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ÁREA/DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL 

 
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
Questão 01 
A intencionalidade educativa demanda consciência do trabalho escolar, incluindo a compreensão de seus problemas, de suas 
potencialidades e dos desafios que precisarão ser enfrentados, a fim de que sejam pensados e organizados os meios para o 
alcance dos propósitos que serão fixados. Trata-se da adequação, do real e do ideal, sem perder de vista que seu caráter 
utópico – o que ainda não existe – se estabelece em torno do que pode existir e de como deve ser encaminhado para que 
exista o que pode existir. Nesse cenário, a avaliação:  
I. Assume o relevante papel de viabilizar a construção de projetos exequíveis e iminentemente exitosos, porque são pautados 

em uma visão crítica da realidade concreta existente. Para isso, faz-se necessário superar a visão linear, pontual e 
inconclusiva que, em geral, incide sobre a avaliação na perspectiva formativa.  

II. Permite o olhar atento sobre o percurso já trilhado, que serve de norte para a manutenção do que foi produtivo, eliminação 
do que não foi e projeção de novas investidas que, por sua vez, deverão ser reincidentemente analisadas.  

III. Deverá interpretar o passado, visando traçar intervenções que traduzam o anseio de tornar presente o futuro projetado, 
sendo realizada em circunstâncias específicas, comumente ao final de percursos, em acordo com a dinamicidade que deve 
caracterizar o processo ensino e aprendizagem para possibilitar melhorá-lo sempre que necessário.  

IV. E o planejamento se fundem em um movimento dialético que os une em propósitos e em compromisso com a construção 
de uma escola democrática, tanto em respeito ao ensino que ministra quanto à aprendizagem dos saberes que veicula.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II e IV, apenas. 
C) II e III, apenas.  
D) III e IV, apenas. 
 

Questão 02 
Qualidade na educação é um conceito complexo que pode se modificar conforme o contexto, os valores, a cultura e a identidade de 
cada local. O assunto está sempre presente nas discussões sobre as políticas públicas da educação no país. Isso ocorre porque uma 
educação de qualidade é fundamental para promover mudanças significativas. Sabemos que sem ela não haverá condições de 
alcançar avanços fundamentais em nosso país. A educação de qualidade perpassa todos os âmbitos da escola, mas certamente é o 
professor o profissional de papel fundamental nesse ambiente, em razão de sua responsabilidade na disseminação, na mediação e 
na transmissão dos conteúdos historicamente construídos pela humanidade. Considerando os fatores relacionados à gestão da sala 
de aula com impacto no sucesso ou no fracasso escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) A interação do professor com seus alunos é fundamental para a aprendizagem, uma vez que ela torna possível estabelecer novas 

ações que influenciem no desenvolvimento, agindo na zona de desenvolvimento potencial. Essa interação possibilita ao aluno a 
apropriação dos instrumentos cognitivos/culturais para desenvolver os processos psicológicos cognitivos superiores.  

(     ) Para que as estratégias de aprendizagem modifiquem as estruturas cognitivas, é preciso cuidar tanto do planejamento quanto da 
execução das situações de ensino-aprendizagem.  

(     ) A organização didática docente confere clareza aos conteúdos, mas torna a sala de aula rígida, em alguns momentos impedindo 
o estabelecimento de objetivos e a organização de procedimentos que garantam a aprendizagem, inclusive para os alunos com 
maior risco de fracasso escolar, que devem ter experiência de êxito escolar.  

(     ) O estabelecimento de rotinas dificulta a aprendizagem, pois impede que o aluno ouse e se lance em direção ao desconhecido, 
além disso, a configuração de uma rotina dificulta que o professor escute seus alunos sobre as eventuais dificuldades individuais 
observadas no cotidiano. 

(     ) A tensão entre a prática pedagógica e as necessidades dos alunos é um dos fatores para a ocorrência das dificuldades de 
aprendizagem.  

