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PROVA ESCRITA DE 1º SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

1ª QUESTÃO 

 

Antes de Virar Gigante  

                                Marina Colasanti 

No tempo d'eu menina 

os corredores eram longos 

as mesas altas 

as camas enormes. 

A colher não cabia 

na minha boca 

e a tigela de sopa 

era sempre mais funda 

do que a fome. 

No tempo d'eu menina 

só gigantes moravam 

lá em casa. 

Menos meu irmão e eu 

que éramos gente grande 

vinda de Lilliput 

 

O texto de Marina Colasanti é um poema que dialoga com outro gênero discursivo. 

Aponte duas características dos poemas e uma característica desse outro gênero que se pode perceber 

em “Antes de virar gigante”.   

 

Características dos poemas: 

 linguagem conotativa, figurada, metafórica; 

 aspectos formais como distribuição em versos, estrofes, rima, outros recursos estilísticos. 

Outro gênero: contos de fada, contos de encantamento 

Características: referência à fantasia infantil, gigantes, marcação temporal. 
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2ª QUESTÃO 

 

Observe os mapas a seguir, que trazem indicadores de desenvolvimento relativos a municípios do Rio 

de Janeiro: 

 

Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-02/estudo-revela-abismo-social-entre-cidades-do-

estado.html. Adaptado.  Acesso em 14/11/2016) 

 

A partir dos dados dos três mapas, elabore uma atividade para o 5º ano do Ensino Fundamental que 

articule duas áreas do conhecimento – Matemática e Geografia –, relacionando os indicadores de renda, 

saneamento e educação. Indique, na sua resposta, os conteúdos a serem trabalhados em cada área.  

 

 No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, idéias e métodos matemáticos devem ser 

abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem 

desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las;  

 O problema não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou 

um processo operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão 

que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada.  No trabalho com a resolução de 

problemas na perspectiva metodológica de ensino, pressupõe-se que os alunos sejam encorajados 

a questionar não somente as respostas obtidas, mas, também, a própria situação-problema;  

 Aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver um certo tipo de problema; num 

outro momento, o aluno utiliza o que aprendeu para resolver outros, o que exige transferências, 

retificações, rupturas, segundo um processo análogo ao que se pode observar na história da 

Matemática;  

 O aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de conceitos 

que tomam sentido num campo de problemas. Um conceito matemático se constrói articulado com 

outros conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações;  

 A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como aplicação 

da aprendizagem, mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto em que se 

pode apreender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas; 

 Um problema é toda situação que permita alguma problematização: jogos, brincadeiras, histórias, 

acontecimentos cotidianos, entre outros; 
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 O trabalho com a resolução de problemas na perspectiva metodológica de ensino o processo é mais 

importante que a solução do problema, e o erro constitui o ponto de partida para a construção de 

novos conhecimentos; 

 Sob a mediação do professor os alunos devem ser encorajados a desenvolver diferentes tipos de 

estratégias para a resolução de problemas de diferentes naturezas; 

 A resolução de problemas deve ser capaz de promover o interesse, o questionamento, o 

levantamento de hipóteses e a elaboração de novos problemas, desenvolvendo o senso crítico, a 

autonomia e a criatividade. 

 

REFERÊNCIAS: 

 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática/ Secretaria 
de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997. 
Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro03.pdf>.  Acessado em 10 de agosto de 2014. 
 
SMOLE, K. C. S.; DINIZ, M. I. Ler e aprender matemática. In: SMOLE, K. C. S.; DINIZ, M. I. (org.). Ler, 
escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 

 

3ª QUESTÃO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem que o ensino e a aprendizagem da Matemática devem 

ter como foco a resolução de problemas: 

“A resolução de problemas é um caminho para o ensino de Matemática que vem sendo discutido ao 

longo dos últimos anos. [...] Todavia, tradicionalmente, os problemas não têm desempenhado seu 

verdadeiro papel no ensino, pois, na melhor das hipóteses, são utilizados apenas como forma de 

aplicação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos”. 

 

Neste sentido, Smole e Diniz (2001, p. 89) consideram que a resolução de problemas deve ser abordada 

numa perspectiva metodológica, o que significa que: 

“A resolução de problemas corresponde a um modo de organizar o ensino o qual envolve mais que 

aspectos puramente metodológicos, incluindo uma postura frente ao que é ensinar e, 

consequentemente, do que significa aprender. Daí a escolha do termo “perspectiva”, cujo significado 

“uma certa forma de ver” ou “um certo ponto de vista” corresponde a ampliar a conceituação de 

Resolução de Problemas como simples metodologia ou conjunto de orientações didáticas “. 

 

Com base na leitura dos trechos destacados acima, cite dois princípios do trabalho com a resolução 

de problemas como uma perspectiva metodológica para o ensino da Matemática. 

 

De acordo com o referencial teórico apresentado, o trabalho com a resolução de problemas numa 

perspectiva metodológica de ensino tem como objetivos: 
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 Enfatizar mais o processo que a solução do problema, utilizando o erro como ponto de partida para a 

construção de novos conhecimentos; 

 Auxiliar o aluno a desenvolver diferentes tipos de estratégias para a resolução de problemas de 

diferentes tipos; 

 Incentivar o questionamento, o levantamento de hipóteses e a elaboração de novos problemas, 

desenvolvendo o senso crítico e a criatividade; 

 Possibilitar a construção e articulação de diferentes conceitos, permitindo ao aluno realizar 

transferências e generalizações; 

 Estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 

para resolver problemas. 

 

4ª QUESTÃO 

 

INSTITUTOS ASSINAM ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA PESQUISA DE VACINA CONTRA ZIKA 

Sanofi Pasteur, Fiocruz e laboratório dos EUA unirão experiências para combater a doença 

Por Gabriel Oliveira 

RIO - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Sanofi Pasteur — divisão da farmacêutica francesa 

voltada para o desenvolvimento de vacinas — e o Walter Reed Army Institute of Research (Wrair), 

laboratório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, anunciaram, na última sexta-feira, um 

acordo para o desenvolvimento de uma vacina contra zika, que teve mais de 160 mil casos registrados 

no Brasil este ano. Em 2015, a Sanofi Pasteur desenvolveu a primeira vacina contra a dengue, que 

começou a ser comercializada no Brasil este ano, após aprovação da Anvisa. 

 

Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/institutos-assinam-acordo-de-cooperacao-para-pesquisa-de-vacina-

contra-zika-20384567 - 30/10/2016 - Acesso em 11/11/2016 

 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007, p. 200) apresentam como sugestão uma dinâmica de atuação 

docente em sala de aula caracterizada por três momentos pedagógicos: problematização inicial, organização 

do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

 

Elabore uma proposta de trabalho a partir do tema da reportagem, identificando, no seu texto, os três 

momentos pedagógicos apontados por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), e a série/ano dos alunos. 

 

 Os três momentos pedagógicos devem contemplar as seguintes características: 

1) Problematização: apresentação de situações reais aos alunos, que são desafiados a expor o que estão 

pensando; a função coordenadora do professor concentra-se em questionar posicionamentos e lançar 

dúvidas; 

2) Organização: estudo sistemático dos conhecimentos selecionados como necessários para a 

compreensão dos temas e da problematização inicial; 
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3) Aplicação: generalização da conceituação abordada; uso articulado da estrutura do conhecimento 

científico em situações significativas. 

 

DELIZOICOV, Demétrio, ANGOTTI, José André e PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de Ciências: 
fundamentos e métodos. São Paulo: Cortês,2007. 
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PROVA ESCRITA DE ARTES VISUAIS 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

1ª QUESTÃO  

 

 

a) Considere o entorno de cada campus e o relacione à imagem correspondente, preenchendo a tabela 

abaixo.  

Espera-se que o (a) candidato (a) tenha um conhecimento prévio sobre a instituição onde ele (a) pretende 

trabalhar e saiba dialogar com o entorno dos campi do colégio, no que diz respeito aos bens e às 

manifestações culturais ali existentes, a fim de cumprir o que é determinado pelos enunciado e comando da 

questão. 

Imagem CAMPUS Imagem CAMPUS 

5 CENTRO 8 NITERÓI 

1 DUQUE DE CAXIAS 6 REALENGO 

3 ENGENHO NOVO 7 SÃO CRISTOVÃO 

4 HUMAITÁ 2 TIJUCA 

 

b) A partir de uma das relações da tabela, determine um conteúdo e um objetivo que possam  ser 

trabalhados  no segundo segmento do Ensino  Fundamental – com a indicação da série. 

 

Espera-se que o (a) candidato (a) consiga trabalhar as manifestações ou bens culturais do entorno dos 

campi do colégio em conformidade com os conteúdos PCN Arte e em linguagem adequada à série do 

Fundamental II, escolhida pelo (a) próprio (a) candidato (a), e segundo abordagens que levem em 
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consideração o que estabelece o enunciado da questão. Tais abordagens devem ficar claras no objetivo e 

conteúdo elaborados por ele (a). 

 

2ª QUESTÃO  

 

É necessário que o professor de Artes Visuais inclua no currículo questões pertinentes à 

contemporaneidade, assim como as relacione às produções anteriores de outros artistas e movimentos, em 

um diálogo que se constitui entre as várias imagens produzidas.  

Nessa perspectiva, a problemática da estetização da vida e dos objetos é uma questão basilar na arte atual. 

As imagens que se seguem são típicas da contemporaneidade e devem ser consideradas como ponto de 

partida para o desenvolvimento de uma proposta de aula para o Ensino Médio. 

 

 

a) A partir das imagens apresentadas, defina “APROPRIAÇÃO” na arte contemporânea, observando os 

seguintes critérios: materialidade, efemeridade e construção imagética.  

 

Espera-se que o candidato saiba que em português apropriar significa se apoderar de algo que não lhe 

pertence, nas Artes Visuais o vocábulo tem outra significação. Usado na Arte Contemporânea a partir da 

década de 1980, consideram-se duas condições em seu emprego. A primeira está no campo imagético, tem 

origem histórica na recorrência ou confabulação entre produções de diferentes artistas ao longo do tempo em 

citações. A segunda, no uso de materiais inartísticos estranhos ao meio empregado pelo artista. Prática 

localizada na colagem cubista e nos ready-mades de Marcel Duchamp, ambos fortemente ancorados na 

materialidade. Duchamp, aliás, exemplifica a apropriação nas duas dimensões: a material - ao trabalhar com 

artefatos já prontos - relacionados ao cotidiano, e também ao se apoderar de uma iconografia consagrada - 

como a Mona Lisa de Da Vinci - transformando-a num blague, através de suas intervenções na imagem. Na 

apropriação há o confisco da forma, assenhorando-se de uma iconografia consagrada, produzida por outro 

autor, amplificando sua exposição, banalizando-a, pela repetição de seu uso (como na Pop Art). Na outra 

direção, há a estetização de objetos  e artefatos  cotidianos,  de diversas procedências apossados pelo mundo 

da arte que os retira de sua condição ordinária, de sua efemeridade e utilidade,  que se coaduna com a ideia 

de arte x vida. 
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b) Como inserir  tais questões  em uma aula para o Ensino Médio?  

Existem múltiplas formas de inserção  da concepção de apropriação: 

Pode-se trabalhar com a ideia de apropriação em abordagens que conectem teoria e prática tendo como base 

trabalhos já realizados por artistas plásticos, pelo cinema, além da propaganda; que podem se conectar de 

acordo com as possibilidades de cada turma  para aprofundamento do tema. Uma das inserções possíveis é 

de natureza teórica, na tessitura das relações entre o conceito contemporâneo e suas  conexões com os 

procedimentos  dialógicos  que se constituíram ao longo da História da Arte entre os artistas, no trato com 

temáticas recorrentes e no estudo de formas compositivas. Nessa direção,  deve-se também estimular a 

formulação de  juízos acerca de concepções como  cópia – citação – plágio  e apropriação entre os alunos. 

No campo prático pode-se trabalhar plasticamente a partir de trabalhos e experiências que investiguem a 

absorção de imagens (com fotografias, xerox ou escaneamento entre outros procedimentos),  além da  

acumulação e combinação de formas e materiais na construção de assemblages e outros objetos.  

 

 

3ª QUESTÃO  

 

“A interdisciplinaridade é a condição epistemológica da pós-modernidade, e a interculturalidade, a 

condição política da democracia. A aliança entre essas duas condições basilares da vida (...) garantirá 

um humanismo em constante reconstrução para responder às imponderáveis e permanentes 

mudanças sociais.”   

 

(BARBOSA, Ana Mae. Dilemas da Arte/Educação como mediação cultural em namoro com as 

tecnologias contemporâneas. In: BARBOSA, Ana Mae (org.). Arte/Educação Contemporânea: Consonâncias 

internacionais. São Paulo: Cortez, 2005)  

Considerando as reflexões acima e utilizando as imagens dispostas logo a seguir, descreva uma 

possibilidade de atividade prática a ser realizada nas aulas de Artes Visuais, determinando um dos anos do 

1º segmento do Ensino Fundamental, os materiais a serem utilizados na proposta e justifique sua abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espera-se que o candidato, em sua resposta, deva, obrigatoriamente, apresentar as seguintes 

informações: 
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A) Ano do primeiro segmento do Ensino Fundamental escolhido para desenvolvimento da atividade; 

B) Conteúdo abordado para utilização da estamparia da chita; 

C) Descrição da atividade prática a ser realizada; 

D) Materiais a serem utilizados na proposta; e 

E) Justificativa da abordagem escolhida em relação à interdisciplinaridade e interculturalidade. 

 

4ª QUESTÃO  

 

Segundo André Lothe (in PEDROSA, 1995), 

 

 “Van Gogh é certamente o colorista mais exasperado da pintura moderna. Em seu nome nascem tantas telas 

em que se esgotam e se anulam todos os recursos da química. (...) Em pintura desejo dizer (...), desejo pintar 

homens e mulheres com o que da eternidade que o halo costumava simbolizar e que hoje procuramos 

representar pela radiação e vibração do colorido.” (p. 129) 

  

 Van Gogh, em carta a seu irmão Theo, datada de 10 de maio de 1888, escreveu: 

 

 “ Fiz esta semana duas naturezas-mortas. 

Uma cafeteira de ferro esmaltado azul, uma xícara (à esquerda) azul real e ouro, uma jarra de leite 

quadriculada azul pálido e branco, uma xícara – à direita –  branca com desenhos azuis e alaranjados 

sobre um prato de terra amarelo (...), uma jarra de louça ou de faiança azul com desenhos vermelhos, 

verdes, (...), enfim duas laranjas e três limões; a mesa está coberta por uma toalha azul, o fundo é 

amarelo (...), portanto, seis azuis diferentes e quatro ou cinco amarelos e alaranjados. A outra natureza 

morta é o jarro de faiança (...). Agradeço muito sua carta e a nota de cinquenta francos.”  

 

(VAN GOGH, Vincent. Cartas a Théo. Porto Alegre: L&PM, 2016. p.  205-206.) 

 

Faça uma interpretação gráfica da primeira natureza-morta descrita por Van Gogh, substituindo todas as 

cores descritas por suas complementares. Utilize seu conjunto de lápis de cor na composição. 

 

 Deseja-se que o candidato adapte a harmonia cromática sugerida por Van Gogh, utilizando as 

complementares das cores descritas pelo artista.  

Observar-se-á, ainda,  se o candidato, em sua composição,  representou os elementos descritos pelo 

artista   e se soube trabalhar, adequadamente, com a técnica do lápis de cor. 

: “Numa carta de novembro de 1885, Van Gogh diz ter ouvido falar “de uma experiência feita com uma 

folha de papel de cor neutra,  que se torna verdátrea sobre um fundo vermelho, avermelhada sobre um fundo 

verde,  azulada sobre um fundo alaranjado...” e pedia a seu irmão Théo:  “Se encontrares algum livro sobre 

estas questões das cores,  um livro que seja bom, me envia-o antes de qualquer outra coisa, pois é necessário 

que eu saiba tudo a respeito e não se passa um dia sem que procure instruir.”    PEDROSA, Israel. Da cor à 

cor inexistente.  Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial Ltda., 1995,  p. 129) 
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 Cor Complementar – “... desde a é poca de Newton, adota-se em Física a formulação de que cores 

complementares são aquelas cuja mistura produz o branco.   Segundo Helmholrz, excluindo-se o verde puro, 

todas as demais cores simples são complementares de uma outra cor simples,  formando os seguintes pares: 

vermelho e azul esverdeado, amarelo e anil, azul e laranja.  Em Física, cores complementares significam par 

de cores, complementando uma a outra.  

 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente.  Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial Ltda., 1995, p. 18.] 

 

  ‘  

VAN GOGH, Vincent. Cartas a Théo. Porto Alegre:L&PM, 2016. p. 205-206, p. 206. 
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PROVA ESCRITA DE DESENHO 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

1ª QUESTÃO 

 

Em um processo de elaboração de uma logomarca, além da criatividade, uma série de passos deve ser 

observada.  

Na fase do desenvolvimento, é comum construir graficamente a estrutura de acordo com o rigor 

geométrico. Este processo se fundamenta e dá autenticidade a uma logomarca.  

 

Represente graficamente a logomarca, a partir da imagem dada, sendo: 

 

a) uma reflexão de eixo (e) dado; 

 

b) um meio giro de centro (O) dado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

e 
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2ª QUESTÃO    

 

Construa os polígonos pedidos utilizando o conceito de equivalência entre triângulos de mesma base e 

mesma altura: 

  

a) um paralelogramo equivalente ao octógono ABCDEFGH dado. Construa apenas uma das soluções 

possíveis. 

