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PROVA ESCRITA DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO AOS ESTUDANTES 
COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS (ATENDIMENTO ESPECIAL) 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 
 

 
Valor total da questão: 20 pontos 

 
Texto I 

“A capa ao lado é da primeira revista da Turma da Mônica com o personagem 

que tem distrofia muscular de Duchenne. A revista mostra a chegada de Edu 

à escola e a turma acolhendo o novo estudante, entendendo as dificuldades 

dele, conseguindo interagir e tornando-o uma criança ‘normal’, que gosta de 

desenho, de arte e que tem um cachorro chamado Sapeca.” 

 
Disponível em: www.emais.estadao.com.br. Acesso em: 16 ago. 2019. 

 
 

 
Texto II 

Artigo 27 da Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015: “A educação constitui direito de pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma 

a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e 

sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.” 

 
Redija um comentário de 8 a 15 linhas sobre o trecho sublinhado no Texto I, correlacionando-o ao artigo 27 

da Lei Brasileira de Inclusão (Texto II). 

 

 

Pontos a serem abordados: 
 
Conceito de normalidade correlacionando com o artigo respeito às diferenças e às especificidades individuais, 
promovendo um discurso de que todos somos diferentes, com as nossas especificidades e características 
individuais no cotidiano escolar. 

 

Referências Bibliográficas 

 

BRASIL, Lei nº 13.146 de 06/07/2015, a Lei Brasileira de Inclusão. 
 
LA TAILLE, Yves; DANTAS, Heloísa; KOHL, Marta. Teorias psicogenéticas em discussão: Piaget, Vygotsky, 
Wallon. São Paulo: Ed. Summus. 1992. 
 
GLAT, Rosana e PLETSCH, Marcia Denise (org). Estratégias Educacionais Diferenciadas: para alunos com 
necessidades especiais. Rio de Janeiro, EdUerj. 2013. 
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Valor total da questão: 25 pontos 

 
A professora iniciou o ano letivo de 2019 lendo as fichas dos estudantes encaminhados para o atendimento 

educacional especializado, a fim de obter informações. A ficha da estudante Amanda apresentava as 

seguintes observações: 

 
 

Nome: Amanda Idade: 10 anos 

Histórico de turmas na escola: 

2016: 102 2017: 101 2018: 201 2019: 202 2020: 

Ano de escolaridade: 2º ano do Ensino Fundamental 

 

Estudante parece não compreender o que lhe é dito, não retém as informações. Apresenta boa relação 
social com a professora e com os colegas. Quando lhe solicitam que escreva ou leia algo, apresenta os 
seguintes comportamentos: se recusa a fazer os trabalhos, esquece das informações dadas, dorme em 
sala. 

 

Considerando as diferentes área do desenvolvimento: linguagem (oral e escrita), raciocínio lógico e 

psicomotor, proponha uma atividade para cada uma dessas áreas, descrevendo seus objetivos 

específicos, visando a uma posterior organização de um plano de ensino individualizado para Amanda. Utilize 

um mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. 

 

 

O candidato deverá descrever pelo menos uma atividade pertinente e seu respectivo objetivo específico:  
 

1- Recontar história e desenhar, propor um novo final; 

2- Sequência lógica; 

3- Dramatização; 

4- Jogos de estratégias: memória, trilha dentre outros; 

5- Auto retrato; 

6- Brincadeiras; 

7- Atividade relacionadas a sentimentos; 

8- Atividades que reforce a auto estima. 

 

Referências Bibliográficas 

 

PAASCHE, Carol L.; GORRIL; STROM, Bev. Crianças com necessidades especiais em contextos de Educação 
de Infância. Portugal: Porto Editora Ltda, 2010.  
 
BUDEL, Gislaine Coimbra; MEIER, Marcos. Mediação de Aprendizagem na educação especial. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. 
 
GLAT, Rosana e PLETSCH, Marcia Denise (org). Estratégias Educacionais Diferenciadas: para alunos com 

necessidades especiais. Rio de Janeiro, EdUerj. 2013.
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Valor total da questão: 25 pontos 

 
O princípio “Nada sobre nós, sem nós” teve sua semente plantada em 1962, época em que vigorava a 

concepção de integração. Impulsionado pelo Ano Internacional das Pessoas Deficientes, germinou a partir de 

1981. 

 

Elabore um texto dissertativo, entre 15 e 30 linhas, sobre as implicações dessa afirmação na prática 

pedagógica, principalmente no que se refere à 

a) atuação do professor do AEE; 

b) avaliação dos estudantes com necessidades específicas; 

c) flexibilização na organização curricular. 
 
 
Pontos a serem abordados: 
 
Atribuições do professor de AEE; 
Abordar os conceitos de diferença, equidade, especificidade; 
Estudante como protagonista de sua escolaridade; 
Elaboração de planos individualizados e relatórios. 
 
 
Referências Bibliográficas 

 
BRASIL, Decreto nº 6.571/2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado. 
 
BRASIL, Lei nº 13.146 de 06/07/2015, a Lei Brasileira de Inclusão. 
 
BUDEL, Gislaine Coimbra; MEIER, Marcos. Mediação de Aprendizagem na educação especial. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. 
 
GLAT, Rosana e PLETSCH, Marcia Denise (org). Estratégias Educacionais Diferenciadas: para alunos com 
necessidades especiais. Rio de Janeiro, EdUerj. 2013. 
 
PAASCHE, Carol L.; GORRIL; STROM, Bev. Crianças com necessidades especiais em contextos de 
Educação de Infância. Portugal: Porto Editora Ltda, 2010. 
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Valor total da questão: 30 pontos 
Item a: 9 pontos 
Item b: 21 pontos 

 
Na ficha de acompanhamento de Pedro, ao final do segundo trimestre, a professora fez os seguintes 

apontamentos: 

 
 

Nome: Pedro Idade: 8 anos 

Histórico de turmas na escola: 

2018: 102 2019: 101 2020: 2021: 2022: 

Ano de escolaridade: 1º ano do Ensino Fundamental 

 
O estudante vem se relacionando melhor com os colegas e com os servidores da escola (professores, 

técnicos), mas ainda demonstra dificuldades em se adaptar e compreender as normas e informações da 

convivência escolar, nem sempre cumprindo os “combinados”. Já estabelece noção de tempo em relação 

à rotina escolar, permanece em sala e guarda seus materiais. Entretanto ainda apresenta dificuldades para 

participar das atividades propostas. Ordena os números de 1 a 10 mas não quantifica elementos nem 

representa quantidade com o algarismo correspondente. Não reconhece as letras, mas escreve seu nome. 

 

a) Com base na situação escolar descrita, identifique três comportamentos que necessitam de 

intervenção pedagógica. 

 
 

Os comportamentos descritos podem ter aspectos positivos (adequados) ou negativos (inadequados) ou de 
defasagens (ausência) de conteúdo. O importante é que estejam relacionados e tenham eficácia pedagógica 
 
 

b) Para cada um dos comportamentos identificados, descreva uma estratégia pedagógica de intervenção. 
 
 

As atividades devem atender aos conhecimentos/habilidades de linguagem (oral e escrita), raciocínio lógico e 
psicomotor. Conceitos de número, letramento, organização espacial e lógica, consciência fonológica. 
 
 
Referências Bibliográficas 

 

BUDEL, Gislaine Coimbra; MEIER, Marcos. Mediação de Aprendizagem na educação especial. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. 
 
GLAT, Rosana e PLETSCH, Marcia Denise (org). Estratégias Educacionais Diferenciadas: para alunos com 
necessidades especiais. Rio de Janeiro, EdUerj. 2013. 
 
PAASCHE, Carol L.; GORRIL; STROM, Bev. Crianças com necessidades especiais em contextos de Educação 
de Infância. Portugal: Porto Editora Ltda, 2010. 

