para brincarem por mais tempo.
(D) decodificam significados decorrentes da alteração na 

ordem frasal.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No quarto parágrafo, o autor afirma estar extinta a crença da
(A) inutilidade da linguagem humana para os animais de 

uma mesma espécie.
(B) inexistência de comunicação entre os animais.
(C) imperfeição do acordo comunicativo entre animais e 

homens.
(D) interação entre os animais e seus treinadores.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre os desafios apontados por Kathleen Dudzinski para 
registrar a frequência e as nuances da linguagem dos gol-
finhos, a única dificuldade que se assemelha à capacidade 
interativa humana diz respeito ao fato de que esses ani-
mais 

(A) reconhecem sentidos  contextuais  diferentes  para  o 
mesmo sinal.

(B) nadam rápido, tendo pouco tempo para interagirem 
entre si.

(C) vivem em grupos muito grandes, dificultando a homo-
geneização linguística.

(D) produzem simultaneamente sinais sonoros indicativos 
de comunicação.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O texto de Eduardo Szklarz e Alexandre Versignassi é um 
artigo de divulgação científica porque
(A) narra um fato do cotidiano com o objetivo de tecer crí-

ticas.
(B) antecipa  os  conteúdos  de  uma  revista  ao  mesmo 

tempo em que os comenta.
(C) faz apelos ao interlocutor com a finalidade de que ele 

adquira algum bem.
(D) explicita as descobertas da ciência em uma lingua-

gem acessível. 
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No desejo expresso em suas palavras finais, os autores

(A) evidenciam as ações humanas como superiores às 
ações dos animais.

(B) enaltecem o  desenvolvimento  tecnológico  por  meio 
de nomes em língua estrangeira.

(C) tecem uma crítica aos humanos por subutilizarem os 
recursos tecnológicos.

(D) instauram uma discussão favorável  à harmonia  em 
tempos de tecnologia.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra tablet, presente no último parágrafo do texto, retoma 
anaforicamente o seguinte vocábulo:

(A) Angry Birds

(B) cetáceos

(C) tecnologia

(D) iPad

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se o contexto, na frase  Até as abelhas fa-
zem isso, a palavra até aproxima-se do sentido de

(A) “inclusive”

(B) “contudo”

(C) “somente”

(D) “logo”

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No site de Millôr Fernandes, há uma seção intitulada “Con-
pozissõis Imfãtis”, em que o autor imita a produção de tex-
tos de alunos em idade escolar. Leia uma dessas “Conpo-
zissõis”, a seguir, para responder às questões 09 e 10.

Texto 2
O camelo
O camelo é um animal que eu acho mais bacana tirando o 
elefante, o tigre, a cobra e outros. Tem o camelo de uma cor-
cova e outro de duas corcovas e como as corcovas fazem 
uma onda o camelo se chama o Navio do Deserto.
A corcova do camelo também se chama bossa que eu acho 
que ele tem muita e que foi ele o inventor da bossa nova. O 
camelo trabalha oito dias sem beber ao contrário do meu tio 
que bebe oito dias sem trabalhar.

FERNANDES, Millôr. O camelo. In: Conpozissõis Imfãtis. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/019.htm>. 

Acesso em: 4 maio 2011.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O uso do verbo  tirar,  em  o camelo é um animal que eu 
acho mais bacana  tirando  o elefante, o tigre, a cobra e  
outros, permite a interpretação de que o enunciador

(A) aprecia mais o camelo do que qualquer outro animal.

(B) prefere o elefante, o tigre e a cobra.

(C) ama todos os animais de igual modo.

(D) compara o camelo com a cobra e outros animais.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se os aspectos climáticos do deserto, deno-
minar o camelo como o “Navio do deserto” configura uma

(A) impropriedade estilística.

(B) inadequação contextual.

(C) redundância argumentativa.

(D) comparação irônica.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Leia o texto 3 a seguir para responder às questões de 11 a 
15. 

Texto 3
Maria Delfino Todaro (1919-2011)

Apaixonou-se pela voz saída do rádio

A costureira e dona de casa Maria Delfino Todaro vi-
veu boa parte de sua vida com o rádio ligado, ouvindo notí-
cias e, antigamente, novelas. Aos 28, ela escutou pelo apare-
lho a voz do futuro marido.

Na época, ela se apaixonou por uma personagem de 
uma novela da Rádio São Paulo: um pianista que tocava Cho-
pin nos momentos de melancolia. Um dia, foi à emissora co-
nhecer o dono da voz que tanto a encantava.

O ator, que também dirigia novelas e era oficial de 
Justiça quando não estava no ar, chamava-se Alfredo Todaro. 
Apaixonaram-se ali, e apesar da diferença de 20 anos entre 
eles, começaram um relacionamento que durou 52 anos. 

Filha  de  um administrador  de  uma fazenda,  Maria 
nasceu em Indaiatuba (SP). Com 20 e poucos anos, veio a 
São Paulo atrás de um emprego. 

Foi  costureira,  apesar de o marido não gostar que 
ela trabalhasse. Na cozinha, era excelente, como lembra a fi-
lha, Cleo: o macarrão e o arroz com lentilhas que fazia eram 
um sucesso em casa.

Muito séria, era chamada de “general” pelo marido. A 
filha conta que a mãe, extremamente ativa, andava rapidinho 
e não se sentava nem para tomar café – fazia-o em pé.

Maria  nunca  deixou  de  acompanhar  a  carreira  do 
marido. A filha do casal chegou até a virar nome de uma per-
sonagem numa novela.

Em 1999,  Alfredo  morreu.  No  ano  seguinte,  Maria 
teve o primeiro derrame. Ficou dez anos na cadeira de rodas. 
Na segunda,  não  resistiu  a  outro  derrame.  Tinha 92 anos. 
Deixa filha, duas netas e bisneto.

A missa de sétimo dia será hoje, às 19h, na igreja 
São Domingos, em São Paulo.

BERTONI, Estêvão. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2011. p. C4. 
Cotidiano. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto 3 integra o obituário do jornal  Folha de S. Paulo, 
uma seção referente a notícias fúnebres. Esse texto, no 
entanto, distancia-se dos obituários padrões e se aproxima 
do gênero 

(A) manchete.

(B) artigo de opinião.

(C) crônica.

(D) romance.
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▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que aspecto relativo ao conteúdo do texto 3 favorece sua 
inclusão na seção de obituários? 

(A) A descrição do tempo em que Maria esteve casada 
com Alfredo.