 

 

  
  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 

E F 

G 

H 

C’ 

C’’ 

G’ 

G’’ 

O 

N Q 

P 

Q’ 

O2 

45º 

O1 

M 
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3ª QUESTÃO 

 

Com base nas normas da ABNT represente o que é pedido de acordo com o desenho isométrico a seguir:  

a) O desenho isométrico do complemento da peça conhecendo seu sólido envolvente e represente suas 

arestas não visíveis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) As três vistas ortográficas principais da peça, utilizando as medidas do desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUAS DAS POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 
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4ª QUESTÃO 

 

Conhecendo a projeção horizontal da pirâmide oblíqua apoiada em () encontre a verdadeira 

grandeza (VG) da aresta lateral (MV), onde (V) é vértice principal e possui cota igual a 55 mm. 
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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

1ª QUESTÃO 

 

Planejar é um ato político em que o docente faz previsões de forma intencional e crítica. Considerando 

a diversidade de conteúdos que podem ser ensinados nas aulas de educação física, elegemos o tema 

“equilíbrio” para a elaboração de uma aula para crianças de 4 (quatro) anos da Educação Infantil. Descreva, 

em até 15 linhas, os objetivos da aula, o conteúdo específico e os procedimentos adotados. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

PLANEJAMENTO  “Para o planejamento, requer-se do professor: compreensão segura das relações entre 

a educação escolar e os objetivos sócio-políticos, ligando-os aos objetivos de ensino das matérias; domínio 

seguro do conteúdo das matérias que leciona e sua relação com a vida e a prática, bem como  dos métodos 

de investigação próprios da matéria, a fim de fazer uma boa seleção e organização do seu conteúdo, partindo 

de situações concretas da escola e da classe; capacidade de  desmembrar a matéria em tópicos ou unidades 

didáticas a partir da sua estrutura conceitual básica; de selecionar os conteúdos de forma a destacar conceitos 

e habilidades que formam a espinha dorsal da matéria; conhecimentos das características sociais, culturais e 

individuais dos alunos,  bem como o nível de preparo escolar em que se encontram; conhecimentos e domínio 

dos vários métodos de ensino e procedimentos didáticos, a fim de poder escolhê-los conforme temas a serem 

tratados, características dos alunos; ...” (p. 72) 

ATO POLÍTICOS  “A estrutura da aula é a organização, seqüência e inter-relação dos momentos do 

processo de ensino. Toda atividade humana implica um modo de ser realizada, uma seqüência de atos 

sucessivos e inter-relacionados para atingir seus objetivos. O trabalho docente é uma atividade intencional, 

planejada conscientemente visando atingir objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e 

ordenado” (p. 92). 

OBJETIVOS  “Os objetivos antecipam resultados e processos esperados do trabalho conjunto do professor 

e dos seus alunos, expressando conhecimentos, habilidades e hábitos (conteúdos) a serem assimilados de 

acordo com as exigências metodológicas (nível de preparo prévio dos alunos, peculiaridades das matérias de 

ensino e características do processo ensino e aprendizagem)” (p. 119). 

CONTEÚDOS  “Os Conteúdos formam a base objetiva da instrução – conhecimentos sistematizados e 

habilidades – referindo-se aos objetivos viabilizados pelos métodos de transmissão e assimilação” (p. 119). 

PROCEDIMENTOS  “Os métodos, por sua vez, são determinados pela relação objetivos-conteúdos e dão 

a forma pela qual se concretiza esta relação em condições didáticas específicas; ao mesmo tempo, pelo fato 

de caber aos métodos a dinamização das condições e modos de realização do ensino, eles influem na 

reformulação ou modificações dos objetivos e conteúdos” (p. 120). 
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2ª QUESTÃO 

 

Dentre muitos esquemas que existem para a classificação das habilidades de movimento, o esquema 

unidimensional responde por apenas um aspecto em particular. Segundo Gallahue e Donnely (2008), existem 

quatro maneiras de classificar essas habilidades em relação a uma única dimensão, a saber, aspectos 

musculares, temporais, do meio ambiente e funcionais. Com base nos aspectos temporais, o movimento 

também pode ser classificado como discreto, em série ou contínuo.   

Em até 15 linhas, apresente 3 (três) atividades para uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, com 

base nos aspectos temporais de movimento, utilizando-se dos seguintes materiais/recursos: bolas de 

borracha, cordas e bolas de basquete. O espaço disponível para ministrar sua aula é uma parte da pista de 

atletismo com cerca de 100m. Justifique suas escolhas.   

 

GALLAHUE, David L. & DONOLLY Frances Cleland. Educação física desenvolvimentista para todas as 

crianças. 4ª ed. São Paulo: Phorte, 2008. 

 

ASPECTOS TEMPORAIS DE MOVIMENTO (GALLAHUE; DONNELY, 2008, p. 66) 

“Com base em seus aspectos temporais, o movimento também pode ser classificado como discreto, em série 

ou contínuo. Um movimento discreto apresenta início e fim definidos. O arremesso, o salto, o chute e o toque 

em uma bola constituem exemplos de movimentos discretos. Os movimentos em série envolvem a 

performance de um movimento simples e discreto repetido diversas vezes em uma sucessão rápida. O saltito 

rítmico, o drible no basquete e a rebatida da bola no futebol americano ou voleibol constituem tarefas típicas 

em série. Os movimentos contínuos abrangem os movimentos repetidos durante um determinado tempo: a 

corrida, a natação e o ciclismo constituem movimentos contínuos comuns”. 
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3ª QUESTÃO 

 

“Incluir é garantir espaços, abrir horizontes, respeitar o outro, o diferente, em síntese, possibilitar que 

todos possam mesmo sendo diferentes gozar de direitos sociais, políticos, culturais” (COSTA; 

GONÇALVES JUNIOR, 2008. p. 3963). 

 

Em até 15 linhas, pontue, com base na citação acima, a inclusão à qual os autores se referem, 

justificando as possíveis mudanças de paradigmas até então conhecidos.   

COSTA, Vanderlei Balbino da & GONÇALVES JUNIOR, Luiz. Inclusão, educação e diversidade: múltiplos 

olhares. VIII Congresso Nacional de Educação EDUCERE (III Congresso Ibero-Americano sobre violências 

nas escolas – CIAVE), p. 3953-3966. 6 a 9 de out. de 2008. Disponível em: 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/trabalhos.html 

“Democratização do ensino para todos, independentemente das diferenças particulares e/ou individuais dos 

alunos” (p.3954). 

 Os docentes devem se despojar do medo, insegurança, preconceito e resistência. 

 Que a escola olhe para o novo, o diferente e para a diversidade não como obstáculo, mas como 

possibilidade. 

 Romper as barreiras, superar os limites, vencer desafios, eliminar preconceitos. 

 Receber todos e todas sendo deficiente ou não. 

 Que os deficientes sejam realmente incluídos e não somente integrados 

 Não pode ser um modelo único, deve ter quebra de paradigma da educação atual. 

 Relação entre educação, inclusão e diversidade. 

 Múltiplos olhares para o diferente. 

 Diálogo, conscientização e humanização. 

“Na perspectiva da diversidade, numa escola de todos e para todos, a nosso ver a inclusão não é uma 

forma de negação da deficiência. Não queremos também negar as diferenças e/ou a existência da 

diversidade. [...]é fazer com que aqueles que acreditam na inclusão, possam ver a possibilidade de que ser 

deficiente também é ser capaz. Ser diferente é também ser dotado de possibilidades, enfim, ser portador de 

alguma necessidade é ter direito de mostrar suas potencialidades” (p.3955). 

“[...] o maior desafio da escola que observa o outro, o estranho, o diferente e que respeita a diversidade é 

garantir a educação para todas as pessoas historicamente excluídas, marginalizadas e oprimidas. ” 

(p.3963). 

“[...] mudar o modelo que aí está posto durante décadas, eliminar barreiras que impedem nossas ações, 

quebrar paradigmas conservadores que marginalizam, que nos oprime e nos excluem, romper obstáculos 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/trabalhos.html
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que impossibilitam de lutar pela nossa independência, são entre outros, os maiores desafios aos 

educadores e educadoras. ” (p.3964). 

 

4ª QUESTÃO 

 

Brotto (2006) nos fala que a cooperação e a competição não são opostas, mas se completam e Oliveira 

(2010), que o esporte escolar deve ser “um esporte desmitificado porque conhecido, praticado de forma 

prazerosa, com vivências de sucesso para todos. Um esporte adquirido como bem cultural, cuja prática passa 

a ser compreendida como direito” (p. 196). 

Com base no texto acima, disserte, em até 15 linhas, sobre o esporte escolar fazendo um paralelo entre 

a cooperação e a competição. 

 

BROTTO, Fábio Otuzi. O. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como exercício de convivência. 

Santos: Projeto Cooperação, 2002, p. 67 a 113. 

Esporte como Fenômeno Humano. 

(UNESCO- 1979) direito de todos, o esporte na escola visa “preservar e proteger os valores éticos do 

esporte: fair-play, desenvolvimento harmonioso da personalidade, auto-superação, solidariedade, espírito 

de equipe, desprendimento, lealdade, generosidade, respeito às regras estabelecidas e ao adversário, 

controle da agressividade e violência. (p.70). 

Consciência da cooperação no esporte – os jogos cooperativos também podem ser jogados de forma 

competitiva e vice-versa, 

“Esporte como um ambiente extraordinário para a aprendizagem e transformação pessoal e coletiva. ” 

(p.79). 

As formas de trabalhar o esporte sem que a competição tome conta das pessoas. A intervenção do 

professor para que se sobressaia as atitudes e os valores importantes como: o fair-play, a amizade, a 

cooperação, solidariedade, a competição sadia etc. 

Tematizar os bons exemplos e atitudes nobres. 

Formas de ensinar o esporte de forma cooperativa: jogos de inversão, de resultados coletivos, sem 

perdedor, entre outros. 
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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

1ª QUESTÃO 

 

“Os projetos podem ser usados nos diferentes níveis da escolaridade, desde a educação infantil 

até o ensino médio. O que é importante considerar, a priori, é que cada um desses níveis possui 

especificidades e características peculiares que os vão distinguir em alguma medida: com 

relação ao grupo etário, à realidade circundante, às experiências anteriores dos alunos e dos 

professores.” (BARBOSA e HORN, 2008, p.71) 

 

a) Aponte as especificidades e características peculiares do trabalho com projetos na Educação Infantil.  

Desenvolva sua resposta em até 15 linhas. 

Espera-se que o/a candidato/a possa abordar alguns dentre os seguintes pontos, relacionando-os às 

especificidades do trabalho desenvolvido na Educação Infantil: interdisciplinaridade; escola como lugar de 

criação cultural; práticas criativas, uso de diversas técnicas e linguagens; famílias e crianças como 

protagonistas junto aos docentes; crianças como produtoras de conhecimento e co-gestoras desses 

processos, pertencimento coletivo; registro e documentação. Especificamente, no que diz respeito às 

creches: temas derivados da observação, da leitura e escuta atenta do grupo e de cada criança; organização 

do espaço no sentido de incentivar e estruturar experiências; modificações possíveis a partir do retorno das 

crianças e famílias; projetos podem durar um dia ou um ano. Em relação à pré-escola: participação direta, 

mais ativa, das crianças nas decisões sobre temas e a construção do projeto; possibilidade de aprofundar 

e ampliar as experiências das crianças na exploração de diferentes objetos e as múltiplas linguagens.  

 

b) Levando em consideração as premissas básicas de um trabalho com projetos, relate o inicio de um 

projeto com crianças de 3 a 5 anos, com pelo menos dois possíveis desdobramentos. Desenvolva sua 

resposta em até 20 linhas. 

Espera-se que a/o candidata/o, ao elaborar sua resposta, possa deixar transparecer ou apontar diretamente 

algumas características básicas no trabalho com projetos entre as que seguem: 

 situação real como ponto de partida; 

 temas que envolvam a resolução de problemas, desejos, dificuldades, necessidades identificadas no 

contexto vivencial; 

 registro  ao longo do percurso, inclusive, e principalmente, das hipóteses e ideias das crianças; 

 articulação entre diferentes conhecimentos, saberes e experiências; 

 aprendizagem por meio de relações significativas; 

 professor/a como co-autor, junto às crianças e famílias; 

 publicização do projeto, ao longo e ao final. 
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2ª QUESTÃO 

 

[...], fomos surpreendidos por uma lagarta verdinha 

e comilona. [...] enquanto a lagarta construía 

cuidadosamente seu casulo, aprendemos a esperar, 

a observar o tempo e o movimento da natureza, da 

pupa, que serenamente se preparava para nos 

surpreender mais uma vez. Ansiosos por ver a 

grande transformação, imaginávamos e 

interpretávamos lagartas e borboletas de muitas 

cores. Nossa imaginação foi tanta que um estranho 

fenômeno climático aconteceu: uma chuva de 

borboletas, “brancas, azuis, amarelas e pretas”, ao 

gosto do poema de Vinícius de Moraes.E quando já 

não esperávamos, a nossa borboleta saiu, corajosa, 

de seu casulo e nos presenteou mais uma vez. 

(Projeto Borboletas de uma turma de 3 anos/2015). 

 

 

 

 

Considerando o relato e a charge apresentados, discorra sobre as relações entre tempo, espaço e experiência 

estética na Educação Infantil. Desenvolva sua resposta em até 20 linhas. 

Espera-se que a/o candidata/o articule algumas dentre as seguintes ideias: 

 

 A experiência estética está intrinsicamente relacionada ao entendimento que se tem de tempo-

espaço, e pode ser entendida e sentida com o corpo inteiro; 

 Vivência do tempo como fruição, criação e até mesmo espera, pausa, e não somente na dimensão 

mensurável, linear; 

 Propostas devem ser apresentadas como encorajamento à criação e à experimentação, sem ter 

necessariamente uma culminância, considerando-se os processos e os caminhos como diversos e 

ricos em suas múltiplas possibilidades; 

 Os suportes estão por toda parte, convidando as crianças a criarem e a significarem paredes, papéis 

e tudo o que estiver ao alcance;  

 Os espaços são todos convidativos, se pensados para a exploração e a criação da criança, 

considerando que a imaginação e a criatividade não têm espaço-tempo determinado, tampouco 

formas pré-definidas;  

 O trabalho com a arte não deve prescindir do tempo-espaço da imaginação, da criação, da dúvida, 

do novo, do inaugural, do erro, da retomada e da pausa;  

 A experiência com a arte, na Educação Infantil, deve acontecer contínua e cotidianamente;  

 A experiência estética tem a ver com tornar o olhar atento, desperto e sensível ao que nos cerca, ao 

outro, à natureza e com mobilizar os sentidos em torno de algo que seja significativo (OSTETO, 2011); 

 Cabe ao professor/a ser o/a parceiro/a e o/a interlocutor/a nesse espaço-tempo de criação, 

 
O molde. Com olhos de criança. Tonucci, 1997. 
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oferecendo repertórios diversos e organizando diferentes espaços e materiais para a criança 

experimentar e criar; 

 Os espaços e a forma como são disponibilizados materiais, imagens e objetos estão diretamente 

relacionados às possibilidades (ou não) de criação das crianças; 

 É importante ampliar repertórios e oferecer diferentes perspectivas sobre as estéticas da humanidade; 

 A experiência estética requer qualidade de tempo e espaço. O espaço, enquanto componente físico, 

pode contribuir ou não para a apropriação das crianças em suas experimentações, mas também 

enquanto aspecto simbólico, ele pode ser rico ou pobre em sua oferta estética e visual no sentido de 

deixar de oferecer repertórios, ideias e provocações e convites à sensibilidade.  

 

OSTETTO, Luciana Esmeralda. Educação infantil e arte: sentidos e práticas possíveis. Cadernos de 

Formação da UNIVESP. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. 

 

3ª QUESTÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seus vinte anos de 

promulgação, sofreu diversas alterações. Nesse sentido, a Lei nº 12.796/2013 provocou significativas 

mudanças no tocante à Educação Infantil.  

Discorra sobre os possíveis impactos da inserção da Educação Infantil na escolaridade obrigatória a 

partir dos 4 anos. Desenvolva sua resposta em até 15 linhas 

 

A/O candidata/o deverá relacionar os seguintes tópicos: 

a) O impacto na oferta de 0 a 3 anos, e de 4 e 5 anos em termos quantitativos e qualitativos, considerando a 

obrigatoriedade a partir dos 4 anos e a Educação Infantil e o Ensino Fundamental como responsabilidade 

prioritária dos municípios; 

b)  Um horizonte no qual, a médio e longo prazo, as creches voltem ao âmbito da assistência, da filantropia, 

e a pré-escola venha a sofrer efeitos “escolarizantes”. 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – GABARITO DAS DISCURSIVAS 
 
 
 

4ª QUESTÃO 

 

Observe o relato a seguir, de uma professora de Educação Infantil do município do Rio de Janeiro: 

 

Em uma turma de crianças de 4 anos, de uma escola pública, a professora Vanessa está servindo o 

almoço para sua turma e convida alguns alunos para se sentar. Ela diz para João: 

__ Senta aqui, meu príncipe! 

Neste mesmo momento, uma amiga de João, também aluna da turma, diz: 

__ Professora, ele não pode ser príncipe. Não existe príncipe preto! 

 

a) Como o professor pode atuar na situação relatada, tendo como parâmetro as orientações dos 

documentos legais quanto às questões étnico-raciais (interrogação). Desenvolva sua resposta em até 

10 linhas. 

Espera-se que o candidato, ao explicitar a atuação docente na situação relatada, estabeleça nexos com a 

questão étnico-racial, deixando transparecer alguns desses pontos: 

 Construir “novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com o rompimento de 

relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e 

religiosa” (DCNEI, 2010, p.17) 

 “reconhecimento, valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas 

africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação” (DCNEI, 2010, p.21) 

 Garantia de experiências que “possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos 

culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da 

diversidade”. (DCNEI, 2010, p.26) 

 Os diversos estabelecimentos de ensino deverão “providenciar: registro da história não contada dos 

negros brasileiros […]; apoio sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos, 

seleção de conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja a história e cultura afro-brasileira e africana 

e a educação das relações étnico-raciais”. (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

relações étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 2004, p.23)  

 Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salva de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (ECA 8.069/1990) 

 

b) Explicite três ações possíveis na sua prática pedagógica que abordem as questões das relações de 

dominação étnico-raciais. Desenvolva sua resposta em até 15 linhas. 

 

Espera-se que ao apresentar ações possíveis em sua prática pedagógica, o/a candidato/a relacione as 

orientações presentes nos documentos legais em relação às questões étnico-raciais ao cotidiano na 

Educação Infantil, considerando alguns desses pontos: 



 
 

23 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – GABARITO DAS DISCURSIVAS 
 
 
 

 Escuta das crianças e seu papel como co-autoras desse cotidiano; 

 Os diversos papéis do/a professor/a: mediador, desafiador, questionador, etc, atentando aos espaços 

e materiais utilizados; 

 Articulação entre os conhecimentos socialmente produzidos e as experiências e saberes das 

crianças; 

 Acolhimento das diferenças e diversidades; 

 Atenção aos eixos brincadeiras e interações. 
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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

1ª QUESTÃO 

 
A partir do ritmo musical dado, elabore uma atividade de prática musical para alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

 

Repetição quantas vezes 
necessárias. 

 

(Portal de Educação Musical. Ritmos bem brasileiros. Disponível em 
<http://media.wix.com/ugd/58f243_f19da1ffe3a04254ae12df52d3c7c315.pdf>. Acesso em 26 set. 2016.) 

 
 
 

a) Além dos instrumentos musicais de percussão dados, elabore um breve arranjo, acrescentando flauta 

doce, voz (com ou sem letra) e instrumento harmônico, este último do professor. 

