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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

1- Durante décadas, o ensino de Língua Portuguesa desenvolvido em nossas escolas limitou - se 

à análise e à classificação de termos gramaticais, o que constituía o dialeto de prestígio. Com 

base nessa linha metodológica, a didática do ensino da língua estava voltada à memorização e à 

classificação de nomenclaturas. Partindo desse pressuposto, percebemos que o ensino de 

Língua Portuguesa ocorria em função do reconhecimento das normas e regras, o que constituía 

o padrão mais prestigiado pela sociedade (SOARES, 1998). É correto afirmar que:  

I - A partir da década de 80, ocorre um intenso desenvolvimento de diversos estudos e 
pesquisas na Área de Língua Portuguesa. Tais estudos tinham como objetivo alterar as práticas 
didático-pedagógicas do ensino dessa disciplina e, sobretudo, propor uma nova forma de 
conceber o ensino de Língua Portuguesa. 

II - A linguagem passa a ser concebida como recurso de interação social e, acima de tudo, 
atrelada a propósitos comunicativos. 

III - A língua passa a ser percebida como atividade social, em constante uso comunicativo. Assim, 
a função do ensino da gramática limita-se à estrutura da língua, mas também não abrange o 
desenvolvimento da competência comunicativa do aluno e não mais levá-lo a produzir respostas 
corretas. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) Apenas a I e a II estão corretas. 

 
2- Os estudos linguísticos contribuíram de forma significativa para o surgimento de novas 

abordagens didáticas, na medida em que ocorre a inserção do contexto, no ensino da gramática. 

Assinale a alternativa que se contrapõe a essa contribuição: 

A) Os estudos linguísticos ocasionaram implicações teóricas, uma vez que a partir de tais 
estudos, a língua passa a ser concebida como fator social. 

B) A partir do desenvolvimento dos estudos linguísticos, a linguagem passa a ser concebida 
enquanto atividade de natureza social, sem pretensões comunicativas. 

C) A língua está, intimamente, associada à atividade social em constante uso comunicativo, o 
que nos possibilita considerar aspectos que vão além da imanência do sistema linguístico. 

D) A Linguística, por intermédio de suas inúmeras teorias, contribuiu de maneira significativa 
para novas abordagens didáticas. 

 
3- "Se não é para ensinar gramática", costumam dizer os professores, "então é para fazer o 

quê?". Eles ainda não sabem como traduzir essas inovações em práticas pedagógicas 

condizentes com uma educação, efetivamente, formadora. Trabalhar os variados tipos e 

gêneros de textos é uma estratégia para se entender a Língua. Assinale a alternativa incorreta 

em relação à abordagem do professor, diante dessa problemática: 
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A) No âmbito escolar, é de suma importância que o professor como mediador do conhecimento, 
direcionar o aluno a compreender as definições de gêneros e as formas que assumem, pois eles 
exercem indispensável importância social, pois estão presentes em todas as esferas e contextos 
comunicativos. 

B) Além de o aluno conhecer as formas dos gêneros textuais, ele saberá usá-las, 
adequadamente, de acordo com a situação comunicativa. 

C) Na escola, é indispensável uma abordagem com gêneros orais e escritos, dos mais formais até 
os mais informais. A tradição escolar preza, somente, o trabalho com textos escritos informais, 
banalizando os contextos comunicativos. 

D) Na visão de língua como interação, o trabalho na escola prioriza e valoriza todas as formas 
discursivas, sejam elas escritas ou orais; formais ou informais. 
 

4- Antunes (2009) propõe o trabalho com gêneros textuais em sala de aula fundamentando-se 
em, exceto: 

A) Usar o texto como principal objeto de estudo, seria “o eixo do programa”, dando um fim ao 
monopólio da gramática e frases soltas. 

B) O estudo da gramática ganharia sentido na sua funcionalidade, pois seus aspectos seriam 
explorados de acordo com as especificidades de cada gênero. 

C) O trabalho com leitura, não se restringe às “aulas de língua”, em todas as disciplinas trabalha-
se com essa modalidade, fundamentam-se na interpretação e nos conhecimentos adquiridos, 
por meio da leitura. 

