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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 

 
O texto a seguir contextualiza as questões de 06 a 09. Leia-o atentamente. 

 
Redes sociais intensificam julgamentos de casos criminais e linchamentos virtuais 

 

Especialistas entendem que os “tribunais da internet” se originam de um comportamento social normal humano e podem 
impactar os julgamentos nos tribunais oficiais. 

 

Casos judiciais sempre instigaram a curiosidade e o fascínio de parte da população. Alguns julgamentos já foram transmiti-
dos pela televisão ou via internet, e muitos crimes já foram adaptados para séries e filmes, como o do serial killer Ted Bundy 
ou, um exemplo brasileiro, o episódio Richthofen. Isso contribui para que tais acontecimentos sejam comentados e opinados 
pelas pessoas. 

Antes da internet, as discussões se resumiam ao contato presencial em mesas de bar, reuniões de trabalho ou encontros 
familiares, por exemplo. Maico Costa, psicólogo pelo Acolhimento Integrado da Faculdade de Medicina da USP, explica que isso é 
um comportamento normal humano, o qual expressa o modo como a sociedade se constitui: “Esses episódios midiáticos são 
fenômenos sociais e, portanto, dizem respeito à maneira como a gente se relaciona, à forma como nos organizamos em sociedade”.   

Ele complementa: “O fato de podermos falar sobre algo que assistimos e acompanhamos, presenciamos, é a oportunidade 
de processarmos e elaborarmos algo que nos chamou atenção. E o que nos chama a atenção senão aquilo que percebemos que 
há em nós mesmos?”.  

Mas, com o crescimento do digital, esse comportamento parece se expandir e se intensificar. Os casos já são comentados em 
massa em redes sociais como o Twitter e o Instagram. E, no TikTok, o alcance de vídeos de pessoas opinando sobre o julgamento 
entre Johnny Depp e Amber Head, por exemplo, chega a dezenas de bilhões de visualizações, muito mais que a audiência de 
diversos noticiários da televisão americana.   

Esse processo cria um fenômeno que condensa o julgamento em dois júris: um do tribunal e um do público da internet. 
Dessa forma, qualquer pessoa pode se sentir detetive ou juiz.  

Segundo Costa, a internet cria um espaço de destaque para as pessoas que, antes da sua expansão, era bem menor. Ele 
diz que, “no palco magistral da internet”, todos podem se tornar famosos, opinar e decretar a validade de atos humanos: “Há 
uma judicialização da vida humana, um registro de convivialidade, uma prerrogativa para se habitar o espaço da internet. E 
cada vez mais esse espaço vai sendo codificado com leis que, muitas vezes, não são as leis humanas”. 
Efeitos diversos 

E como esse julgamento não oficial pode impactar o tribunal? O advogado de defesa no caso Isabella Nardoni contou ao 
portal Terra, que, para ele, o resultado do julgamento já estava resolvido antes mesmo do início do júri, tamanha a exposição 
do caso, e que essa foi apenas uma etapa formalmente cumprida, sem qualquer chance para a defesa.  

De acordo com o doutor em Criminologia e professor do Departamento de Direito Penal da USP, Maurício Stegemann 
Dieter, a figura do juiz, ao contrário dos “juízes da internet”, deve ser serena e tranquila, e não protagonista do processo.  

 (MEDEIROS, Ana Paula. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/redes-sociais-intensificam-julgamentos-de-casos-criminais-e-linchamentos-
virtuais/ Acesso em: 05/07/2022.)  
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Questão 06 
O trecho que apresenta o assunto principal do texto é: 
A) “Casos judiciais sempre instigaram a curiosidade e o fascínio de parte da população.” (1º§) 
B) “Os casos já são comentados em massa em redes sociais como o Twitter e o Instagram.” (4º§) 
C) “Antes da internet, as discussões se resumiam ao contato presencial em mesas de bar, [...]” (2º§) 
D) “Mas, com o crescimento do digital, esse comportamento parece se expandir e se intensificar.” (4º§) 
 