Importante: a música ou trecho musical poderá ser do folclore, do cancioneiro brasileiro ou mesmo uma 

composição coletiva. Não é necessário repetir o ritmo dado. Mínimo de 4 e máximo de 8 pentagramas. 

Baseado no ritmo nordestino baião e partindo-se dele, espera-se que o candidato escreva/proponha um 

arranjo adequado ao ritmo e à instrumentação que foram dados, bem como à série, tanto no entendimento 

da parte escrita e possibilidade de execução instrumental e vocal por partes dos alunos.  

 

b) Comente sobre o ritmo dado, descreva um planejamento de aula com início, desenvolvimento 

e conclusão, bem como as ideias de aplicabilidades do arranjo. Mínimo de 4 e máximo de 8 linhas. 

Espera-se que o candidato-professor explicite o planejamento, fale um pouco do ritmo, se desejar o 

contextualize, apresente o arranjo para os alunos e realize a atividade proposta em sala de aula ou, se desejar, 

como desdobramento, fora dela. O arranjo é proposição do professor, como dado na questão. Mas a 

composição poderá ser coletiva (hipoteticamente). Não sendo composição, como também explicitado no 

enunciado, uma música conhecida do folclore ou do cancioneiro popular brasileiro poderá ser utilizada. O 

fechamento poderá ser a execução pronta da atividade ou ainda a gravação desta para que todos a escutem 

e a avaliem, dentre outras possibilidades exequíveis e adequadas à série. 

 

 

http://media.wix.com/ugd/58f243_f19da1ffe3a04254ae12df52d3c7c315.pdf
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2ª QUESTÃO 

Observe a partitura a duas vozes a seguir, sendo a superior com a voz semifalada.  
 

 
 

 
*Tradução: O sol nasce / Com seus raios e sua sabedoria / Nosso Pai Supremo olha para nós / Nossa Mãe Suprema olha para nós 

(ALMEIDA; PUCCI, 2015, p. 8) 

 

a) Qual o conceito musical relacionado à organização rítmica pode ser explorado uma aula e de que 

forma? Mínimo de 4 e máximo de 6 linhas. 

O conceito a ser explorado é o de compasso. As duas vozes instauram diferentes percepções se ouvidas 

separadamente.  A melodia da voz 2 pode ser compreendida como pulso ternário, enquanto a voz 1 (semi-

falada como “rãn”) pode ser entendida como  uma marcação em pulso binário. O fato de serem executadas 

simultaneamente permite que se explorem dicotomicamente as noções entre 2/4 e 3/4 com os alunos. Pode-

se explorar o conceito de compasso através de um trabalho de percepção e análise desse material (ALMEIDA; 

PUCCI, 2015, p. 9). 

 

b) Apresente os aspectos das músicas da matriz cultural a qual pertence essa canção e sugira uma 

instrumentação para acompanhamento característica dessa matriz. Mínimo de 4 e máximo de 8 linhas. 

As nuances vocais das culturas indígenas em geral, enfatizam a nasalidade; a forma cíclica: melodias não 

discursivas repetidas durante muito tempo, propicia aos rituais; caráter modal que não fazem referência ao 

tonalismo; presença do pulso marcado através dos pés e maracás. A integração da música à vida e à 

sociedade fazendo parte de rituais; a relação com os elementos da natureza, aos mitos e a seres fantásticos 

do imaginário indígena (ALMEIDA; PUCCI, 2015, p. 66). Tem como instrumentos característicos flautas, 

tambores e chocalhos (p. 68-69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

(

Ç

‚º

Á 



 
 

26 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – GABARITO DAS DISCURSIVAS 
 
 
 

3ª QUESTÃO 

 

Swanwick (2003, p. 85) ao discutir as dimensões da avaliação musical, sugere que “não ficaremos 

sem rumo se nos aproximarmos da idéia de música como metáfora e nos concentrarmos nas camadas 

externas visíveis de ambos os lados de cada transformação metafórica. Os saltos psicológicos estão 

escondidos da vista, mas os lugares de chegada podem ser observados pelo que fazemos e falamos”.  Assim, 

o autor identifica quatro camadas observáveis, conforme o quadro a seguir. 

 

 

 
(SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003, p. 85.) 

 
 

a) Considerado os quatro processos e as três mudanças metafóricas apresentadas pelo autor, proponha 

uma aula para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, que contenha uma atividade prática. Informe o 

segmento/ano. Mínimo de 3 e máximo de 8 linhas.  

 

O candidato deverá apresentar o planejamento da aula, indicando o segmento/ano a que se destina, 

descrevendo a atividade prática. 

 

b) Apresente propostas de avaliação para a atividade sugerida. Mínimo de 4 e máximo de 8 linhas. 

 

O candidato deverá descrever a avaliação se baseando nos quatro processos descritos por Swanwick e as 

três mudanças metafóricas “abaixo da linha d’agua” que divide o quadro. Na avaliação de uma composição 

por alunos, três mudanças metafóricas podem resultar das quatro camadas: “o material sonoro transforma-

se em gesto expressivo, essas formas são tecidas em novas formas e essas estruturas ‘in-formam’ sobre 

esse mundo de valores” podem ser observadas (p. 86). Assim, a atividade proposta deve apresentar 

elementos que possam ser avaliados conforme a descrição do autor. Swanwick (2003, p. 92) descreve os 

critérios gerais para avaliar o trabalho musical dos alunos da seguinte maneira: Materiais: “Nível 1 - reconhece 

(explora) sonoridades; por exemplo, níveis de intensidade, grandes diferenças de altura, trocas bem definidas 

de colorido sonoro e textura”. “Nível 2 - identifica (controla) sons vocais e instrumentais específicos - como 

tipos de instrumentos, timbres ou textura”. Expressão: “Nível 3 - (comunica) o caráter expressivo da música - 
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atmosfera e gesto - ou pode interpretar em palavras, imagens visuais ou movimento”. “Nível 4 - analisa 

(produz) efeitos expressivos relativos a timbre, altura, duração, andamento, intensidade, textura e silêncio”.  

Forma: “Nível 5 - percebe (demonstra) relações estruturais - o que é diferente ou inesperado, se as mudanças 

são graduais ou súbitas”. “Nível 6 - (faz) ou pode colocar a música em um contexto estilístico particular e 

demonstra consciência dos aparatos idiomáticos e processos estatísticos”. Valor: “Nível 7 - revela evidência 

de compromisso pessoal por meio de um engajamento mantido com determinadas obras, intérpretes e 

compositores”. “Nível 8 - desenvolve sistematicamente (novos processos musicais) idéias críticas e analíticas 

sobre música”.  Obs.: o texto entre parênteses está relacionado à performance e composição. 

 

4ª QUESTÃO 

 

“Uma segunda fase do meu trabalho como educador musical está relacionada ao ambiente sonoro em 

que vivemos. Não é minha vontade confinar o hábito de ouvir música aos estúdios e salas de concerto. 

Os ouvidos de uma pessoa verdadeiramente sensível estão sempre abertos. Não existem pálpebras 

nos ouvidos” (SCHAFER, 1991, p. 288). 

 

a) Conceitue Paisagem Sonora de acordo com R. Murray Schafer, destacando a importância do seu 

estudo para a Educação Musical. Mínimo de 3 e máximo de 5 linhas. 

A paisagem sonora se constitui em todos os sons que integram determinado ambiente, podendo ser 

produzidos pela natureza, pelos seres humanos ou por equipamentos (Schafer usa o termo “engenhocas”) 

elétricos e mecânicos (p. 125), ou seja, é o ambiente acústico como um todo (p. 13). É a tradução literal do 

termo soundscape, cunhado por Murray Schafer. Na proposta desse autor, a nova orquestra é o universo 

sônico, e os novos músicos qualquer um e qualquer coisa que soe (p. 121) com a mais vital composição 

musical, sendo executada no palco do mundo (p. 187). Essa paisagem se transformou ao longo do tempo, e 

o estudo de uma história da percepção auditiva poderia demonstrar como diferentes períodos ou diferentes 

culturas musicais realmente escutavam coisas “diferentes” quando ouviam música (p. 123). Sua abordagem 

na Educação Musical é necessária devido à importância de se trabalhar com a prevenção do som e sua 

produção no mundo atual (p. 123). Além disso, por meio das aulas de educação musical é possível incentivar 

a produção e utilização de sons saudáveis à vida humana, evitando os hostis a ela, atentando para o respeito 

às intensidades do som e aos limiares da dor (p. 123). Somente através da audição seremos capazes de 

solucionar o problema da poluição sonora (p. 13), sendo capazes de projetar a paisagem sonora para 

melhora-la esteticamente (p. 14). 

 

b) Para uma turma da 1ª série do Ensino Médio, proponha uma atividade prática que articule as imagens 

a seguir com o uso de Paisagens Sonoras e uma introdução ao conceito de textura musical. Mínimo de 4 e 

máximo de 8 linhas. 
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Imagem 1 

 “Fuga em Vermelho”, aquarela sobre papel, de Paul 
Klee (1921) (Disponível em <http://www.zpk.org/ 
en/exhibitions/review_0/2006/paul-klee-n-melody-and-
rhythm-37.html> Acesso em 26 set. 2016.) 

 Imagem 2 

“Musiker”, de Paul Klee (1937) (Disponível em  
<http://www.zpk.org/en/exhibitions/review_0/2006/paul-
klee-n-melody-and-rhythm-37.html> Acesso em 26 set. 
2016.) 

 

Schafer (p. 92) afirma que “para o pintor Paul Klee, um traço era como sair a passeio. A descrição que se 

segue é sua. É óbvio que o passeio com um lápis poderia também ser um passeio um passeio musical com 

um instrumento e está incluído aqui como um texto, que poderia ser improvisado por um número de 

instrumentos em solo ou em conjunto”. Espera-se que o candidato relacione as imagens com possibilidades 

de realização de texturas musicas (percepção de diferentes planos sonoros que se entrecruzam de formas 

variadas) e proponha uma atividade que integre a interpretação dessas imagens com o uso de sons diversos 

da paisagem sonora. O candidato pode propor que a turma se divida em grupos, que cada grupo escolha um 

ambiente e explore toda a paisagem sonora possível desse ambiente. Após essa exploração inicial, cada 

grupo deverá criará uma composição musical baseada em uma das obras de Paul Klee exposta e utilizando 

os sons explorados inicialmente. Cada grupo apresenta sua composição para os outros, que em conjunto 

avaliarão a pertinência da composição com a obra escolhida, e o professor introduz o conceito de textura 

musical a partir da realização dos alunos. Outra possiblidade: a turma pode ser dividida em três grupos. Cada 

grupo deve criar uma composição para cada quadro usando sons disponíveis, seja de objetos diversos, do 

próprio corpo ou de instrumentos musicais. O professor deve chamar a atenção para a organização dos sons 

em cada imagem, destacando a relação das representações gráficas com os planos sonoro-musicais 

utilizados pelos alunos. Ao final, um grupo apresenta sua composição ao outro, e realizam uma avaliação em 

conjunto. 
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PROVA ESCRITA DE FRANCÊS 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

UTILISEZ LE TEXTE SUIVANT POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS 1 ET 2 
 

TEXTE 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTION 1  

 

En tenant compte du rôle de la ponctuation dans le processus de construction du sens de cette vignette, 

expliquez la fonction 

 

a) des points d’exclamation.  

 Le point d’exclamation a une fonction expressive et intonative, en rompant l’expectative du 

 personnage et en défaisant le stéréotype. 

 

b) des points de suspension.  

 Ces points de suspension ont une fonction rythmique. Ils construisent un effet d’attente à ce qui va 

 être dit et font glisser les sens d’handicap du collègue censé être diabétique à la collègue dite 

 « normale », « saine ».  
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QUESTION 2  

 

Dans le contexte de cette vignette, les questions posées par le monsieur font preuve de son éloignement 

par rapport à ceux avec qui il partage son quotidien professionnel. 

Citez un élément linguistique de la vignette qui corrobore cette affirmation et justifiez votre réponse.  

 

 L’emploie de l’adjectif possessif TON marque l’éloignement du locuteur par rapport à son référent, un 

 collègue de travail. L’idée de proximité n’est pas présente une fois qu’il n’a pas choisi d’employer, par 

 exemple, « notre collègue » , ni « mon collègue ». 

 

 

 
UTILISEZ LE TEXTE SUIVANT POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS 3 ET 4 

 
TEXTE 4 

 
Repensons le rôle du professeur afin de gagner le respect des élèves 

 
Raphaelle Bellon 

 
En tant qu’enseignante « de-l’autre-côté-du-périph », je comprends mais refuse de reprendre en 

mon nom l’affirmation « comment avons-nous pu laisser nos élèves devenir des assassins ? ». Je me 
sens aujourd’hui responsable de l’éducation des jeunes gens que nous voyons passer dans nos écoles. 
Je ne me sens pas « coupable », quand l’école n’est qu’un maillon d’un ensemble d’institutions et de 
modes de fonctionnement de nos sociétés. 

 
Je me sens responsable de donner aux jeunes gens qui sont mes élèves les « clés de lecture 

d’un monde complexe ». Je me sens responsable de leur ouvrir les portes vers demain. Je me sens 
responsable de leur rapport à l’autorité et à l’Etat : plus que jamais, l’école est le lieu où ces enfants, 
qui ont parfois l’impression de se heurter à ce que beaucoup qualifient de « système », et qui pour être 
vague n’en est pas moins révélateur du sentiment joséphien qu’ils éprouvent face à une administration 
kafkaïenne, d’être condamnés avant même d’avoir commencé, de ne pas être considérés. 

 
Gagner le respect des élèves  
Le métier de professeur a changé. Parce qu’il n’y a plus de respect pour la fonction a priori, il faut 

susciter le respect pour la personne qui incarne la fonction, et à travers elle pour la fonction elle-même. 
Par son travail et ses connaissances, le professeur gagne le respect et l’autorité de ses élèves. Il ne 
peut pas aujourd’hui ne pas connaître ses sujets, tant il est facile pour les élèves de vérifier les 
informations, ou d’évoquer des théories farfelues trouvées sur Internet. Pour les convaincre de 
repenser leurs convictions, leurs erreurs, il faut de la rigueur et du savoir. Des faits, des faits. Un retour 
aux livres, donc, s’impose. 

 
Par ailleurs, nous sommes souvent, en tant que professeurs, confrontés à des élèves qui n’ont 

pas forcément la chance d’être nés dans un milieu où ils n’ont « qu’à se donner la peine de naître », et 
de saisir les chances qui leur sont offertes. Ils n’ont pour beaucoup pas ou peu eu la chance de se 
confronter à un agent de l’Etat qui les écoute, pour qui ils ne sont pas un dossier, mais un individu. Le 
premier rôle du professeur est donc à mon sens d’écouter, et de respecter. De ne pas condamner la 
prise de parole qui se trompe, mais de valoriser la prise de parole qui cherche à comprendre. De ne 
pas chercher à dire, mais à faire dire. Le premier réflexe doit être d’inclure. Et quand les élèves, qui 
proviennent d’établissements scolaires et de milieux différents, n’ont pas tous les mêmes facilités à 
s’exprimer et à comprendre, la première manière d’inclure, c’est d’écouter. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/reprendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer/
http://www.lemonde.fr/societe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/ouvrir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/heurter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/susciter/
http://www.lemonde.fr/travail/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/conna%C3%AEtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/v%C3%A9rifier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/convaincre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/repenser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/savoir/
http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18-livres/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/saisir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/confronter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/respecter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/condamner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/valoriser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/comprendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chercher/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/dire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
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Au-delà du passeur de connaissances  
En tant que professeure d’Histoire, je considère comme ma mission de leur apprendre à 

contextualiser, à questionner, à ne jamais porter de jugement définitif et non informé. Une des 
premières missions de l’école de la République devrait en effet être de donner à de jeunes gens 
assaillis d’informations contradictoires le réflexe de la réflexion et de la critique. Ceci est possible pour 
chacun et chacune des enfants qui passe dans nos classes. 

 
Il reste cependant nécessaire de faire passer un certain nombre de notions, et de repères aux 

élèves. Pour penser, il faut avoir le réflexe de questionner, mais aussi avoir des éléments pour penser. 
Leur apprentissage doit évoluer. Les professeurs ne sont pas l’ancêtre de Wikipédia. Leur rôle va au-
delà du passeur de connaissances. 

 
Il faut à mon sens repenser les modes de pédagogie, et avoir recours notamment à la pédagogie 

inversée. Partir de l’élève, de ses réflexions sur des documents variés, susciter le travail de groupe, 
diversifier les supports, utiliser les jeux, investir les élèves sur des projets de classe… Ecouter les 
élèves, argumenter. Ne pas les attaquer de front, avec nos savoirs tout faits, et nos belles paroles. 
Laissons là notre encyclopédisme et notre maîtrise du langage. Convaincre, écouter, valoriser, 
débattre. Il faut par ailleurs sortir de la « notation punition », qui peut conduire chez beaucoup à une 
angoisse et à une dévalorisation : développer les exercices qui, au-delà des évaluations encore 
nécessaires – ne comptent que s’ils valorisent l’élève. Le professeur ne peut plus être aujourd’hui la 
main qui contraint. Il doit être la main qui guide. 

 
Plus que jamais, l’école ne peut se contenter d’instruire. Elle doit éduquer. Nous ne naissons pas 

ce que nous sommes. Nous le devenons. En permanence. En fonction des contextes sociaux, 
culturels… dans lesquels nous évoluons. Il n’y a pas d’élève « bête » ou « intelligent », « doué » ou 
« sans espoir ». Il y a des élèves « situés », dans un temps et dans un espace. Des personnalités 
historicisables, des histoires de vie. Il y a des contextes. A l’école de les accompagner, et de les rendre 
favorables. De telles déclarations peuvent être interprétées comme l’enthousiasme lyrique, et naïf, 
d’une jeune professeure. Peut-être. Mais nous devons repenser notre métier, et nous faire entendre. 
Nous sommes responsables. Pour ne pas être, un jour, vraiment coupables. 

 
Source : http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/19/repensons-le-role-du-professeur 

-afin -de-gagner-le-respect-des-eleves 
 
 

QUESTION 3  

Il n’y a pas d’élève « bête » ou « intelligent », « doué » ou « sans espoir ». (lignes 52-53) 

 

a) Expliquez l’emploi des guillemets dans cet extrait.  

 

 Les guillemets ont été employés pour renforcer des côtés opposés, comme exemples de genres 

 d’élèves extrêmes ou stéréotypés, pour faire référence à des étiquettes fréquemment attribuées aux 

 étudiants. 

 

b) Quelles relations s’établissent entre cet extrait et la notion d’élèves « situés » (ligne 53)?  