(     ) Na prática pedagógica e no atendimento das necessidades dos alunos, destaca-se a importância do professor como mediador 
que privilegia mais a forma e menos o conteúdo, estabelecendo vínculos de amizade com seus alunos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) V, V, F, F, F, V. 
C) F, F, V, V, F, V. 
D) F, F, V, V, V, F. 
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Questão 03 
De acordo com os princípios básicos para a educação infantil expressos no  Referencial Curricular do Estado do Paraná, por 
seu caráter educativo atrelado à exigência de formação mínima e específica dos profissionais e ao fato de estarem 
submetidas a legislações que regulam seu credenciamento e funcionamento, a educação infantil como primeira etapa da 
educação básica deve seguir os princípios estabelecidos nas suas diretrizes, definidos no Art. 6º, cujas propostas pedagógicas 
devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. Assinale, a seguir, a alternativa cujos conceitos se referem aos 
princípios éticos e políticos, respectivamente. 
A) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões e questionamentos por meio de diferentes linguagens. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, pala-
vras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades como as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

B) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiên-
cias emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e 
sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões e questionamentos por meio de dife-
rentes linguagens. 

C) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Participar ativamente, com adultos e outras 
crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades 
da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e 
elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 

D) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos 
de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição 
escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 
tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhe-
cimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais e corporais. 

  

Questão 04 
A educação é contínua construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta, e do qual importa, não 
pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas 
ordens, tendo, por horizonte, uma aventura mental e, por ambição, a comunicação. Em síntese, a conduta do espírito exige 
sempre o vaivém do todo à parte e da parte ao todo. Diante do exposto, e considerando que quando o professor se posiciona 
perante os objetivos de sua ação pedagógica ele apresenta seus limites, determina até onde vão seus conhecimentos sobre 
o assunto que pretende ensinar, assim como é sabedor do que se está trabalhando em cada situação, são considerados tipos 
de objetivos que devem estar presentes em seu planejamento:  
I. Comportamentais: objetivos que possam ser previstos, observados, medidos e comparados sabendo que o conhecimento 

não é algo pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. 
II. Abertos: descrevem um encontro educacional. Um encontro que pode ser uma situação criada para permitir que aflorem 

as características individuais dos alunos, um problema que os alunos devem enfrentar ou ainda uma tarefa a executar. Essa 
descrição não estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. É um objetivo que apenas anuncia uma 
condição, não sendo o desempenho previsível ou programável.  

III. Provocativos: consistem em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de 
solução. O indivíduo deve por em ação sua imaginação para resolver o problema. É um objetivo que especifica a condição e 
o critério, mas não o desempenho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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Questão 05 
O Referencial Curricular do Estado do Paraná define-se pelos aspectos legal e normativo e apresenta caráter obrigatório para 
a elaboração das propostas pedagógicas das instituições que ofertam educação infantil e ensino fundamental, bem como 
assegura os direitos e objetivos de aprendizagem nessas etapas, em cada ano de estudo, nas redes públicas e privadas, tendo 
em vista os contextos sociais, econômicos e culturais de cada região do Estado. São considerados princípios orientadores do 
Referencial Curricular do Estado do Paraná: 
I. Educação inclusiva que identifique as necessidades dos estudantes para organizar os recursos de acessibilidade e realizar 

atividades pedagógicas específicas que promovam o acesso do estudante aos espaços escolares e a valorização da 
diversidade, compreendendo o estudante em seu contexto relacional. 

II. Educação como direito subjetivo de todos os cidadãos, sendo premissa para o exercício pleno da cidadania; prática 
fundamentada na realidade dos sujeitos da escola, compreendendo a sociedade atual e seus processos de relação, além da 
valorização da experiência social do aluno.  

III. Transição entre as etapas da educação básica, respeitando as fases do desenvolvimento dos estudantes e a ressignificação 
dos tempos e espaços da escola, no intuito de reorganizar o trabalho educativo. 

IV. Igualdade e equidade, no intuito de assegurar os direitos de acesso, inclusão e permanência com qualidade no processo de 
ensino e aprendizagem, bem como superar as desigualdades existentes no âmbito escolar.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Haga la lectura del fragmento de la canción “Corazonada” de Emally Villa y Sofia Lopez para contestar las cuestiones 06, 07, 
08, 09 y 10. 
 

