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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 04 (quatro) páginas numeradas sequencialmente, 01 (um) tema de redação e 04 (quatro) 
questões discursivas.

II.	 Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos	no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.
III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	o	cargo	esteja	divergente,	

solicite	ao	fiscal	de	sala	para	que	tome	as	providências	cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores	nesse	
sentido.

IV.	 Assine	e	preencha	o	cartão	de	respostas	nos	locais	indicados,	com	caneta	azul	ou	preta	(de	material	transparente).
V.	 Verifique	se	a	impressão,	a	paginação	e	a	numeração	das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,	notifique	

o	fiscal.
VI. A	redação	deverá	conter	no	mínimo	15	(quinze)	e	no	máximo	30	(trinta)	linhas,	e	as	respostas	das	questões	no	máximo	10	

(dez)	linhas.	Transcreva,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	a	Folha	de	Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII.	O	cartão	de	respostas	não	pode	ser	dobrado,	amassado,	rasurado	ou	manchado.	Exceto	sua	assinatura,	nada	deve	ser	

escrito	ou	registrado	fora	dos	locais	destinados	às	respostas.
VIII.	Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	o	cartão	de	respostas	e	este	caderno.	As	observações	ou	marcações	registradas	

no caderno não serão levadas em consideração.
IX.	 Você	dispõe	de	04h	(quatro	horas)	horas	para	fazer	esta	prova.	Reserve	os	20	(vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	

de respostas.
X.	 O	candidato	só	poderá	retirar-se	do	setor	de	prova	02	(duas)	horas	após	seu	início.
XI.	 É	terminantemente	proibido	o	uso	de	telefone	celular,	pager	ou	similares.

Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO

TEMA DE REDAÇÃO

	 A	Ética	diz	respeito	às	reflexões	sobre	as	condutas	humanas	onde	a	questão	central	é	da	justiça	entendida	e	inspirada	pelos	
valores	de	igualdade	e	equidade.	As	diversas	faces	das	condutas	humanas	devem	fazer	parte	dos	objetivos	maiores	da	escola	
comprometida	com	a	formação	para	a	cidadania.	Partindo	dessa	perspectiva,	a	proposta	é	que	a	escola	realize	um	trabalho	
que	 possibilite	 o	 desenvolvimento	 da	 autonomia	moral,	 através	 do	 respeito	mútuo,	 justiça,	 diálogo	 e	 solidariedade,	 valores	
referenciados	no	princípio	da	dignidade	do	ser	humano.

Referência:	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	–	Temas	Transversais	-	Ética.	Disponível	em:	http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
livro081.pdf.	Acesso	em:	agosto/2017.

 Sob tais pressupostos, apresente os sujeitos e atividades que integrarão o trabalho a ser realizado pela escola.

Transcreva	a	redação	de	15	a	30	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.
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PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES

Transcreva	a	resposta	da	questão	discursiva	em	até	10	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.

1) É notório o crescimento do sistema educacional para atender a demanda crescente de alunos no Ensino Superior. 

Os dados estatísticos comprovam que o aumento na última década é bastante significativo. De acordo com o último 
Censo de 2011, realizado para a Educação Superior brasileira, existem 190 Universidades, 131 Centros Universitários, 

2004 Faculdades Integradas e 40 Institutos Superiores e Centros Tecnológicos, com várias modalidades de cursos 

presenciais ou à distância, oferecendo a todos oportunidades de acesso as Instituições de Ensino Superior (IES). 

Dessa forma, apresente os principais Programas de Políticas Públicas que facultam aos jovens o acesso à Educação 

Superior e descreva alguns fatores que justifiquem o crescimento das IES no Brasil.
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2) A um poeta 

	 Longe	do	estéril	turbilhão	da	rua,
	 Beneditino,	escreve!	No	aconchego
	 Do	claustro,	na	paciência	e	no	sossego,
	 Trabalha,	e	teima,	e	lima,	e	sofre,	e	sua!
	 Mas	que	na	forma	se	disfarce	o	emprego
	 Do	esforço;	e	a	trama	viva	se	construa
	 De	tal	modo,	que	a	imagem	fique	nua,	
	 Rica	mas	sóbria,	como	um	templo	grego.
	 Não	se	mostre	na	fábrica	o	suplício
	 Do	mestre.	E,	natural,	o	efeito	agrade,
	 Sem	lembrar	os	andaimes	do	edifício
	 Porque	a	Beleza,	gêmea	da	Verdade,
	 Arte	pura,	inimiga	do	artifício,
	 É	a	força	e	a	graça	na	simplicidade
	 (In:	Benjamin	Abdala	Jr.,	org.	op.	cit.	p.	92)

 O poema acima pertence ao Parnasianismo. Aponte as principais características deste movimento e seu(s) autor(es) 

mais notório(s). Faça uma relação com o poema.
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3) A linguagem desempenha determinada função, a depender da ênfase que se pretenda dar a cada um dos componentes 

do ato da comunicação, da intenção do locutor. E todo ato de comunicação envolve 6 componentes essenciais: o 

locutor, aquele que diz algo; o locutário, aquele com quem o locutor se comunica; a mensagem, que é o texto em si, 

o que foi comunicado; o código, que é a convenção que permite compreender a mensagem (no nosso caso, a língua 

portuguesa); o canal (ou contato), que é o meio físico que conduz a mensagem; e o referente (ou contexto), que é o 

assunto da mensagem. 