(B) As informações a respeito da missa de sétimo dia, no 
último parágrafo.

(C) A análise das circunstâncias em que Maria conheceu 
Alfredo.

(D) A notícia do primeiro derrame sofrido por Maria de-
pois da morte de Alfredo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o uso de dois pontos, no segundo e no quinto 
parágrafos, contribui para  

(A) causar uma ruptura na sequência das ideias. 

(B) vincular elementos promotores da relação de causa e 
consequência.

(C) apresentar informações caracterizadoras das perso-
nagens.

(D) introduzir textualmente a voz do locutor.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que traço do temperamento de D. Maria contribuiu para 
que seu marido a apelidasse de “general”?

(A) Dinamismo

(B) Profissionalismo

(C) Ligeireza

(D) Seriedade

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se  o  contexto,  o  trecho  sublinhado  na  frase 
“Aos 28, ela escutou pelo aparelho a voz do futuro marido” 
pode ser parafraseado por: 

(A) “a voz daquele com quem ela vai se casar.”

(B) “a voz daquele com quem viria a se casar.”

(C) “a voz do homem com quem provavelmente se casaria.”

(D) “a voz da pessoa a quem está prometida para se ca-
sar.”

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

lingua_portuguesa_nivel_medio



UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

MATEMÁTICA
▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um cliente dispunha de uma certa quantia em dinheiro e 
comprou um quilo de alcatra e dois quilos de linguiça em 
um açougue. Considerando que o quilo da linguiça custa-
va R$ 7,80, o quilo da alcatra, R$ 16,00 e que ele recebeu 
R$ 3,40 de troco, conclui-se que o valor de que este clien-
te dispunha era:

(A) R$ 31,50

(B) R$ 35,00

(C) R$ 37,00

(D) R$ 39,50

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos (Dieese) mostram que, em feve-
reiro de 2011, o valor da cesta básica em Goiânia atingiu 
R$ 241,53, acumulando um aumento de 26,7% em 12 me-
ses (Disponível  em:  http://www.dieese.org.br). De acordo 
com esses dados, a variação do valor nominal, em reais, 
do valor da cesta básica em Goiânia, entre fevereiro de 
2010 e fevereiro de 2011, foi, aproximadamente, de: 

(A) R$ 24,15

(B) R$ 26,90

(C) R$ 50,90

(D) R$ 64,49

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo reportagem de  O Popular (6 mar. 2011, p. 12), 
em 2005 Goiás tinha 1.038 investidores na Bolsa de Valo-
res, enquanto hoje tem 6.736 investidores, um crescimen-
to de 550%. Neste mesmo período, o crescimento no país 
foi de 308%.  Caso o número de investidores de Goiás na 
Bolsa de Valores tivesse o mesmo crescimento do país no 
período,  hoje  o  número de investidores  de Goiás seria, 
aproximadamente, de:

(A) 3.197

(B) 4.235

(C) 5.172

(D) 5.698

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Três amigas fazem caminhada em uma pista. Enquanto a 
primeira gasta, em média, 12 minutos para dar uma volta, 
a segunda gasta 15 minutos e a terceira, 20 minutos. Se 
as três amigas saírem juntas do ponto de partida e anda-
rem no mesmo sentido na pista, quando as três amigas se 
encontrarem  no  ponto  de  partida  pela  primeira  vez,  a 
soma do número de voltas que as três terão dado será: 

(A) 12

(B) 15

(C) 20

(D) 25

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um contrato de locação de imóvel de 12 meses prevê, em 
caso de rescisão antecipada por parte do inquilino, multa 
proporcional ao número de meses que faltam para vencer 
o contrato, calculada pela fórmula M=3−0,25n A , em 
que A  é o valor mensal do aluguel e n  o número de me-
ses decorridos até a data da rescisão n≤12.  

Assim, para que o valor da multa rescisória paga por um 
inquilino seja igual ao valor do aluguel mensal, o valor de 
n  deve ser igual a:

(A) 5

(B) 6

(C) 7

(D) 8

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O prato giratório de um micro-ondas dá uma volta comple-
ta a cada 10 segundos quando ele é ligado. Se for  coloca-
da no micro-ondas uma caneca com alça e for selecionado 
o tempo de aquecimento de 1 minuto e 32 segundos, o ân-
gulo que a alça da caneca fará com a posição inicial, após 
o término do aquecimento, será de:

(A) 32o

(B) 36o

(C) 72o

(D) 96o

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe os dados apresentados na tabela a seguir.

Partos de mulheres americanas com mais de 35 anos
1990 2008

Total de partos 368 mil 603 mil

Mulheres com mais de 
35 anos solteiras

14% 19%

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL, jan. 2011, p. 21

De acordo com os dados apresentados nesta tabela, o nú-
mero  de  partos  de  mulheres  solteiras  com mais  de  35 
anos teve um crescimento porcentual de 1990 para 2008 
de, aproximadamente,

(A) 5%

(B) 35,7%

(C) 55,4%

(D) 122%
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo dados do Ipea, em futuro próximo, com a entrada 
em  operação  das  usinas  geradoras  de  energia  elétrica 
atualmente em construção, a oferta de energia elétrica no 
Brasil  aumentará em 35%. Atualmente,  72% da energia 
elétrica gerada é proveniente de usinas hidrelétricas, e o 
restante é produzido por outras fontes, como combustíveis 
fósseis, biomassa, termonucleares e eólicas.  Com as no-
vas usinas, a participação das fontes hídricas na geração de 
energia representará apenas 64% da energia elétrica gerada 
no país.  (Disponível  em:  <http://www.ipea.gov.br>.  Acesso 
em: 12 mar. 2011).

De acordo com estes dados,  conclui-se que a oferta de 
energia produzida pelas hidrelétricas aumentará no futuro 
próximo em relação à oferta atual. Qual será o porcentual 
desse aumento? 

(A)   8%

(B) 12%

(C) 20%

(D) 29%

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A seguir, são mostrados um quadrado e um retângulo de 
áreas iguais.

Admitindo-se que a medida do menor lado do retângulo seja a 
terça parte da medida do lado do quadrado, a razão entre o 
perímetro do quadrado (PQ) e o perímetro do retângulo (PR) 
será de:

(A) 0,3

(B) 0,6

(C) 0,9

(D) 1,2

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dona Maria foi à feira com R$ 15,00 para comprar abacaxi 
e melão. Se ela comprasse três abacaxis e dois melões 
faltariam R$ 2,60 para ela pagar a compra. No entanto, se 
ela levasse um melão a menos, sobraria R$ 1,40 de troco. 
Nessas condições, o preço de cada abacaxi é: 

(A) R$ 3,20

(B) R$ 3,70

(C) R$ 4,00

(D) R$ 4,30

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra o total de casamentos ocorridos 
no país em 2009, distribuídos por sexo e pelo estado civil 
dos cônjuges antes do casamento.

