
 

 

 
 
 
 

CONCURSO PARA PROFESSORES DE 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

˜ 2007 ˜ 
 
 

PROVA ESCRITA DISCURSIVA 
 
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as seguintes instruções: 
 

 

 

• Esta prova contém 10 (dez) questões e uma Dissertação. Verifique se este caderno de questões 
está completo. 

• A prova terá a duração máxima de 05 (cinco) horas. 

• Preencha as informações solicitadas no rodapé da folha, abaixo da linha pontilhada, único local 
autorizado para a identificação do candidato, sob pena de desclassificação, conforme previsto 
no Art. 13.6 do Edital nº 16/ 07. 

• O candidato somente poderá retirar-se da sala onde se realiza a prova após decorridos 60 
(sessenta) minutos do início da mesma. 

• A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos e da avaliação, não 
cabendo, portanto, esclarecimentos adicionais durante a realização da prova. 

• Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) UTILIZAR-SE DE QUALQUER ARTIFÍCIO QUE O IDENTIFIQUE EM QUALQUER ESPAÇO 
FORA DO RODAPÉ DESTA PÁGINA; 

b) usar, durante a realização da prova, máquina de calcular, rádios, gravadores, fones 
de ouvido, telefones celulares, pagers, equipamentos eletrônicos ou fontes de 
consulta/comunicação de qualquer espécie; 

c) ausentar-se da sala sem assinar a lista de presença, diante do Fiscal. 

• A prova deverá ser respondida, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

• Os três últimos candidatos, ao entregarem suas provas, permanecerão em sala como 
testemunhas do encerramento dos trabalhos a cargo do Fiscal de Sala. 

• Entregue o caderno de questões completo ao Fiscal ao término da prova. 
 

 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA COMEÇAR A RESPONDER ÀS QUESTÕES. 
............................................................................................................................................. 
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  COLÉGIO PEDRO II 
  DIRETORIA GERAL 
  SECRETARIA DE ENSINO 

CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROFESSORES DE 1º E 2º GRAUS 

= 2007 = 

 

PROVA ESCRITA DISCURSIVA 

PRIMEIRO SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS (70 pontos) 
 
TEXTO 1 

O texto abaixo é o trecho inicial da obra Morte e Vida Severina – Auto de Natal 
Pernambucano de João Cabral de Melo Neto. Trata-se da história de um retirante, Severino, que sai 
do interior de Pernambuco em direção a Recife, buscando melhores condições de vida, longe da 
seca. 
 
 
 
O RETIRANTE EXPLICA AO LEITOR QUEM É E A QUE VAI 
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– O meu nome é Severino, 
não tenho outro de pia.  
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria: 
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias. 
Mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
Ora a Vossas Senhorias? 
Vejamos: é o Severino 
da Maria do Zacarias, 
lá da serra da Costela, 
limites da Paraíba. 
Mas isso ainda diz pouco: 
se ao menos mais cinco havia 
com nome de Severino 
filhos de tantas Marias 
mulheres de outros tantos, 
já finados, Zacarias 
vivendo na mesma serra 
magra e ossuda em que eu vivia. 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
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na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, 
e iguais também porque o sangue 
que usamos tem pouca tinta. 
E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte Severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte Severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo e na sina: 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, 
a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, 
a de querer arrancar 
algum roçado da cinza. 
Mas, para que me conheçam 
melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir 
a história de minha vida, 
passo a ser o Severino 
que em vossa presença emigra. 
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1ª QUESTÃO (Valor total: 6 pontos) 

 

No texto 1, o eu lírico aponta várias formas de identificação. 

a) Por quê? 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

b) Destaque os dois versos que indicam que não adianta tentar dar outros atributos acerca de si 
próprio. 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

c) Explique a expressão destacada em “morrendo de morte igual / mesma morte severina” 
(versos 41 e 42) :  

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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2ª QUESTÃO (Valor total: 2 pontos) 

Em determinado trecho do texto, há uma visão metafórica do espaço físico, evidenciando 
características dos nordestinos. Indique os versos em que essa transposição de atributos está 
explícita. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

3ª QUESTÃO (Valor total: 7 pontos) 

“E se somos Severinos / iguais em tudo na vida, / morremos de morte igual, / mesma morte 
severina:/ que é a morte de que se morre (...) / de fome um pouco por dia. / (de fraqueza e de 
doença / é que a morte Severina / ataca em qualquer idade, / e até gente não nascida).” 
(versos 39 a 50) 

 
 

A desnutrição é um grave problema de saúde pública no Brasil e fator primordial para a baixa 
capacidade de reação às doenças.  Na região Nordeste, os índices de desnutrição se comparam aos 
dos países mais pobres do mundo. 

Por outro lado, a obesidade infantil também é hoje um problema de saúde de grandes proporções, 
com ocorrência em todas as classes sociais. 