 

 La notion d’élèves « situés » évoque un autre type d’étudiants, qui ont un profil complètement différent 

 des étiquettes de l’extrait. Il s’agit d’une notion qui prend en compte le caractère branché des étudiants. 

http://www.lemonde.fr/histoire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/apprendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contextualiser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/questionner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/penser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9voluer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/diversifier/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/utiliser/
http://www.lemonde.fr/jeux/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/investir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/argumenter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/attaquer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/convaincre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9couter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9battre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sortir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/conduire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contenter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9duquer/
http://www.lemonde.fr/l-invite/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/accompagner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/19/repensons-le-role-du-professeur
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QUESTION 4  

 

Raphaelle Bellon considère que le rôle du professeur va au-delà du passeur de connaissances. 

 

a) Justifiez cette affirmation à partir des arguments présentés dans le texte. 

 D’après Raphaelle Bellon, l’apprentissage doit évoluer. L’enseignant doit susciter ses apprenants à 
 questionner, à réfléchir, à critiquer. Il faut apprendre à penser. 

 

b) Analysez la relation établie entre la nouvelle façon d’être professeur et l’inclusion.  

 

 D’après le texte, il faut que le professeur reconsidère ses propres pratiques, et aussi sa place et sa 
 fonction face aux élèves. Écouter et encourager la prise de parole sont des moyens d’inclusion.  
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PROVA ESCRITA DE HISTÓRIA 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

1ª QUESTÃO 

 

 

 
 

 

 “Em grande parte dos sambaquis do litoral brasileiro, quer pelas condições climáticas geralmente não 

favoráveis à conservação de vestígios vegetais (no caso de Saquarema um clima semiúmido com calor bem 

distribuído o ano todo) quer pela grande quantidade de restos faunísticos como ossos de peixes e conchas 

de moluscos, mais resistentes e de maior conservação, o estudo dos vegetais não tem merecido a atenção 

necessária. Os dados relativos à dieta alimentar dos grupos litorâneos indicam sempre maior consumo de 

peixes, às vezes predominando os moluscos, complementando a alimentação com os recursos da caça e 

coleta vegetal”.  

 

(Lina Maria Kneip. A Utilização de Plantas pelos Pescadores, Coletores e Caçadores Pré-Históricos da 

Restinga de Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil. 

http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig60_1/12%20-%2005508_FINAL.pdf consultado no dia 20 

de novembro de 2016. ) 

 

Tendo como referência o mapa e o fragmento de texto, elabore um plano de aula (90 minutos) sobre a 

pré-história brasileira, direcionado para turmas de 6º ano do Ensino Fundamental. O plano de aula deve conter 

objetivos, conceitos, conteúdo, estratégias e recursos. 

 

Serão avaliadas no plano de aula: 

 

1- articulação teórico-metodológica;  

http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/rodrig60_1/12%20-%2005508_FINAL.pdf
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2- adequação dos conceitos à fonte; 

3- adequação do conteúdo à série e à clientela; 

4- viabilidade prática das estratégias e recursos propostos; 

5- relevância dos objetivos selecionados. 

 

 

2ª QUESTÃO 

 

TEXTO 1 

"Finalmente, a batalha acabou! 

E, assim, o Gana, o meu país amado está livre para sempre.  

Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos reis e ao povo deste país, à juventude, aos 

agricultores, às mulheres que tão nobremente lutaram e ganharam esta batalha. Também quero 

agradecer aos homens que até colaboraram comigo nesta poderosa tarefa de libertar o nosso país do 

domínio estrangeiro e do imperialismo (...). 

Sabemos que teremos começos difíceis, mas, novamente, eu estou contando com o seu apoio, 

estou confiando em seu trabalho duro. Não importa o quão longe meu olho vai, eu posso ver que você 

está aqui em seus milhões e meu último aviso para você é que você esteja firme atrás de nós para que 

possamos provar ao mundo quando é dada ao africano uma chance de que ele pode mostrar ao mundo 

que é alguém! Temos despertado. Não vamos mais dormir. Hoje, a partir de agora, há um novo africano 

no mundo! A nossa independência é sem sentido a menos que seja ligada com a libertação total de 

África. 

(Fragmentos do Discurso de Nkrumah na proclamação de independência de Gana, 06/03/1957. Disponível 

em: http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/23009.pdf) 

 

TEXTO 2 

 

CARTA AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS 

Carta de Banjul (Aprovada pela Conferência Ministerial da Organização da Unidade Africana (OUA) em 

Banjul, Gâmbia, em janeiro de 1981, e adotada pela XVIII Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da 

Organização da Unidade Africana (OUA) em Nairóbi, Quênia, em 27 de julho de 1981). 

[...] 

Artigo 19º: Todos os povos são iguais, gozam da mesma dignidade e têm os mesmos direitos. Nada 

pode justificar a dominação de um povo por outro. 

Artigo 20º 

1.Todo povo tem direito à existência. Todo povo tem um direito imprescritível e inalienável à 

autodeterminação. Ele determina livremente o seu estatuto político e assegura o seu desenvolvimento 

econômico e social segundo a via que livremente escolheu. 

2.Os povos colonizados ou oprimidos têm o direito de se libertar do seu estado de dominação 

recorrendo a todos os meios reconhecidos pela comunidade internacional. 

3.Todos os povos têm direito à assistência dos Estados Partes na presente Carta, na sua luta de 

libertação contra a dominação estrangeira, quer seja esta de ordem política, econômica ou cultural. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm 

 

 

http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/23009.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/africa/banjul.htm
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TEXTO 3 

 

O Líder líbio Muammar Gaddafi, presidente em exercício da União Africana, renovou a exigência de 

cerca USD777 triliões, correspondentes a indemnização que os colonizadores devem pagar aos 

colonizados pelos danos causados. 

“As forças coloniais devem indemnizar os povos que colonizaram e aos quais espoliaram de 

riquezas”, afirmou o dirigente líbio, no seu discurso de abertura da 1ª Assembleia Ordinária do Fórum 

dos Reis, Príncipes, Sultões, Sheikhs, e Líderes Tradicionais de África, que decorreu entre os dias 8 e 

11 de Setembro em Tripoli, capital da Líbia. 

Recorde-se que Gaddafi fez desta reivindicação, um dos pontos principais da cimeira UE-África, 

que teve lugar na capital lusa em Dezembro de 2007. 

(Fonte: http://www.pambazuka.org/pt/governance/libia-gaddafi-exige-indemniza%C3%A7%C3%A3o-aos-

colonizadores) 

 

A partir dos fragmentos, caracterize e problematize o pan-africanismo em um texto entre 25 e 30 

linhas. 

 

 A resposta deve conter: 

 

1 – Definição do conceito de pan-africanismo; 

2 – Contextualização dos movimentos de libertação nacional; 

3 – Caracterização do imperialismo. 

 

 

3ª QUESTÃO 

Se quisermos saber o que é a revolução – suas implicações gerais para o homem como um ser 

político, sua significação política para o mundo em que vivemos, seu papel na história moderna – 

devemos nos voltar para aqueles momentos históricos em que a revolução apareceu em sua plenitude, 

assumiu uma espécie de papel definitivo, e começou a lançar os seus encantos na mente dos homens 

(...). 

Em outras palavras, devemos nos voltar para as Revoluções Francesa e Americana, e devemos 

levar em conta que ambas foram protagonizadas, em seus estágios iniciais, por homens que estavam 

firmemente convencidos de que não fariam outra coisa senão restaurar uma antiga ordem de coisas 

que fora perturbada e violada pelo despotismo de monarcas absolutos ou por abusos do governo 

colonial (...). 

Isso deu origem a muita confusão, especialmente no que diz respeito à Revolução Americana, que 

não devorou seus próprios filhos, e em que, portanto, os homens que iniciaram a “restauração” foram 

os mesmos que começaram e terminaram a revolução, e chegaram mesmo a subir ao poder e ao 

governo na nova ordem de coisas. O que julgavam que fosse uma “restauração”, o restabelecimento 

de suas antigas prerrogativas, transformou-se numa revolução (...), numa declaração de 

independência. 

 

(ARENDT, Hannah. Da Revolução. Brasília: Editora UNB e Editora Ática, 1998. P 35.) 

http://www.pambazuka.org/pt/governance/libia-gaddafi-exige-indemniza%C3%A7%C3%A3o-aos-colonizadores
http://www.pambazuka.org/pt/governance/libia-gaddafi-exige-indemniza%C3%A7%C3%A3o-aos-colonizadores


 
 

36 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – GABARITO DAS DISCURSIVAS 
 
 
 

 

Considerando o texto acima, analise o processo da “Revolução Americana”. (40 a 50 linhas). 

 

 

Serão avaliadas na atividade proposta: 

 

1- articulação teórico-metodológica;  

2- adequação dos conceitos à fonte; 

3- adequação do conteúdo à série e à clientela; 

4- viabilidade prática das estratégias e recursos propostos; 

5- relevância dos objetivos selecionados. 

 

 

4ª QUESTÃO 

 

“Combater a inflação é ponto de honra do Governo. (…) O exemplo de outros povos revela aonde 

chegam as nações, quando os governantes vacilam nesse combate. A inflação tem sido o pior inimigo 

da sociedade. Ela não confisca apenas o salário: confisca o pão! 

A estabilização dos preços, que o Governo vigiará com energia, vai acabar com este pesadelo. Para 

demonstrar que o propósito é, antes de tudo, a proteção dos salários, decidi conceder um abono geral, 

para devolver ao assalariado o que foi corroído pela alta de preços. Cuidei de estabelecer também o 

reajuste automático dos salários na nova moeda. Criamos, pois, o salário móvel, na certeza de que 

haverá estabilidade monetária; mas que, à menor distorção do sistema, o primeiro a ser defendido será 

o trabalhador brasileiro. Sua poupança continua protegida contra a inflação (...). 

Resgatamos a democracia. Recuperamos a economia. Devolvemos os empregos e promovemos a 

restauração do poder de compra dos salários. Voltamos a comandar nosso destino de economia 

dinâmica e autodeterminada. O Brasil passou a ser respeitado. O povo e o Governo, juntos, edificaram 

essa primeira etapa da obra de restauração nacional. Mas das angústias, sobrou uma, solitária. Solitária 

mas insidiosa, cruel na sua injustiça, implacável com os mais desprotegidos. A inflação tornou-se o 

inimigo número um do povo. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. A decisão 

está tomada. Agora, cumpre executá-la, e vencer. Estou convencido de que este é o caminho. 

(...) Todos estaremos mobilizados nesta luta. Cada brasileira ou brasileiro será um fiscal dos preços. 

E aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira: você está investido pelo Presidente para ser um 

fiscal dos preços em qualquer lugar do Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da 

remarcação. O estabelecimento que o fizer poderá ser fechado, e essa prática ensejará a prisão dos 

responsáveis. Conclamo para esta luta os governos estaduais a colaborarem. Convoco o povo 

brasileiro para viver este grande momento. Este programa não é um programa meu. Ele é do Brasil. 

É pelo Brasil que estamos lutando. A sua vitória será uma vitória de todos.” 

 

(http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/jose-

sarney/discursos/1986/22.pdf/view. Acesso em 20/11/2016) 

 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/jose-sarney/discursos/1986/22.pdf/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/jose-sarney/discursos/1986/22.pdf/view
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A partir do fragmento do discurso presidencial, elabore uma atividade pedagógica para uma turma da 3ª 

série do Ensino Médio. Esta atividade deve conter os seguintes elementos: conceitos, conteúdo, objetivos, 

desenvolvimento e avaliação. 

 

A resposta deve conter: 

 

1- O conceito de Revolução; 

2- Participação europeia na guerra de independência das Treze Colônias; 

3- Avaliação das questões tributárias e de representação; 

4- Problematização das ideias iluministas no contexto americano. 
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PROVA ESCRITA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

1ª QUESTÃO 

 

Um grupo de professores do Ensino Médio deseja fazer uso de ferramentas da web 2.0 de forma a 

expandir e complementar o tempo de sala de aula presencial. Eles desejam: 

 estabelecer uma forma de comunicação assíncrona para o envio de diferentes mensagens 

aos alunos; 

 disponibilizar material didático (apresentações, sugestões de vídeos, sites, exercícios 

complementares); 

 promover a interação e viabilizar a escrita colaborativa entre os alunos. 

Que ferramenta e/ou plataforma você, como professor de Informática Educativa, poderia sugerir aos 

demais docentes para cada uma das demandas apresentadas? Detalhe o uso de cada uma delas, em até 25 

linhas 

O candidato pode sugerir um grupo de ferramentas para cada uma das demandas apresentadas ou 

uma plataforma que integre várias ferramentas no mesmo ambiente. 

Para estabelecer uma forma de comunicação assíncrona, sugere-se o uso de listas ou grupos de 

discussão. É desaconselhável o uso de e-mails de uso coletivo (um e-mail por turma, por exemplo) em função 

dos riscos decorrentes do uso indevido de identidade digital. 

Para a divulgação de material didático, sugere-se o uso do Google Sites, blogs ou outros serviços 

gratuitos de fácil manuseio que permitam a criação de AVAs. 

Para promover a interação entre os alunos, sugere-se o uso de listas de discussão ou fóruns. Para 

possibilitar a escrita colaborativa, podemos propor o uso de ferramentas de wiki ou o compartilhamento on-

line de diferentes arquivos, seja pelo Google Drive, pelo Dropbox, pelo One Drive ou outros serviços de 

armazenamento nas nuvens. 

Podemos sugerir também o uso de SGAs (sistemas de gerenciamento da aprendizagem) que 

integram diferentes ferramentas em um único ambiente. Nesse caso, o candidato teria que citar e detalhar as 

ferramentas disponíveis no SGA elencado para cada uma das demandas apresentadas.  

Para o envio de mensagens aos alunos, os SGAs normalmente disponibilizam o envio de notificações 

por e-mail quando da postagem em fóruns de notícias ou pela troca de mensagens entre os usuários 

diretamente pelo sistema. Para a publicação de material, diferentes ferramentas são disponibilizadas como 

páginas web, links externos, pastas compartilhadas e banco de questões, por exemplo. Para promover a 

interação entre os alunos podem ser utilizadas ferramentas de comunicação síncrona (como chats) ou 

assíncronas (como fóruns de discussão). Por último, como ferramentas que promovem a escrita colaborativa 

temos as wikis e os glossários colaborativos, por exemplo. 
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 2ª QUESTÃO 

Leia a tirinha a seguir 

 

Tirinha produzida com a ferramenta Pixton. Texto adaptado de Prensky (2010, p.285). 

 

Prensky (2010) afirma que por meio dos games as crianças são levadas a tomar decisões: “contanto que 

as decisões não sejam muito difíceis, nem muito fáceis, as crianças gostam de tomá-las.” Para o autor, um 

bom game está vinculado a dois princípios:  

 Primeiro princípio: em vez de dar preferência ao simples cumprimento do conteúdo, sua prioridade 

deve ser envolver os alunos; 

 Segundo princípio: aumentar a frequência de tomada de decisões durante a aula.  

 

Considere os “dois princípios por trás de um bom game” para planejar uma atividade com o uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Lembre-se de especificar o ano/série para a qual 

você está planejando, apresentar os objetivos e a metodologia, em até 30 linhas 

No planejamento apresentado é necessário demonstrar os dois princípios elencados na questão 

vinculados ao uso de tecnologias.  

Segundo Prensky, se o professor permitir que cada aluno possa votar cada vez que ele fizer uma 

pergunta; se o professor puder perguntar “quem sabe?” e esperar que os alunos levantem as mãos ou, para 

não ser sempre os mesmos, que todos levantem as mãos e que a decisão seja tomada por aclamação, estará 

atuando dentro dos princípios apresentados. 

Ao requerer o uso de TDIC espera-se identificar o grau de conhecimento sobre recursos de tecnologia 

bem como a criatividade do candidato no uso dos recursos, parametrizados pela citação e pelos princípios 

apresentados. 
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3ª QUESTÃO 

 

Durante as Olimpíadas e Paralimpíadas ocorridas no Rio de Janeiro no ano de 2016, o tema da 

mobilidade urbana foi uma constante.  

 

Tendo em vista a perspectiva de trabalho com a narrativa transmídia, apresente uma proposta de projeto 

em que cada grupo de uma mesma turma fique responsável pela produção de objetos digitais dentro de uma 

mídia diferente, mas que possam dialogar entre si a partir do tema proposto. Não esqueça de definir o título 

do projeto, o ano de escolaridade, as disciplinas envolvidas, as mídias trabalhadas (pelo menos três) e a 

metodologia de trabalho utilizada, em até 25 linhas. 

 

O candidato deverá atribuir um título ao projeto, definir um ano de escolaridade, selecionar diferentes 

disciplinas envolvidas e, pelo menos, três mídias a serem trabalhadas. Precisam ser apresentados também 

os objetivos e a metodologia de trabalho. Todas as escolhas feitas devem estar pautadas nas habilidades e 

competências condizentes com a faixa etária média dos alunos do ano de escolaridade escolhido. Ou seja, 

projetos que envolvam os anos iniciais do Fundamental requerem atividades de baixa complexidade para os 

alunos, principalmente com relação ao manuseio de ferramentas tecnológicas. Já os projetos que envolvam 

os anos finais do Fundamental e o Ensino Médio podem incluir atividades mais complexas. 

Tomando como base o conceito de narrativa transmídia, a turma deverá ser dividida em grupos e 

caberá a cada grupo utilizar uma mídia diferente para contar parte de uma história coletiva sobre os problemas 

da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Os alunos poderão construir histórias em quadrinhos, pequenos 

filmes, contos, podcasts e games, por exemplo. O candidato deverá selecionar pelo menos três dessas mídias 

e sugerir diferentes dispositivos tecnológicos que viabilizem a sua produção e publicação.  

Abaixo algumas definições de transmídia apresentadas na bibliografia sugerida que poderão embasar 

a proposta apresentada pelo candidato. 

 “Na forma ideal da narrativa transmídia, cada meio faz o que faz melhor, uma história pode ser 

iniciada por um filme, expandir-se através da televisão, livros e quadrinhos, e seu mundo pode ser 

explorado e vivenciado em um game. Cada entrada da franquia deve ser autossuficiente o 

bastante para permitir o fruir autônomo. Ou seja, você não precisa ter visto o filme para desfrutar do game e 

vice-versa” (JENKINS, 2003, apud GOSCIOLA; VERSUTI, 2012, p.4). 

“A narrativa transmídia, entendida neste artigo como a arte de construir mundos, expande o universo 

diegético das ficções em diferentes direções e plataformas de mídia, entre as quais: telas de cinema, 

televisão, internet, HQs, videogames e dispositivos móveis de geolocalização” (MASSAROLO; MESQUITA, 

2013, p.36). 
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4ª QUESTÃO 

 

Os dispositivos móveis, especialmente os smartphones, são muito utilizados pelos estudantes 

brasileiros, por isso a escola vem tentando sistematizar seu uso pedagógico, mas, para Rosa (2015), “as 

políticas de TIC na educação são parciais e genéricas, caracterizadas por um desenvolvimento casual e 

experimental, e que não consideram integralmente os pilares que devem estruturar uma ação de 

aprendizagem móvel”. 