Mulher
Solteira

Mulher
Viúva

Mulher
Divorciada

Homem
Solteiro 771.197 5.295 39.716

Homem
Viúvo 8.651 2.826 4.762

Homem
Divorciado 70.655 3.932 26.613

Disponível em: <www.ibge.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2011

De acordo com os dados da tabela, qual é a quantidade 
de casamentos ocorridos em 2009 em que ambos os côn-
juges não eram solteiros?

(A)   16.239

(B)   38.133

(C)   71.091

(D) 101.200

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico de uma função afim intersecta o eixo das orde-
nadas no ponto de coordenadas (0, 3). Considere que o 
triângulo, situado no segundo quadrante, determinado pe-
los eixos coordenados e pelo gráfico dessa função, tem 
área igual a três unidades quadradas. Qual é a expressão 
que define essa função?

(A) f  x=3x3
2

(B) f  x=3
2

x 3
2

(C) f  x=3
2

x3

(D) f x=3x3

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dados do Censo/2010 feito pelo IBGE mostram que a sé-
rie das populações dos 246 municípios goianos apresenta 
forte  assimetria  em sua  distribuição.  Enquanto  a  média 
dessa série é de 24.406,7 habitantes, tendo somente 42 
municípios com população superior a esse valor, a media-
na da série é bem menor, apenas 6.876,5 habitantes.(Dis-
ponível  em:  <www.ibge.com.br>. Acesso  em:  11  mar. 
2011).

De  acordo  com  estas  informações,  quantos  municípios 
goianos possuem população entre 6.876,5 e 24.406,7 ha-
bitantes?

(A)   81

(B) 102

(C) 123

(D) 204

matematica_medio_conhecimentos-comuns

http://www.ibge.com.br/


UFG/CS                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE  SENADOR CANEDO                             CONCURSO PÚBLICO/2011

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um professor calculou a média de duas notas obtidas por 
seus alunos por dois critérios diferentes: média aritmética 
simples e média ponderada, utilizando peso 2 e 3 na pri-
meira e na segunda notas, respectivamente. Qual foi a pri-
meira nota de um aluno cuja média aritmética simples foi 
6,5 e a média ponderada, da maneira descrita, foi 7,0?

(A) 4,0

(B) 5,0

(C) 6,8

(D) 8,5

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O gráfico a seguir apresenta o valor da produção na Agri-
cultura no estado de Goiás, no período de 2003 a 2008.

De acordo com os dados apresentados neste gráfico, a pro-
dução média na agricultura no estado de Goiás no período 
mencionado foi

(A) inferior à produção no ano de 2005.

(B) superior à produção no ano de 2004.

(C) superior  à média da produção nos anos de 2007 e 
2008.

(D) inferior  à  média  da  produção  nos  anos  de  2004  e 
2007.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Microsoft©  Windows  7  Ultimate  reconhece  classifica-
ções  de jogo,  como aquelas  designadas pelo  Entertain-
ment Software Rating Boarding (ESRB), as quais indicam 
a idade mínima recomendada. Que classificações defini-
das pela ESRB são adequadas para a conta de um usuá-
rio nesse sistema operacional?

(A) A (Todas as idades); B (12+); C (15+); D ( 17+); Z 
(18+).

(B) EC (Infantil); E (Livre); E10+- (Maiores de 10 anos); T 
(Adolescente);  M (Adulto);  AO (Somente para Adul-
tos).

(C) G (Geral); PG (Recomendada Orientação dos Pais); 
M (Adulto); MA (MA15+).

(D) 3+ (Para 3 anos ou mais); 7+ (Para 7 anos ou mais); 
12+ (Para 12 anos ou mais); 16+ (Para 16 anos ou 
mais); 18+ (Para 18 anos ou mais).

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Windows 7 Ultimate apresenta a barra de ta-
refas, na parte inferior da tela, utilizada para iniciar progra-
mas e  alterná-los entre os programas abertos. Ao pairar 
com o cursor sobre os ícones da barra de tarefas, o usuá-
rio verá miniaturas de todos os arquivos ou janelas abertas 
e, ao pairar sobre uma miniatura,

(A) iniciará a captura da tela.

(B) iniciará uma varredura por vírus.

(C) fechará o programa aberto.

(D) verá uma pré-visualização em tela inteira.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No BrOffice Writer 3.3.1, qual barra de ferramentas é exibi-

da quando o usuário clicar no ícone ?

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a figura a seguir,  criada a partir de um docu-
mento produzido no BrOffice Writer 3.3.1.

O recurso utilizado para inserir o texto “Procure mais refe-
rências bibliográficas” foi obtido com o uso de

(A) um cabeçalho.

(B) um marcador.

(C) uma anotação.

(D) uma caixa de texto.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a seleção das células apresentadas na figura a 
seguir.

Nessa seleção, quando o usuário clicar na opção do menu 
“Dados | Filtro | Autofiltro” no BrOffice Calc 3.3.1, visualiza-
rá a planilha dada por:

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Microsoft© Office Word 2007, é possível usar quebras 
de seção para alterar o layout ou a formatação de uma pá-
gina ou de páginas do documento. Em um documento com 
duas páginas e sem quebra de seções e páginas, que íco-
ne pode auxiliar na identificação da tarefa que visa inserir 
uma quebra de seção e iniciar uma nova seção na terceira 
página?

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Microsoft© Office Word 2007 permite criar e salvar do-
cumentos  em um formato  que  possua  um conteúdo  de 
exemplo, formatação ou objetos que possam ser usados 
para criar um novo documento com rapidez e facilidade, 
podendo ser um arquivo .dotx ou um arquivo .dotm. Para 
executar  esta  ação,  o  usuário  deve  clicar  no  “Botão 
Office”, selecionar a opção “Salvar como” e escolher o íco-
ne: 

(A)

(B)

(C)

(D)

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere a planilha elaborada no Microsoft© Office Excel 
2007, apresentada na figura a seguir.