 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o que trabalhar visando à valorização 
da alimentação adequada como fator essencial para o crescimento e desenvolvimento infantil, assim 
como para a prevenção de doenças como desnutrição e obesidade? 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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4ª QUESTÃO (Valor total: 6 pontos) 
 

                         

“a de tentar despertar / terra sempre mais extinta” ( versos 55 e 56 ) 
 

O ser humano pode conseguir muitos benefícios por meio do solo, mas também pode contrair 
algumas doenças se este estiver poluído ou contaminado.  As doenças relacionadas à poluição ou à 
contaminação do solo não atingem apenas crianças ou moradores da zona rural, ainda que sua 
incidência seja maior nesses casos. 

Cite uma doença humana associada à contaminação ou à poluição do solo e explique-a, 
incluindo as formas de evitá-la.  
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

5ª QUESTÃO (Valor total: 5 pontos) 

Os versos “por causa de um coronel / que se chamou Zacarias / e que foi o mais antigo / 
senhor desta sesmaria” (versos 13 a 16) fazem referência a um coronel e a seu grande poder na 
região. O coronelismo foi muito importante durante a 1ª República. 

Apresente de que forma os coronéis situavam-se na engrenagem política desse período. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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6ª QUESTÃO (Valor total: 8 pontos) 

Os versos “passo a ser o Severino / que em vossa presença emigra” (versos 63 e 64) relatam 
que Severino vai emigrar para fugir da situação de penúria em que se encontra. 

a) Aponte e explique pelo menos dois problemas advindos da intensa migração interna no Brasil 
ocorrida no século XX.  

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
b) Comente a situação da migração no Brasil atualmente. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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7ª QUESTÃO (Valor total: 8 pontos) 

Brasil, país de grandes contrastes, tem sérias dificuldades para se contrapor a uma triste 
realidade: a desigualdade. A escola, que deveria promover a igualdade de condições, se constitui 
como um dos agentes de exclusão. 

Que estratégias a escola pode utilizar para minimizar essa situação de exclusão? Cite, pelo 
menos, três estratégias e comente-as. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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TEXTO 2 
 
Trabalho infantil vale 30% da renda familiar 
Há 2,718 milhões de crianças de 5 a 15 anos ocupadas 
Cássia Almeida e Letícia Lins 
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         Rio e Recife. O trabalho infantil no 
Brasil registrou uma queda importante no 
ano passado, caindo de 12,2% em 2005 
para 11,5% das crianças e jovens de 5 a 17 
anos, mas a participação dos ganhos dessas 
crianças na renda familiar torna mais difícil 
combater essa ocupação. Isso acontece 
principalmente na faixa etária onde ele é 
proibido – de 5 a 15 anos – que absorve 
2,718 milhões de crianças e adolescentes 
nessa faixa etária. A Síntese dos Indicadores 
Sociais mostrou que 49,1% dos menores de 
10 a 15 anos que trabalham contribuem com 
10% a 30% da renda familiar. Contribuem 
com mais que essa parcela 23,4% desses 
meninos e meninas. 

         ─ Há uma concentração cavalar 
dessas crianças trabalhadoras no Nordeste e 
nas famílias onde a renda é muito baixa. 
Qualquer novo membro que traz dinheiro 
para casa tem impacto significativo – afirma 
o economista da Unicamp, Claudio Dedecca.  

         Filho de mãe feirante e pai padeiro, 
Adriano Santos da Silva, de 16 anos, 
trabalha desde os 7 anos na feira de Casa 
Amarela, um dos bairros mais populares do 
Recife. Começou carregando frete, depois 
passou a ajudar na venda de verduras das 
barracas e hoje ganha a vida em um banco 
onde vende aipim. O ponto, no entanto, não 
é seu. E ele ganha menos de meio salário 
mínimo para vender e descascar o tubérculo 
durante todo o horário comercial.  

         Estudou até a 8ª série, mas reclama 
que o trabalho durante todo o dia no sol o 
deixa cansado para freqüentar a escola à 
noite. Adriano tem sete irmãos e um gêmeo 
que leva a mesma vida dele. Também está 
sem estudar.  Com o  pouco  que  recebe,  ele 
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ajuda os pais e o que sobra é para o leite do 
bebê. Aos 16 anos, ele já é pai e a 
namorada mora com os sogros. Ele não 
sabe quando voltará à escola. 

         ─ Eu queria voltar a estudar, pensar 
em ter uma vida melhor. Isso não é vida de 
ninguém não – reclama. 
 
Escolarização dos que trabalham é menor 
 
         E a pesquisa do IBGE mostra que o 
trabalho realmente afasta as crianças dos 
bancos escolares. Entre as crianças e jovens 
de 5 a 17 anos que só estudam, a 
escolarização se aproxima da 
universalização: são 93,6%. Enquanto entre 
os que trabalham, essa taxa cai para 81%.  

         ─ Essa combinação acaba tirando a 
chance desses jovens de entrarem nas 
universidades públicas – afirmou o 
presidente do IBGE, Eduardo Nunes. 

         ─ Em Pernambuco, o percentual de 
menores entre 10 e 15 anos que trabalham 
para ajudar os pais chega a 46%. Essa 
situação é muito visível até mesmo na praia 
de Boa Viagem, principal cartão postal de 
Recife, onde crianças a partir de 7 anos 
trabalham vendendo balas, picolés, fivelas 
ou ajudam nas barracas de venda de 
bebidas. A rua é o local de trabalho de 4,8%, 
mas no Nordeste a taxa é a maior entre as 
regiões: 6,8%.  