 

 
QUESTÃO 4 
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PROVA ESCRITA DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 
 

 
QUESTÃO 1 
 
 

Valor total da questão: 25 pontos 
Item a: 15 pontos 
Item b:  10 pontos 

 

Com relação à pilha de protocolos TCP/IP usada na Internet, sabe-se que cada protocolo pertence a uma das 

camadas. Cada camada provê seu serviço à camada diretamente acima dela, executando certas ações dentro 

da camada e utilizando serviços da camada diretamente abaixo. 

a) Descreva o funcionamento de três camadas do TCP/IP, incluindo os serviços oferecidos. 

 
Camada de Aplicação 
 
A camada de aplicação é onde residem aplicações de rede e seus protocolos. Ela inclui muitos protocolos, tais 
como o protocolo HTTP (que provê requisição e transferência de documentos pela Web), o SMTP (que provê 
transferência de mensagens de correio eletrônico) e o FTP (que provê a transferência de arquivos entre dois 
sistemas finais). 
 
Camada de transporte 
 
A camada de transporte da Internet transporta mensagens da camada de aplicação entre os lados do cliente e 
servidor de uma aplicação. Há dois protocolos de transporte na Internet: TCP e UDP, e qualquer um deles pode 
levar mensagens de camada de aplicação. O TCP provê serviços orientados para conexão para suas aplicações. 
Alguns desses serviços são a entrega garantida de mensagens da camada de aplicação ao destino e controle de 
fluxo (isto é, compatibilização das velocidades do remetente e do receptor). O TCP também fragmenta mensagens 
longas em segmentos mais curtos e provê mecanismo de controle de congestionamento, de modo que uma 
origem regula sua velocidade de transmissão quando a rede está congestionada. O protocolo UDP provê serviço 
não orientado para conexão a suas aplicações. Este é um serviço econômico que fornece segurança, sem 
controle de fluxo e de congestionamento. 
 
Camada de rede 
 
A camada de rede da Internet é responsável pela movimentação, de uma máquina para outra, de pacotes de 
camada de rede conhecidos como datagramas. O protocolo de camada de transporte da Internet (TCP ou UDP) 
em uma máquina de origem passa um segmento de camada de transporte e um endereço de destino à camada 
de rede, exatamente como você passaria ao serviço de correios uma carta com um endereço de destinatário. A 
camada de rede então provê o serviço de entrega do segmento à camada de transporte na máquina destinatária. 
A camada de rede da Internet tem dois componentes principais. Um deles é um protocolo que define os campos 
no datagrama, bem como o modo como os sistemas finais e os roteadores agem nesses campos. Este é o famoso 
protocolo IP. Existe somente um único protocolo IP, e todos os componentes da Internet que têm uma camada de 
rede devem executar esse protocolo. O outro componente importante é o protocolo de roteamento que determina 
as rotas que os datagramas seguem entre origens e destinos. A Internet tem muitos protocolos de roteamento. 
 
Camada de enlace 
 
A camada de rede da Internet roteia um datagrama por meio de uma série de roteadores entre a origem e o 
destino. Para levar um pacote de um nó (sistema final ou comutador de pacotes) ao nó seguinte na rota, a 
camada de rede depende dos serviços da camada de enlace. Em especial, em cada nó, a camada de rede passa 
o datagrama para a camada de enlace, que o entrega, ao longo da rota, ao nó seguinte, no qual o datagrama é 
passado da camada de enlace para a de rede. Os serviços prestados pela camada de enlace dependem do 
protocolo específico empregado no enlace. Alguns protocolos de camada de enlace proveem entrega garantida 
entre enlaces, isto é, desde o nó transmissor, passando por um único enlace, até o nó receptor. Note que esse 
serviço confiável de entrega é diferente do serviço de entrega garantida do TCP, que provê serviço de entrega 
garantida de um sistema final a outro. Exemplos de protocolos de camadas de enlace são Ethernet, WiFi e PPP  
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(point-to-point protocol — protocolo ponto-a-ponto). Como datagramas normalmente precisam transitar por 
diversos enlaces para irem da origem ao destino, serão manuseados por diferentes protocolos de camada de 
enlace em diferentes enlaces ao longo de sua rota, podendo ser manuseados por Ethernet em um enlace e por 
PPP no seguinte. A camada de rede receberá um serviço diferente de cada um dos variados protocolos de  
camada de enlace. 
 
Camada física 
 
Enquanto a tarefa da camada de enlace é movimentar quadros inteiros de um elemento da rede até um elemento 
adjacente, a da camada física é movimentar os bits individuais que estão dentro do quadro de um nó para o 
seguinte. Os protocolos nessa camada novamente dependem do enlace e, além disso, dependem do próprio meio 
de transmissão do enlace (por exemplo, fios de cobre trançado ou fibra ótica monomodal). Por exemplo, a 
Ethernet tem muitos protocolos de camada física: um para par de fios de cobre trançado, outro para cabo coaxial, 
um outro para fibra e assim por diante. Em cada caso, o bit é movimentado pelo enlace de um modo diferente. 

 

 
b) Considere a afirmação a seguir e proponha um exemplo em que ocorra a situação descrita. 

Certos serviços podem ser oferecidos por um protocolo de transporte, mesmo quando o 

protocolo de rede subjacente não oferece o mesmo serviço na camada de rede. 

 

 

Por exemplo (...) um protocolo de transporte pode oferecer serviço confiável de transferência de dados a uma 
aplicação mesmo quando o protocolo subjacente da rede não é confiável, isto é, mesmo quando o protocolo de 
rede perde, embaralha ou duplica pacotes. Como outro exemplo (...), um protocolo de transporte pode usar 
criptografia para garantir que as mensagens da aplicação não sejam lidas por intrusos mesmo quando a camada 
de rede não puder garantir o sigilo de segmentos de camada de transporte 
 
 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down. São Paulo: 
Pearson, 2010. 
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  QUESTÃO 2 

 

 

Valor total da questão: 25 pontos 
Item a: 20 pontos 
Item b: 5 pontos 

 
Considere um sistema multitarefa com um único processador. Os processos são criados no sistema segundo 

as informações da tabela a seguir: 

 
 

 

a) Desenhe o diagrama de tempo mostrando a alocação da UCP para cada um dos três processos. 

 Considere um sistema utilizando escalonamento circular com fatia de tempo (time slice) igual a 3 

u.t. 

 Desconsidere o tempo de latência do dispatcher (troca de contexto) entre os processos. 

 Considere que, quando dois processos chegam juntos ao estado de "pronto", a prioridade será 

para aquele que vier da fila de "novos", "bloqueados" e "em execução", respectivamente. 

 

Diagrama 
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b) Caso a fatia de tempo (time slice) seja muito alta, por exemplo, 11 u.t., especifique a qual outro tipo 

de política de escalonamento o gráfico do escalonamento se assemelhará. 

 

Caso a fatia de tempo tenha um fator muito alto, este escalonamento tenderá a ter o mesmo comportamento do 
escalonamento FIFO. 

 

Gráfico 

 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
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QUESTÃO 3 

 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

Em uma escola, existem diferentes tipos de funcionários, dentre eles os professores. Considere o diagrama 

de classes a seguir, que representa parte de um diagrama de classes para o domínio de uma escola: 

 
 

 

 Os atributos de Funcionario e Professor devem estar encapsulados de forma a protegê-los do acesso 

direto a partir de uma instância definida fora de ambas as classes. 

 O método calcularSalario() deve retornar o salário de um funcionário, correspondente ao seu salário- 

base. No caso de o funcionário ser um professor, o salário retornado deve somar ao salário-base uma 

retribuição de acordo com a titulação do professor, conforme mostrado na tabela a seguir: 

 
Titulação Retribuição (R$) 

Graduação - 

Especialização 824,12 

Mestrado 2.204,27 

Doutorado 5.136,99 

 
Implemente em C# as classes Funcionario e Professor, com todos os seus atributos e métodos definidos. 