De forma a auxiliar no controle financeiro para a prepara-
ção de refeições,  o usuário  pode calcular  o  valor  gasto 
com os ingredientes. Na célula F6, a fórmula que permite 
ao usuário obter o total de R$ 3.600,00 é dada por:

(A) =SOMA(F2:F5)

(B) =SOMA(D2:D5)

(C) =SOMA(E2:E5)

(D) =SOMA(E2:F5)

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere  o  navegador  para  Internet  Google  Chrome 
9.0.597.107, recém-instalado em um computador com sis-
tema operacional Microsoft© Windows 7, apresentado na 
figura a seguir.

O processo de adição da página dada pelo endereço ele-
trônico “www.ufg.br”  aos favoritos pode ser iniciado pelo 
usuário, ao clicar em:

(A)

(B)

(C)

(D)

informatica_medio_conhecimentos-comuns
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  evolução  dos  microcomputadores  tem  levado  a  uma 
constante  atualização  de  hardware por  parte  dos  seus 
usuários, na busca de tecnologias mais modernas. Para 
desfrutar do uso de acesso a conexões à Internet sem fio, 
o usuário deve instalar em seu computador uma placa de

(A) aceleração gráfica de 512 Mbytes.

(B) fax modem de 56 kbps.

(C) áudio Dolby Digital 5.1.

(D) rede 802.11g.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na história da Educação Infantil no Brasil foram atribuídas 
funções  sociais  às  instituições  educativas,  sendo  que  a 
creche, desde a sua criação,

(A) foi uma exigência das mães de classe alta e recebeu 
destaque nas políticas públicas educacionais. 

(B) assumiu o papel de substituta familiar, preocupando-
se com a escolarização  infantil. Coube às famílias a 
responsabilidade de cuidar da higiene das crianças.

(C) desempenhou a função de cuidado e de alfabetiza-
ção de crianças de 0 a 12 anos. 

(D) foi considerada como “um mal necessário”. Sua iden-
tidade educacional vem sendo construída, superando 
os modelos higienista e assistencialista-custodial. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A infância é uma construção histórica e social, contextuali-
zada em relação ao tempo, ao espaço e à cultura. Dessa 
forma, 

(A) a infância é uma etapa biológica e, por isso, suas ca-
racterísticas são iguais em todas as sociedades.

(B) as crianças possuem uma essência infantil universal 
e devem ser tratadas com distinção étnico-racial.

(C) as características da infância variam segundo a clas-
se, o gênero e outras condições socioeconômicas e 
culturais.

(D) a infância é uma etapa pedagógica, associada às mu-
danças que ocorrem nas instituições sociais, como a 
família e a escola. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, é possível notar mudanças de concepção em 
relação à criança, atribuindo-lhe uma nova identidade. Se-
gundo essa visão, criança é um sujeito

(A) em potencial, que alcançará sua plenitude ao se tor-
nar um adulto escolarizado.

(B) social, com direitos e necessidades específicas, ca-
paz de interagir e produzir cultura.

(C) frágil e dependente, que necessita ser modelado pe-
los adultos. 

(D) carente e dócil,  representando mão de obra para o 
mercado de trabalho e contribuindo para o sustento 
familiar.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As crianças brasileiras são provindas de classes diversas, 
moradoras de favelas,  condomínios e palafitas;  são qui-
lombolas, indígenas, mestiças, negras ou brancas. Moram 
em zonas urbanas ou rurais.  Suas famílias praticam as 
mais diversas religiões e têm diferentes visões de mundo. 
Assim, a constituição da criança

(A) é influenciada pelas referências da vida concreta, pelas 
relações sociais, pela cultura e pelas experiências histó-
ricas.

(B) independe dos contatos que ela tem com o meio so-
ciocultural.

(C) depende das linguagens, das crenças e dos costumes 
criados pela própria criança na interação com a família.

(D) ocorre na família, dissociada de outros contextos intera-
tivos, como a igreja, a escola e os grupos de amigos.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O marco legal da Educação Infantil – Constituição Federal 
(1988), Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Lei 
de Diretrizes e Bases (1996), entre outros – define respon-
sabilidades, princípios e critérios em âmbito federal, esta-
dual e municipal. De acordo com essa legislação,

(A) a Educação Infantil é dever das famílias, sendo um 
favorecimento do Estado para as crianças de baixa 
renda.

(B) a qualidade da Educação Infantil deve ser assegura-
da e considerar o espaço físico, os equipamentos e 
materiais, a formação e valorização dos profissionais, 
o financiamento e o projeto político-pedagógico.

(C) o município  deve  assegurar  o  Ensino  Fundamental 
obrigatório, e o Estado deve assumir prioritariamente 
a Educação Infantil.

(D) a Educação Infantil deve atender crianças de 0 a 7 
anos, em creches e pré-escolas, com a finalidade de 
transmitir  conteúdos  e  avaliar  o  desempenho  da 
criança para o ingresso no Ensino Fundamental. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pesquisadores  brasileiros  (Oliveira,  2002,  1992;  Faria  e 
Palhares, 1999; Friedman, 2006, entre outros) têm enfati-
zado a relação entre as concepções de infância, de educa-
ção infantil e as práticas pedagógicas constituídas nas cre-
ches e pré-escolas. Em uma abordagem sociointeracionis-
ta, considera-se que 

(A) as instituições de educação infantil são contextos de 
desenvolvimento, e a criança se apropria da cultura 
em situações de brincadeiras,  discussões coletivas, 
mediadas por parceiros mais experientes.

(B) a creche e a pré-escola são contextos de estimulação 
precoce para o desenvolvimento de dons naturais da 
criança em situações de brincadeiras elaboradas por 
adultos e outras crianças.

(C) as práticas pedagógicas nas instituições de educação 
infantil devem moldar e condicionar o pensamento, a 
linguagem, o  comportamento e  a  personalidade  da 
criança.

(D) as tendências biológicas são determinantes na formu-
lação das práticas pedagógicas e,  por  isso,  devem 
ser o eixo do trabalho nas instituições de Educação 
Infantil.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O financiamento da Educação Básica interfere na qualida-
de da Educação Infantil e tem sido motivo de debates no 
processo de sua regulamentação pelo poder público. A re-
cente criação do Fundeb contemplou creches e pré-esco-
las na distribuição de recursos. Nesse contexto, observa-
se que

(A) é feita a distribuição de recursos suficientes para as 
instituições públicas e conveniadas de Educação In-
fantil, garantindo a qualidade do atendimento de acor-
do com princípios legais. 

(B) existe uma distância entre o que a lei prescreve, as 
demandas sociais e a qualidade das instituições de 
Educação Infantil, especialmente no atendimento de 
crianças de 0 a 3 anos. 