         A concentração maior de crianças no 
trabalho está em lojas, oficinas e fábricas. 
Seguido de perto das fazendas, sítios e 
granjas. 
                                                           

                                                                               
O Globo – 29/09/2007 
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8ª QUESTÃO (Valor total: 6 pontos) 

Observe o trecho destacado da reportagem: 
 
 
 

 
 

a) Que função sintática exerce a expressão sublinhada? 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
b) Que outra expressão exerce a mesma função, no trecho? 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

c) Relacione a ocorrência dessa função sintática ao tipo de texto que está sendo analisado. 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

9ª QUESTÃO (Valor total: 14 pontos) 

Leia o texto abaixo: 
 

 
 
 
 
 

a) É correto afirmar que a queda registrada, no período citado, foi de 0,7? Explique como você 
chegou a esta conclusão, utilizando fração decimal. 
Atenção! Os cálculos realizados para a resolução dessa questão devem ser registrados 

no espaço abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Filho de mãe feirante e pai padeiro, Adriano Santos da Silva, de 16 anos, trabalha 
desde os 7 anos na feira de Casa Amarela, um dos bairros mais populares do Recife.” 
(linhas 23 a 26) 

 

O trabalho infantil no Brasil, das crianças e jovens de 5 a 17 anos, registrou uma queda de 
sete décimos por cento de 2005 para 2006. 

Contudo, paga-se muito pouco a essas crianças... 
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b) Um jovem recebe R$ 0,75 por hora de trabalho. Embora esse valor seja baixo, ele é de 

extrema importância, já que seu salário mensal representa 2/5 da renda total da sua família. 

Qual a renda mensal da família desse jovem, considerando que ele trabalha 684 000 
segundos por mês? 

Atenção! Os cálculos realizados para a resolução dessa questão devem ser registrados 
no espaço abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) O valor pago a uma criança a cada 2,5 kg de tubérculos descascados é de R$ 0,20.  Quantas 

toneladas de tubérculos ela precisa descascar para receber R$ 190,00 (meio salário 
mínimo)? 

Atenção! Os cálculos realizados para a resolução dessa questão devem ser registrados 
no espaço abaixo. 
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10ª QUESTÃO (Valor total: 8 pontos) 
 

 

 

 

 

Nesse cenário, que aspectos devem estar presentes na elaboração do trabalho pedagógico a 
fim de propiciar a formação de um cidadão que possa atuar numa sociedade em constantes 
mudanças? 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

“Com as mudanças sociais, políticas, culturais e demográficas associadas à chamada 
sociedade da informação, estamos assistindo atualmente a uma transformação da educação 
escolar.“ (COLL, César. Revista Pátio. Ano 10) 
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO (30 pontos) 

 
Desenvolva o tema sorteado sob forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, 40 (quarenta) 

linhas e, no máximo, 60 (sessenta) linhas. Se desejar, utilize as folhas de rascunho, sem destacá-las 
do corpo da prova. Entretanto, para efeito de avaliação, o rascunho não será considerado. 

 
 

 
NÚMERO 

 
TEMA 

 

1 

Jogos: caminho para “fazer” matemática 
• Função dos jogos no ensino da matemática 
• Tipos de jogos (no mínimo três) e suas potencialidades educativas 
• O papel do jogo no processo de avaliação 

2 

A resolução de problemas e o ensino da matemática 
• O problema como ponto de partida 
• Tipos de situações e o conceito matemático a ser aplicado em cada uma 
• Uma situação que integre diferentes eixos da matemática 

3 

Os índios e a colonização do Brasil 
• As relações entre os colonizadores e os índios ao longo dos séculos 
• Situação atual dos indígenas no país 
• Como trabalhar esse conteúdo em turmas do 4º ano do Ensino Fundamental 

4 

Fontes históricas 
• Conceituação 
• Diferentes tipos 
• A importância do trabalho com as fontes históricas 
• Como trabalhar esse conteúdo em turmas do 5º ano do Ensino Fundamental 

5 

Alfabetização 
• O processo de construção da escrita 
• O processo de construção da leitura 
• O “erro” na construção da escrita 

6 

A produção de textos 
• Tipologia textual 
• Revisão do texto 
• Registros formal e informal 

7 

Educação Inclusiva 
• Conceituação 
• Necessidades especiais/  Dificuldades de aprendizagem 
• A atuação do professor 
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NÚMERO 

 
TEMA 

 

8 

Avaliação 
• O que avaliar 
• Como avaliar 
• Quando avaliar 

9 

Lixo 
• Composição do lixo 
• Formas de destinação e tratamento do lixo 
• Implicações ambientais atuais 
• Como trabalhar esse conteúdo com turmas de 3º ano do Ensino Fundamental 

10 

O ar e a manutenção da vida 
• Características e composição do ar atmosférico 
• Causas e conseqüências da poluição do ar 
• Práticas cotidianas que evitam a poluição do ar 
• Sugestão de atividade para trabalhar com turmas de 4º ano do Ensino 

Fundamental 
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_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 