(ROSA, Fernanda R. Aprendizagem móvel no Brasil: gestão e implementação das políticas atuais e 

perspectivas futuras. São Paulo: Zinnerama, 2015) 

 

A Unesco elaborou diretrizes para a aprendizagem móvel a fim de ampliar e enriquecer as oportunidades 

dos estudantes em diversos ambientes.  

 

De acordo com a Unesco,  

a) defina aprendizagem móvel. 

Segundo a Unesco “a aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em 

combinação com outras tecnologias de informação e comunicação (TIC), a fim de permitir a aprendizagem a 

qualquer hora e em qualquer lugar (WEST; VOSLOO, 2014, p. 8). 

 

b) escreva dois benefícios particulares da aprendizagem móvel e duas diretrizes de políticas para a 

aprendizagem móvel. 

 

São benefícios particulares apresentados pela Unesco: 

 Expandir o alcance e a equidade da educação. 

 Facilitar a aprendizagem individualizada. 

 Fornecer retorno e avaliação imediato. 

 Permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar.   

 Assegurar o uso produtivo do tempo em sala de aula. 

 Criar novas comunidades de estudantes. 

 Apoiar a aprendizagem fora da sala de aula. 

 Potencializar a aprendizagem sem solução de continuidade. 

 Criar uma ponte entre a aprendizagem formal e a não formal. 

 Minimizar a interrupção educacional em áreas de conflito e desastre. 

 Auxiliar estudantes com deficiências.  

 Melhorar a comunicação e a administração. 

 Melhorar a relação custo-eficiência. 

O candidato deverá descrever dois benefícios dentre os apresentados acima. 
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 São diretrizes de políticas apresentadas pela Unesco: 

 Treinar professores sobre como fazer avançar a aprendizagem por meio de tecnologias 

móveis. 

 Fornecer apoio e formação a professores por meio de tecnologias móveis.  

 Criar e aperfeiçoar conteúdos educacionais para uso em aparelhos móveis. 

 Assegurar a igualdade de gênero para estudantes pelo uso de dispositivos móveis. 

 Ampliar e melhorar as opções de conectividade, assegurando também a equidade. 

 Desenvolver estratégias para fornecer acesso igual a todos. 

 Promover o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias móveis. 

 Usar as tecnologias móveis para melhorar a comunicação e a gestão educacional. 

 Aumentar a conscientização sobre a aprendizagem móvel por meio de advocacy, liderança e 

diálogo. 

O candidato deverá descrever duas diretrizes dentre as apresentadas acima. 
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PROVA ESCRITA DE INGLÊS 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

QUESTION 1  

 

“In a great deal of traditional linguistics, it has been the structure of language that gets privileged, 

language use being seen as little more than a product/output generated by semantic, grammatical and 

phonological systems, which are themselves regarded either as mental structures or as sets of social 

convention.  But in the ‘practice’ perspective, these conventions or structures are reduced to being just 

one among a number of semiotic resources available to participants in the process of local speech 

production and interpretation, and instead of the linguistic systems being viewed as the main carriers of 

meaning, meaning is analysed as an active process of here-and-now inferencing, ranging across all 

kinds of percept, sign and knowledge” (Rampton, 2006: 16). 

(RAMPTON, Ben. Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: CUP, 2006) 

 

The extract above comments on a shift of focus that has recently taken place in linguistic theory. Discuss 

the implications of this change for the teaching of grammar in the context of English classes in a Brazilian 

public school. (up to 20 lines) 

     A mudança de foco a que o texto se refere diz respeito à “virada prática” nos estudos da linguagem que 

desloca o olhar do analista para o que a linguagem faz quando usada no mundo social.  Diferentemente do 

pensamento que dominou a linguística ao longo do século XX, onde havia a preocupação de se revelar um 

sistema linguístico que era posto em uso por diferentes falantes em determinadas condições, o foco na prática 

se debruça sobre a seguinte questão: Como as coisas que fazemos com as palavras produzem a língua?  

Nesse sentido, o significado não se esgota no sistema linguístico, pois tal sistema é apenas um dos recursos 

dos quais os falantes lançam mão ao agirem uns sobre os outros por meio da linguagem. 

     A mudança de perspectiva anteriormente discutida tem variadas implicações para o trabalho do professor 

de línguas em sala de aula.  Primeiramente, ele deve estar atento ao fato de que um foco exclusivo no sistema 

linguístico não garante que o processo comunicativo se dará de modo mais eficiente.  Na leitura de um texto, 

por exemplo, os professores podem trabalhar com a experiência que os alunos têm com aquele gênero em 

sua língua materna ou com a familiaridade deles com o tema abordado no texto de modo a suprir algumas de 

suas lacunas no conhecimento sistêmico.  Além disso, ao ajustar seu foco para a prática, o professor pode 

tematizar os efeitos alcançados com certo uso linguístico a fim de discutir o discurso como algo que ocorre 

entre pessoas situadas num certo lugar e num determinado momento histórico; ou seja, a linguagem não é 

usada num vácuo social, o que implica, inclusive, num olhar para as identidades sociais de seus usuários.   

     O deslocamento do foco dos estudos linguísticos do sistema para as práticas também ecoa na sala de 

aula com relação à escolha do material didático para as aulas de línguas.  Assim, uma atenção à produção 

discursiva local coloca em “pé de igualdade” diferentes textos e modos de falar que passam a ser vistos como 

ocasiões de negociação de significado que são tão legítimas quanto os textos tradicionalmente apresentados 

nos livros didáticos.  Na verdade, a perspectiva local na abordagem recupera aquilo que é costumeiramente 
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deixado à margem na escola, como o rap, o grafitti, entre outros usos cotidianos da língua com os quais os 

estudantes podem ter muita familiaridade.  

QUESTION 2  

 

“Approaching digital literacy from the standpoint of digital literacies can open us up to making potentially 

illuminating connections between literacy, learning, meaning (semantic as well as existential) and 

experiences of agency, efficacy, and pleasure that we might not otherwise make.  The point here is not 

simply to import an array of digital literacies holus bolus into classrooms on the grounds that they are 

“engaging”, or because learners who do not experience success in conventional school subject literacies 

can nonetheless experience success and affirmation as bloggers, gamers and fan practice aficionados 

– although that would be no small thing.  Rather, the educational grounds for acknowledging the nature 

and diversity of digital literacies, and for considering where and how they might enter into educational 

learning have partly to do with the extent to which we can build bridges between learners’ existing 

interests in these practices and more formal scholarly purposes.”  

(LANKSHEAR, C & KNOBEL, M. Introduction. In: LANKSHEAR, C & KNOBEL, M.  (eds.) Digital Literacies – 

Concepts, Policies and Practices.   New York: Peter Lang  Publishing Inc., 2008. Pp. 1-16.) 

 

      Based on the excerpt above and on your experience as a teacher, discuss the purposes of the use of 

digital resources in English classes in our public schools. (up to 20 lines) 

     O uso de recursos digitais em sala tem se tornado cada vez mais frequente e variado como resultado do 

avanço e da popularização das tecnologias digitais no mundo contemporâneo, que propicia a interação e o 

rápido compartilhamento de informações em escala planetária.  Essa dinâmica vem dando origem a novas 

formas de letramento que a escola vem tentando incorporar sem que, muitas vezes, haja clareza sobre como 

fazê-lo para que o aprendizado aconteça de forma significativa.  Na prática, o que se observa como grande 

justificativa dos professores para o uso das novas tecnologias em sala de aula é o “engajamento dos alunos”, 

o que os autores julgam importante, porém não suficiente.  

     No caso do letramento digital, os autores enfatizam a necessidade de que outros objetivos sejam 

contemplados, tais como significado, agência e prazer, o que vai ao encontro de uma perspectiva mais ampla 

sobre leitura como ocasiões sociais de compartilhamento de significado.  Portanto, ao trabalhar com textos 

digitais ou escritos, o professor deve ter em mente alguns preceitos que também são desejáveis quando da 

abordagem de textos escritos.  Dentre esses preceitos, destaca-se como o mais importante a percepção de 

que a leitura não equivale a um mero processo de decodificação.  Independente da mídia que se considere, 

ler representa uma ocasião de interação em que os aprendizes são encorajados a construir significados 

conjuntamente.  Isso acontece quando as pessoas interagem, por exemplo, por meio de games, fóruns de 

discussão e outros espaços online que ensejam novas formas de aprendizado muitas vezes não valorizadas 

pela escola.  Instala-se, portanto, uma dicotomia para os/as estudantes entre as experiências prazerosas e 

bem sucedidas que ele/ela vivencia fora da escola e o letramento escolar com seus ritos convencionais.   
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     Diferentes autores atribuem essa dicotomia entre o letramento escolar convencional e os chamados novos 

letramentos à coexistência de duas visões de mundo (mindsets) que informam diferentes gerações de 

pessoas em convívio atualmente. Nesse sentido, há aqueles orientados por uma perspectiva de um mundo 

onde as relações se organizam do mesmo modo como vivenciado durante a era moderna, embora de forma 

mais tecnologizada.  Por outro lado, há um grupo que não apenas percebe o impacto irreversível da circulação 

da informação sobre a reorganização da vida, como também experimenta novas possibilidades de relação. 

Incorporar essa perspectiva é o grande desafio da escola nesse momento e é o que provavelmente construirá 

as pontes a que os autores se referem.  

 

QUESTION 3  
 

“The wave of interest in teacher research […] is grounded in the involvement of teachers in research and their examination of 

learning and teaching rather than on the knowledge produced and transmitted by university researchers and policy makers 

(Cochran-Smith & Lytle, 1999). The former views teachers as “expert knowers” about their students and classrooms and suggests 

that teachers are “promising researchers” on educational practice. This perspective allows much productive discussions on 

practicality and epistemological challenges of teacher research (Cochran-Smith & Lytle, 1999). Furthermore, this lens views 

teachers as capable of generating knowledge valuable to enhance learning and teaching, based on the careful and critical 

examination of their own professional practice.”  

 

(HONG, C. E.; LAWRENCE, S.A. Action Research in Teacher Education: Classroom  Inquiry, Reflection, and Data-Driven Decision 

Making. Journal of Inquiry & Action in Education, 4 (2), 2011) 

 

The previous quotation presents a particular approach concerning educational research. Discuss its 

impact on English teaching practice in Brazilian schools. (up to 20 lines) 

 

O trecho em questão faz alusão a metodologias reflexivas – pesquisa-ação e pesquisa colaborativa, por 

exemplo - como caminho promissor para o envolvimento dos professores na tomada de decisões que 

concernem ao seu trabalho.  Isso se dá porque ele atua não como repetidor de um saber gerado por outrem 

na academia, mas como um pesquisador de sua prática, uma vez que tem um conhecimento êmico de seu 

contexto de atuação, o que o coloca em posição privilegiada para investigar ações que impactem 

positivamente o ensino e a aprendizagem de seus alunos. 

     Essa perspectiva embasa a figura do professor-pesquisador e elimina a distinção entre teoria e prática, 

tradicionalmente compreendidos como opostos, e agora observados em relação dialética e em mesmo nível 

de importância.  Assim, não há teoria que seja mais importante ou que anteceda à prática, pois alimentam-se 

e são a razão de existir uma da outra.  Decorre daí a ideia de formação continuada do professor que incorpora 

as práticas reflexivas à sua ação, pois estará continuamente buscando subsídios teóricos para compreender 

sua prática e gerando novos conhecimentos ao fazê-lo.  

     A reflexão apresentada no excerto tem como importante desdobramento um aumento de criticidade e de 

autonomia por parte dos professores.  Ou seja, um profissional de educação constantemente encorajado a 
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refletir e construir conhecimento sobre sua prática irá certamente se envolver com a busca de caminhos e 

novas abordagens para lidar com o cotidiano e seus percalços. 

 

 

QUESTION 4  

 

Use the following text to prepare a lesson for an English class in a Brazilian High School classroom. State aim 

of lesson and design pre-reading, reading and post-reading activities.  

Graffiti artists are turning swastikas into adorable animals 

Paintback street art campaign aims to 'beautify' Nazi symbols across Berlin 

By Amar Toor  @amartoo Aug 19, 2016, 4:20a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibo Omari’s war against swastikas began earlier this year, when a man walked into his Berlin graffiti 

store and asked for a few cans of spray paint. The man had been playing with his son at a nearby playground 

and noticed a huge Nazi flag painted on an adjacent wall. The father wanted to paint over the flag himself, but 

Omari wouldn't let him. 

"We said we are going to take care of it — don’t spend any money, don’t get your hands dirty," Omari 

recalls. "So we went there and made something beautiful out of it." 

Within a few minutes, Omari and another artist transformed the giant swastika into a cartoonish 

mosquito, effectively neutering a symbol that continues to haunt Germany. Not long afterward, another friend 

told Omari of another swastika they had seen painted in a Berlin park, and suggested that he perform the 

same kind of street art alchemy. 

Thus began Paintback, a campaign to change neo-Nazi graffiti into playful images. Over the last few 

months, Omari and 11 other members of his graffiti collective have transformed around 50 swastikas into a 

variety of whimsical designs: rabbits, owls, even Rubik’s cubes. The campaign began in Berlin and has since 

spread to other cities across Germany, thanks in large part to social media. 

"We wanted to answer with love and happiness so that young people can relate to it, and not just people 

who come from the graffiti or urban life," Omari said in a phone interview this week. "We take their ugly 

message and make something beautiful out of it." 

 

 (Adapted from: http://www.theverge.com/2016/8/19/12532394/berlin-graffiti-  paintback-nazi-swastika, 

accessed 22 September, 2016) 

Os pontos que o candidato deve observar na elaboração de sua resposta devem estar em consonância com 

os pressupostos teórico-metodológicos apontados na bibliografia sugerida. 

  

http://www.theverge.com/users/Amar%20Toor
http://www.twitter.com/amartoo
http://www.theverge.com/2016/8/19/12532394/berlin-graffiti-%20%20paintback-nazi-swastika


 
 

47 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – GABARITO DAS DISCURSIVAS 
 
 
 

PROVA ESCRITA DE MATEMÁTICA 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

1ª QUESTÃO 

 

 Jhosy viaja com sua esposa Paty, sua filha e filho para curtir o feriadão na Região dos Lagos.  

 

a) No trajeto decidem parar num restaurante e fazer uma refeição. Todos possuem o mesmo modelo de 

aparelho celular e no restaurante deixam todos guardados na bolsa de Paty. 

Terminada a refeição, cada um pega ao acaso um aparelho celular na bolsa de Paty. De quantas maneiras 

isso pode ser feito, de modo que ninguém pegue o próprio aparelho? 

 

O número de modos que nenhum dos quatro membros da família pegue seu próprio aparelho celular 

corresponde ao número de permutações caóticas de 4. 

𝐷4 = 4! (
1

2!
−
1

3!
+
1

4!
) = 9 

 

b) Seguindo com a viagem, a probabilidade de congestionamento na estrada é de 60%. Havendo 

congestionamento, a probabilidade de os filhos do casal brigarem no carro é de 80% e, sem 

congestionamento, a briga pode aparecer com probabilidade de 40%. 

Quando há briga, com ou sem congestionamento, a probabilidade de Jhosy perder a paciência com os filhos 

é de 70%. Naturalmente, havendo congestionamento, Jhosy pode perder a paciência com os filhos mesmo 

sem brigas, o que aconteceria com probabilidade de 50%. Quando não há nem congestionamento nem briga, 

Jhosy dirige tranquilo e não perde a paciência.Qual é a probabilidade de ter havido briga no trecho 

considerado, dado que Jhosy perdeu a paciência? 

 

 O número de casos possíveis é: 

0,6.0,8.0,7 + 0,6.0,2.0,5 + 0,4.0,4.0,7 + 0,4.0,6.0 = 0,508. 

 O número de casos favoráveis é: 

0,6.0,8.0,7 + 0,4.0,4.0,7 = 0,448. 

Portanto, a probabilidade pedida é  𝑃 = 
0,448

0,508 
 ≈ 88%  
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2ª QUESTÃO 

 

 No sólido representado na figura a seguir, 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ =  𝑎 , 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = �⃗� , 

𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑐  : 

 𝑀 é o ponto médio de 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ ,  

 a face 𝑂𝐵𝐷𝐶 é um paralelogramo,  

 o ângulo formado por 𝑎  e �⃗�  mede 60º, 

 𝑐  é ortogonal a 𝑎  e também a �⃗� , 

  |𝑎 | = 2, |�⃗� | = 1 e |𝑐 | = 4. 

 

a) Escreva 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   em função de 𝑎 , �⃗�  e 𝑐 . 

 

 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝑎 + �⃗�  

 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = −𝑎 + �⃗� +
1

2
𝑐  

b) Calcule o ângulo formado por 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  . 

 

〈𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗;  𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  〉 = 〈(−𝑎 + �⃗� );  (−𝑎 + �⃗� +
1

2
𝑐 )〉 

     = 〈𝑎 ; 𝑎 〉 − 〈𝑎 ; �⃗� 〉 −
1

2
〈𝑎 ;  𝑐 〉 − 〈�⃗� ;  𝑎 〉 + 〈�⃗� ;  �⃗� 〉 +

1

2
〈�⃗� ; 𝑐 〉 

     = |𝑎 |2 + |�⃗� |
2
− 2〈𝑎 ; �⃗� 〉 −

1

2
〈𝑎 ;  𝑐 〉 +

1

2
〈�⃗� ; 𝑐 〉 

O vetor 𝑐  é ortogonal aos vetores 𝑎  e �⃗� , então: 

 〈𝑎 ; 𝑐 〉 = 〈�⃗� ;  𝑐 〉 = 0 e 〈𝑎 ;  �⃗� 〉 = |𝑎 | ∙ |�⃗� | ∙ 𝑐𝑜𝑠60°, o que implica 〈𝑎 ;  �⃗� 〉 = 2 ∙ 1 ∙
1

2
= 1. Assim, 

{
 
 

 
 〈𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗;  𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  〉 = 4 + 1 − 2 ∙ 1 − 0 + 0 = 3

|𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|
2
= |𝑎 |2+|�⃗� |

2
− 2 ∙ |𝑎 | ∙ |�⃗� | ∙ 𝑐𝑜𝑠60° = 4 + 1 − 2 ∙ 2 ∙ 1 ∙

1

2
= 3

|𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  |
2
= |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|

2
+ |𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  |

2
= (√3)

2
+ 22 = 3 + 4 = 7

 

Seja 𝜃 o ângulo entre os vetores 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ e 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  , então 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
〈𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗;  𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  〉

|𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗| ∙ |𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  |
=

3

√3 ∙ √7
=
√21

7
 

 

Logo: 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
√21

7
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3ª QUESTÃO 

A sequência de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... possui diversas propriedades interessantes e, 

em consequência disso, a encontramos em muitas aplicações.  