Considere que a instanciação das classes deve ser conforme mostrado a seguir (os valores passados como 

parâmetros são apenas um exemplo): 

Funcionario funcionario = new Funcionario(“Maria”, “9845”, 4000); 

Professor professor = new Professor(“Pedro”, “9745”, 4000, “Doutorado”); 
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public class Pessoa { 

     public String nome; 

     private int idade; 

     private String CPF; 

       

     public boolean setidade(int v) 

     { 

       if ((v>0) && (v <= 120)) 

       { 

         idade=v; 

         return true; 

       } 

       //else  

       return false; 

     }  

 

    public int getidade() { 

        return idade; 

    }  

 

    public boolean setCPF(String v) { 

        if (v.length()>11) return false; 

        this.CPF=v; 

        return true; 

     } 

 

    public String getCPF() { 

        return CPF; 

    } 

 

} 

public class Funcionario extends Pessoa { 

    private double salario; 

    

    public boolean setsalario(int v) 

    { 

      if (v>=0) 

      { 

        salario=v; 

        return true; 

      } 

      //else  

      return false; 

    } 

    public double getsalario() { 

        return salario; 

    }  

} 

 

 

Referências Bibliográficas 

 
BORATTI, I. C. Programação Orientada a Objetos em Java. Florianópolis: Visual Books, 2007. 
 
DEITEL, P. DEITEL, H. Java: Como Programar. São Paulo: Pearson, 2010. 
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ATOR (codator, nome, cidade, email) 

FILME (codfilme, titulo, ano, duracao, genero) 

ATUACAO (salario, codator<FK>, codfilme<FK>) 

codator REFERENCIA ATOR 

codfilme REFERENCIA FILME 

PRODUTORA (codprodutora, nome, cidade, telefone) 

PRODUCAO (datainicio, custo, codfilme <FK>, codprodutora <FK>) 

codfilme REFERENCIA FILME 

codprodutora REFERENCIA PRODUTORA 

 

QUESTÃO 4 

 

 

Valor total da questão: 25 pontos 
Item a: 15 pontos 
Item b: 10 pontos 

 

Considere o esquema relacional a seguir para formular as seguintes consultas em SQL: 
 

 
 

Utilizando as linhas a seguir, escreva o comando utilizando a linguagem SQL para: 

 

a) Listar os nomes dos filmes em que atuaram os atores que receberam salários maiores que a média 

salarial recebida, agrupados por título dos filmes. 

 

SELECT f.titulo 
FROM FILME AS f INNER JOIN ATUACAO AS a 
ON f.codfilme = a.codfilme 
WHERE a.codator 
                                 IN ( 
 
                                     SELECT codator 
                                     FROM ATUACAO 
                                     WHERE salario > (  
                                                                      SELECT AVG( salario )  
                                                                      FROM ATUACAO ); 
 

b) Listar os nomes das produtoras que começaram a produzir pelo menos um filme do gênero “comédia” 

no ano de 2018. 

 

SELECT pa.nome 
FROM PRODUTORA AS pa INNER JOIN PRODUCAO AS po  
ON pa.codprodutora = po.codprodutora 
WHERE po.datainicio <= '20180101'  AND po.codfilme 
                                                                                  IN ( 

 
      SELECT codfilme 
      FROM FILME 
      WHERE genero = 'comédia'); 
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Referências Bibliográficas 

 
CARDOSO, V.; CARDOSO, G. Linguagem SQL: fundamentos e práticas. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
CARDOSO, V.; CARDOSO, G. Sistemas de bancos de dados: uma abordagem introdutória e aplicada. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
 
DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. São Paulo: Elsevier, 2004. 
 
RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo: McGrawHill, 
2008. 
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QUESTÃO 1 

 

PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 

 
 
 
Valor total da questão: 25 pontos 
Item a: 10 pontos 
Item b: 15 pontos 

 
A melodia a seguir é do choro Infernal, de autoria de Annibal Augusto Sardinha, de codinome Garoto. 

 
 
 

Infernal 
 

 
Anibal Augusto Sardinha (Garoto) 
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a) Faça a análise harmônica dessa canção e escreva, na própria partitura, a cifra correspondente aos 

acordes utilizados, conforme a função. 

 

 

b)  A respeito desse gênero musical, escreva entre 15 e 25 linhas sobre 

 o contexto histórico-social de origem; e 

 as características estilísticas, considerando elementos formais, rítmicos e melódicos. 
 
 
 

 Ritmo 
 

O choro não se caracteriza por um ritmo específico, mas pela maneira de se tocar, solta e sincopada, repleta de 
ornamentos e improvisações. Assim, é muito vasta a gama de ritmos nos quais se baseiam os compositores de 
choro. Dentre os principais ritmos utilizados, pode-se citar o maxixe, o samba, a polca e a valsa, dando origem, 
assim, ao ‘’samba-choro’’, à ‘’polca-choro’’ e à ‘’valsa-choro’’. Além disso, há choros de andamento rápido e choros 
mais lentos. 
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 Forma  
 

O choro tradicional é caracterizado por três partes. É comum que cada parte esteja em uma tonalidade, 
geralmente com modulações para tons vizinhos como o relativo ou o quarto grau. 
A partir de meados do século XX tornou-se muito popular o choro com apenas duas partes. Além disso, observa-
se uma quadratura regular em cada uma das partes. Em geral, cada parte tem 16 ou, mais recentemente, 32 
compassos (sobretudo nos choros com apenas duas partes), subdivididas em frases de compassos, por sua vez 
compostas de dois incisos de 4 compassos. 

 
 
 Referências Bibliográficas 
 
    84 Chorinhos Famosos: Melodias para instrumentos em clave de sol com cifras para piano ou acordeon. 4. ed.  São 
   Paulo: Irmãos Vitale, p. 41. 
 
    CHEDIAK, Almir. Harmonia & Improvisação: 70 músicas harmonizadas e analisadas: violão, guitarra, baixo, 
    teclado. São Paulo: Irmãos Vitale, 2009. V. 1. P. 91 e 96 (função harmônica); 100 (II cadencial);  071 (dominantes 
    estendidos). 
 
    HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 4.ed. Trad de Camargo Guarnieri. São Paulo: Ricordi 
    Brasileira, 1988. P. 84 (dominantes secundárias). 
 
    SQUEFF, Enio; WISNIK, José Miguel. O nacional e o popular na cultura brasileira. 2. Ed. São Paulo: Brasiliense,  
    2004. (161-168 – Choro) 
 
     https://pt.wikipedia.org/wiki/Choro  
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Valor total da questão: 20 pontos 
 

O texto transcrito a seguir, intitulado O infinito dos seus olhos, é de autoria do poeta Décio Pignatari (1927-2012) 

e reúne algumas das principais características da poesia concreta: a concisão; a disposição não linear dos 

vocábulos; a utilização de elementos visuais; e a valorização do espaço gráfico como agente estruturador do 

poema. 

Disponível em: https://letras2016unip.wordpress.com. Acesso em: 14 set. 2019. 

 
Crie uma música a duas vozes, em forma binária, de oito a dezesseis compassos, a partir desse poema. A melodia 

principal deverá ser executada pelo contralto. A segunda melodia, com características de contracanto e elementos 

contrastantes em relação à melodia principal, incluindo necessariamente diálogo e movimentos paralelos, será 

entoada pelo soprano. 

Por fim, escreva um ostinato rítmico, explorando duas sonoridades diferentes, para acompanhar as melodias. 
 
 

Avaliação 
 

a) A música elaborada possui duas vozes diferentes; 

b) A melodia principal pode ser entoada pelo contralto, considerando a extensão vocal proposta pelo candidato e 

a extensão vocal de vozes graves femininas; 

c) O contracanto (c.f. Groove) pode ser entoado pelo soprano, considerando a extensão vocal proposta pelo 

candidato e a extensão vocal de vozes agudas femininas; 

d) A música elaborada possui duas seções, características da forma musical binária, com antecedente e 

consequente; 

e) Possui número de compassos correspondente à solicitação (de 8 a 16 compassos); 

f) O contracanto apresentou elementos contrastantes em relação à melodia principal, com diálogo e 

movimentos paralelos; 

g) A linha rítmica possui características de ostinato (c.f. Groove); 

h) O ostinato rítmico apresentou duas sonoridades diferentes. 