Corazonada 
 

Tú te fuiste cuando más yo te necesitaba 
Cuando más necesitaba 
Sé que ya no te acuerdas de nada 
No te acordarás de nada 
Y por poquito caigo en la corazonada 
Que tú todavía me esperabas 
Pero despierto y no estabas 
 

Cama destendida y la alcoba regada 
Solo un reflejo de tu aura 
Cómo sabría yo que en tu corazón 
Solo hay espacio para una sustancia 

(Disponible en: https://www.cifraclub.com.br/sofish/corazonada-part-emally-villa/letra/imprimir.html. Acceso en: 27/06/2022.) 
 

Questão 06 
El título de la canción es “Corazonada” que signfica: 
A) Un presentimiento. 
B) Desengaño de amor. 
C) Sufrimiento por amor. 
D) Quedarse enamorado. 
 

Questão 07 
En “Cama destendida y la alcoba regada”, la palabra “alcoba” signfica: 
A) Un sofá. 
B) Un dormitorio.  
C) Un tipo de alfombra. 
D) Especie de almohada.  
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Questão 08 
En “Y por poquito caigo...” sobre el verbo “caigo” se puede decir: 
A) Es la conjugación del verbo caer en el presente en la primera persona. 
B) Es la conjugación del verbo caer en el presente en la tercera persona. 
C) Es la conjugación del verbo caber en el presente en la tercera persona. 
D) Es la conjugación del verbo caer en el indefinido en la tercera persona. 
 

Questão 09 
Aún sobre el verbo “caigo”, es posible decir que sufre un tipo de irregularidad propia: 
A) Semejante al verbo “traer”. 
B) Semejante al verbo “pedir”. 
C) Semejante al verbo “poder”. 
D) Semejante al verbo “querer”. 
 

Questão 10 
Rellene los huecos con los adverbios y elija la opción con la secuencia correcta: 
(     ) “_________ no me enviaron los papeles.” 
(     ) “Yo estudio ________ por la noche.” 
(     ) “________ tiene cinco años y ya está estudiando.” 
(     ) “Puedes hablar más _________ por favor.” 
1. Apenas. 
2. Todavía. 
3. Despacio. 
4. Solamente. 
A) 2, 3, 1, 4. 
B) 4, 2, 1, 3. 
C) 3, 1, 4, 2. 
D) 2, 4, 1, 3. 
 
Haga la lectura del fragmento de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos para contestar las cuestiones 11 y 12. 
 

UNESCO Declaración universal de derechos lingüísticos 
 

Artículo 13  
1. Todo el mundo tiene derecho a acceder al conocimiento de la lengua propia de la comunidad donde reside. 
2. Todo el mundo tiene derecho al poliglotismo y a conocer y usar la lengua más adecuada para su desarrollo personal o para 

su movilidad social, sin perjuicio de las garantías establecidas en esta Declaración para el uso público de la lengua propia del 
territorio.  

(Disponible en: https://redaprende.colombiaaprende.edu.co/recursos/colecciones/HSDM8VT365A/HSDM83S253D/34003. Acceso en: 27\06\2022. 
Adaptado.) 

 

Questão 11 
Observando la palabra “perjuicio” es posible decir: 
A) “Prejuicio” signifca “preconceito” en portugués. 
B) “Perjuicio” es el uso incorrecto de la palabra “prejuicio”. 
C) La utilización de “perjuicio” es un regionalismo de la lengua. 
D) “Perjuicio” es una utilización arcaica de la palabra “prejuicio”. 

 
Questão 12 
La palabra “más” lleva tilde de acuerdo con la misma regla de la palabra: 
A) Tú. 
B) Río. 
C) Pájaro. 
D) Compás. 
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Questão 13 
Tebeos con Clase 

 

Los aficionados al tebeo estamos de enhorabuena. En un plazo breve de tiempo, se han asomado a las estanterías de las 
tiendas de cómics dos novedades del dúo formado por el guionista Santiago García y el dibujante Javier Olivares. Necesitan de 
pocas presentaciones. Ganadores del Premio Nacional de Cómic de 2015 con la imprescindible Las Meninas, redoblaron la 
apuesta por una historieta de calidad con La cólera (2020), original revisión de la guerra de Troya. Y sin embargo, puede que su 
trayectoria no hubiera sido la misma sin su primera obra larga: El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde (2009). 

(Disponible en: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38700050-0001/.) 
 