D) A importância de o leitor possuir conhecimentos prévios, não contribui para a presença de 
instruções dadas pelo texto, só esse conhecimento é suficiente, dessa forma, é desnecessário 
que o leitor utilize seus conhecimentos de mundo. 

 

5- Para o desenvolvimento das habilidades de falar e ouvir, os alunos, com a intervenção do 
professor, podem: 

A) Reescrevendo histórias; 

B) Debater, discutir, acerca de temas variados; 

C) Fala Formal e Informal; 

D) Impor seu modo de pensar e agir. 

 

6- Soares (2004) explicita que é preciso repensar as práticas de ensino que têm predominado 
em muitas escolas, esclarecendo a distinção entre o que é letramento e o que é alfabetização. 
Alfabetização envolve o processo da consciência. 

Assinale a alternativa que se contrapõe ao que se concerne sobre esses dois conceitos: 

A) A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica que a etapa escolar de alfabetização deve 
ser realizada, idealmente, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. Já o letramento, 
deve permear por todas as fases de aprendizado tendo início, inclusive, na educação infantil. 

B) A alfabetização envolve o processo da consciência fonológica e fonêmica, a construção das 
relações som e letra e o aprender a ler e a escrever, alfabeticamente; 
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C) É durante o Ensino Fundamental que ocorre a consolidação da alfabetização e letramento. A 
expectativa é que os alunos dominem o sistema da escrita ao fim dos dois primeiros anos. Dessa 
maneira, os educadores devem realizar as atividades de aprendizagem das letras e palavras e, 
também, da função social da escrita; 

D) A alfabetização é um processo baseado em perceber e memorizar, para aprender a ler e 
escrever, o aluno não necessita de construir um conhecimento de natureza conceitual, ele 
apenas precisa saber o que é a escrita e de que forma a ela representa, graficamente, a 
linguagem; 

 

7- "De todas as formas que eu puder com jornal livrinho revista livrinho com historinha 
copiando escrevendo do jeito tradicional e do jeito moderno eu faço de tudo uma salada na 
minha sala de aula... um laboratório de experiências”. 

A Estratégia utilizada por essa professora não denota que: 

A) A sala de aula é um ambiente heterogêneo. Pois cada aluno tem uma realidade diferente do 
outro, apesar dos alunos viverem, na mesma comunidade. 

B) Indica a existência de letramentos e não letramento, como uma única habilidade técnica. 

C) O termo letramento "[...] não é pura e simplesmente um conjunto de ‘habilidades técnicas' 
uniformes a serem transmitidas àqueles que não a possuem - o modelo autônomo-, mas sim 
que existem vários tipos de letramento, nas comunidades". 

D) Os suportes textuais abrangem um gênero em particular e constitui práticas discursivas 
dentro das quais temos dificuldades para identificar um conjunto de gêneros textuais. 

 

8- Muitos de nossos alunos não cultivam o gosto pela leitura, pois devido ao mundo moderno e 
globalizado, devido aos meios de comunicação  como TV e Internet, as relações interpessoais 
apresentam-se fragmentadas. As crianças e os jovens têm deixado de apreciar um bom livro, 
principalmente, para se entreter com meios de comunicação de massa, porque são de rápida 
absorção. Assinale a alternativa que não auxilia a importância da Literatura Infantil, nas escolas: 

A) A imaginação, o sonho, a fantasia são fontes que alimentam a inteligência da criança, 
portanto, contribuem para sua formação. 

B) O mundo da ficção proporciona uma visão de mundo que, muitas vezes, preenche lacunas 
resultantes de sua restrita experiência de vida. 

C) Junto ao prazer, levantam-se o autoritarismo da obrigação, do tempo pré-determinado para a 
leitura, da ficha de leitura, da interpretação pré-fixada a ser, convergentemente, reproduzida 
pelo aluno-leitor e outros mecanismos que levam à satisfação no ato da leitura e o surgimento 
de novos leitores. 