 
Referências Bibliográficas 

 
BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Zahar: Rio de Janeiro, 1998. P. 47. 

 
CONCRETISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. 
Disponível em:<http://enciclopediaitaucultural.org.br/termo9594/concretismo>. Acesso em: 14 set. 2019. Verbete 
da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 

 
Dicionário Grove de Música: edição concisa/ editado por Stanley Sadie. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. P. 217 e 687. 

Verbete: contracanto (“Melodia que acompanha a linha principal e forma com ela uma espécie de diálogo”). 
Verbete: ostinato (“Termo que se refere à repetição de um padrão musical por muitas vezes sucessivas”) 

 
HINDEMITH, Paul. Curso condensado de harmonia tradicional. Trad. Souza Lima. 9 ed. Irmãos Vitale: Rio de 
Janeiro,  1949. P. 1. 

 
QUESTÃO 2 
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Valor total da questão: 30 pontos 

 
As tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) oferecem inúmeras possibilidades e recursos que 

podem beneficiar a aprendizagem musical. Os músicos, na atualidade, também estão, de modo geral, bastante 

envolvidos com as tecnologias, que já fazem parte de sua rotina de trabalho. Os processos de produção, de 

criação e de execução musical estão atrelados à tecnologia digital de modo irreversível. Dessa forma, entender 

dessa tecnologia é um requisito fundamental e requer concepções pedagógicas para promover o aprendizado 

musical. 

A versatilidade das tecnologias digitais as torna adaptáveis a qualquer perspectiva de ensino e 

aprendizagem. Assim, os professores têm um papel fundamental na hora de determinar o que é possível realizar 

com as TDIC em sala de aula. 

Considerando o exposto acima, produza um plano de aula para trabalhar o conceito de forma musical com 

estudantes do 9º ano do ensino fundamental ou da 1ª série do ensino médio. Utilize recursos tecnológicos digitais 

como facilitadores do processo de aprendizagem, de modo que o estudante realize atividades práticas na 

construção do seu conhecimento, tendo, como produto final, uma composição. A aula terá duração de 1 h 20 min. 

O plano de aula, com 15 a 25 linhas, deve conter obrigatoriamente: 

1- Conteúdo e definição; 

2- Objetivo; 

3- Faixa de escolaridade; 

4- Recursos utilizados; 

5- Desenvolvimento da aula; 

6- Avaliação. 

 

 

 Avaliação 

 
Foi avaliado se o candidato indicou a forma musical e a definição desta, se indicou o objetivo da aula, a faixa de 
escolaridade escolhida, se indicou os recursos a serem utilizados, e se apresentou o desenvolvimento da aula e a 
forma de avaliação. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

HINDEMITH, Paul. Curso condensado de harmonia tradicional. Trad. Souza Lima. 9 ed. Irmãos Vitale: Rio de 
Janeiro,  1949. P. 1. 
 
BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Zahar: Rio de Janeiro, 1998. P. 47. 

 
QUESTÃO 3 
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Valor total da questão: 25 pontos 
Item a: 10 pontos 
Item b: 15 pontos 

 
A Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008, tornou obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e 

indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. As partituras que se seguem 

são transcrições de canções dessas culturas e envolvem tradições e conceitos específicos. 

 
 
 

Sansa Kroma 

Nena yo ke ke 

Kokomba 

 
Sansa Kroma 

Nena yo ke ke 

Kokomba 

 

 
ALMEIDA, M. Berenice; PUCCI, Magda Dourado. Outras terras, outros sons. 3. ed. São Paulo: Callis, 2015. P. 14. 

 
QUESTÃO 4 
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In: ALMEIDA; PUCCI, 2015. P. 86 
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Considerando o disposto na referida lei e o fato de que as músicas são, “enquanto manifestações expressivas, 

concebidas e contextualizadas culturalmente e, nesse sentido, mais inventivas, extensas e complexas do que 

meros resultados finitos, congelados em uma única relação espaço-temporal” (KATER in ALMEIDA; PUCCI, 

2015), 

 
a) apresente aspectos e características da canção KOI TSANGARÉ do ponto de vista da respectiva cultura 

de origem, indicando quais desses aspectos estão presentes na música brasileira (15 a 25 linhas); 

b) descreva uma atividade a ser desenvolvida com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, 

utilizando a canção SANSA KROMA. Indique o ano de escolaridade para aplicação da atividade e os 

aspectos musicais a serem trabalhados (15 a 25 linhas). 

 
 

Atividades descritas no livro Outras terras, outros sons. ALMEIDA, M. Berenice; PUCCI, Magda Dourado.  3ªed. São Paulo: 
Callis, 2015 
 
 

Referências Bibliográficas 
 
 

ALMEIDA, M. Berenice; PUCCI, Magda Dourado.  3ªed. São Paulo: Callis, 2015 
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QUESTÃO 1 

 
 

PROVA ESCRITA DE ESPANHOL 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 
 

 
 
Valor total da questão: 25 pontos 

 
En su análisis sobre el abordaje de la lectura y la escrita, Freitas y Vargens (2010) conducen nuestra 

mirada hacia lo que se espera alcanzar con la enseñanza de esas competencias en las clases de español. 

Partiendo de los documentos oficiales, las autoras afirman que nuestro compromiso como educadores debe 

ser enseñar a interaccionar discursivamente en tiempos y espacios múltiples, de modo que se viabilice la 

producción de nuevos sentidos por los alumnos. En ruptura con concepciones tradicionales y más alejadas 

de ese compromiso, se sugiere un trabajo que no considere la lectura y la escrita como actividades de 

decodificación y codificación lingüísticas, sino como prácticas sociales que se conectan siempre a un contexto 

social de producción y recepción. 

De acuerdo con Freitas y Vargens (2010, p.203), “assim como o ato de ler, a atividade de produção 

escrita dispõe de várias acepções que estão vinculadas ao modo pelo qual entendemos a própria natureza 

da linguagem”. De ser así y desde una perspectiva que considere que toda esfera de actividad humana se 

vincula a la utilización de la lengua, diserte sobre el trabajo de producción escrita en las clases de español 

a través de la perspectiva de géneros discursivos. 

 

Se espera que el candidato diserte sobre la importancia del trabajo de producción escrita como un espacio más 
de actuación discursiva del estudiante. Para eso, en consonancia con la teoría bajtiniana, el desarrollo de la 
escrita, como proponen Freitas y Vargens (2010), debe darse a partir de una selección apropiada del género 
discursivo, que debe tener validad como práctica social real en la vida de los alumnos. En esa medida, se trabaja 
en búsqueda de una mayor implicación e interés por la actividad que se les propone. Además de esos tópicos, se 
espera que el candidato reflexione sobre la importancia de que se considere el género a partir de su contexto de 
producción y circulación. Una propuesta posible, retomada por las autoras, es la que parte de una producción 
inicial que se comparará a una producción final, luego de un trabajo con módulos que busquen dar cuenta de los 
problemas que hayan surgido a lo largo del proceso. En última instancia, la tarea del profesor es, también a través 
de la escrita, desarrollar las prácticas discursivas de los estudiantes (sujetos activos) a partir de la ampliación de 
su conocimiento de los géneros, pues es desde su manejo que su actuación en el mundo se expande. 
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Valor total da questão: 25 pontos 

 
Los PCN de la Enseñanza Fundamental, cuando presentan orientaciones didácticas para la práctica de la 

comprensión auditiva, la comparan a la comprensión lectora y sugieren un trabajo similar, como se lee a 

continuación: 

“Tendo em vista as semelhanças entre os processos de compreensão oral e escrita [...], pode- 

se sugerir o mesmo tratamento pedagógico para o ensino da compreensão oral, organizando- 

o em fases, conforme sugerido para a compreensão escrita” (BRASIL, 1998, p. 95). 

Las fases mencionadas son tres. Indíquelas y exponga qué se espera desarrollar en cada una de ellas. 