El verbo “dije” es una forma conjugada del verbo “decir” que está em la misma persona que el verbo: 
A) Fue. 
B) Miré. 
C) Pensó. 
D) Tradujo. 
 

Questão 14 
El número “116” se escribe por extensión así: 
A) Cien dieziséis. 
B) Ciento dieciséis. 
C) Ciento diez y seis. 
D) Ciento y dieciséis. 
 

Questão 15 
Las expresiónes “Muy listo”, “Llegar pronto” y “Estoy listo” signfican, respectivamente: 
A) Todas signfican lo mismo. 
B) “Muy liso”, “Llegar preparado” y “Estar aliñado”. 
C) “Muy limpo”, “Estar preparado” y “Estar aliñado”. 
D) “Muy sagaz”, “Llegar temprano” y “Estar preparado”. 
 

Questão 16 
?Cuál opción presenta solamente palabras heterosemánticas en relación al portugués? 
A) Vaso; Exquisito; Rato. 
B) Leche; Crema; Labor. 
C) Cerrar; Crianza; Casa. 
D) Academia; Alergia; Alguien. 
 

Questão 17 
Haga la lectura de las frases y consteste observando las palabras subrayadas (solo): 
I. A mí me encantaría solo un café.  
II. A mí me encantaría un café solo.  
A) I y II son adjetivos. 
B) I y II son adverbios. 
C) I es un adjetivo y II es un adverbio. 
D) I es un adverbio y II es un adjetivo. 
 

Questão 18 
Relacione las expresiones con sus signficados. Después, elija la alternativa correcta. 
1. Dar la lata. 
2. Al pie de la letra. 
3. Ir con pies de plomo. 
4. Dar en el clavo. 
(     ) Molestar, importunar com exigencias continuas. 
(     ) Acertar en lo que se hace o dice. 
(     ) Enteramente y sin variación. 
(     ) Ser precavido. 
A) 1, 2, 4, 3. 
B) 2, 4, 3, 1. 
C) 4, 3, 2, 1. 
D) 1, 4, 2, 3. 
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Questão 19 
Haga la traducción de las palabras subrayadas y elija la opoción correcta. 
I. Terminei três exercícios e ainda faltam sete. 
II. Terminei três exercícios; todavia faltam sete. 
A) “Mientras” y “aún”. 
B) “Apenas” y “pronto”. 
C) “Aún” y “sin embargo”. 
D) “Solamente” y “todavía”. 
 

Questão 20 
Relacione las palabras con sus definiciones. Depués, elija la alternativa correcta. 
1. Cuchillo. 
2. Insomnio. 
3. Miércoles. 
4. Vals. 
5. Cólico. 
(     ) Baile de origen alemán.  
(     ) Dolor en los intestinos. 
(     ) Tercer día de la semana.  
(     ) Vigilia. 
(     ) Instrumento para cortar. 
A) 4, 3, 2, 1, 5. 
B) 5, 3, 1, 2, 4. 
C) 2, 1, 3, 5, 4. 
D) 4, 5, 3, 2, 1. 
 

Questão 21 
Las palabras de la cuestión anterior (cuchillo, insomnio, miércoles, vals y cólico) son ejemplos de: 
A) Perífrasis. 
B) Heterotónicas. 
C) Falsos cognados. 
D) Heterogenéricas. 
 

Questão 22 
Elija las palabras y expresiones que pueden traducir al portugués a las que están abajo y escoja la alternativa correcta. 
1. De golpe. 
2. Justo. 
3. Tampoco. 
4. Todavía. 
A) De forma violenta; Justo; Escasso; Porém. 
B) De uma vez só; Exato; Também não; Ainda. 
C) Rapidamente; No momento; Talvez; Todavia. 
D) Sorrateiramente; Exatamente; Também; Mas. 
 

