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  COLÉGIO PEDRO II 
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  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) 
 
 

1ª QUESTÃO (Valor total: 6 pontos) 
 

a) Porque quer se diferenciar de tantos outros Severinos, nordestinos como ele. 

b) “Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida”   (versos 31 e 32) 

 
 OU 
 

“E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida”         (versos 39 e 40) 

 
Observação: o uso de aspas é obrigatório. 

 
c) A morte dos nordestinos ocorre pelos mesmos motivos, a expressão reforça a idéia de que 
todos os nordestinos passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, até na 
morte. A utilização do atributo “severina” junto ao substantivo morte confirma a idéia de que todos 
os nordestinos vivem e morrem da mesma maneira, todos são vítimas do meio.  

 
 
 

2ª QUESTÃO (Valor total: 2 pontos) 

“vivendo na mesma serra 
magra e ossuda em que eu vivia”  (versos 29 e 30) 

 
Observação: o uso de aspas é obrigatório. 

 
 

3ª QUESTÃO (Valor total: 7 pontos) 

• Tipos de alimentos; 

• Substâncias alimentares e suas funções no organismo; 

• Substâncias alimentares fundamentais à construção e ao desenvolvimento do corpo; 

• Reorientação dos hábitos alimentares; 

• Quantidade X qualidade; 

• Adoção de cardápio equilibrado; 

• Consumo excessivo de açúcar e gordura. 
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4ª QUESTÃO (Valor total: 6 pontos) 

• Infecções parasitárias: ascaridíase, teníase, oxiuríase, ancilostomose, bicho-de-pé, bicho 
geográfico 

• Infecções fúngicas: micoses 

• Infecções bacterianas: tétano 

• Prevenção: higiene das mãos, higiene com os alimentos, cozimento dos alimentos (carnes), 
uso de calçados, fervura ou filtração da água, saneamento básico, etc. 

 

 
5ª QUESTÃO (Valor total: 5 pontos) 

Os coronéis situavam-se como peças importantes no cenário político da época porque 
participavam dos processos e das negociações de várias maneiras: 

(possibilidades de referências) 

• apoio a candidatos dos governos federais e estaduais em troca de benefícios; 

• política dos governadores; 

• política do café-com-leite; 

• “currais eleitorais” / “votos de cabresto”; 

• uso do grande poder local para controle do voto (não secreto) e da apuração. 
 
 

6ª QUESTÃO (Valor total: 8 pontos) 

a) Inchaço das grandes metrópoles; 
Falta de empregos; 
Baixos salários; 
Subempregos; 
Falta de moradia, de saneamento básico; de assistência médica, de escolas e etc. 

 
b) Migração polinucleada 

Redução da migração nordestina 
Grandes metrópoles deixaram de exercer grande atração para os migrantes 
Migração para cidades de médio porte 
Redução da migração externa 

 
 
7ª QUESTÃO (Valor total: 8 pontos) 

• Reconhecimento e valorização da diversidade; 

• Respeito às individualidades; 

• Educação de qualidade para todos; 

• Revisão de conteúdos curriculares; 

• Revisão dos processos e dos critérios de avaliação; 

• Construção da cidadania consciente, responsável e participante; 

• Transformação da escola em ambiente mais atuante e presente na vida do aluno.
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8ª QUESTÃO (Valor total: 6 pontos) 

a) Aposto (explicativo) 
b) “um dos bairros mais populares do Recife” ( aposto explicativo) 

Outra possibilidade: “Amarela” (aposto especificador) 
c) O texto jornalístico – reportagem – é rico em detalhes, em informações e explicações, 

sobretudo aquelas que melhor definam os envolvidos, que melhor caracterizem as pessoas, 
os locais. Assim, é bastante comum o uso de apostos, recurso lingüístico que possibilita 
especificação, explicação, detalhamento. 

 
 

9ª QUESTÃO (Valor total: 14 pontos) 

a) Não. 
      7/10 X 1/100 = 7/1000 
      0,7 % = 7/1000 
 
b) R$ 356,25 
 

684000 I 3600 
 
324         190 
 000        0,75 
               950 
           1330 
           142,50I 2 
            02        71,25 
              05             5 
                10    356,25 

 
 

c) 2,375 toneladas 
 
 

0,2000 I 2,50                                                                19000 I0,08 
   000     0,08                                                                  30            2375 
                                                                                         60 
                                                                                           40 
                                                                                             0 

 
 
10ª QUESTÃO 

 
(Valor total: 8 pontos) 

Aspectos a serem considerados na elaboração de trabalho pedagógico adequado à sociedade atual: 

• Avaliação do processo ensino-aprendizagem e de seus resultados; 

• Estabelecer relação do que é imprescindível e do que é desejável como conteúdos ou 
competências a serem adquiridas (habilidades, atitudes, valores); 

• Reajustes do ponto de vista da gestão do tempo e do ritmo dos processos de ensino e 
aprendizagem; 

• Revisão de “novas’ e ”velhas” formas de alfabetização; 

• Compartilhar a educação escolar com outros cenários; 

• Revisão e atualização do currículo de forma sistemática; 

• Avaliação dos alunos.  