 

 
El candidato debe nombrar las tres fases, que son las de preescucha, de escucha propiamente dicha y de 
posescucha. 
La etapa de preescucha es la de activación de conocimiento previo, contextualización del texto y levantamiento de 
hipótesis.  En la etapa de escucha, se buscan informaciones tales como el objetivo del texto, informaciones 
específicas o qué palabras se dijeron.  Ya en la última etapa, se debe hacer que el alumno reflexione sobre el 
contenido del texto; es posible relacionar su contenido a otros textos en esta etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 2 
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QUESTÃO 3 

 

 
Valor total da questão: 25 pontos 

En el ámbito escolar, una de las grandes dificultades por las que pasa la enseñanza de lenguas es “a redução 

da língua a uma única função, a comunicação, desconsiderando-se por completo a complexidade do seu 

papel na vida humana, e deixando-se de lado o lugar da subjetividade na aprendizagem de segundas línguas”, 

como se lee en las Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.132). Los estudios de la 

literacidad crítica en mucho pueden contribuir para deshacer dicha “visão utilitarista”, al percibir la lengua 

como productora de la realidad (BAPTISTA, 2010). Asimismo, la autora señala que 

ao optar por uma abordagem como a do letramento crítico, deslocamos o foco das 

tradicionais habilidades de leitura que valorizam a simples decodificação e o foco no 

conteúdo e na memorização para a ênfase em atividades que favoreçam a compreensão e 

avaliação dos discursos produzidos nas diferentes sociedades e práticas letradas. 

(BAPTISTA, 2010, p.123) 

 

A partir de lo expuesto y del texto a continuación, reflexione sobre la relevancia del trabajo desde la 

perspectiva de la literacidad crítica en una clase de lengua española de la educación básica. 

 

 
Disponible en: http://desequilibros.blogspot.com. Accedido el: 4 set. 2019. 

 

 
Se espera que el candidato se dé cuenta de que la lengua extranjera debe “ocupar um papel diferenciado na 
construção coletiva do conhecimento e na formação do cidadão” (BRASIL, 2006, p.131) y que identifique la 
importancia de la enseñanza de lenguas al contribuir en la movilización de los alumnos para el cuestionamiento, 
evaluación de los discursos y reflexión consciente delante de los diversos contextos producidos en la sociedad. 
Así, al establecerse un enlace con el texto propuesto, un debate posible sería el de poner de relieve el hecho de 
que los libros han estado en segundo plan a causa de los discursos alienantes que se producen en los medios de 
comunicación de masa y, más aún, en los medios tecnológicos y virtuales, tan presentes en la actualidad, 
favoreciendo, así, que la lectura efectiva perdiera espacio para el discurso fútil, cuestionable y manipulador.
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Valor total da questão: 25 pontos 

 
 

TEXTO A 
 

“La noción de cultura se revela entonces como el instrumento adecuado para poner fin a las explicaciones 

naturalizantes de los comportamientos humanos. La naturaleza, en el hombre, es enteramente interpretada 

por la cultura. Las diferencias que podrían parecer más relativas a las propiedades biológicas particulares, 

como la diferencia de sexo [...], la división sexual de los papeles y las tareas en las sociedades, resultan 

fundamentalmente de la cultura y por ello se modifican de una sociedad para otra” (CUCHE, 2002, p. 10-11 

apud PARAQUETT, 2011, p. 2). 

 

TEXTO B 

 

 
Disponible en: https://images.app.goo.gl. Accedido el: 20 set. 2019. 

 
QUESTÃO 4 
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TEXTO C 

Disponible en: https://images.app.goo.gl. Accedido el: 20 set. 2019. 

 

Teniendo en cuenta los textos presentados, explique cuál es la relevancia de enseñar y aprender 

español por medio de una perspectiva intercultural crítica basada en la pedagogía decolonial para 

estudiantes brasileños. 

 
 

Se espera que el candidato, tras haber leído los tres textos presentados, comprenda que las diferencias culturales 
son, en verdad, consecuencias de construcciones sociales. Y, a partir de esa premisa, cuestione la visión 
eurocéntrica, presentada en el texto B, y reflexione sobre la colonialidad, mencionada en el texto C. Además, se 
espera, también, que reconozca la relación entre enseñar lenguas y los procesos históricos, políticos y culturales 
que sufrieron Brasil y los países hispánicos en la época de la colonización, observando la influencia de ese 
proceso en la práctica pedagógica. 
En resumen, se espera que el candidato reconozca que la pedagogía decolonial camina junto a la perspectiva 
intercultural, pues ambas se proponen la transformación de la sociedad y en la búsqueda de la supresión de la 
asimetría social y discriminación cultural. 
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PROVA ESCRITA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 
 
QUESTÃO 1 

 

 

Valor total da questão: 25 pontos 
Item a: 15 pontos 
Item b: 10 pontos 

Texto I 

Alfabetização de novo tipo, a educação midiática reconhece a tendência atual de convergência entre 

rádio, TV, internet, jornais, livros, arquivos digitais, bibliotecas e todas as formas de mídia em uma única 

plataforma. E reconhece mais: a necessidade de dar ferramentas para que os usuários possam separar na 

internet o que é opinião, fato, reportagem, conteúdo patrocinado e, principalmente, notícias falsas. 

A educação midiática não é só um imperativo da realidade atual. Ela faz parte de uma tendência que 

se afirma e se torna inescapável a cada dia. Se faz necessária em todas as idades, mas principalmente entre 

crianças e adolescentes. Por motivos essenciais e interligados, os mais jovens precisam aprender a 

diferenciar conteúdos, saber distinguir o que é opinião, o que é matéria jornalística e o que é propaganda, ou 

seja, precisam ser educados para desenvolver o necessário hábito da leitura crítica de todas a mensagens a 

que são expostos diariamente. 

BLANCO, P. Desafios da educação midiática. Disponível em: http://dissenso.org. Acesso em: 24 ago. 2019. 
 

Texto II 

Uma criança com cerca de 10 (dez) anos estava numa turma onde a professora discutia o que é 

altruísmo, o que é fazer alguma coisa sem esperar receber nada em troca, e aí a criança levantou a mão e 

disse: — Eu sei, professora! É que nem aqueles youtubers que fazem um monte de coisas legais para a gente 

se divertir e não recebem nada em troca! (História narrada pela professora Mariana Ochs, especialista em 

Tecnologias da Educação, em vídeo publicado pela Escola Politécnica da USP.) 

FUNDAÇÃO VANZOLINI. Inocentes digitais. Disponível em: https://www.youtube.com. Acesso em: 24 ago. 2019. 

 
 

Quadro I – Algumas habilidades de Língua Portuguesa e de Matemática para o Ensino Fundamental 
na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2018) 

Habilidades 

Língua Portuguesa Matemática 

(EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de 

discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse 
tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de 
denúncia quando for o caso. 

(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza 

associada a sólidos geométricos e medir volumes por 
meio de empilhamento de cubos, utilizando, 
preferencialmente, objetos concretos. 

(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato 

divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade. 

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de 

um experimento aleatório, estimando se esses resultados 
são igualmente prováveis ou não. 

(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos 

defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas 
em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala 

de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles. 

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de 

um resultado em eventos aleatórios, quando todos os 
resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis). 

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos 

– tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor, 
ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, 
expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos 
iconográficos, de pontuação etc. 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados 

em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), 
referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros 

contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o 
objetivo de sintetizar conclusões. 
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(EF09LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de 

notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias 
para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do 
veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, da 
análise  da  formatação,  da  comparação  de  diferentes 

fontes, da consulta a sites de curadoria que atestam a 
fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos etc. 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas, organizar dados coletados por 
meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de 
linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e 
apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e 
a síntese dos resultados. 

 

a) Com base nos textos I e II, elabore um projeto sobre fake news, com as etapas detalhadas, 
envolvendo as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa, para o 7º ano do ensino fundamental, 
em até 25 linhas. 

 

Descrever as etapas do projeto: temas, desenvolvimento das habilidades, os recursos tecnológicos, o 
produto final e avaliação.  

 

b) Escolha duas habilidades da área de Língua Portuguesa e duas da área de Matemática, dentre as 
mencionadas no Quadro I, que possam ser contempladas por esse projeto, justificando sua resposta, 
em até 20 linhas. 