Questão 23 
Rellene los huecos con el verbo haber: “Aunque ________ más recursos en el mundo, aún _________ escasez”. 
A) hubo / hará 
B) hubiera / habría 
C) hubieran / harán 
D) hubiste / habríamos 
 

Questão 24 
Rellene los huecos con los verbos ir y salir: “Era la costumbre, siempre que _______ de trabajar, _______ a tomar unas 
cervezas”. 
A) salí / fue 
B) salga / fue 
C) salgan / fuímo 
D) salíamos / íbamos 
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Questão 25 
Algunos ordinales sufren apócope cuando están delante a un sustantivo masculino en el singular. Siendo así, todas las 
alternativas están correctas, EXCEPTO: 
A) Segundo pierde -do delante de un nombre masculino singular. 
B) Tercero pierde la -o delante de un nombre masculino singular. 
C) Primero pierde la -o delante de un nombre masculino singular. 
D) Los ordinales concuerdan en género y número con el sustantivo. 
 
Haga la lectura de la tirita y después conteste las cuestiones 26 y 27. 
 

 
 

Questão 26 
En “Probá salir sin vestido”, sobre el verbo “probá” es posible decir que: 
A) Es el infinitivo del verbo “probar”. 
B) Es el gerundio del verbo “probar”. 
C) Es el verbo “probar” con el uso del voseo. 
D) Es la conjugación incorrecta del verbo “probar”. 
 

Questão 27 
Marca V (verdadero) o F (falso) para las afirmaciones. Después, elija la opción correcta. 
(     ) “Razón” es palabra aguda terminada en “n” y por eso lleva tilde. 
(     ) La sociedad valora más la cultura. 
(     ) “Pegar” es agredir a alguien. 
(     ) Es permitido salir a la calle sin cultura. 
A) F, V, F, V. 
B) V, V, F, F. 
C) F, F, V, F. 
D) V, F, V, V. 
 

Questão 28 
Rellene los huecos con el verbo saber: “Yo ______ hablar bien la lengua portuguesa y necesito buscar a alguien que _______ 
hablar francés”.  
A) sí / sabe 
B) sé / sepa 
C) sabía / sabe 
D) supe / sepáis 
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Questão 29 
Rellene los huecos con los verbos indicados conjugados en presente. Después, elija la opción correcta. 
I. “A mí hermano le _______ las rodillas.” (doler) 
II. “Estos cuadros me _______ horribles.” (parecer) 
III. “?A vosotros os ________ el cinema.” (gustar) 
IV. “A nosotros nos _______ el flamenco.” (gustar) 
A) I. duele II. parece III. gustan IV. gustan 
B) I. duelen II. parecen III. gusta IV. gusta 
C) I. dolen II. parecien III. gustáis IV. gustan 
D) I. dole II. parecen III. gustáis IV. gustamos 
 

Questão 30 
Rellene los huecos con los verbos indicados conjugados en presente. Después, elija la opción correcta. 
I. “Vimos el sol _____ el balcón.” 
II. “El vino _____ abril.” 
III. “Mis hermanos van _____ avión hasta Sevilla.” 
IV. “?Has comprado la falda ____ la niña?” 
A) I. al II. a III. de IV. a 
B) I. en II. en III. de IV. para 
C) I. al II. en III. con IV. para 
D) I. desde II. en III. en IV. a 
 

Questão 31 
Rellene los huecos y elija la opción correcta: 
 

“Ella me _______ (decir) que te _______ (llamar) a las diez y que te ________ (pedir) un favor.”  
A) dije / llamó / pide 
B) di / llamara / pidó 
C) dijo / llamaría / pediría 
D) he dicho / llamara / pide 
 

Questão 32 
Complete la frase y elija la opción correcta. 
I. “Ayer no __________ en el mismo restaurante.” 
II. “Yo _________ trabajando aquí todos los días.” 
A) I. almorza II. estuve 
B) I. almuerzo II. estuvo 
C) I. almorcé II. he estado 
D) I. ha almorzado II. estuvo 
 

Questão 33 
Sobre el uso de “los porques” en español, rellene los huecos y elija la opción correcta. 
I. “Yo no sé el _________ de su nerviosismo.”  
II. “?_________ lamentas?” 
III. “Hay motivos ________ esto ocurrió.” 
A) I. porque  II. Por que III. porque 
B) I. por qué II. Por qué III. porqué 
C) I. porqué II. Por qué III. por que 
D) I. por qué II. Por que III. por qué 
 