Questão 07 
No trecho “Esses episódios midiáticos são fenômenos sociais e, portanto, dizem respeito à maneira como a gente se relaciona, 
[...]” (2º§), o termo destacado pode ser substituído, sem que haja alteração de sentido, por: 
A) todavia 
B) dessarte 
C) outrossim 
D) porquanto 
 

Questão 08 
Assinale, a seguir, a afirmativa em que a palavra “que” desempenha a função de pronome relativo. 
A) “Especialistas entendem que os “tribunais da internet” se originam [...]” 
B) “Esse processo cria um fenômeno que condensa o julgamento [...]” (5º§) 
C) “Isso contribui para que tais acontecimentos sejam comentados [...]” (1º§) 
D) “Maico Costa [...] explica que isso é um comportamento normal humano, [...]” (2º§) 
 

Questão 09 
Assinale, a seguir, a afirmativa que apresenta um ERRO de regência. 
A) “O fato de podermos falar sobre algo que assistimos e acompanhamos, [...]” (3º§) 
B) “Alguns julgamentos já foram transmitidos pela televisão ou via internet, [...]” (1º§) 
C) “O advogado de defesa no caso Isabella Nardoni contou ao portal Terra, [...]” (7º§) 
D) “Ele diz que, ‘no palco magistral da internet’, todos podem se tornar famosos, [...]” (6º§) 

 
Questão 10 
As expressões “fugere urbem” e “locus amoenus” são associadas à seguinte escola literária: 
A) Barroco. 
B) Arcadismo. 
C) Simbolismo. 
D) Parnasianismo. 
 

Questão 11 
Assinale, a seguir, a alternativa que, pela linguagem e pelas ideias, apresenta um texto pertencente ao movimento Barroco. 
A) “Quem deixa o trato pastoril amado 

Pela ingrata, civil correspondência,  
Ou desconhece o rosto da violência,  
Ou do retiro a paz não tem provado.” 

 

B) “Que me resta, meu Deus? Morra comigo 
      A estrela de meus cândidos amores, 
      Já não vejo no meu peito morto 
      Um punhado sequer de murchas flores!” 
 

 C) “O todo sem a parte não é todo; 
A parte sem o todo não é parte; 
Mas se a parte o faz todo, sendo parte, 
Não se diga que parte, sendo o todo.” 

 

D) “Deus! ó Deus! onde estás que não respondes? 
Em que mundo, em qu'estrela tu t'escondes 
Embuçado nos céus? 
Há dois mil anos te mandei meu grito, 
Que embalde desde então corre o infinito...” 
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O soneto a seguir contextualiza as questões de 12 a 15. Leia-o atentamente. 
 

Amor é fogo que arde sem se ver 
 

Amor é fogo que arde sem se ver, 
é ferida que dói, e não se sente; 
é um contentamento descontente, 
é dor que desatina sem doer. 
 

É um não querer mais que bem querer; 
é um andar solitário entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente; 
é um cuidar que ganha em se perder. 
 

É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata, lealdade. 
 

Mas como causar pode seu favor 
nos corações humanos amizade, 
se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

 (CAMÕES, Luís de. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000164.pdf. Acesso em: 05/07/2022.) 
 

Questão 12 
De acordo com a métrica, os versos desse soneto podem classificados como: 
A) Agudos. 
B) Heroicos. 
C) Esdrúxulos. 
D) Alexandrinos. 
 

Questão 13 
A figura de linguagem predominante no soneto é: 
A) Antítese. 
B) Anacoluto.  
C) Assonância. 
D) Antecipação. 
 

Questão 14 
No verso “O amor é fogo [...]”, a figura de linguagem presente é: 
A) Metáfora sinestésica.  
B) Metáfora predicativa. 
C) Metáfora por aposição. 
D) Metáfora maximalista. 
 