Podemos defini-la pela seguinte relação de recorrência linear de segunda ordem com coeficientes 

constantes: 

𝐹𝑛+2 = 𝐹𝑛+1 + 𝐹𝑛, para todo natural 𝑛 ≥ 0, com 𝐹0 = 𝐹1 = 1. 

 

a) A cada recorrência linear de segunda ordem com coeficientes constantes, da forma                               

𝑥𝑛+2 + 𝑝 ∙ 𝑥𝑛+1 + 𝑞 ∙ 𝑥𝑛 = 0, 𝑞 ≠ 0, associamos uma equação polinomial do segundo grau                       

𝑟2 + 𝑝 ∙ 𝑟 + 𝑞 = 0, chamada de equação característica. Considere que, se 𝑟1 e 𝑟2 são as raízes da 

equação característica, então, 𝑎𝑛 = 𝐶1 ∙ 𝑟1
𝑛 + 𝐶2 ∙ 𝑟2

𝑛 é solução da recorrência                                              

𝑥𝑛+2 + 𝑝 ∙ 𝑥𝑛+1 + 𝑞 ∙ 𝑥𝑛 = 0, quaisquer que sejam os valores das constantes 𝐶1 e 𝐶2. 

 Com base nessas informações, determine o número de Fibonacci 𝐹𝑛. 

 

a) A recorrência 𝐹𝑛+2 = 𝐹𝑛+1 + 𝐹𝑛, para 𝑛 ≥ 0, tem equação característica  

𝑟2 − 𝑟 − 1 = 0   𝑟 =  
1±√5

2
   

Então,  

𝐹𝑛 = 𝐶1 (
1 + √5

2
)

𝑛

+ 𝐶2 (
1 − √5

2
)

𝑛

 

Para determinar 𝐶1 e 𝐶2 basta usar 𝐹0 = 𝐹1 = 1. 

Obtemos o sistema  

{

𝐶1 + 𝐶2 = 1                                     

𝐶1 (
1 + √5

2
) + 𝐶2 (

1 − √5

2
) = 1

 

Logo,      𝐶1 =
√5+1

2√5
  e  𝐶2 =

√5−1

2√5
 

Portanto,  

𝐹𝑛 = (
√5 + 1

2√5
)(
1 + √5

2
)

𝑛

+ (
√5 − 1

2√5
)(
1 − √5

2
)

𝑛

 

 

o que implica 

𝐹𝑛 =
√5

5
(
1 + √5

2
)

𝑛+1

+
√5

5
(
1 − √5

2
)

𝑛+1

 

 

b) Usando o Princípio da Indução Finita, mostre que, para a sequência definida por 𝑏1 = 1, 𝑏2 = 2 e 

𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1 + 𝑏𝑛−2 ,  para 𝑛 ≥ 3,   vale 𝑏𝑛 < (
7

4
)
𝑛

  para 𝑛 ≥ 1. 

 

Seja 𝑃(𝑛) a proposição: se 𝑏1 = 1, 𝑏2 = 2 e 𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1 + 𝑏𝑛−2 para 𝑛 ≥ 3, então 𝑏𝑛 < (
7

4
)
𝑛

, para 𝑛 ≥ 1. 
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𝑃(𝑛) é verdadeira para 𝑃(1), 𝑃(2) e 𝑃(3). De fato:  

 se 𝑛 = 1, temos 𝑏1 = 1 <
7

4
; 

 se 𝑛 = 2, temos 𝑏2 = 2 =
32

16
<

49

16
= (

7

4
)
2

; 

 se 𝑛 = 3, temos 𝑏3 = 3 =
48

16
<

49

16
= (

7

4
)
2

< (
7

4
)
3

. 

Suponhamos agora que 𝑏𝑘 < (
7

4
)
𝑘

 seja verdadeira para 𝑛 = 2, 3,⋯ , 𝑘. Devemos mostrar que 𝑏𝑘+1 <

(
7

4
)
𝑘+1

. 

Podemos escrever 𝑏𝑘+1 = 𝑏𝑘 + 𝑏𝑘−1.  

Como por hipótese, 𝑏𝑘 < (
7

4
)
𝑘

 e 𝑏𝑘+1 < (
7

4
)
𝑘+1

, temos: 

𝑏𝑘−1 < (
7

4
)
𝑘

+ (
7

4
)
𝑘−1

= (1 +
7

4
) ∙ (

7

4
)
𝑘−1

=
11

4
∙ (

7

4
)
𝑘−1

 . 

Mas, 
11

4
< 3 < (

7

4
)
2

 . Assim, obtemos 𝑏𝑘+1 < (
7

4
)
2

∙ (
7

4
)
𝑘−1

= (
7

4
)
𝑘+1

. 

Logo, pelo Princípio da Indução Finita, temos que a proposição 𝑃(𝑛) é válida para 𝑛 ≥ 1.  

 

4ª QUESTÃO 

 

 Sejam 𝑓 e 𝑔 as funções reais de variável real definidas por  

𝑓(𝑡) =
1−𝑡2

1+𝑡2
   𝑒   𝑔(𝑡) =

2𝑡

1+𝑡2
  . 

 Considere a aplicação 𝐹: 𝐼𝑅  𝜕 =  {(𝑥;  𝑦)  𝐼𝑅2/ 𝑥2  +  𝑦2  =  1 𝑒 (𝑥; 𝑦) ≠ (−1; 0)}, definida por, 

𝐹(𝑡) = (𝑓(𝑡); 𝑔(𝑡)), bijetora para todo 𝑡 real.a) Considere o ponto 𝑄(−1;  0) e um ponto genérico 𝑃(𝑥;  𝑦) ∈ 𝜕. 

Chame de 𝜃 o ângulo que o vetor 𝑄𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ faz com o eixo das abscissas (𝜃 será considerado negativo quando P 

estiver no semiplano inferior definido pela reta 𝑦 =  0). Sendo 𝑡 = 𝑡𝑔(𝜃), escreva 𝑥 e 𝑦 em função de 𝑡. 

 

Na medida em que 𝑡 = 𝑡𝑔(𝜃), temos: 

 

Pela figura, temos: 

𝑡 = 𝑡𝑔(𝜃) =
𝑦

1 + 𝑥
  𝑥 =

𝑦

𝑡
− 1 
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Substituindo na equação da circunferência, temos: 

(
𝑦

𝑡
− 1)

2

 + 𝑦2  =  1  
𝑦2

𝑡2
− 2

𝑦

𝑡
+ 1 + 𝑦2 = 1  (𝑡2 + 1)𝑦2 − 2𝑦𝑡 = 0 

𝑦 = 0   𝑜𝑢   𝑦 =
2𝑡

𝑡2 + 1
  𝑥 = −1 (𝑛ã𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒!)  𝑜𝑢  𝑥 =

1 − 𝑡2

1 + 𝑡2
 

Assim: 

𝑥 =
1 − 𝑡2

1 + 𝑡2
   𝑒  𝑦 =

2𝑡

𝑡2 + 1
  

 

 

b) Sendo 𝛼 o ângulo trigonométrico que o vetor 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ faz com o eixo das abscissas, mostre que 𝑐𝑜𝑠(𝛼) e 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

são racionais sempre que 𝑡 for racional e que 

𝑐𝑜𝑠(2𝜃) =
1−𝑡𝑔2(𝜃)

1+𝑡𝑔2(𝜃)
   𝑒  𝑠𝑒𝑛(2𝜃) =

2𝑡𝑔(𝜃)

𝑡𝑔2(𝜃)+1
  .  

 

Observe a figura seguinte: 

 

Temos que: 

𝑥 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼)  𝑐𝑜𝑠(𝛼) =
1 − 𝑡2

1 + 𝑡2
 

𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝛼)  𝑠𝑒𝑛(𝛼) =
2𝑡

𝑡2 + 1
 

 

Como t é racional, pelo fato de 𝑄 ser um corpo, também são racionais: 

1 − 𝑡2

1 + 𝑡2
  𝑒  

2𝑡

𝑡2 + 1
 

Vem daí que 

𝑐𝑜𝑠(2𝜃) =
1 − 𝑡𝑔2(𝜃)

1 + 𝑡𝑔2(𝜃)
   𝑒  𝑠𝑒𝑛(2𝜃) =

2𝑡𝑔(𝜃)

𝑡𝑔2(𝜃) + 1
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PROVA ESCRITA DE PORTUGUÊS 

PADRÃO RESPOSTA - QUESTÕES DISCURSIVAS 

Texto I 
O Navio Negreiro - Castro Alves (fragmento) 

 

V 
Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-me vós, Senhor Deus! 
Se é loucura... se é verdade 
Tanto horror perante os céus?! 
Ó mar, por que não apagas 
Co'a esponja de tuas vagas 
De teu manto este borrão?... 
Astros! noites! tempestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei os mares, tufão! 
 
Quem são estes desgraçados 
Que não encontram em vós 
Mais que o rir calmo da turba 
Que excita a fúria do algoz? 
Quem são? Se a estrela se cala, 
Se a vaga à pressa resvala 
Como um cúmplice fugaz, 
Perante a noite confusa... 
Dize-o tu, severa Musa, 
Musa libérrima, audaz!... 
 
São os filhos do deserto, 
Onde a terra esposa a luz. 
Onde vive em campo aberto 
A tribo dos homens nus... 
São os guerreiros ousados 
Que com os tigres mosqueados 
Combatem na solidão. 
Ontem simples, fortes, bravos. 
Hoje míseros escravos, 
Sem luz, sem ar, sem razão. . . 
 
São mulheres desgraçadas, 
Como Agar o foi também. 
Que sedentas, alquebradas, 
De longe... bem longe vêm... 
Trazendo com tíbios passos, 
Filhos e algemas nos braços, 
N'alma — lágrimas e fel... 
Como Agar sofrendo tanto, 
Que nem o leite de pranto 
Têm que dar para Ismael. 
 
Lá nas areias infindas, 
Das palmeiras no país, 
Nasceram – crianças lindas, 
Viveram – moças gentis... 
Passa um dia a caravana, 
Quando a virgem na cabana 
Cisma da noite nos véus ... 
... Adeus, ó choça do monte, 
... Adeus, palmeiras da fonte!... 
... Adeus, amores... adeus! 

Depois, o areal extenso... 
Depois, o oceano de pó. 
Depois no horizonte imenso 
Desertos... desertos só... 
E a fome, o cansaço, a sede... 
Ai! quanto infeliz que cede, 
E cai p'ra não mais s'erguer!... 
Vaga um lugar na cadeia, 
Mas o chacal sobre a areia 
Acha um corpo que roer. 
 
Ontem a Serra Leoa, 
A guerra, a caça ao leão, 
O sono dormido à toa 
Sob as tendas d'amplidão! 
Hoje... o porão negro, fundo, 
Infecto, apertado, imundo, 
Tendo a peste por jaguar... 
E o sono sempre cortado 
Pelo arranco de um finado, 
E o baque de um corpo ao mar... 
 
Ontem plena liberdade, 
A vontade por poder... 
Hoje... cúm'lo de maldade, 
Nem são livres p'ra morrer... 
Prende-os a mesma corrente 
— Férrea, lúgubre serpente — 
Nas roscas da escravidão. 
E assim zombando da morte, 
Dança a lúgubre coorte 
Ao som do açoute... Irrisão!... 
 
Senhor Deus dos desgraçados! 
Dizei-me vós, Senhor Deus, 
Se eu deliro... ou se é verdade 
Tanto horror perante os céus?!... 
Ó mar, por que não apagas 
Co'a esponja de tuas vagas 
Do teu manto este borrão? 
Astros! noites! tempestades! 
Rolai das imensidades! 
Varrei os mares, tufão! ... 
 
 
 
 
 
 

ALVES, Castro. “O navio negreiro”. In: FACIOLI, 
Valentim e OLIVIERI,  Antônio Carlos (Orgs). 

Antologia de poesia brasileira - Romantismo. São 
Paulo: Editora Ática. 1998 
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1ª QUESTÃO 

 

Proponha uma análise dos aspectos temáticos e de linguagem da parte V do poema “Navio Negreiro” 

(texto I), de forma a evidenciar pontos fundamentais da obra de Castro Alves e sua inserção no projeto 

romântico brasileiro. 

 

Espera-se que o candidato situe a obra de Castro Alves no contexto da 3ª geração romântica, em que a 

temática social ganha espaço em nossa literatura por meio de temas ligados, sobretudo, à escravidão. 

Nesse contexto, o poema “O navio negreiro” constitui-se em exemplo emblemático da poesia condoreira 

da 3ª geração romântica e a análise da V parte acima transcrita permite destacar, dentre outros, os seguintes 

aspectos temáticos e de linguagem: 

Já na primeira estrofe, deparamo-nos com uma linguagem grandiloquente, em que a pontuação marca 

o tom de indignação diante do quadro de horror que se apresenta. Por meio do uso de apóstrofes e 

imperativos, além das exclamações, o poeta invoca as forças da natureza para que reajam contra aquele 

cenário. Note-se ainda que, ao terminar essa parte repetindo a estrofe com que iniciou, o poeta reitera seu 

pedido. 

Ao longo das demais estrofes, enfatiza-se a oposição entre a liberdade dos negros e das negras que 

viviam livremente e que agora se encontram na condição de “míseros escravos,/Sem luz. Sem ar, sem 

razão...” Aprisionados cruelmente, muitos morrem na longa travessia do deserto e do oceano e seus corpos 

são descartados, servindo de alimento aos abutres do deserto ou sendo atirados no mar.  

Destaquem-se ainda outros recursos que contribuem para a construção de um poema de grande vigor 

apelativo, visando a tocar o leitor não somente pela razão, mas também pela emoção. O leitor sente-se de tal 

forma inserido na cena descrita, que é como se lá estivesse vivenciando aqueles horrores. Logo na 2ª estrofe 

o poeta apela para a “Musa”, metáfora da poesia, cuja condição de liberdade (“libérrima musa”) permite a 

denúncia de tamanha covardia. Importante destacar os muitos recursos poéticos, devidamente 

exemplificados, que contribuem para a beleza do poema, tais como: o uso de antíteses, paralelismo, 

gradação, referência bíblica etc.   
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Texto II 

Trabalhadores do Brasil  

 

Enquanto Zumbi trabalha cortando cana na zona da mata Pernambucana Olorô-Quê vende carne de 

segunda a segunda ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima tá me ouvindo bem? 

Enquanto a gente dança no bico da garrafinha Odé trabalha de segurança pegando ladrão que não 

respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente enquanto Obatalá faz serviço pra muita gente 

não levanta um saco de cimento tá me ouvindo bem? 

Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito Ossonhe sonha 

com um novo amor pra ganhar 1 passe ou 2 na praça turbulenta do Pelô fazer sexo oral anal seja lá com 

quem for tá me ouvindo bem? 

Enquanto rainha Quelé limpa fossa de banheiro Sambongo bungo na lama e isso parece que dá grana 

porque povo se junta e aplaude Sambongo na merda pulando de cima da ponte tá me ouvindo bem? 

Hein seu branco safado! 

Ninguém aqui é escravo de ninguém. 

 

FREIRE, Marcelino. Contos negreiros. Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 19-20. 

 

 

Texto III 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

 

tudo começou quando a gente conversava 

naquela esquina ali 

de frente àquela praça 

veio os homens 

e nos pararam 

documento por favor 

então a gente apresentou 

mas eles não paravam 

qual é negão? Qual é negão? 

o que que tá pegando? 

qual é negão? Qual é negão? 

 

é mole de ver 

que em qualquer dura 

o tempo passa mais lento pro negão 

quem segurava com força a chibata 

agora usa farda 

engatilha a macaca 

escolhe sempre o primeiro 

negro pra passar na revista 

pra passar na revista 

 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

é mole de ver 

que para o negro 

mesmo a AIDS possui hierarquia 

na África a doença corre solta 

e a imprensa mundial 

dispensa poucas linhas 

comparado, comparado 

ao que faz com qualquer 

comparado, comparado 

figurinha do cinema 

comparado, comparado 

ao que faz com qualquer 

figurinha do cinema 

ou das colunas sociais 

 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

todo camburão tem um pouco de navio negreiro 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/o-rappa/77644/. 

Acesso em 24/11/2016 
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2ª QUESTÃO 

 

“(...) os motivos que levam determinadas variedades a servir de base para o padrão não têm a ver com 

as qualidades intrínsecas, internas, linguísticas destas variedades O que estou tentando dizer é que 

todas as variedades de uma língua têm recursos linguísticos suficientes para desempenhar sua função 

de veículo de comunicação, de expressão e de interação entre seres humanos. Mas por alguma razão, 

ou razões, só algumas servem de base para o padrão”. 

 

BAGNO, Marcos. A língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2003, p. 25. 

 

Tendo como horizonte os textos II e III, e utilizando-os como fonte de exemplificação, disserte sobre a 

questão da variabilidade linguística no português brasileiro no nível diastrástico. Considere o contexto 

sociopragmático de produção dos textos e problematize as noções de norma padrão e norma culta.  

 

Espera-se que o candidato explicite que a variabilidade linguística no nível diastrático diz respeito às 

realizações fonéticas, morfossintáticas e lexicais que se manifestam diversamente nos grupos sociais e se 

justificam sobretudo por fatores socioeconômicos e culturais. O candidato deve observar que os dois textos 

fazem aproveitamento estético da modalidade oral em registro informal da língua usada por indivíduos negros 

pertencentes a camadas desprestigiadas do contexto urbano atual.  

Espera-se também que o candidato observe as diferenças entre os contextos de produção de cada texto. 

Enquanto, no segundo caso, a canção é uma manifestação cultural de massa, que se apropria de elementos 

da cultura periférica urbana (rap, hip hop) e visa ao estabelecimento de comunicação imediata e identificação 

entre artistas e público, o primeiro caso, o do texto literário, devido aos meios mais estritos de circulação 

(entre grupos sociais específicos, com maior acesso à educação formal, ao nível superior e, 

consequentemente, a formas legitimadas de manifestações culturais), tende a falar para um interlocutor que 

não se identificaria com a linguagem empregada. Por isso, as marcas linguísticas diastráticas da fala da 

população negra e marginalizada, em cada texto, são resultado de um processo de estetização em diferentes 

graus: elas parecem mais espontâneas no texto 3 e mais estilizadas no texto 2. 