D) Por meio de contos de fadas, da reapropriação de mitos, fábulas e lendas folclóricas ou do 
relato de aventuras, o leitor reconhece o contorno dentro do qual está inserido e com o qual 
compartilha sucessos e dificuldades. 
 

9- Quanto ao uso da tecnologia, em sala de aula, é incorreto afirmar que: 

A) As oportunidades de leitura estão em toda parte, numa variedade de gêneros que 
evidenciam a efervescência tecnológica que passa o mundo. A velocidade da informação 
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permite que o conhecimento seja revisto, renovado, modificado e sistematizado. Diante desse 
conhecimento dinâmico, Kleiman e Morais ressaltam que “as sociedades, altamente 
tecnologizadas, precisam de indivíduos que possam continuar o processo de aprendizagem 
independente, e, para isso, o cidadão precisa ler”. 

B) As novas tecnologias podem ser utilizadas na comunicação e interação entre pares ou grupos 
e assim tornar o ato de ler uma prática de aprendizagem e porque não dizer única. 

C) O uso das tecnologias possui um valor relativo, ele será relevante se for adequado e coerente 
com os objetivos traçados pela escola e pelo professor. Dessa forma, a tecnologia se justifica 
pelos objetivos almejados. 

D) O educador além de ter que conhecê-los e manuseá-los, precisa acompanhar as constantes 
mudanças e concretizá-las, de fato, na utilização de estratégias que direcionem o aluno a 
realizar a leitura de diferentes gêneros textuais que se fazem presentes no contexto tecnológico. 
 

10- O uso da tecnologia em sala de aula é muito importante, no mundo atual, pois: 

A) Auxilia no processo de aprendizagem. 

B) Pode servir como ferramenta para que o professor tenha acesso a aplicativos, que venham a 
beneficiá-lo. 

C) Apresenta sites e jogos que contribuam para a dinâmica e contexto de aplicação das 
disciplinas. 

D) sinaliza que as vantagens para a inclusão de tecnologia, em sala de aula, está na ausência de 
infraestrutura. Todos professores têm segurança de como usar a tecnologia em sala de aula, o 
que facilita seu trabalho tendo-o como um recurso pedagógico. 
 

11- A antiga regra para acentuação, no Português do Brasil, manda acentuar todos os ditongos 
abertos “éu”, “éi”, “ói”. Pelo novo acordo, assinale a alternativa incorreta: 

A) estoico 

B) joia 

C) trofeus 

D) tramoia 
 

12- De acordo com as novas regras para o hífen, assinale a alternativa que todas as palavras 
foram grafadas, corretamente: 

A) aeroespacial, autoaprendizagem, super-reacionário. 

B) coedição, semiesférico, vice-almirante. 

C) anti-inflacionário, hiperrequintado, superproteção. 

D) hiper-ativo, ex-aluno, pró-europeu. 
 

13- A literatura tem um papel fundamental na formação de uma criança e pode funcionar como 
um primeiro passo para desenvolver sua fruição artística e valores humanos. Existem 
características que podem ser mais desenvolvidas, apenas com o hábito da leitura. Assinale a 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/educacao-360/falta-de-estrutura-de-formacao-impede-tecnologia-nas-escolas-23510040
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/educacao-360/falta-de-estrutura-de-formacao-impede-tecnologia-nas-escolas-23510040
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característica incorreta: 

A) Valorização e desenvolvimento na criatividade para que o aluno interaja com o mundo de 
forma autônoma e autêntica. 

B) Desenvolvimento nas competências de interpretação de texto e comunicação, bem como de 
produção textual. 

C) Aquisição de informações diversas, e textos de qualidade podem incitar reflexões 
importantes que ajudarão o aluno a desenvolver seu senso crítico. 

D) Atenção à escolha dos temas dos livros infanto-juvenis não se importa à temática que o aluno 
será exposto. 
 

14- A literatura infantil europeia começa a se delinear no início do século XVIII, quando, em 
1697, Charles Perrault publicou: 

A) Chapeuzinho Vermelho. 

B) O Pequeno Polegar 

C) Contos da Mamãe Gansa 

D) O Gato de Botas 
 

15- Leia atentamente a poesia abaixo: 
Gastei uma hora pensando um verso Que a pena não quer escrever. 