(C) é  responsabilidade  do  governo  estadual  garantir  a 
qualidade da Educação Infantil, repassando recursos 
para os Conselhos Municipais de Assistência Social e 
para as instituições conveniadas.

(D) cabe às instituições públicas de Educação Infantil as-
segurar  o  próprio  financiamento  e  a  qualidade  do 
atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade, de 
acordo com a legislação vigente.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto pedagógico de creches e pré-escolas deve con-
templar a brincadeira como uma das linguagens infantis, 
considerando que o brincar é uma atividade de  

(A) passatempo que dispensa a imaginação das crianças 
e o acompanhamento do professor. 

(B) imitação, pela qual a criança se desenvolve reprodu-
zindo o modelo social.

(C) criatividade,  que  desempenha  importante  papel  no 
equilíbrio afetivo e na apropriação de signos sociais 
pela criança.

(D) formação intelectual, pois o adulto dita as regras e os 
parâmetros  que  julga  adequados  para  a  ação  da 
criança. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Todas as crianças devem ter acesso às mesmas condi-
ções e oportunidades de interação e expressão, partilhan-
do de experiências e da produção cultural do seu grupo e 
de outros grupos culturais. Essa exigência de uma escola 
inclusiva está assegurada na Constituição Brasileira e em 
outras leis educacionais. Nesse sentido, 

(A) a legislação garante por si mesma a efetivação da es-
cola inclusiva e a mudança das posturas e concep-
ções dos professores e gestores da Educação Infan-
til.

(B) a legislação deve ser conhecida pelo professor que 
tem o direito individual  de escolher se assumirá ou 
não a proposta de uma escola inclusiva.

(C) o professor deve estar esclarecido dos direitos das 
crianças  e  lutar  para  que  lhe  sejam  assegurados 
meios  e  condições  adequadas  para  cumprimento 
desses direitos.  

(D) o professor deve tratar a criança de acordo com o 
modelo padronizado de infância e o princípio da ho-
mogeneidade, ensinando-a a obedecer aos padrões 
estabelecidos no projeto pedagógico.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, 
a Educação Infantil  exerce seu papel educativo  comple-
mentando a ação da família e da comunidade. Isso signifi-
ca que

(A) a relação da instituição com a família é construída em 
torno  da  superioridade  dos  profissionais  que  pos-
suem mais qualificação para educar as crianças.

(B) a instituição é responsável por questões cotidianas, li-
gadas ao campo educativo como organização da roti-
na, horário de alimentação e higiene. A família não 
deve interferir nesse processo. 

(C) a instituição deve identificar e censurar hábitos e va-
lores familiares na educação da criança.

(D) a instituição deve acolher e aproximar as famílias, tor-
nando-as coautoras do trabalho cotidiano desenvolvi-
do com as crianças.

agente-educacional_conhecimentos-especificos
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a 
Educação Infantil, os espaços, materiais e equipamentos 
das instituições devem  

(A) ser  organizados  para atender às necessidades dos 
adultos quanto aos seguintes itens: saúde, proteção, 
descanso, conforto e aconchego. 

(B) adequar-se ao uso por crianças e adultos com neces-
sidades especiais. 

(C) priorizar o estudo e a comunicação entre os adultos.

(D) proteger  as  crianças  com  necessidades  especiais, 
evitando o contato delas com as crianças considera-
das normais.  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia e analise o seguinte relato e, em seguida, responda 
às questões de número 52 e 53. 

Maria Clara é uma professora dedicada que,  apesar  da 
instituição em que trabalha não obrigá-la, todos os dias faz o 
planejamento junto com Silvana, sua auxiliar de sala na turma 
de crianças de quatro anos com que trabalham. Para quinta-
feira, decidiram continuar as atividades de exploração do inte-
resse das crianças pelos pássaros. 

Assim, no início da manhã, elas começam a interação con-
versando com a turma. Entregam algumas revistas, pedindo 
que as crianças encontrem imagens de passarinhos para co-
lar em um cartaz a ser produzido coletivamente. Uma criança 
chamada Josete, com a revista na mão, diz:

– “Professora, serve aranha?” 
Maria Clara e Silvana sorriem. Olhando para a criança, a 

professora responde serenamente: 
– “A aranha parece voar quando se solta no ar com sua 

teia, mas ela é passarinho, Josete?”

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A análise do relato induz à seguinte conclusão:

(A) a professora, na falta de qualificação específica para 
atuar na Educação Infantil, ficou nervosa, e, para dis-
farçar seu nervosismo, preferiu não indicar o que a 
criança deveria fazer.

(B) a participação  da  auxiliar  de  sala  no  planejamento 
prévio das atividades é dispensável e pouco contribui 
com o trabalho de educar e cuidar das crianças.

(C) o planejamento prévio das atividades permitiu que a 
professora e sua auxiliar estivessem preparadas para 
o imprevisto, percebendo que a criança está refletin-
do sobre o que conhece. 

(D) a professora  agiu  de  modo equivocado,  pois  devia 
corrigir imediatamente o erro da criança, ensinando-a 
a diferença entre aranha e pássaro, o que demonstra 
falha no planejamento.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A professora e sua auxiliar planejaram uma atividade de 
recorte e colagem. Para favorecer a imaginação e criativi-
dade das crianças, elas poderiam ainda

(A) enfatizar a aquisição da leitura e da escrita, exploran-
do o livro didático e preparando as crianças para a al-
fabetização.

(B) explorar  a  experiência  das crianças com diferentes 
sons,  ritmos,  movimentos  e  atividades  com  artes 
plásticas.

(C) usar programas da televisão como principal fonte de 
lazer para as crianças.

(D) promover atividades motoras em espaços restritos. 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trabalho pedagógico com crianças de 0 a 5 anos,  é 
fundamental que professores e agentes educacionais

(A) elaborem uma rotina com atividades sequenciais, en-
fatizando a leitura, a escrita e a contagem.

(B) tenham pleno controle da turma, especialmente das 
crianças de zero a três anos, que devem permanecer 
quietas  durante  a  realização  das  tarefas  propostas 
pelo professor. 

(C) minimizem o planejamento dos momentos de alimen-
tação,  sono  e  higiene,  pois  a  espontaneidade  é  o 
princípio da Educação Infantil.

(D) planejem e realizem momentos de trocas coletivas, 
abrindo negociações e percebendo os conflitos apon-
tados pelo grupo de crianças. 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a concepção sócio-histórica, o processo 
de desenvolvimento da imaginação e da criatividade

(A) permite  à  criança organizar  simbolicamente os ele-
mentos do meio sociocultural e construir novas possi-
bilidades de ação.