O caráter eminentemente social das falas representadas nos textos fica mais visível no nível lexical, que 

abarca palavras e expressões coloquiais singulares. No nível morfossintático, entretanto, as marcas 

linguísticas não são suficientes para distinguir os estratos sociais (a não ser pela eliminação das marcas 

redundantes de plural em “veio os homens”, devido à inversão da ordem canônica no PB), já que as 

ocorrências são comuns ao uso culto da língua (de que é exemplo o emprego do pronome “a gente”). 

É necessário, pois, fazer uma ressalva quanto às diferenças entre as noções de norma padrão e norma 

culta. A norma padrão é um modelo ideal de língua, que não existe concretamente como uma variedade real. 

Há a expectativa social de que este ideal deva ser usado por autoridades, órgãos oficiais, jornalistas, assim 

como aprendido e ensinado na escola.  Seu teor prescritivo, entretanto, não impede que a dinâmica da 

variabilidade seja colocada em ação também entre os estratos mais letrados da população – aqueles que têm 

acesso à norma padrão pela escrita. A norma padrão funciona como ponto de referência e força conservadora 

e unificadora, mas sua homogeneidade e imutabilidade são ilusórias, pois o uso impulsiona as tendências 
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naturais de evolução da língua. Em resumo, a norma padrão corresponde aos modelos contidos nas 

gramáticas normativas (que desconsideram os contextos de uso); já a norma culta corresponde aos usos que 

os falantes mais escolarizados (mais especificamente aqueles com ensino superior completo) fazem da 

língua. 

Texto IV 
  

Por um fim à prática 

     

 Praticado corriqueiramente nas escolas brasileiras, o bullying vem ganhando foco no ambiente da educação e psicologia. Suas 

causas e consequências, muitas vezes graves, têm sido questões delicadamente discutidas entre psicólogos, pais e professores. Tais 

profissionais buscam a melhor solução em prol da integridade física e mental das vítimas. 

      O bullying é um conjunto de práticas intencionais e desrespeitosas. Ele pode atuar por meio de agressões físicas e psíquicas 

e todas elas têm por objetivo constranger e inferiorizar a vítima. Os graus de violência são muito amplos, uma vez que as condutas são 

diversas. Com isso, a lei brasileira considera crime na legislação estatal, grande parte dessas ações violentas. 

     As razões que levam o autor do bullying a praticá-lo são diversas. Variam desde a baixa autoestima, ao mau exemplo no 

ambiente em que vive. É importante ressaltar que as agressões podem partir tanto dos alunos, quanto dos professores no meio escolar. 

Enquanto a vítima é um jovem ou uma criança, frequentemente ameaçada e amedrontada.  

    O bullying marca a personalidade e a vida do indivíduo e suas consequências podem ser graves, ou seja, vindo a por em risco 

seus ideais e valores. Parafraseando Kant, ‘’Aja de tal forma que a máxima de tua ação possa sempre valer como princípio universal de 

conduta’’. Nessa perspectiva, a partir de uma reflexão, fica evidente o erro do conjunto de práticas agressivas, uma vez que não condiz 

com princípios universais. Infere-se, portanto, que o acompanhamento de pedagogos e psicólogos nas salas de aula seja frequente. 

Caso a ética e moral de qualquer aluno seja violada, eles acompanham e buscam solucionar o problema. A infância e adolescência 

definirão o futuro, por isso devem ser zeladas.  

 

 

3ª QUESTÃO 

 

Segundo Antunes (2006), observa-se, quanto às produções textuais dos alunos, duas possibilidades 

de avaliação por parte dos docentes: uma negativa, que busca apenas apontar os problemas linguísticos 

evidenciados pelo texto, destacando, sobretudo, aspectos ligados à superfície textual; e outra positiva, que 

visa, dialogicamente, a sinalizar, além de problemas da superfície textual, aspectos da macroestrutura e da 

função sociocomunicativa do gênero produzido. 

O texto IV constitui resultado de uma atividade de leitura/produção em que se propôs a alunos da 2ª 

série do Ensino Médio a produção de um artigo de opinião sobre o tema “O bullying nas escolas brasileiras”.  

Disserte sobre essas duas perspectivas e avalie positivamente o texto, destacando, sobretudo, 

aspectos relacionados à coesão e à coerência como fatores de textualidade. 

 

Espera-se que o candidato, antes de qualquer outra consideração, teça comentários acerca da avaliação 

“positiva” de textos na escola como uma prática dialógica, processual e significativa, e não isolada, pontual e 

aleatória, como costuma acontecer. Avaliar um texto “positivamente” implica considerar não apenas as falhas 

ligadas aos aspectos propriamente linguísticos ou textuais, mas também as competências e as habilidades 

que já foram desenvolvidas ao longo da trajetória escolar do aluno; as hipóteses que esse aluno levanta 

acerca de seu próprio texto quando do processo de elaboração. Nessa ótica “positiva” de avaliação do texto, 

no lugar da persecução do “erro” (prática institucionalizada na escola), encara-se tal tarefa em função de seu 
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aspecto de elemento regulador do processo de aprendizagem em curso, de caráter eminentemente interativo, 

em que ensinar e aprender são duas faces da mesma realidade. 

 Quanto à análise dos aspectos relacionados à coesão e à coerência no texto do aluno, o candidato 

deverá, necessariamente, abordar tanto os procedimentos bem-sucedidos quanto as deficiências nele 

presentes, elencando, dentre outros, os seguintes aspectos: 

Procedimentos bem-sucedidos: 

- A utilização eficiente de recursos de coesão referencial, notadamente a “catáfora”, como ocorre com a 

expressão “Praticado corriqueiramente nas escolas brasileiras”, que antecipa e se refere ao substantivo 

“bullying”, e a “anáfora”, como se percebe em “Suas causas e consequências (...)”, “Ele pode atuar por meio 

(...)”, “(...) a praticá-lo (...)”, retomando o substantivo “bullying”; “todas elas”, retomando “agressões físicas e 

psíquicas”; “eles”, retomando “pedagogos e psicólogos”. 

- O emprego do recurso da “elipse” em “Variam desde a baixa autoestima, ao mau exemplo no ambiente 

em que vive.”; em “(...) uma vez que não condiz com princípios universais.”, e também em “(...) por isso devem 

ser zeladas.”. 

- O domínio da estrutura básica do texto dissertativo-argumentativo (introdução, desenvolvimento e 

conclusão), em que se explora um determinado ponto de vista acerca do “bullying nas escolas brasileiras”. 

- A utilização de estratégias argumentativas diferentes como o argumento de autoridade (citação de Kant) 

e a referência à legislação brasileira (texto legal). 

 

Deficiências: 

 

- A utilização indevida do hiperônimo “profissionais”, em “Tais profissionais buscam a melhor solução 

(...)”, que retoma e abarca “psicólogos e professores”, mas não se refere a “pais”, o que leva a um  

comprometimento da coerência. 

- A necessidade de particularização (citação de exemplos e a tautologia) no trecho “Os graus de violência 

são muito amplos, uma vez que as condutas são diversas”, que compromete a legibilidade do texto pelo 

aspecto de vagueza que nele imprime. 

- O emprego incorreto do conector “Com isso”, que estabelece, de forma indevida, uma relação de 

causalidade com o segmento imediatamente anterior. 

- A inadequação vocabular, com reflexos no estabelecimento da coerência do texto, que se verifica no 

uso do advérbio “delicadamente”, do verbo “atuar” e do particípio “zeladas”. 

- A pontuação inadequada, com comprometimento da coerência, no trecho “É importante ressaltar que 

as agressões podem partir tanto dos alunos, quanto dos professores no meio escolar. Enquanto a vítima é 

um jovem ou uma criança (...)”. 

- A ausência de acentuação no título (“Por um fim à prática”) e no segmento “ou seja, vindo a por em 

risco seus ideais e valores”, o que enseja, no primeiro caso, inclusive, a geração de uma ambiguidade. 
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Texto V 

Oxum é transformada em pavão e abutre  

 

Nos primeiros tempos do mundo, aconteceu uma rebelião dos orixás contra Olodumare. Achando que o Senhor Supremo 

vivia muito distante de tudo, os orixás decidiram não lhe prestar mais obediência, dividindo entre eles mesmos todo o poder 

do axé, pensando até mesmo em destronar Olodumare. 

Quando a notícia da conspiração chegou aos ouvidos de Olorum, sua reação foi simples e imediata: retirou a chuva da 

Terra e a prendeu no Céu. Não tardou para que o Aiê fosse atormentado por terrível seca. Com a seca veio a fome e com a 

fome veio a morte.  

Os homens começaram a morrer. Logo o ronco das barrigas e a palidez das faces começaram a falar mais alto que o 

orgulho dos rebeldes e seus planos de levante. Unanimemente os orixás decidiram ir a Olodumare implorar por perdão, 

esperando que a chuva caísse de novo e que tudo o mais na Terra voltasse ao normal. Mas eles tinham um problema: como 

chegar à inalcançável e distante casa do Senhor Supremo?  

Enviaram todas as espécies de pássaros, que voavam para o Céu até o total esgotamento, sem sequer se aproximar da 

casa de Olodumare. As esperanças já se diluíam em tanto fracasso. A seca e a fome devastavam a Terra e seus habitantes.  

Foi quando Oxum resolveu intervir. Transformada num belíssimo pavão, ela se prontificou a ir até Olodumare. Um tremor 

de gargalhadas sacudiu a Terra. Como aquela criatura pretendia voar até o inalcançável? Justamente aquela mimada, vaidosa 

e fútil ave! "Vais acabar te machucando, gracinha", riam os orixás. Mas como nada tinham a perder, aceitaram.  

E lá se foi Oxum-pavão seguindo em direção ao sol, voando às alturas do Orum em busca do palácio do Senhor. Voando 

mais alto e mais alto, a ave perdia as forças, mas não desanimava de sua inquebrantável determinação. O sol foi enegrecendo 

suas penas, muitas se queimaram. As penas da cabeça ficaram ressequidas e quebradiças; o pavão tinha queimaduras pelo 

corpo todo, seu estado era miserável. 

Mas lá ia Oxum voando em direção ao sol. Quase morta, chegou às portas do palácio de Olodumare. Olodumare se 

compadeceu da pobre criatura. Acolheu-a, deu-lhe água e a alimentou. Por que fizera tão impossível jornada, ele perguntou ao 

pavão, que de pavão perdera toda a graça e beleza. Agora era uma ave feia, careca e de penas queimadas, à qual os homens, 

quando ela voltou, chamaram de abutre. Fizera o sacrifício pelas suas crianças, a humanidade, ela explicou ao Ser Supremo. 

Olodumare, penalizado com a pobre ave, deu-lhe a chuva para que ela a devolvesse à Terra. E nomeou o abutre 

mensageiro seu, pois só ele vence a inalcançável distância em que está Olodumare. O abutre então voltou à Terra trazendo a 

chuva de volta. Oxum-abutre trouxe a chuva de volta e com ela a fertilidade do solo e os alimentos. E graças a Oxum a 

humanidade não pereceu. 

 

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 

 

 

4ª QUESTÃO 

 

Com base na análise do texto V, responda aos itens a seguir:   

a) De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – 3º e 4º ciclos (1998), o 

trabalho com leitura, análise linguística e produção de textos deve se pautar em uma proposta 

pedagógica cíclica, em que as atividades de leitura e escrita dialoguem na perspectiva de uso > reflexão 

linguística > uso. 

Pautando-se nessa perspectiva, disserte sobre como você exploraria, no 6º ano do Ensino Fundamental, 

o texto acima contemplando também como objetivos i) a valorização da cultura afro-brasileira e ii) o 

combate ao preconceito racial e de gênero. 

Espera-se que o candidato, amparado nas teorias sobre texto, discurso e sua produção, elabore uma 

dissertação coesa, coerente e de acordo com a variedade padrão da língua. 
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Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (3º e 4º ciclos), o trabalho com o 

texto em sala de aula deve perfazer um caminho cíclico, enlaçando prática de leitura (uso), prática de análise 

linguística (reflexão) e prática de produção de textos (uso). Assim, ao se trabalhar um determinado texto, faz-

se necessário que se explorem seu contexto mais amplo de produção, seus traços formais e a função 

sociocomunicativa desempenhada pelo gênero a que pertence. Nessa medida, é interessante refletir sobre 

os recursos linguísticos caros à construção dos sentidos do texto, levando o educando a se apropriar de tais 

elementos, a fim de incorporá-los à sua prática de produção textual. Desenvolvem-se, desse modo, a 

competência leitora do discente bem como sua capacidade de produzir textos com base nos recursos 

discursivos aprendidos. 

No que toca à narrativa “Oxum é transformada em pavão e abutre”, é importante que o candidato, atendo-

se às especificidades do trabalho com o texto literário no 6º ano do Ensino Fundamental, explore, num 

primeiro momento, como encaminharia um trabalho de leitura situado e pertinente. Nesse sentido, seria 

interessante analisar a narrativa citada conferindo relevo à função sociocomunicativa e aos traços básicos 

formais do gênero lenda. Faz-se significativo, nessa medida, que se exponha ao educando o papel que as 

lendas desempenham na construção e preservação de diversas culturas, em especial da cultura afro-

brasileira. Nesse primeiro momento, também se mostraria proveitosa a discussão sobre a estrutura do texto, 

destacando-se a sequência de seu enredo, a construção das personagens, do espaço, o tipo de narrador e 

os efeitos de sentido dessas escolhas. Espera-se, ainda, que o candidato aponte a importância de um trabalho 

sociointeracional de leitura, em que os alunos possam ter espaço para se colocar sobre as temáticas 

abordadas e suas impressões acerca do texto lido.  

Em consonância com tal prática de leitura, mostra-se profícua uma sequência de análise linguística por 

que o discente compreenda a relevância de determinados usos linguísticos para a construção dos sentidos 

do texto. Assim, no 6º ano, é significativo o destaque para as escolhas vocabulares e para o uso de algumas 

classes de palavras. Como forma de conduzir o educando a aprofundar seus conhecimentos sobre a cultura 

afro-brasileira, seria produtivo explorar, dentre outros aspectos possíveis, a origem e o significado de 

vocábulos como “Olodumare”, “axé”, “Olorum” e “Aiê”, apontando para o caráter dinâmico da língua no que 

se refere aos fenômenos de variabilidade linguística. Poderiam, também, ser destacadas algumas classes de 

palavra que contribuem para revelar o olhar pejorativo por que os orixás masculinos enxergam Oxum, orixá 

feminino, na narrativa, como o advérbio “Justamente” e os adjetivos “mimada”, “vaidosa” e “fútil”, na frase 

“Justamente aquela mimada, vaidosa e fútil ave!” (5º parágrafo). Em contrapartida, poderia, também, ser 

destacado o uso de palavras que auxiliam na construção de Oxum como uma personagem forte e 

empoderada. Nesse mérito, valeria sublinhar a escolha dos adjetivos “belíssimo” (5º parágrafo), em grau 

superlativo sintético, e “inquebrantável”, componente do sintagma nominal “inquebrantável determinação” (6º 

parágrafo). Ainda nessa perspectiva, poderia ser destacado o uso da forma verbal “vence”, flexionada no 

presente do indicativo, em “pois só ele vence a inalcançável distância em que está Olodumare.” (8º parágrafo), 

como um recurso para tornar irrestrito e atemporal o poder de Oxum de vencer a distância até Olodumare. 

 Por fim, é interessante salientar a importância de, nesse contexto, desenvolver no educando a 

competência da produção escrita como espaço de desconstrução ética e discursiva de preconceitos raciais e 
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de gênero. Desse modo, é importante o candidato sugerir o desenho de uma proposta de produção de texto 

que leve o aluno a pôr em prática os conhecimentos construídos nos processos de leitura e análise linguística. 

Faz-se necessário salientar, nesse sentido, a importância de um trabalho de produção textual situado, que 

oportunize ao aluno, por meio da produção de uma lenda, a reflexão sobre questões relativas àquelas 

discutidas em sala. 

 

b) A Gramática Tradicional, ainda que merecedora de críticas, propõe um corpo analítico que não pode 

ser desconsiderado pelo professor de Português. Sendo assim, determine a função sintática dos 

seguintes termos destacados do texto V: 

  

Termo Função sintática 

“uma rebelião dos orixás contra Olodumare” Sujeito simples 

“por terrível seca” Agente da passiva 

“Com a seca” Adjunto adverbial de causa 

“das barrigas” Adjunto adnominal 

“da casa de Olodumare” Objeto indireto 

“te” Objeto direto 

“gracinha” Vocativo 

“do palácio do Senhor” Complemento nominal 

“Quase morta” Predicativo do sujeito 

“de abutre”  Predicativo do objeto (indireto 
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PROVA ESCRITA DE SOCIOLOGIA 

GABARITO DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

1ª QUESTÃO 

 

Elaborando novas interpretações acerca da situação do negro na pós-abolição, Carlos Hasenbalg (2005) 

traça críticas importantes em relação às teorias da estratificação social e da adaptação do negro à sociedade 

de classes capitalista. Para o autor argentino, a raça não é fator “exógeno” na desigualdade social, mas sim 

composicional (estrutural).  

Segundo ele,  

 “Como se verá, se o racismo (bem como o sexismo) torna-se parte da estrutura objetiva das relações 

políticas e ideológicas capitalistas, então a reprodução de uma divisão racial (e sexual) do trabalho 

pode ser explicada sem apelar para preconceito e elementos subjetivos (…). 

Em suma, a raça, como critério fenotípico historicamente elaborado, é um dos critérios mais relevantes 

que regulam o mecanismo de recrutamento para ocupar posições na estrutura de classes e no sistema 

de estratificação social. Apesar de suas diferentes formas (através do espaço e do tempo), o racismo 

caracteriza todas as sociedades capitalistas multirraciais contemporâneas. Como ideologia e como 

conjunto de práticas cuja eficácia estrutural manifesta-se numa divisão racial do trabalho, o racismo é 

mais do que um reflexo epifenomênico (sic) da estrutura econômica ou um instrumento conspiratório 

usado pelas classes dominantes para dividir os trabalhadores. Sua persistência histórica não deveria 

ser explicada como mero legado do passado, mas como servindo aos complexos e diversificados 

interesses do grupo racialmente supraordenado (sic) no presente”  

 

(Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. 2ª edição, Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio de 

Janeiro: IUPERJ, 2005. p.121 e 124) 

 

Utilizando o debate racial balizado em Gilberto Freyre, Florestan Fernandes e Carlos Hasenbalg, com 

suporte do texto acima, discuta o papel dos fatores relacionados ao preconceito e à discriminação racial nas 

barreiras de mobilidade social dos negros no Brasil. 