Questão 15 
Nos versos “Mas como causar pode seu favor / nos corações humanos amizade, / se tão contrário a si é o mesmo Amor?”, 
há a ocorrência da seguinte figura de sintaxe: 
A) Silepse. 
B) Anástrofe. 
C) Assíndeto. 
D) Polissíndeto. 

 
Questão 16 
Os articuladores metaformulativos podem ser definidos como: 
A) Organizadores textuais que ordenam o texto em uma sucessão de segmentos complementares. 
B) Termos usados na introdução dos enunciados que evidenciam que o locutor está refletindo sobre sua forma de expressão. 
C) Expressões linguísticas que refletem sobre a estrutura do texto ou sobre a função de um segmento em relação a um anterior. 
D) Elementos que encenam a atitude psicológica com que o enunciador se representa diante dos eventos de que fala o 

enunciado. 
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O texto a seguir contextualiza as questões de 17 a 19. Leia-o atentamente. 
 

Em entrevista, o cantor Lucas Bezerra fala da influência do nordeste em suas músicas 
 

O cantor cearense conversa sobre seu primeiro EP lançado em 2021, chamado “Transito”. 
 

Dos sertões do nosso Nordeste até os litorais, quantas histórias podem ser vividas? É isto que o cantor e compositor 
cearense, Lucas Bezerra, trata no seu primeiro EP lançado em 2021, chamado “Transito”, no qual ele conjuga em primeira 
pessoa as mudanças e transições da vida através de música.  

Ele traz um pouco das suas origens no sertão do Ceará, na cidade de Orós, com um pouco mais que aprendeu em João 
Pessoa, na Paraíba, para onde foi cursar a graduação em Serviço Social até sua chegada ao Rio de Janeiro, onde mora 
atualmente.  

O Brasil de Fato conversou com Lucas Bezerra no programa Trilhas do Nordeste. Confira os principais pontos da entrevista: 
Brasil de Fato: Lucas, conta para a gente como a música chegou na tua vida e que espaço ela ocupa hoje? 
Lucas Bezerra: A música chegou na minha vida por poucas influências. A voz cantada, mas distante aos meus ouvidos, mais 

longínqua, é a voz do Raimundo Fagner, porque eu sou da cidade dele e na cidade se escuta muito ele, meus pais escutavam 
muito ele, a rádio da cidade pertence a ele [...]. 

Quem conhece um pouco da sua trajetória sabe que ela é marcada por muitas andanças geográficas. Essa é a principal 
inspiração do EP “Transito”?  

É isso. Saí do Ceará, fiz serviço social na Paraíba, então morei um tempão em João Pessoa, que foi decisivo nessa 
aproximação, nesse interesse por fazer música. Esse vai e vem está muito contido, mas muito menos em uma dimensão pessoal 
e muito mais no sentido de que a partir daquelas letras fazer com que muitos brasileiros se identifiquem, porquê de fato é essa 
trajetória de muitas e muitos brasileiros que migram. 

Lucas, o teu EP completou um ano de lançado recentemente. Tem algum projeto em curso? Quais são os passos que você 
está dando agora?  

Estamos trabalhando no projeto ainda, tentando fazer os shows, dar uma rodada, com esse trabalho pequeno, mas que é 
um trabalho de chegada. Então, o repertório do show que a gente tem feito ele mistura essas canções autorais com uma leva 
de compositores de diferentes gerações, que são referência para esse trabalho. E, sobre próximos projetos, já tem um na 
gaveta. A gente tem um projeto de gravar um disco em homenagem à obra de Totonho. Esse compositor do Cariri paraibano, 
mas que é um cidadão mundano, universal, um tangedor de palavras e uma poesia absurda. 

(Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2022/06/05/em-entrevista-o-cantor-lucas-bezerra-fala-da-influencia-do-nordeste-em-suas-musicas. 
Acesso em: 06/07/2022. Fragmento. Adaptado.) 