No entanto ele está cá dentro Inquieto, vivo. 

Ele está cá dentro E não quer sair. 

Mas a poesia deste momento Inunda minha vida inteira. 

O poeta tem a ideia de escrever um poema, mas não consegue construí-lo. Assim, nos 

deparamos com a _________________ no poema de Drummond: poesia para falar de poesia! 

Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna. 

A) Metáfora 

B) Metalinguagem 

C) Paródia 

D) Epígrafe 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 16 a 20. 

Vida e morte das agendas 
 

Começamos por cancelar os mortos. Depois, os telefones fixos. E, por fim, a própria agenda. -Ruy 
Castro 
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Agendas de telefones precisam ser refeitas de anos em anos, de acordo com o número de 

pessoas que entram e saem de nossa vida. De repente não cabe mais ninguém. Nomes que, um 

dia, foram anotados porque tinham a ver com algo terrivelmente importante passam para a 

categoria do “quem era mesmo?”. Tornam-se nomes sem rosto, tragados pela nossa 

desmemória. Mas o pior é o doloroso processo de suprimir os mortos. 

É incrível quantos amigos ou conhecidos têm o hábito de nos deixar a cada dez ou 15 anos. As 

agendas são um registro macabro dessa fatalidade. Conheço gente que desenha uma caveirinha 

(com as tíbias cruzadas) ao lado dos nomes das pessoas que morreram. Pode ser prático, mas é 

cruel e, ao mesmo tempo, cômico — aquela fila de caveirinhas na margem das páginas faz da 

agenda um gibi de terror. Imagine se essa agenda cai em mãos de um parente dos falecidos.  

De algum tempo para cá, outro tipo de supressão ficou obrigatório: o dos telefones fixos. Se a 

agenda anterior contém o número do telefone fixo e do celular de cada pessoa, e você tenta 

ligar para um e para outro a fim de certificar-se de que continuam valendo, ficará espantado 

com quantos fixos, de repente, passaram a dar aquele sinal diferente de ocupado — 

característico dos telefones que foram desativados, não existem mais. É terrível constatar que 

até os seus companheiros de geração reduziram-se ao celular.  

Para completar, as próprias agendas de papel estão em xeque. Mesmo entre os coroas, quase 

ninguém mais as usa — os números de telefones são anotados diretamente no celular. Mas o 

que acontece quando, até por serem coroas, têm o celular roubado ou o esquecem em algum 

lugar, e já jogaram fora o velho caderno ensebado?  

Talvez as agendas do futuro sejam gravadas diretamente no cérebro — no mísero cérebro 

 humano, arcaico, analógico, que ainda é o nosso. 

 
Fonte:https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2019/11/vida-e-morte-das-agendas.shtml 

16- Sobre o texto lido, é correto afirmar que:  

A) O autor apenas constata as mudanças promovidas pela efemeridade das relações e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 

B) O autor vê de modo natural as mudanças promovidas pela passagem do tempo e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 

C) O autor vê de modo positivo as mudanças promovidas pela passagem do tempo e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 

D) O autor se questiona sobre as mudanças promovidas pela efemeridade das relações e pelas 
inovações tecnológicas no que se refere à comunicação entre as pessoas. 

 

17- Assinale a alternativa em que o trecho transcrito expresse uma relação de concessão. 
A) “Se a agenda anterior contém o número do telefone fixo e [...] você tenta ligar [...], ficará 

espantado com quantos fixos, de repente, passaram a dar aquele sinal [...] característico dos 

telefones que foram desativados, não existem mais.”. 

B) “Nomes que, um dia, foram anotados porque tinham a ver com algo terrivelmente 

importante passam para a categoria do ‘quem era mesmo?’”. 

C) “Pode ser prático, mas é cruel e, ao mesmo tempo, cômico”. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2019/11/vida-e-morte-das-agendas.shtml
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D) “Mesmo entre os coroas, quase ninguém mais as usa”. 

 

18- Em “os números de telefones são anotados diretamente no celular”, o termo em destaque 
atua como: 

A) advérbio de modo.  