 
Argumentação fundamentada no quadro apresentado. 
 
 
 
 

 Referências Bibliográficas 
 

BRANCO, Sérgio. Fake News e os Caminhos para Fora da Bolha. in Revista Interesse Nacional, [S. l.], Ago-
Out. 2017. Disponível em: <https://itsrio.org/wp-content/uploads/2017/08/sergio-fakenews.pdf.> Acesso em: 8 
jul. 2019. 

CARDOSO, Gustavo et al. As Fake News numa Sociedade Pós-Verdade. Contextualização, potenciais 
soluções e análise. Lisboa: OberCom, 2018. Disponível em: <https://obercom.pt/wp-
content/uploads/2018/06/2018-Relatorios-Obercom-Fake-News.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2019. 
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QUESTÃO 2 

 

 

Valor total da questão: 25 pontos 

 
Construa uma experiência de utilização da gamificação em um ambiente de aprendizagem, considerando 

abordar as áreas de Estudos Sociais e Língua Portuguesa, adequada ao 4º ano do ensino fundamental. Com 

base nos objetivos das respectivas áreas, apresentados no Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) 

do Colégio Pedro II, transcritos a seguir, apresente os objetivos, as atividades desenvolvidas e os recursos 

utilizados, em até 30 linhas. 

 
 

Estudos Sociais Língua Portuguesa 

 Observar os elementos visíveis (naturais e 

humanos) do município do Rio de Janeiro: 

• as áreas altas e baixas, planas e as elevações 

(morro, colina) e as ilhas; 

• as águas (rios, lagoas, mares e oceanos); 

• a vegetação natural e a introduzida pelo 

homem; 

• as edificações, vias de circulação de produtos; 

• as atividades econômicas: o trabalho e as 

transformações da natureza. 

 Reconhecer e localizar as características da 

paisagem  local  e  compará-las  com   as  

outras paisagens focalizando bairros do RJ e 

municípios do estado do RJ. 

 Comparar as ações do homem e da natureza na 

formação de diferentes paisagens. 

 Identificar as transformações ocorridas na 

natureza pela ação do homem e suas 

consequências. 

Linguagem Escrita: 

 Atribuir sentido ao que lê e ao que escreve, 

coordenando texto e contexto. 

 Identificar e comparar características de 

diferentes gêneros (contos – ênfase nos de 

aventura e de medo, poemas, cartas, e-mails, 

receitas, cartazes, relatórios, notícias e 

reportagens, diários pessoais, de classe, de 

viagem). 

 Localizar informações explícitas em um texto. 

 Estabelecer relação de anterioridade e de 

posterioridade e/ou de causalidade entre dois 

fatos num texto. 

 Identificar relações entre partes de um texto e os 

recursos utilizados para o estabelecimento 

dessas relações. 

 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

 Utilizar o dicionário e outras fontes escritas para 

resolver dúvidas ortográficas e/ou semânticas. 

 

 

 

Selecionar os objetivos, relacionar as atividades desenvolvidas e os recursos utilizados, considerando a 

proposta de gamificação e a adequação ao ano de escolaridade 

 

 

 Referências Bibliográficas 
 

 

 COLÉGIO PEDRO II. Projeto Político Pedagógico Institucional. Rio de Janeiro, 2017. p.150; p.154-155. 
 

FADEL, Luciane Maria; ULBRICHT, Vania Ribas; BATISTA, Claudia Regina; VANZIN, Tarcísio (orgs). 

Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 2014. Disponível em: 

<https://www.pimentacultural.com/gamificacao-na-educacao> Acesso em 26 jul. 2019. 
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QUESTÃO 3 

 

 

Valor total da questão: 25 pontos 

 
Há algum tempo, um professor em formação, trabalhando em meu grupo de pesquisa, 

realizou um experimento prático, pedindo a crianças de 5 anos que criassem uma história. 

Uma das garotas fez dois desenhos, e depois perguntou à professora se poderia usar a 

câmera digital. Ela tirou fotos de seus desenhos e depois começou a fazer um álbum, 

fotografando seu ursinho de pelúcia, que seria seu coadjuvante na preparação de ovos, 

que comeriam antes de dormir. A menina colocou então todas as fotos em uma 

apresentação do PowerPoint, acrescentando diálogos às imagens para fazer com que a 

história ficasse melhor. Ela pediu à professora que ajudasse a escrever as legendas para 

a história. Uma hora depois, a menina apresentou a história para a turma e muitos de seus 

colegas gostaram tanto da apresentação que pediram para repeti-la inúmeras vezes. Essa 

criança de 5 anos não era superdotada e nem tinha nenhum talento excepcional; era uma 

criança comum em uma escola comum, que cresceu tendo a tecnologia ao seu lado 

(VEEN; VRAKKING, 2009, p. 37-38). 

 
Veen e Vrakking (2009), referindo-se ao que as escolas poderiam fazer, descrevem o design pedagógico da 

aprendizagem do futuro, apontando sete princípios: confiança, relevância, talento, desafio, imersão, paixão e 

autodirecionamento. 

 

Analise o experimento prático apresentado e o relacione aos princípios propostos por Veen e Vrakking (2009), 

justificando as suas escolhas, em até 25 linhas. 

 

 

Veen e Vrakking (2009, p. 108-112) descrevem “o design pedagógico da aprendizagem do futuro”, 

apontando os seus princípios: 1) confiança – o aluno precisa ter confiança em si mesmo e confiar nas 

informações recebidas dos professores e o professor precisa ter confiança que seu aluno vai aprender; 2) 

relevância –oferecer conteúdo adequado às experiências dos alunos e saber escolher métodos de ensino e 

de avaliação mais apropriados (não deixar nenhum aluno “ficar para trás”); 3) talento – focar no 

desenvolvimento dos talentos dos alunos (estimular os pontos fortes melhora a aprendizagem e a 

autoestima); 4) desafio – é o motivo que mais prende os jovens aos games – oferecer problemas complexos 

e possibilitar que os alunos busquem soluções, sem medo de errar e de pedir ajuda; 5) imersão – também 

relacionada aos games, à experiência de imergir no mundo virtual, digital, este processo requer que, ao 

invés de dar aulas passo a passo, utilizando uma linguagem estranha, “deixe que eles penetrem em um 

ambiente de aprendizagem, tal como o dos recursos multimídia, e deixe que trabalhem nesse ambiente 

durante horas e por muitos dias”; 6) paixão – é a chave para a motivação e a aprendizagem, sendo 

necessário despertá-la, especialmente através do incentivo ao desenvolvimento de talentos e à busca de 

assuntos de interesse; 7) autodirecionamento – os professores precisam distribuir as funções em sala de 

aula, ao invés de centrarem a resolução de todos os problemas em si mesmos, pois os alunos precisam ser 

responsáveis por sua aprendizagem (ritmo, assuntos, etc.), precisam aprender a lidar com os problemas, 

buscando soluções. 

 

 Referências Bibliográficas 

 

VEEN, Wim; VRAKKING, Bem. Homo zappiens: educando na era digital. Porto Alegre: Artmed, 2009. Pág.108-
112. 
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QUESTÃO 4 

 

 

Valor total da questão: 25 pontos 

 
Uma breve história do Hino Nacional Brasileiro 

 
Violoncelista e compositor consagrado, Francisco Manuel da Silva (1795-1865) compôs em 1823 um 

hino em comemoração à Proclamação da Independência do Brasil. Admirador da “Marselhesa”, ele achava 

que um hino vibrante e triunfal, como o seu, era mais adequado à celebração do acontecimento do que o 

composto por Dom Pedro I, belo também, mas incapaz de motivar o entusiasmo do povo. 

Pouco divulgada, a composição só seria relembrada em abril de 1831, ao ser cantada pela multidão 

que festejava a abdicação de Pedro I, passando a ser conhecida, com letra de Ovídio Saraiva, como “Hino 7 

de Abril”. 