 

Questão 17 
Assinale, a seguir, a afirmativa que a apresenta um trecho em que há a presença de um marcador discursivo continuador. 
A) “Dos sertões do nosso Nordeste até os litorais, quantas histórias podem ser vividas?” (1º§) 
B) “É isto que o cantor e compositor cearense, Lucas Bezerra, trata no seu primeiro EP [...]” (1º§) 
C) “Lucas, conta para a gente como a música chegou na tua vida e que espaço ela ocupa hoje?” (4º§) 
D) “É isso. Saí do Ceará, fiz serviço social na Paraíba, então morei um tempão em João Pessoa, [...]” (7º§) 

 

Questão 18 
Assinale, a seguir, o trecho do texto que apresenta um modalizador epistêmico: 
A) “Essa é a principal inspiração do EP ‘Transito’?” (6º§) 
B) “É isso. Saí do Ceará, fiz serviço social na Paraíba, [...]” (7º§) 
C) “A música chegou na minha vida por poucas influências.” (5º§) 
D) “Ele traz um pouco das suas origens no sertão do Ceará, [...]” (2º§) 
 

Questão 19 
No trecho “Dos sertões do nosso Nordeste até os litorais, quantas histórias podem ser vividas? É isto que o cantor e compositor 
cearense, Lucas Bezerra, trata no seu primeiro EP lançado em 2021 [...]” (1º§), o elemento coesivo é representado por: 
A) Elipse. 
B) Referência.  
C) Substituição. 
D) Coesão lexical. 
 

Questão 20 
O elemento da comunicação que é destacado pela função fática é: 
A) O canal. 
B) O código.  
C) O receptor. 
D) A mensagem. 
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O texto a seguir contextualiza as questões de 21 a 23. Leia-o atentamente. 
 

O penteado 
 

E Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhando. Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o 
pente, desde a testa até as última pontas, que lhe desciam à cintura. Em pé não dava jeito: não esquecestes que ela era um nadinha 
mais alta que eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-lhe que se sentasse. 

— Senta aqui, é melhor. 
Sentou-se. “Vamos ver o grande cabeleireiro”, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos, com muito cuidado, e dividi-os 

em duas porções iguais, para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa, como podem supor os cabeleireiros de 
ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tacto aqueles fios grossos, que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, 
às vezes por desazo, outras de propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas 
vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. 
Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas 
me apresentaram depois; mas, desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que pudessem envolver o 
infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, 
nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa... Uma ninfa! Todo eu estou mitológico. 

(ASSIS, Machado. Dom Casmurro. São Paulo: Klick Editora, 1997. Fragmento.) 

 

Questão 21 
Em relação ao emprego das funções de linguagem é correto afirmar que no trecho: 
A) “Sentou-se. ‘Vamos ver o grande cabeleireiro’, disse-me rindo.” (3º§): pode-se identificar a função referencial. 
B) “Não pedi ao céu que eles fossem tão longos como os da Aurora, [...]” (3º§): há o emprego da função intertextual. 
C) “Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, [...]” (3º§): há a ocorrência da função descritiva. 
D) “Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, [...]” (3º§): identifica-se a função 

metalinguística.  
 

Questão 22 
No trecho “Peguei-lhe dos cabelos, [...]” (1º§), o pronome oblíquo tem a função de: 
A) Objeto direto. 
B) Objeto indireto. 
C) Predicativo do sujeito. 
D) Predicativo do objeto. 
 

Questão 23 
Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta um exemplo de apóstrofe. 
A) “Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, [...]” (3º§) 
B) “Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis.” (3º§) 
C) “Em pé não dava jeito: não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que eu, [...]” (1º§) 
D) “Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena, [...]” (3º§) 
 

Questão 24 
A noção de “superestrutura” foi proposta pelo pesquisador holandês Van Dijk, na década de oitenta, como um mecanismo de 
representação da forma global dos textos, bem como a organização de suas partes. As superestruturas, conforme Van Dijk 
(1986:158), “são esquemas ou formas convencionais que caracterizavam um tipo específico de discurso. Elas ordenam a 
sequência textual das sentenças e atribuem funções específicas a tais sequências”. 