Questão 34 
Elija el significado de la expresión “Vuelvo a las andadas”: 
A) Vuevo a las carreteras. 
B) Vuelvo a ser carretero. 
C) Vuelvo a una antigua pasión. 
D) Vuelvo a las malas costumbres. 
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Questão 35 
Rellene los huecos con los adverbios y elija la opción con la secuencia correcta. 
1. “La película repreduce los problemas de ___________.” 
2. “Yo _________ sé cómo vivir; estoy improvisando.” 
3. “Muy __________, las personas hacéis propósitos.” 
4. “¿Le pasa a usted algo? – ¡_________! Estoy muy bien.” 
(     ) qué va 
(     ) hogaño 
(     ) tampoco 
(     ) a menudo 
A) 1, 3, 2, 4. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 4, 3, 2, 1. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 

Questão 36 
Rellene los huecos y, después, elija la opción correcta. 
I. “No tengo dinero, ni ________ la mitad.” 
II. “_________ no faltaría por nada.” 
III. “Hoy salgo _________ de la escuela.” 
IV. “Íbamos a la playa. Pero, ________ empezó a llover.” 
V. “No me fío _____ sus acciones.” 
A) I. más II. Aunque III. pronto IV. aun V. en 
B) I. pero II. Aun III. de pronto IV. pronto V. en 
C) I. para II. Aun III. de pronto IV. pronto V. para 
D) I. aun II. Por supuesto III. pronto IV. de pronto V. de 
 

Questão 37 
La traducción de “trigêmeos” para el español es: 
A) Trihijos. 
B) Trillizos. 
C) Trimelos. 
D) Trigemelos. 
 

Questão 38 
Relacione las columnas y, depués, elija la opción correcta. 
1. Cubierto. 
2. Borracha. 
3. Berro. 
4. Cachorro. 
5. Taller. 
6. Oficina. 
(     ) Bebada. 
(     ) Curso. 
(     ) Escritório. 
(     ) Talher. 
(     ) Filhote. 
(     ) Agrião. 
A) 1, 3, 5, 4, 6, 2. 
B) 6, 3, 2, 5, 1, 4. 
C) 5, 3, 1, 4, 2, 6. 
D) 2, 5, 6, 1, 4, 3. 
 

Questão 39 
El “voseo” en la lengua española puede ser considerado: 
A) Un error, un desvío. 
B) Una variación histórica. 
C) Una variación diafásica. 
D) Una variación diatópica. 
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Questão 40 
Las palabras abajo son ejemplos de palabras heterotónicas en relación al portugués, EXCEPTO: 
A) Alarma. 
B) Terapia. 
C) Alguien. 
D) Acrobacia. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: smartphones, notebooks, tocadores de músicas e streamings (digitais ou 
analógicos), tablets, gravadores multimídia, máquinas de calcular, câmeras fotográficas, controles de alarme de carro, 
smartwatch ou qualquer outro modelo de relógio, pulseiras magnéticas ou qualquer outro equipamento eletrônico que 
possa interferir no processo, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 
Caso o candidato seja surpreendido portando os citados aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, o fato será 
lavrado no Termo de Ocorrência e ele será ELIMINADO automaticamente do Processo Seletivo Interno. Não será permitida 
a utilização, pelo candidato, durante a realização da prova escrita, de óculos escuros (exceto para correção visual ou 
fotofobia) ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.). 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Interno, no dia da realização das provas escritas 
objetivas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. A prova objetiva constará de 5 (cinco) questões sobre fundamentos da educação e 35 (trinta e cinco) questões específicas 
da disciplina ou área escolhida. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde a área/disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, 
detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as áreas/disciplinas. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. Ao término da prova, o candidato deverá aguardar o 
recolhimento de seu material pelo Fiscal de Aplicação, bem como a conferência de seus dados, podendo retirar-se da sala 
de provas somente após a autorização. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso dos 
últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato somente poderá retirar-se do 
local de provas a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o caderno de 
provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Interno.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os resultados provisórios (prova objetiva) do Processo Seletivo Interno serão disponibilizados no portal institucional da SEED, 
na página do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, bem como na página do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), conforme anexo I do Edital. 

- O candidato que desejar interpor recurso disporá de 2 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação dos 
resultados, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo Interno no endereço eletrônico 
www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, acessado 
mediante o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo 

Seletivo Interno. 