Dez anos depois, bem orquestrado, o hino seria executado nos festejos da Coroação de D. Pedro II, 

ganhando a denominação de “Hino da Coroação”. Então, embora não oficializado, mas já consagrado pela 

tradição como nosso Hino Nacional, foi em 1869 tema de uma peça magistral, a “Fantasia Sobre o Hino 

Brasileiro”, composta e tocada num sarau no Paço pelo célebre pianista-compositor norte-americano Louis 

Moreau Gottschalck. 

Proclamada a República, logo os mais radicais desejaram a feitura de um novo hino pátrio, 

considerando o antigo herança do Império. Daí a realização em janeiro de 1890 de um concurso para a sua 

escolha, que teve a participação de 29 concorrentes. Só que o chefe do governo, marechal Deodoro da 

Fonseca, decidiu em boa hora que ao vencedor caberia apenas o título de “Hino da Proclamação da 

República”. Isso em razão dos apelos de vários políticos que pediam em nome do povo a manutenção do 

velho hino. 

Assim, realizado o concurso, foi assinado o Decreto n° 171, de 20/01/1890, que conservava o “Hino 

Nacional” e adotava o “Hino da Proclamação da República”, ou seja, respectivamente, o de Francisco Manuel 

da Silva e o de Leopoldo Miguez e José Joaquim Medeiros e Albuquerque. 

O Brasil passava então a ter o seu hino oficializado, porém, de forma incompleta, pois faltava-lhe a 

letra. Tal situação permaneceria ignorada até julho de 1909, quando o governo instituiu um novo concurso 

“para escolha de uma composição poética a se adaptar com todo o rigor à melodia do Hino Nacional”. 

Ganhadora, uma poesia de Joaquim Osório Duque Estrada (1870/1927) ainda esperaria vários anos para 

afinal ser declarada oficialmente a letra do “Hino Nacional Brasileiro”, pelo Decreto n° 15.671, de 06/09/1922, 

véspera do Centenário da Independência e 99 anos depois da criação da composição. E, por falar em datas, 

Francisco Manuel morreu cinco anos antes do nascimento de seu parceiro Osório Duque Estrada. 

 
SEVERIANO, J. Disponível em: https://musicabrasilis.org.br. Acesso em: 28 jul. 2019. 

 
 

Os professores de Música e Geografia, do 1º ano do ensino médio, reuniram-se para desenvolver um 

projeto relacionado ao texto acima. Você, professor de Informática Educativa, foi convidado a participar do 

projeto. 

Apresente uma proposta de trabalho envolvendo as disciplinas relacionadas e mais uma, de sua livre 

escolha. Defina ao menos três recursos digitais que utilizem diferentes mídias e descreva detalhadamente o 

seu uso, em até 25 linhas. 

 

 

Resposta esperada 
 

Inclusão de uma disciplina do currículo da educação básica, para o 1º ano; 
Indicar proposta de trabalho incluindo três ferramentas/recursos em mídias distintas que estejam disponíveis no 
Laboratório de Informática Educativa; 
Descrever as ações que serão desenvolvidas. 
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Descrever ações de caráter disciplinar e interdisciplinar. 

 
Não poderá faltara inclusão de uma disciplina; 
Não serão consideradas atividades exclusivamente desenvolvidas em sala de aula. 
 
 

 Referências Bibliográficas 

 

SEVERIANO, Jairo. Uma breve história do Hino Nacional Brasileiro. Disponível em: 

https://musicabrasilis.org.br/temas/uma-breve-historia-do-hino-nacional-brasileiro. 
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PROVA ESCRITA DE INGLÊS 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 
 
QUESTÃO 1 

 

 

Valor total da questão: 20 pontos 

 

Rajagopalan (2005) points out that “Language, it is widely admitted today, is fraught with power relations. And 

the activity of teaching only brings to light the unequal distribution of power between the parties involved”. 

Moreover, he continues, “issues relating to unequal power relations between the parties involved are no longer 

considered external or marginal to discussions about language teaching”. In the light of Rajagopalan’s words 

and Deborah Cameron’s ideas expressed in the article “School for sexism”, answer: 

 

 
Why is it important that foreign language classes approach issues which, in the past, were considered 

“marginal” or “external” to language teaching? Support your ideas with practical examples and 

references. 

 

 
ITENS A SEREM AVALIADOS 

 
CONTEÚDO 
 
Segundo teóricos de correntes mais recentes da linguística aplicada (MOITA LOPES, 2006; RAJAGOPALAN, 
2005; FERREIRA, 2012), a linguagem é uma prática social, sendo a língua parte constituinte e constitutiva da 
sociedade e da cultura (FABRÍCIO, in MOITA LOPES, 2006). Ainda segundo Fabrício (MOITA LOPES, 2006), não 
existe neutralidade ideológica ou política em nossas práticas discursivas, as quais estão atravessadas por 
relações de poder. O ensino de uma língua estrangeira, portanto, não pode prescindir da premissa fundamental 
de que “nossas práticas discursivas envolvem escolhas que têm impactos diferenciados no mundo social e nele 
interferem de formas variadas” (FABRÍCIO, in MOITA LOPES, 2006). Tanto o texto de Deborah Cameron quanto 
a citação de Rajagopalan, que compõem o enunciado da questão, apontam para essa direção, trazendo à luz o 
fato de que o ensino de uma língua estrangeira na escola pública, nos dias de hoje, não pode ficar alheio às 
questões sociais que atravessam as vidas dos estudantes. Não é mais possível falar de ‘gramática’ ou de 
‘vocabulário’, sem situar historicamente as práticas discursivas dos falantes; não podemos mais ignorar suas 
“condições de produção, circulação e interpretação” (FABRÍCIO, in MOITA LOPES, 2006). Esse ponto é 
corroborado, ainda, pela BNCC ao afirmar, na página 240, que o ensino de língua inglesa deve favorecer “uma 
educação linguística voltada para a interculturalidade, isto é, para o reconhecimento das (e o respeito às) 
diferenças, e para a compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, o que 
favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si mesmo.” 
Mesmo no que diz respeito ao eixo ‘Conhecimentos linguísticos’ na BNCC, essas questões ficam latentes: “Essa 
forma de usar o inglês estaria ‘adequada’ na perspectiva de quem? Quem define o que é o ‘correto’ na língua? 
Quem estaria incluído nesses usos da linguagem? Quem estaria silenciado?” (BNCC, pág. 243). Esses 
questionamentos trazidos pela BNCC revelam que, mesmo no que tange ao ensino dos elementos sistêmicos da 
língua inglesa, a questão do entrelaçamento entre poder e práticas discursivas não pode ser ignorada. 
 
 
ORGANIZAÇÃO, COERÊNCIA E COESÃO 
 

 Clareza na exposição dos argumentos e/ou contra-argumentos; 

 Organização em parágrafos e articulação entre eles; 

 Uso de recursos coesivos. 
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ASPECTOS LINGUÍSTICOS 
 

 Uso de registro acadêmico formal;   

 Sintaxe: estrutura das orações; concordância verbal; pontuação; 

 Vocabulário: adequação; ortografia. 
 
 
 
Referências Bibliográficas 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de 
Educação Básica, 2017. 
 
FERREIRA, Aparecida de Jesus (Org.). Identidades sociais de raça, etnia, gênero e sexualidade: práticas 
pedagógicas em salas de aula e formação de professores/as. Campinas, SP: Pontes Editores, 2012. 
 
MOITA LOPES, Luiz Paulo da. Identidades fragmentadas: a construção discursiva de raça, gênero e sexualidade 
em sala de aula. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2002.  
 