 Deste modo, como dito anteriormente, a depender do ênfase que o locutor queira dar a cada um dos componentes, 

teremos uma função sendo realizada na e pela linguagem. 

 Assim como são seis os componentes do ato de comunicação, também são seis as funções que a linguagem pode 

assumir.

 Descreva cada uma delas, apresentando seus pontos mais relevantes na linguagem.
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4) A respeito da importância da abordagem, no ensino de Língua Portuguesa, das variações linguísticas existentes nas 

línguas, leia atentamente cada um dos excertos abaixo: 

“Cada	um	de	nós	sabe	muito	bem,	a	língua	é	frequentemente	usada	na	prática	da	discriminação,	da	exclusão	social.	O	preconceito	
linguístico	vivo	e	atuante	é	uma	realidade	inegável	no	Brasil	(Bagno,	1999;	2000).	Explicitar	,	explicar	e	combater	esse	preconceito	
é	uma	das	tarefas	incontornáveis	da	educação linguística.”	(Bagno,	Marcos.	Língua	Materna	–	letramento,	variação	&	ensino,	
2002:	70)

“Uma	vez	consciente	dessa	situação	problemática,	o	professor	que	quiser	contribuir	para	descontruí-la	deverá	tentar	apoderar	
dos	 resultados	oferecidos	pela	pesquisa	sociolinguística	e	pelas	 teorias	 linguísticas	de	 inspiração	não	essencialista.	Já	está	
mais	do	que	comprovado	que,	do	ponto	de	vista	exclusivamente	científico,	não	existe erro em língua,	o	que	existe	é	variação	e	
mudança,	e	a	variação	e	a	mudança	não	são	“acidentes	de	percurso”:	muito	pelo	contrário,	elas	são	constitutivas	da	natureza	
mesma	de	 todas	as	 línguas	humanas	vivas.	Além	disso,	as	 línguas	não	variam/mudam	nem	para	 “melhor”	nem	para	 “pior”,	
elas	não	“progridem”	nem	se	“deterioram”,	elas	simplesmente	(e	até	obviamente,	diríamos)	variam e mudam...	É	fundamental	
que	 tomemos	consciência	 (para	poder	abrir	mão)	dos	 “dois	modos	canônicos”	 (Gould,	2001:	113)	com	que	 tradicionalmente	
analisamos	as	 variações	e	mudanças	em	 tudo	o	que	nos	 rodeia:	 “Celebrar	avanços	na	direção	de	algo	melhor,	 e	 lamentar	
declínios	para	um	abismo	(e	ter	saudades	de	uma	idade	de	ouro	mítico,	dos	“velhos	bons	tempos”).”	(idem,	2002:	71-72)

“Deste	modo,	tudo	aquilo	que	é	classificado	tradicionalmente	de	“erro”	tem	uma	explicação	científica	perfeitamente	demonstrável.”	
(idem,	2002:	72)

Embora	para	a	ciência	não	haja	erros	na	língua,	“[...]	é	preciso	sempre	lembrar	que,	do	ponto	de	vista	sociológico,	o	“erro”	existe	
e	sua	maior	ou	menor	“gravidade”	depende	precisamente	da	distribuição	dos	falantes	dentro	da	pirâmide	das	classes	sociais,	
que	é	também	uma	pirâmide	de	variedades	linguísticas.	Quanto	mais	baixo	estiver	um	falante	na	escala	social,	maior	número	
de	“erros”	as	camadas	mais	elevadas	atribuirão	à	sua	variedade	linguística	(e	a	diversas	outras	características	sociais	dele.	O	
“erro”	linguístico,	do	ponto	de	vista	sociológico	e	antropológico,	se	baseia,	portanto,	numa	avaliação	negativa	que	nada	tem	de	
linguística:	é	uma	avaliação	estritamente	baseada	no	valor	social	atribuído	ao	falante,	em	seu	poder	aquisitivo,	em	seu	grau	de	
escolarização,	em	sua	renda	mensal,	em	sua	origem	geográfica,	nos	postos	de	comando	que	lhe	são	permitidos	ou	proibidos,	
na	cor	de	sua	pele,	em	seu	sexo	e	outros	critérios	e	preconceitos	estritamente	socioeconômicos	e	culturais.”	(idem,	2002:	73)

“De	fato,	o	suposto	erro	linguístico	parece	desencadear	uma	série	de	avaliações	negativas	lançadas	sobre	o	indivíduo,	numa	
cadeia	de	causas	e	consequências	que,	por	ser	meramente	ideológica	é,	necessariamente,	falsa:	alguém	fala	errado	porque	
pensa errado, porque age	errado,	porque	é	errado...	O	outro	lado	da	mesma	moeda	ideológica	é	fácil	de	imaginar:	quem	fala	
certo	pensa	certo,	age	certo,	é	certo...”	(idem,	2002:	74)

 Sabe-se que uma das tarefas do ensino da língua na escola é discutir as variações linguísticas existentes. Com base 

nas citações acima, disserte brevemente sobre qual a função do professor mediante esta questão linguística.
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