(B) provoca confusões entre a fantasia e a realidade, difi-
cultando  a  aprendizagem  e  o  desenvolvimento  da 
criança. 

(C) favorece a aquisição da linguagem egocêntrica, con-
tribuindo  para  a  aprendizagem do pensamento  for-
mal. 

(D) possibilita a socialização de crianças de 3 a 5 anos, 
porém é desnecessário em atividades com crianças 
menores de 2 anos. 
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▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No desenvolvimento infantil, motricidade, afetividade e cog-
nição são dimensões que se articulam de modo complexo e 
dinâmico, recebendo interferência das diferentes situações 
em que a criança se envolve. Entende-se que as interações 
entre as crianças 

(A) podem ser prejudiciais ao desenvolvimento infantil, à 
medida que provocam aprendizagens precoces, sal-
tando etapas obrigatórias.

(B) precisam ser controladas pelo professor, pois os be-
bês devem ser poupados das influências de crianças 
mais experientes.

(C) podem favorecer  trocas de significados,  construção 
de novos mediadores afetivos, simbólicos e domínio 
das várias linguagens. 

(D) necessitam ser  baseadas  na  imitação  dos  adultos, 
obedecendo a limites preestabelecidos quanto à lin-
guagem e aos movimentos.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o desempenho de suas atividades, os profissionais 
da Educação Infantil devem

(A) ter ampla formação e dominar diversos conhecimen-
tos e habilidades para conhecer as crianças e mediar 
seus processos de aprendizagem. 

(B) pertencer à comunidade local e ter tempo para dedi-
car-se a trabalhos voluntários e reuniões noturnas.  

(C) ser do sexo feminino e adaptar a sua experiência do 
campo  doméstico  ao  institucional,  demonstrando 
amor pelas crianças e suas famílias.

(D) ser jovem e saber organizar atividades dinâmicas e 
descontraídas para as crianças e suas famílias.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-
fantil  têm caráter mandatório e definem os fundamentos 
norteadores para os projetos pedagógicos desenvolvidos 
em creches e pré-escolas. Os princípios estéticos abran-
gem 

(A) a discussão sobre o bem comum, os deveres cívicos 
e o exercício da democracia.

(B) a importância dos desenhos padronizados como refe-
rência  principal  de  aprendizagem  artístico-cultural 
pela criança.

(C) a responsabilidade do professor com a ludicidade e a 
homogeneização da produção e expressão artística 
das crianças.

(D) a valorização da sensibilidade, da criatividade, da lu-
dicidade e da diversidade de manifestações artístico-
culturais.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a legislação brasileira,  a Educação Infantil  é  a 
primeira etapa da Educação Básica, com indissociabilida-
de das ações de cuidar e educar. Assim, a dimensão pe-
dagógica do trabalho em creches e pré-escolas

(A) permeia todas as ações que se realizam intencional-
mente:  as  brincadeiras,  o  banho,  a  alimentação,  o 
sono, as experiências e vivências de diferentes natu-
rezas.

(B) exige que todas as atividades a serem desenvolvidas 
com as crianças estejam relacionadas à aprendiza-
gem de conteúdos, secundarizando os momentos de 
higienização, como a hora do banho. 

(C) concretiza-se nas ações dos adultos dirigidas às fa-
mílias com a intencionalidade de transmitir determina-
dos valores morais e religiosos.

(D) abrange visitas e atividades obrigatórias de orienta-
ção às famílias desestruturadas, conforme a necessi-
dade manifestada pela criança. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  LDB/1996  reconhece  a  necessidade  de  qualificação 
para todos os profissionais que atuam na Educação Bási-
ca. Sobre o professor de Educação Infantil,  a legislação 
considera que

(A) a formação específica é fundamental, porém ele ne-
cessita gostar de crianças, ter dom e bom preparo fí-
sico. 

(B) deve obrigatoriamente ser  formado em curso de li-
cenciatura e ter concluído pós-graduação em educa-
ção.

(C) deve ser habilitado em Curso de Magistério, de nível 
médio, e ter qualificação específica em nível superior, 
em cursos de puericultura e saúde.

(D) deve ser formado em Curso de Pedagogia ou Normal 
Superior, admitindo-se como formação mínima o cur-
so em nível médio, na modalidade Normal. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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REDAÇÃO 
Instruções

A prova de Redação apresenta duas propostas de construção textual. Para produzir o seu texto, 
você deve escolher um dos gêneros indicados a seguir:

A – Artigo de opinião
B – Carta de leitor 

O tema é único para os dois gêneros e deve ser desenvolvido segundo a proposta escolhida. A 
fuga do tema anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve 
copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto.
Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:Educação: um meio de ascensão social e/ou de satisfação pessoal?

Coletânea

1. Ler contribui na ascensão social 
Erick Tedesco

Hábito de ler é um caminho para transformação social.

Pesquisa traçou um panorama da leitura do País e apontou que relação familiar ainda é principal referência para de-
senvolver o hábito. Fabiano dos Santos aponta que o Ministério da Cultura tem investido em políticas públicas de in-
centivo.
[...]
Como, de fato, a leitura é um caminho benéfico para a ascensão social?
Podemos verificar a veracidade desse dado através da percepção que as pessoas têm disso. Segundo a pesquisa 
“Retratos da Leitura no Brasil”, 35% dos entrevistados, 1 em cada 3, diz conhecer alguém “que venceu na vida” atra-
vés da leitura, associando o livro à mudança de status social e ascensão profissional. E desses 35%, 45% dizem 
que esse alguém que “venceu na vida”, graças à leitura, é da própria família. Outra pesquisa do IBGE mostra que o 
servidor federal ganha 101% mais que um funcionário da iniciativa privada, e a explicação é que a maioria dos con-
cursos exige do candidato nível  superior. O ensino passa, de forma inequívoca, pela leitura. Em outro aspecto, 
exemplos como os demonstrados no VivaLeitura de 2009, em que a leitura foi utilizada por um policial para comba-
ter a violência, oferecendo alternativa aos jovens da periferia através de uma biblioteca comunitária, e o caso de um 
líder indígena que integrou sua tribo por meio da leitura, evidenciam essa possibilidade de ascensão social.
Que tipo de leitura é capaz de mudar positivamente a vida das pessoas?
Sem fazer uma lista de obras ou assuntos, é importante destacar o lúdico, não só o didático, mas o que dá prazer à 
leitura. O ministro Juca Ferreira fala muito disso, que as pessoas se esquecem que é importante despertar o desejo 
pela leitura. É preciso despertar nas pessoas o desejo de ler, não importa muito o quê. Uma vez despertado o inte-
resse, os objetivos e finalidades vão se ajustando às necessidades sociais individuais. Uma coisa é importante lem-
brar: ler é despertar para novas realidades. Uma vez desperto, o leitor escolhe como interpretar o caminho que se 
abre através da leitura.