(Disponível em: https://www.scielo.br/j/er/a/btR63Q99Qg5VCpdVgTkfjYH/?lang=pt. Acesso em: 07/07/2022. Fragmento.) 
 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a superestrutura narrativa tem como categorias esquemáticas:  
A) Orientação; complicação; avaliação; resolução; e, moral. 
B) Situação inicial; contradição; linearização; trama; e, solução. 
C) Apresentação; contextualização; ação; aspectualização; e, solução 
D) Orientação; temporalidade; espacialização; foco narrativo; e, moral. 

 
Questão 25 
É correto afirmar que o discurso literário: 
A) Caracteriza-se pela significação transparente dos signos. 
B) Confere destaque ao significado e ao plano de conteúdo. 
C) Constrói seu sentido apoiado na valorização do significante. 
D) Obedece às normas reguladoras para evitar ruídos na comunicação. 
 



     

 

9 
       ÁREA/DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (PDE) – SEED/PR 
 

ᴆ 

Os textos a seguir contextualizam as questões de 26 a 29. Leia-o atentamente. 
 
Texto I 

Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer: Que calor! Que desenfreado calor! Diz-se isto, 
agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos 
fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjeturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um 
suspiro a Petrópolis, e La glace est rompue; está começada a crônica. 

Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Antes de Esdras, antes 
de Moisés, antes de Abraão, Isaque e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. No paraíso é provável, é certo que o 
calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões, uma capital e outra 
provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras; a segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava 
baldo ao naipe. Digo que esta razão é provincial, porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. 

(ASSIS, Machado. Obras Completas. Rio de Janeiro: W.C. Jackson, 1995.) 

 
Texto II 

A crônica não é um “gênero maior”. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas, que lhe dessem o brilho 
universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o Prêmio Nobel a um cronista, por 
melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. 

“Graças a Deus”, – seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica perto de nós. E para muitos pode servir de caminho 
não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura... Por meio dos assuntos da composição aparentemente 
solta, do ar de coisa sem necessidade que costuma assumir, ela se ajusta à sensibilidade de todo dia. Principalmente porque 
elabora uma linguagem que fala de perto ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretensão, humaniza; e esta 
humanização lhe permite, como compensação sorrateira, recuperar com a outra mão uma certa profundidade de significado e 
um certo acabamento de forma, que de repente podem fazer dela uma inesperada embora discreta candidata à perfeição. 

(CANDIDO, Antonio. Para gostar de ler: crônicas. São Paulo: Ática, 1980.) 
 

Questão 26 
Da relação dos dois textos, é correto afirmar que: 
A) Possuem o mesmo tema, mas são de gêneros textuais diferentes. 
B) Tratam de temas semelhantes, mas possuem a mesma função social. 
C) Abordam temas distintos, mas pertencem ao mesmo gênero textual. 
D) Defendem pontos de vista diferentes, usando gêneros textuais distintos. 
 

Questão 27 
A expressão “baldo ao naipe” é um exemplo de que tipo de variação linguística? 
A) Diafásica. 
B) Diatópica. 
C) Diacrônica. 
D) Diastrática. 
 

Questão 28 
Do ponto de vista da tipologia textual, os dois textos podem ser classificados, respectivamente, como:  
A) Literário e ensaístico. 
B) Narrativo e expositivo. 
C) Narrativo e dissertativo. 
D) Crônica e crítica literária. 
 

Questão 29  
O texto I apresenta uma relação intertextual com outros textos que pode ser classificada como: 
A) Alusão. 
B) Epígrafe. 
C) Paródia. 
D) Paráfrase. 
 

Questão 30 
Qual dos verbos a seguir NÃO admite a voz passiva analítica, de acordo com a norma culta? 
A) Pagar. 
B) Apelar. 
C) Obedecer. 
D) Necessitar. 
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Questão 31 
Um dos domínios da Fonologia que estuda os traços fônicos que se superpõem aos fonemas e que vão causar uma função 
distintiva na língua é o(a): 
A) Colisão. 
B) Prosódia. 
C) Ortoépia. 
D) Fonemática. 
 