_________________________. Por uma linguística aplicada indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 
 
RAJAGOPALAN, Kanavillil. Postcolonial world and postmodern identity: some implications for language teaching. 
DELTA [online]. 2005, vol.21, pp.11-20. 
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QUESTÃO 2 

 

Valor total da questão: 20 pontos 

 
TEXT 1 

 
“An artful teacher sees a child’s difficulty in learning to read not as a defect in the child but as a defect “of his 

own instruction.” So he must find a way of explaining what is bothering the pupil. He must do a piece of 

experimental research, then and there, in the classroom. And because the child’s difficulties may be unique, 

the teacher cannot assume that his repertoire of explanations will suffice, even though they are ‘at the tongue’s 

end.’ He must be ready to invent new methods and ‘must endeavor to develop in himself the ability of 

discovering them’.[…] 

 

When someone reflects-in-action, he becomes a researcher in the practice context. He is not dependent on 

the categories of established theory and technique, but constructs a new theory of the unique case. His inquiry 

is not limited to a deliberation about means which depends on a prior agreement about ends. He does not 

keep means and ends separate, but defines them interactively as he frames a problematic situation. He does 

not separate thinking from doing, ratiocinating his way to a decision which he must later convert to action. 

Because his experimenting is a kind of action, implementation is built into his inquiry. Thus reflection-in-action 

can proceed, even in situations of uncertainty or uniqueness, because it is not bound by the dichotomies of 

Technical Rationality.” 

SCHON, D. The Reflective Practitioner: how professionals think in action. New York: Basic Books: 1983, p. 66-68. 

 
 

 
TEXT 2 

 
“Work on teacher education (for teachers in general as well as for language teachers in particular) has been 

moving for some time in the direction of looking to the practitioners as the people who will conduct the most 

productive research in the field. This started with the renewed interest in the paradigm of Action Research, 

whereby teachers were invited to identify practical classroom problems, and then try out possible solutions 

(the ‘action’ part), and to continue to make changes until they solved the original problem (see KEMMIS and 

McTAGGART, 1988). For this purpose it was considered unnecessary for them to follow standard academic 

research practice and thus try to run a ‘control’ group alongside the class they were experimenting with. But in 

other respects they were encouraged to follow standard academic practices of data collection and analysis, in 

order to reach professionally valid conclusions about what worked for them and what did not (see NUNAN, 

1989, p.12-14).” 

 
MILLER, C. R.; KELLY, A. R. Discourse Genres. In: ROCCI, A.; SAUSSURE, L. 

Verbal Communication. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, 2016, p. 15. 

 
 

 
Based on the ideas exposed in the extracts above concerning research practices, comment on a 

“unique problem” you have come across in your teaching practice and how you managed to find a 

solution for it. 

 

 

ITENS A SEREM AVALIADOS 
 
CONTEÚDO 
 

 Conhecimentos sobre a abordagem da pesquisa-ação;  

 Conhecimentos sobre metodologias de pesquisa acadêmica; 
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 Conhecimento sobre o conceito de professor reflexivo; 

 Descrição de uma situação pedagógica em que alguma abordagem descrita nos textos se fez necessária. 
 
 
ORGANIZAÇÃO, COERÊNCIA E COESÃO 
 

 Clareza na exposição dos argumentos e/ou contra-argumentos; 

 Organização em parágrafos e articulação entre eles; 

 Uso de recursos coesivos. 
 

 
ASPECTOS LINGUÍSTICOS 
 

 Uso de registro acadêmico formal;  

 Sintaxe: estrutura das orações; concordância verbal; pontuação; 

 Vocabulário: adequação; ortografia. 
 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

MILLER, Carolyn R.; KELLY, Ashley R. Discourse Genres. In: ROCCI, Andrea; SAUSSURE, Louis de. Verbal 
communication. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, 2016. 
 
SCHON, Donald. The Reflective Practitioner. How professionals think in action. New York: Basic Books: 1983
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QUESTÃO 3 

 

 

Valor total da questão: 20 pontos 
 

TEXT 1 

“It is my contention that most, if not all, of the students learning English in schools in non-English-speaking 

countries will need that language not in order to interact within a specific English speech community, but rather 

to communicate with other English speakers (some native but probably most non-native), both intra- and 

internationally. In other words, they need to learn English as a lingua franca (ELF): and the main goal of their 

teachers is to prepare them to function effectively in such contexts.” 

UR, P. English as a Lingua Franca. Cadernos de Letras, Rio de Janeiro, UFRJ, n .27, dez. 2010, p. 85. 

 
 

TEXT 2 

“The PCN (Brazilian National Curricular Parameters – 1998) present at least three groups of reasons why the 

focus on reading seems to be more applicable to the majority of Brazilian schools: Social, educational, and 

practical considerations should be taken into account. Social reasons have to do with the possibility and need 

for using the language outside school. […] This has to do with the fact that, in Brazil, English is not a second 

language; it is a foreign language. And it has to be taught as such. We are not talking about a context where 

 

our students will be facing the need to use the oral skills outside schools or language institutes. In other words, 

in terms of social relevance, it makes very little sense to focus on the oral skills.” 

ALMEIDA, R. L. T. The teaching of English as a foreign language in the context of Brazilian regular schools: a 

retrospective and prospective view of policies and practices. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo 

Horizonte, v. 12, n. 2, 2012, p. 336,337. 

 

 
In the two extracts above Almeida and Ur present rather opposing views on the teaching of English 

based on their understanding of learners’ needs in non-English-speaking countries: English as a 

Lingua Franca (ELF) and English as a Foreign Language (EFL). Discuss the implications of these two 

perspectives for the teaching of English in the Brazilian public education setting nowadays. 

 

 

ITENS A SEREM AVALIADOS 
 

 
CONTEÚDO: realização da tarefa. 
 

 Compreensão das duas perspectivas: Inglês como Língua Franca e Inglês como Língua Estrangeira; 

 Conhecimento das diretrizes dos PCN;  

 Conhecimento da realidade do ensino de inglês no Brasil; 

 Argumentos consistentes em favor ou contra cada uma dessas perspectivas; 

 Apresentação das implicações em se aderir a cada uma dessas perspectivas. 
 

 
ORGANIZAÇÃO, COERÊNCIA E COESÃO 
 

 Clareza na exposição dos argumentos e/ou contra-argumentos; 

 Organização em parágrafos e articulação entre eles; 

 Uso de recursos coesivos. 
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ASPECTOS LINGUÍSTICOS 
 

 Uso de registro acadêmico formal;   

 Sintaxe: estrutura das orações; concordância verbal; pontuação; 

 Vocabulário: adequação; ortografia. 
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QUESTÃO 4 

 

 

Valor total da questão: 40 pontos 

 
TEXT 1 

 
“Nowadays, the restricted access to the Internet and to the use of technology reinforces inequality. It is a fact 

that those who are able to use the tools offered by the Internet, will be better prepared for the challenges of 

the world. Having these in mind, the BNCC prioritizes the inclusion of a general competence that points to the 

mastering of the technological aspects and is present in abilities of all curricular components” (ALMEIDA, 2012). 

 
 

The BNCC for “Ensino Fundamental” introduces six specific competences, the fifth of them, related to 

technology, as follows: 

 

TEXT 2 
 

 

The BNCC is also organized in axes and their corresponding thematic units, objects of knowledge and abilities. 

Here, we will look at the Intercultural Dimension axis. 

 

TEXT 3 
 

 
 

Consider the extracts from the BNCC given above and the following pedagogical context to devise an activity 

that could enable students to develop the two abilities in the chart (EF06LI25/EF06LI26). Describe the activity 

and the steps to implement it. 

 

Grade: 6th 

Number of students: 30 
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ITENS A SEREM AVALIADOS 
 
CONTEÚDO 
 

 capacidade de preparar uma atividade organizada e coerente, dentro do contexto pedagógico sugerido no 
comando; 

 compreensão da BNCC; 

 capacidade de adaptar princípios da BNCC à prática de sala de aula, em especial as habilidades; 
mencionadas no comando da questão. 

 
 
 
ORGANIZAÇÃO, COERÊNCIA E COESÃO 
 

 Clareza na exposição dos argumentos e/ou contra-argumentos; 

 Organização em parágrafos e articulação entre eles; 

 Uso de recursos coesivos. 
 

 
ASPECTOS LINGUÍSTICOS 
 

 Uso de registro acadêmico formal;   

 Sintaxe: estrutura das orações; concordância verbal; pontuação; 

 Vocabulário: adequação; ortografia. 
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