Disponível em: <http://www.tribunatp.com.br/modules/news/article.php?storyid=4293>. Acesso em: 13 mar. 2011.
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2. Educação: garantia de ascensão social?
Priscilla Bastos

O discurso mais comum e inflamado é aquele de que sem educação não se chega a lugar nenhum. Mas, será 
mesmo que educação é garantia de ascensão social? Baseados na ideia de que o índice de escolaridade no Brasil 
cresce em sintonia com o de concentração de renda, os professores Paulo César Castro e Íris Rodrigues Oliveira 
deram suas opiniões ao Olhar Virtual sobre o polêmico tema. Cada um com uma interessante abordagem, mas 
ambos unânimes no ponto sobre a qualidade do ensino no país.

Professora Íris Rodrigues Oliveira 
Faculdade de Educação 

“A educação não pode, sozinha, instaurar um estatuto de ascensão social para quem quer que seja. Não é fato 
comprovado cientificamente que alguém que tenha, por exemplo, curso universitário ascenda social, econômica, 
emocionalmente. A educação tem que ser aberta para todos e possibilitar que o homem tenha uma formação que 
o capacite a conhecer novos espaços, investir em novas aventuras, sejam cognitivas, afetivas, econômicas, so-
ciais, de todos os tipos.
O Brasil tem que lutar contra fortes indicadores de exclusão social, econômica, financeira. Quando se fala em as-
censão social, pensa-se em apenas uma das características, porque ninguém comprova que uma ascensão eco-
nômica leva a uma social. O que é uma ascensão social? Como é que você se sente incluído socialmente em uma 
cultura, em um grupo, em um lugar? Será que as pessoas de bom nível econômico, emocional, afetivo têm, tam-
bém, um bom nível social? Será que as que têm um bom nível social – que são aceitas socialmente, fazem parte 
de grupos etc. – têm um nível econômico que lhes permita atender minimamente as suas necessidades básicas? É 
uma questão para se montar uma pesquisa e constatar, empiricamente, essas formulações.
O Brasil vive lutando com formas de incluir não apenas socialmente, mas também humanamente em determinadas 
categorias. Dizer que a educação pública é para todos é uma falácia. Acompanhamos estágios de alunos em esco-
las que são simulacros de escola; não vou dizer nem cópia, porque cópia é até bom, mas um simulacro, algo ruim. 
Ambientes sem materiais de produção de qualidade, em que os alunos não têm condição sequer de se relaciona-
rem uns com os outros. Nem os professores têm material didático-pedagógico e humano para promover aquela es-
cola como um lócus da formação do homem para conviver com outro homem e com os valores culturais dos quais 
ele é herdeiro. Então o que tem que se fazer é investir mais no homem e deixar de se investir tanto em partido polí-
tico e organizações. “A minha proposta é que a escola deixe de ser um problema de governo e passe a ser um 
problema de Estado.”

Professor Paulo César Castro 
Escola de Comunicação 

“Primeiramente, acredito, de modo muito forte, que, em um país como o Brasil, a escolaridade – o acesso à educa-
ção – é um dos fatores fundamentais para se ter melhoria da condição de vida social, cultural daqueles que não 
têm possibilidade de contar com certas facilidades, como alto poder aquisitivo. Dando-se oportunidade para que as 
pessoas, indiferente de sua renda ou nível social, tenham acesso à educação de qualidade e, consequentemente, 
possam, por exemplo, entrar na universidade, elas terão mais chance de mudar sua condição de vida e seu quadro 
social, muitas vezes precário e difícil. É necessário que acreditemos nisso, não só por uma mera crença etérea, 
pois as estatísticas existem para confirmar isso. A grande mudança nos países que hoje podem ser chamados de 
desenvolvidos ou aqueles que caminham para isso baseou-se, fundamentalmente, em investimentos na educação, 
na possibilidade de se fazer uma diferença para quem não teve condições ou não tem um poder aquisitivo alto.
O lado mais perverso do ensino do país é o fato de que as pessoas que têm um alto poder aquisitivo, a classe mé-
dia – que tem acesso às boas escolas, aos bons professores, às boas condições de ensino –, vão ocupar, em 
grande parte, as vagas das universidades públicas, ficando, para a maioria que não teve chance, as universidades 
privadas. Infelizmente, acaba fazendo com que as pessoas com menos condições, socialmente falando, continuem 
na mesma situação ou mudem muito pouco.
Na verdade, a ascensão social pode se dar sob diferentes aspectos. Não há ascensão social uma vez que o mode-
lo de investimento na educação faz com que as pessoas já partam de pontos, de patamares diferentes. Quem es-
tuda na boa escola certamente vai frequentar as melhores universidades do país, que ainda são, principalmente, 
as públicas; e aquele que não teve chance ou não entra na universidade pública vai estudar em uma universidade 
particular, não tendo, muitas vezes, condições de arcar com os custos. 
O governo tenta inserir essas pessoas através da política de cotas. Pode ser que seja uma solução, mas não se 
pode esquecer da necessidade imperiosa de se investir na educação básica, dando chance para que consigam 
competir no mesmo patamar, e não criar estratégias para, de certa forma, tapar o sol com a peneira”.