Questão 32 
A seguinte afirmação “[...] é, essencialmente, um sinal de notoriedade, de conhecimento prévio, por parte dos interlocutores, 
do ser mencionado” refere-se ao conceito de:  
A) Artigo definido. 
B) Verbo de ligação. 
C) Pronome pessoal. 
D) Conjunção integrante. 
 

Questão 33 
São considerados tipos de morfemas, EXCETO: 
A) Replacivo. 
B) Sintagma. 
C) Suprafixo. 
D) Subtrativo. 
 

Questão 34 
Assinale, a seguir, a afirmativa em que o substantivo composto não segue as regras vigentes da hifenização. 
A) Finca-pé.  
B) Conta-gotas. 
C) Manda-chuva. 
D) Guarda-chuva. 
 

Questão 35 
Morais (2010) afirma que existem dois tipos de dificuldades ortográficas: irregulares e regulares. No primeiro caso, o uso de 
uma letra (ou dígrafo) é justificado apenas pela tradição de uso pela etimologia da palavra. Já no segundo caso, pode-se 
inferir a forma correta da grafia de uma palavra porque existe um princípio gerativo, uma regra que se aplica a várias (ou 
todas) palavras da língua. Partindo desse pressuposto, assinale, a seguir, a afirmativa que apresenta um ERRO ortográfico 
pertencente ao segundo grupo. 
A) Ogeriza  
B) Honrrar. 
C) Paralizar. 
D) Excessão. 
 

Questão 36 
O processo de formação do vocábulo “embarque” é chamado de: 
A) Conversão. 
B) Regressão. 
C) Oneonímia. 
D) Recomposição.  

 
Questão 37 
Para Beaugrande e Dressler (1981), o texto é uma unidade de significação baseada em sete fatores de textualidade: informa-
tividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, intertextualidade, coesão e coerência. Ainda, de acordo com os 
autores, cada um desses fatores está relacionado a um componente da situação comunicacional. Assinale, a seguir, a alterna-
tiva em que essa relação está equivocada. 
A) Informatividade / tema.  
B) Aceitabilidade / recebedor. 
C) Situacionalidade / tipo textual. 
D) Intertextualidade / outros textos.  
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Questão 38 
Lira I 

Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, 
Que viva de guardar alheio gado; 
De tosco trato, d’ expressões grosseiro, 
Dos frios gelos, e dos sóis queimado. 
Tenho próprio casal, e nele assisto; 
Dá-me vinho, legume, fruta, azeite; 
Das brancas ovelhinhas tiro o leite, 
E mais as finas lãs, de que me visto. 
Graças, Marília bela, 
Graças à minha Estrela! 

 
(GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000301.pdf. Acesso em: 

11/07/2022. Fragmento.)  

 
Do ponto de vista da temática, o poema apresentado pode ser classificado como: 
A) Ode. 
B) Idílio. 
C) Elegia. 
D) Madrigal. 
 

Questão 39 
Do ponto de vista da Linguística Textual, a definição de texto na imanência do sistema linguístico corresponde a uma: 
A) Unidade linguística que se realiza situativamente e se define na sua contextualidade. 
B) Unidade comunicativa tematicamente orientada que realiza um potencial ilocutivo na ação comunicativa. 
C) Estrutura superficial orientada pelo modelo de relações lógico-semânticas estabelecidas na estrutura profunda. 
D) Sequência de expressões ligadas, podendo ir desde sentenças de uma só palavra até uma obra em vários volumes. 
 

Questão 40 
Assinale, a seguir, a afirmativa que apresenta uma definição de gênero textual. 
A) Constructos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. 
B) Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sociocomunicativas.  
C) Designações teóricas dos tipos: narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. 
D) Conjunto limitado de categorias teóricas determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 



 

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. 