B) advérbio sequencial.  

C) advérbio de lugar.  

D) pronome relativo.  

 

19- Assinale a alternativa em que o termo / expressão em destaque NÃO esteja empregado em 
seu sentido conotativo.  

A) “No período de trabalho, não conseguia vencer a enxurrada de mensagens”. 

B) “Os e-mails invadiam as horas dedicadas à família e ao sono”.  

C) “A tela conseguiu hipnotizar multidões de mulheres, crianças e homens mantidos online 24 

horas”.  

D) “Custava os olhos da cara, mas valia”.  

 

20- A alternativa em que o acento indicativo de crase procede é: 
A) Refiro-me à minha colega de trabalho. 

B) Refiro-me à colegas de trabalho.  

C) Refiro-me à Vossa Senhoria.  

D) Assisti à jogos daquele time. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 

21- Um investidor de dogecoin, uma criptomoeda originalmente criada como uma brincadeira, 
mas cujo valor subiu e desabou ao ser promovida por Elon Musk, entrou com uma ação de 
US$ 258 bilhões contra o bilionário e suas empresas Tesla e SpaceX. 

Assinale a alternativa CORRETA contendo o que significa criptomoeda: 
A) São as transferências bancárias, que convêm, até mesmo, para limitar as taxas de rendimento 

das aplicações financeiras. 

B) É o caso de coisas preciosas, como: pedras, metais, especiarias ou obras de arte.  

C) É um ativo digital criptografado que pode ser usado como meio de troca ou reserva de valor. 

D) É o objeto metálico, em forma redonda e achatada, utilizado para pagar, dar ou receber 

troco. 
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22- O primeiro turno das Eleições 2022 ocorrerá no dia 2 de outubro, com a disputa para os 
cargos de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado 
federal, deputado estadual e deputado distrital.  

No Brasil, o voto é facultativo para: 
I. Analfabetos. 

II. Maiores de 70 anos. 

III. Pessoas de 16 e 17 anos. 

IV. Gestantes. 

Quais estão CORRETAS? 

A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

23- A Ucrânia foi invadida no dia 24 de fevereiro por comboios russos chegando de todas as 
direções. Desde então, há relatos de ataques em todo o país, com mortes de militares e civis. 

Após meses negando qualquer intenção de atacar seu vizinho, o presidente Vladimir Putin 
ordenou o ataque militar em larga escala e adentrou as fronteiras ucranianas por terra, mar e 
ar. 

Destas afirmações abaixo qual a justificativa utilizada pelo Presidente Vladimir Putin, em seu 
pronunciamento televisionado em 24 de fevereiro de 2022, para a Rússia invadir a Ucrânia? 
A) Recusa da Ucrânia em comprar gás natural da Rússia. 

B) Risco a humanidade pelos ensaios nucleares realizados pela Ucrânia. 

C) Proteger a população local de um genocídio e desmilitarizar e "desnazificar" o país. 

D) Pela entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). 

 

24- A Ucrânia recentemente solicitou a entrada na União Europeia (UE), o seu processo está 
sendo avaliado pelos países membros da organização. A UE é um bloco econômico que 
integra 27 Estados do continente europeu. Quem é a (o) presidente da Comissão Europeia? 

Marque a opção CORRETA. 
A) Joe Biden, político norte-americano. 

B) Tedros Adhanom, político etíope. 

C) Boris Johnson, político britânico. 

D) Ursula Von der Leyen, política alemã. 

 

25- O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luiz do Paraitinga, alguns de 
seus feitos: foi responsável pela erradicação da Febre Amarela no Pará e realizou campanha 
de saneamento da Amazônia. No ano de 1907, Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 
14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho 



EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 006/2022 

Professor de Educação Básica II - Língua Portuguesa 

 

9 
 

de saneamento do Rio de Janeiro. Anos mais tarde em 1913, foi eleito para a Academia 
Brasileira de Letras. 

Este ano o ilustre Luizense estaria comemorado quantos anos? 
A) 109. 

B) 150. 

C) 141. 

D) 158. 