Disponível em: <http://www.olharvirtual.ufrj.br/2006/imprimir.php?id_edicao=119&codigo=4>. Acesso em:  8 mar. 2011.
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3. Educação não garante ascensão social 
Dulce Benigna Alvarenga 

Ter estudado mais que os pais ajuda, mas não garante a ascensão social dos filhos. Relatos de duas famílias, co-
lhidos pela Folha, mostram que essa é uma dura realidade dos anos 90.
Os pais, mesmo sem ter completado o ciclo básico (equivalente ao antigo primário), conseguiram melhorar de vida. 
As filhas viveram experiências diferentes. 
Enquanto Sarita Papescu, estatística, ascendeu na escala social, Eliana Azevedo, psicóloga, vende salgadinhos 
num sindicato. 
A explicação é que os tempos eram outros. O país agrícola estava se transformando numa nação com economia 
mais moderna e diversificada, baseada na atividade industrial que crescia com as áreas urbanas. 
Entre os anos 50 e 70, novas oportunidades de emprego surgiam rapidamente e em grande número. Mesmo quem 
tinha pouca ou nenhuma qualificação conseguia trabalho e melhorava seu padrão de vida. 
O mercado de trabalho dos anos 90 mudou. As crises que atingiram a economia brasileira nas duas últimas déca-
das restringiram a criação de novos empregos. Como a criação de vagas não absorve todos que chegam ao mer-
cado de trabalho, para alguém conseguir uma posição melhor outra pessoa tem que "desocupar" essa posição. 
Paradoxalmente, o fato de o nível educacional da população ter melhorado nesse período complica as chances de 
ascensão social. 
Enquanto na geração dos pais ter curso ginasial era motivo de inveja para muitos e ter segundo grau completo era 
um luxo, na geração dos filhos isso se tornou comum. 
A combinação de um número menor de oportunidades de trabalho com a melhoria da qualificação da mão de obra 
tornou o mercado de trabalho mais competitivo. 
"Por isso, encontramos pessoas que descenderam socialmente em relação aos pais, mesmo possuindo um nível 
educacional melhor", explica Flávia Cristina Drummond, demógrafa da UFMG que estuda a mobilidade social. 
Isso não significa que estudar mais não ajuda. A maior parte dos filhos que estudou mais que seus pais conseguiu 
melhorar socialmente em relação a eles. "As pessoas precisam continuar investindo em educação, uma vez que o 
mercado está cada vez mais exigente", diz Flávia. 
Nível educacional, porém, é condição necessária, mas não suficiente para garantir a ascensão social. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u553961.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2011.

4. Jovens buscam satisfação pessoal na hora de escolher a profissão

Uma pesquisa feita em São Paulo com estudantes do ensino médio mostrou que a maioria dos alunos tem dúvidas 
sobre que carreira escolher, mas todos priorizam a satisfação pessoal na hora de decidir qual curso fazer. 
No vestibular, Carolina Macuco sabe que não pode fazer feio. “A minha irmã passou em primeiro lugar na faculda-
de que ela prestou, então você sente uma pressão de não decepcionar os pais. É difícil”, conta a estudante. 
A pesquisa aponta também que 49% dos estudantes se sentem pressionados a fazer uma faculdade e que numa 
escala de 1 a 7, a ansiedade desses jovens está no nível 5. 
É nesse estado de nervos que cada estudante tem que escolher a carreira que quer seguir. Agora faltam quatro ou 
cinco meses pra maioria dos vestibulares e tem gente que ainda não se definiu: 38% dos jovens ouvidos não sa-
bem que curso fazer. 
A maioria deles está em dúvida entre várias profissões, como explica o coordenador da pesquisa, Afonso Lamouni-
er: “Muita informação dificulta ainda mais a decisão dos jovens. E há uma proliferação de profissões, este é um fa-
tor importante a ser considerado: hoje existem muito mais profissões do que 20 anos atrás”, explica. 
De acordo com o levantamento, na hora de escolher a carreira, o jovem de hoje se guia pelos salários (81% deles), 
por suas habilidades (86%), mas busca, principalmente, satisfação pessoal com o trabalho (89%). 
Para a pedagoga Esther Carvalho, a nova geração é imediatista, não pensa a longo prazo. Por isso, não escolhe a 
profissão só pela promessa de estabilidade financeira. “O nosso contexto das comunicações, com informação rápi-
da à sua disposição, gera um jovem mais imediatista”, analisa. 
A diferença entre os valores dos jovens de hoje e os de ontem fica clara em famílias como a de dona Vera Dornel-
las de Barros. Hoje aposentada, com 73 anos, quando era jovem dona Vera tinha que fazer o que o pai mandasse: 
“Mas eu consegui convencê-lo a me pagar um curso de corte e costura, que era o que eu gostava de fazer. Costu-
rei muito, até chegar à alta-costura”, lembra. 
A filha de dona Vera, Cláudia, fez enfermagem. “Escolhi principalmente para ter uma atividade e independência fi-
nanceira, era o que eu buscava. Queria casar, ter filhos, mas queria ter uma atividade profissional”, conta. 
A neta, Geórgia, quer ser arquiteta. “Quero sucesso, quero ser feliz. Quero fazer uma coisa que me dê vontade de 
acordar, que me faça falar: ‘Hoje vou trabalhar, vou fazer uma coisa de que gosto’”, explica.

Disponível em: <http://www.portalaz.com.br/noticias/educacao/114984/13>. Acesso em: 14 mar. 2011.
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Propostas de redação
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
O artigo de opinião é um texto escrito para ser publicado em jornais e revistas, e traz reflexões a res-
peito de um tema atual de interesse do grande público. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto 
de vista a respeito do tema com argumentos sustentados por informações e opiniões que se comple-
mentam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.
Suponha que você seja um jornalista e resolva manifestar sua preocupação quanto ao tema Educa-
ção: um meio de ascensão social e/ou de satisfação pessoal?. Para sua manifestação, você deve 
escrever um artigo de opinião para ser publicado em um jornal de circulação nacional. Em seu texto, 
você deve defender seu ponto de vista acerca das posições favoráveis à educação como forma de 
ascensão social e, ao mesmo tempo, seu ponto de vista sobre a ideia de que a educação é um meio 
de satisfação pessoal, apresentando argumentos convincentes que sustentem sua opinião e que 
possam refutar outros pontos de vista.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor manifesta sua opinião sobre assuntos publi-
cados em jornal ou revista, dirigindo-se ao editor (representante do jornal ou da revista) ou ao autor 
da matéria publicada (quando o seu nome é revelado). Por ser de caráter persuasivo, o autor da car-
ta de leitor busca convencer o destinatário a adotar o seu ponto de vista e acatar suas ideias por 
meio dos argumentos apresentados.
Imagine que você seja aluno de uma escola pública e resolva expor para a sociedade suas dúvidas 
e ansiedade sobre o que, de fato, significa a educação para você. Para isso, você vai escrever uma 
carta de leitor para ser publicada em um jornal de circulação nacional, apresentando seu ponto de 
vista a respeito do tema Educação: um meio de ascensão social e/ou de satisfação pessoal?. Para 
construir seus argumentos acerca da referida temática, selecione dados e fatos que possam conven-
cer os leitores do jornal a acatarem o seu ponto de vista.

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve assumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.
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