 

O debate racial no Brasil possui muitas contribuições e um desenvolvimento de mais de um século. As teorias 

raciais chegaram ao país já no século XIX, representando uma visão biologizante das diferenças humanas. 

Neste contexto, a obra de Gilberto Freyre e sua abordagem culturalista, desenvolvida na primeira metade do 

século XX, representa tanto uma contraposição a tais interpretações quanto uma tentativa de analisar a 

suposta originalidade do “equilíbrio de antagonismos” alcançado pelo desenvolvimento da questão racial no 

Brasil. Em um primeiro momento, portanto, cabe ao candidato fazer esta breve introdução da “virada” 

representada por Gilberto Freyre nos estudos raciais. Embora a ideia de uma “democracia racial” possa ser 

encontrada anteriormente (como em Joaquim Nabuco ou Silvio Romero), cabe ao candidato indicar a obra de 

Freyre como a que consagra uma fundamentação sociológica e histórica acerca da questão racial brasileira 

sob outro ponto de vista. 
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 Posteriormente, espera-se do candidato que aponte os anos 1950 e o contexto de uma 

reinterpretação crítica da questão nacional, particularmente em São Paulo, como uma nova base para análise 

da questão racial brasileira. Neste momento, os estudos coordenados por Roger Bastide e Florestan 

Fernandes para a UNESCO tornam-se fundamentais para a análise crítica da questão racial que reelabora a 

democracia racial enquanto um “mito” cuja função seria a reprodução das desigualdades raciais em 

dissonância com a ordem social competitiva. O candidato deve apresentar um breve resumo do que Florestan 

Fernandes entende por “mito da democracia racial”, tal como explicitado em seu livro “A integração do negro 

na sociedade de classes”, assim como pontuar quais “obstáculos” o autor indica como centrais na integração 

do negro na ordem social competitiva. 

 Na última parte da resposta, o candidato deve apresentar, como parte primordial da resposta, as 

contribuições de Hasenbalg, particularmente em sua leitura crítica de Fernandes, que o leva a afirmar a raça 

como critério adscritivo (hereditário) de distribuição das posições e privilégios na estrutura social pós-abolição. 

A principal preocupação de Hasenbalg é demonstrar que este período tem relativa autonomia em relação ao 

período escravista, no que diz respeito às formas de dominação e mecanismos de subordinação de não 

brancos, por uma classe dominante branca, buscando superar o que o autor aponta como a principal 

problemática da obra de Fernandes: a “herança” escravista como responsável direta pelos elementos arcaicos 

da sociedade brasileira a serem superados. Portanto, convém ao candidato precisar não apenas os 

apontamentos críticos de Hasenbalg sobre Florestan, principalmente, mas também pontuar as diferenças 

entre os dois autores sobre a função (simbólica e material) do preconceito e da discriminação racial, tanto no 

período da escravatura quanto posteriormente. Por fim, é essencial que o candidato aponte como Hasenbalg 

procura nas evidências estruturais (distribuição geográfica, ocupacional e educacional) de que forma a 

variável “raça” continua a ser substancial enquanto critério tanto de uma desigualdade de classes, quanto em 

termos de estratificação (status e privilégios) durante a industrialização e urbanização, assinalando o racismo 

brasileiro não como herança, mas como mecanismo estrutural da estratificação e das relações de classes no 

Brasil. 
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2ª QUESTÃO 

 

As publicações do Ministério da Educação intituladas Superando o racismo na Escola (2005) e 

Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais (BRASIL, 2006) foram criadas no 

contexto da Lei Nº 10.639/03 para subsidiar educadores e trabalhadores da educação a reconstruir e 

ressignificar o papel do continente e culturas africanas no ensino das mais diversas disciplinas.  

Em um dos textos que compõe a publicação Superando o racismo na escola, a professora Véra Neusa 

Lopes procura desnaturalizar o racismo, estabelecendo distinções conceituais e propondo uma prática de 

aprendizagem coletiva, como sugere no trecho a seguir: 

“As pessoas não herdam, geneticamente, ideias de racismo, sentimentos de preconceito e modos de 

exercitar a discriminação, antes os desenvolvem com seus pares, na família, no trabalho, no grupo 

religioso, na escola. Da mesma forma, podem aprender a ser ou tornar-se preconceituosos e 

discriminadores em relação a povos e nações.  

(...) 

Professor e alunos devem organizar-se em comunidades de aprendizagem, onde cada um chegue com 

seus saberes e juntos vão construir novos conhecimentos num processo de trocas constantes, 

desmistificando situações de racismo, preconceito e discriminação arraigados nos grupos sociais e nas 

pessoas individualmente. Nesse aprender coletivo, professor e alunos acabam por enriquecer o 

processo educativo para ambos os sujeitos da aprendizagem. Especialmente quando se trata de 

racismo, preconceito e discriminação, o investigar e o aprender juntos garantem aprendizagens de 

melhor qualidade, porque construídas coletivamente.” (2005: 188-189) 

 

Seguindo a proposta de “comunidades de aprendizagem”, elabore um plano de aula sobre a relação 

entre racismo e acesso à educação para o 2o ano do Ensino Médio. 

 

Nesta resposta o candidato deve apresentar um plano de aula sobre “Racismo e acesso à educação” 

para a 2a série do Ensino Médio, destacando os seguintes elementos:  

 Teórico/conceituais 

 

Ao desenvolver o plano de aula proposto nesta questão, “Racismo e acesso à educação”, o candidato 

deve demonstrar o domínio e ser capaz de mobilizar um arcabouço conceitual mínimo para a construção do 

debate racial no ambiente escolar, a saber, os conceitos de preconceito, discriminação e racismo. Se o 

racismo está presente na escola brasileira, ele se encontra antes, fundamentalmente, na sociedade brasileira, 

tornando relevante a elucidação desses conceitos.  

O debate sobre o acesso à educação em seu recorte racial pode ser trabalhado pelo candidato a 

partir de duas perspectivas. Em primeiro lugar, numa perspectiva estrutural, o candidato pode indicar a 

utilização dos dados existentes sobre sucesso e fracasso escolar, repetência, defasagem idade-série, evasão 

escolar e acesso ao ensino superior de estudantes brancos e negros no Brasil. Em segundo lugar, numa 



 
 

64 
 

 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da  
Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Edital nº 37/2016  
PROVA ESCRITA – GABARITO DAS DISCURSIVAS 
 
 
 

perspectiva simbólica, o tema pode ser trabalhado na dimensão das representações sociais sobre o negro, 

dos valores e da constituição e presença da identidade negra no âmbito escolar, o que nos remete diretamente 

à maneira pela qual a escola lida com a discriminação racial. 

Estas duas abordagens, desenvolvidas a partir da proposta de “comunidades de aprendizagem”, dão 

sentido aos conceitos centrais trabalhados, potencializam o entendimento da relação entre o contexto sócio-

histórico do país e o acesso da população negra à educação, e aprofundam o debate sobre a diversidade 

étnico-racial no Brasil, valorizando a construção coletiva do conhecimento no ambiente escolar.  

 Metodologia: 

 

Para a apresentação do conteúdo exposto anteriormente, o candidato deve ter como eixo norteador 

a proposta de “comunidades de aprendizagem”. A avaliação do plano de aula observará, principalmente, a 

utilização por parte do candidato de uma metodologia efetivamente dialógica, capaz de superar as 

metodologias de ensino tradicionais. O plano de cada candidato será avaliado ainda de acordo com sua 

adaptação aos objetivos propostos, adequação ao público-alvo e clareza acerca do referencial 

teórico/conceitual utilizado. 
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3ª QUESTÃO 

 

Pierre Bourdieu, em seus Escritos de educação (2007), questiona o papel do sistema escolar na 

promoção da mobilidade social e da igualdade de oportunidades entre as distintas classes sociais. Para o 

autor, esse sistema atua de forma eficaz na conservação social. O trecho abaixo sistematiza suas críticas à 

escola e ao papel da violência simbólica na legitimação das desigualdades no interior dessa instituição:  

 

“ (...) Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente dimensionadas pela sua 

posição na hierarquia social, e operando uma seleção que – sob as aparências de equidade formal – 

sanciona e consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as desigualdades, ao 

mesmo tempo em que as legitima. Conferindo uma sanção que se pretende neutra, e que é altamente 

reconhecida como tal, (...) ela transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as 

diferenças econômicas e sociais em ‘distinção de qualidade’, e legitima a transmissão da herança 

cultural. (...) O sucesso excepcional de alguns indivíduos que escapam ao destino coletivo dá uma 

aparência de legitimidade à seleção escolar, e dá crédito ao mito da escola libertadora junto àqueles 

próprios indivíduos que ela eliminou, fazendo crer que o sucesso é uma simples questão de trabalho e 

de dons. Enfim, aqueles que a escola ‘liberou’, mestres ou professores, colocam sua fé na escola 

libertadora a serviço da escola conservadora, que deve ao mito da escola libertadora uma parte de seu 

poder de conservação.” (2007. p. 58-59)  

 

Fonte: HARPER, Babette et al. Cuidado, escola! - desigualdade, domesticação e algumas saídas. São 

Paulo: Brasiliense, 1987, p.72. Adaptado. 

 

 

A resposta deve apresentar um plano de aula a partir de propostas didáticas adequadas à 1a série do 

Ensino Médio, destacando elementos: 

 Teórico/conceituais 

 

O candidato deve expor a articulação dos três elementos conceituais em destaque na questão. Para 

tal, poderá trabalhar a noção de processos de socialização a partir de autores clássicos (como E. Durkheim) 

ou a partir do próprio Pierre Bourdieu, destacando a problemática da relação agência-estrutura (indivíduo-

Levando em consideração a teoria de Bourdieu em 

conjunto com o trecho em destaque acima e a charge ao 

lado, elabore um plano de aula orientado à 1ª série do Ensino 

Médio que articule os seguintes pontos:  

 

 PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO 

 ESCOLA 

 VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 
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sociedade) e o papel de instituições como família e escola nas sociedades modernas. A partir da teoria de 

Bourdieu, o candidato deve relacionar os processos de socialização à crítica desenvolvida pelo autor à 

instituição escolar, entendida como reprodutora e legitimadora de desigualdades sociais. A escola, na teoria 

de Bourdieu, perde o papel de instância transformadora e passa a ser compreendida como uma das principais 

instituições por meio da qual se mantêm e legitimam os privilégios sociais. Ao valorizar o saber e a cultura 

das classes dominantes, apresentados como “cultura geral”, a escola incorre num processo de violência 

simbólica sobre as classes dominadas. A violência simbólica é compreendida como a imposição dissimulada 

de um arbitrário cultural, que conduz ao reconhecimento, por parte dos membros dessa classe, da 

superioridade e legitimidade da cultura dominante.  

 Didáticos: 

 

Para a apresentação do conteúdo acima, o candidato deve mobilizar recursos didáticos 

reconhecidamente utilizados no trabalho docente na escola básica, como charges, filmes, atividades escritas, 

músicas, dinâmicas de grupo, jogos teatrais, etc. O plano de cada candidato será avaliado de acordo com 

sua adaptação aos objetivos propostos, adequação ao público-alvo e clareza acerca do referencial 

teórico/conceitual utilizado. 
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4ª QUESTÃO 

 

Na entrevista a seguir, publicada na edição 85, de 20 de janeiro de 2016, na Revista Desafios do 

Desenvolvimento, de responsabilidade do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), o sociólogo 

Jessé de Souza assinala algumas reflexões acerca de teorias e estudos das classes sociais no capitalismo: 

 “Desenvolvimento – E onde entramos com a questão da nova classe média? 

Jessé – A classe média é privilegiada. Quando se usa a palavra classe, a noção principal é de que há 

uma luta. Embora eu não veja como o marxismo vê, concordo que o ponto para compreender nossa 

sociedade é perceber que há uma luta de classes. Todas as mentiras que existem, sejam científicas, 

ou do senso comum da grande imprensa, têm a ver com luta de classes. A atual crise brasileira e essa 

contraposição entre mercado e Estado têm a ver com o quê? Têm a ver com um mecanismo de encobrir 

a luta de classes. O que é luta de classes? É a apropriação monopolizada ou oligopolizada dos recursos 

escassos. Os recursos não são apenas materiais, como normalmente a gente pensa. Recursos como 

charme, beleza, prestígio, conhecimento, autoconfiança são atributos que alguns têm, outros não. 

Algumas camadas da sociedade têm acesso privilegiado a isso. Têm todo o poder político, de 

financiamento, via eleições. E o mais importante de todos, eu acho, o atributo da informação.”   

(Fonte: 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3200&catid=30&Ite

mid=41 . Acesso em 08/11/2016) 

 

Apresente os fundamentos conceituais da teoria de classes sociais em Max Weber e Karl Marx, 

relacionando-os ao trecho da entrevista de Jessé de Souza.  

A resposta deverá dialogar com o recorte apresentado, extraído de uma entrevista do sociólogo Jessé 

de Souza publicada na edição 85, de 20 de janeiro de 2016, na Revista Desafios do Desenvolvimento, de 

responsabilidade do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), conforme indicado no enunciado 

da questão.  

A partir de fragmentos que podem ser extraídos do recorte apresentado, espera-se que os candidatos 

discorram acerca dos conceitos de classe social em Karl Marx e Max Weber. Jessé Souza, ao salientar que 

“não veja como o marxismo vê”, demarca um ponto importante para o debate em relação ao tema classes 

sociais e seus desdobramentos no campo da luta de classes, a partir das referências teóricas e conceituais 

solicitadas no enunciado da questão. 

Em Karl Marx, em que pese a não formulação explícita de uma teoria sociológica da estratificação 

social, a partir de seus estudos acerca da produção e reprodução do Capital e da divisão social do trabalho, 

valendo-se do conceito de classe social, o autor desnuda os propalados princípios de igualdade política e 

jurídica, liberdade e justiça, produzidos por teóricos associados ao campo do pensamento liberal. Esses 

princípios, segundo o autor, não resistem ao processo de produção e reprodução das desigualdades materiais 

engendradas no modo de produção capitalista, com relações sociais de produção que dividem os homens em 

proprietários e não proprietários dos meios de produção, produzindo duas classes sociais antagônicas, a 

saber: a burguesia – proprietária dos meios de produção – e o proletariado – trabalhadores que vendem sua 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3200&catid=30&Itemid=41
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=3200&catid=30&Itemid=41
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força de trabalho aos proprietários dos meios de produção. Dessa forma, cabe relevo a determinação da 

classe social dos indivíduos a partir da posição que ocupam no processo produtivo. 

Portanto, em Karl Marx “classe” é definida no âmbito da infraestrutura específica de um modo de 

produção específico. Classe de proprietários de meios de produção e classe de expropriados da propriedade 

dos meios de produção. Detentores do capital e vendedores de sua força de trabalho. Burguesia 

(exploradores e expropriadores de mais-valia) e proletários (expropriados a partir da exploração social do 

trabalho). Relações e interesses antagônicos, que produzem a luta de classes em todo o seu potencial 

revolucionário. Possibilidades de frações de classe e interesses específicos das mesmas, engendrando lutas 

específicas no campo do capital e do trabalho. Não reduzindo o processo de formação e reprodução de 

frações de classes e outras formas estruturais de estratos sociais, devemos salientar que a “classe média”, 

como assinalada por Jessé de Souza, não foi categorizada em Marx, que estruturou suas análises estruturais 

do Capital nas classes em antagonismo no processo de produção e apropriação social do trabalho. 

Assim, as contradições estruturais do capitalismo engendram a luta de classes (“motor da história”) 

com seu potencial revolucionário, de acordo com os estudos do autor, que destacou a luta entre o proletariado 

e a burguesia e as possibilidades transformadoras desse processo. 

Max Weber definiu as classes sociais enquanto conjunto de possibilidades típicas de propriedade de 

bens, status e de destino pessoal (dimensões econômica, política e social). Assim como Karl Marx, 

compreendeu as classes sociais enquanto categoria totalizante, partindo da estrutura em suas relações com 

a superestrutura (materialismo histórico e dialético). Refutando esse caminho, encontramos em Max Weber 

o conceito de afinidade eletiva (não concebida como relação causal) é empregado pelo autor em três 

processos envolvendo classe social: 1) entre visões de mundo e interesses de classes sociais; 2) entre 

classes sociais e ordens religiosas; e 3) entre estilos de vida de uma classe social e certos estilos de vida 

religiosa.  Assim, a afinidade eletiva, na relação de classe social, exprime uma dupla “chance” social: a que 

vê uma relação constante se estabelecer entre uma forma de religião e os interesses de uma classe 

econômica, e a “chance” não menos significativa de que as estruturas e o agir social impeçam essa relação 

de ser necessária. 

Em Max Weber “classe” é concebida como todo grupo de pessoas que se encontra em igual situação 

de classe, que por sua vez é definida por três critérios essenciais, a saber: 1) abastecimento de bens, 2) 

posição de vida externa, e 3) destino pessoal, que resulta, dentro de uma determinada ordem econômica, da 

extensão e natureza do poder de disposição (ou da falta deste) sobre bens ou qualificação de serviço e da 

natureza de sua aplicabilidade para obtenção de rendas ou outras receitas. O autor destaca que classe social 

é a totalidade de situações de classe entre as quais uma mudança pessoal e na sucessão das gerações é 

facilmente possível e costuma ocorrer. Define em sua tipologia a classe proprietária e a classe aquisitiva, em 

uma complexa categorização de classes proprietárias e classes aquisitivas positivamente e negativamente 

privilegiadas, nas quais são identificadas a “classe média”, como assinalada por Jessé de Souza. Cabe 
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enfatizar as reflexões do autor acerca das possibilidades de unidade das classes sociais, tão cara e 

expressiva na teoria marxista. Weber afirma que  

Em princípio, o poder de disposição sobre os diversos tipos de bens de consumo, meios de 

produção, patrimônio, meios de aquisição e qualificação de serviço constituem, em cada caso, uma 

situação de classe especial, e somente a falta total de “qualificação” de pessoas sem propriedade, 

obrigadas a ganhar a vida por seu trabalho com ocupações inconstantes, representa uma situação 

de classe homogênea. As transições de uma classe para outra podem ser ou não fáceis e fluentes, 

em grau muito diverso; por isso, difere também, no mesmo grau, a unidade das classes sociais 

(2012, p.199). 

Por último, salienta que as lutas e revoluções de classes não necessariamente têm o fim de mudar a 

constituição econômica, mas primeiramente apenas obter acesso à propriedade ou a distribuição desta. 

Lembramos que Weber, hostil ao socialismo, é, sobretudo, um observador de um modo de produção e 

administração que lhe parece inevitável. Ao contrário, Marx aposta na possibilidade da superação do 

capitalismo graças a uma revolução socialista operária. 

 

 

 

 


