ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU-PA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA
(EDITAL 01/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a
prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Português
10

Conhecimentos Pedagógicos
10

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO
ATENÇÃO:
Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término
da |prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

Um trabalho científico precisa, necessariamente, ser construído dentro de diretrizes

2

metodológicas, primando por seriedade de métodos que asseverem pesquisas dotadas de espírito

3

científico. Para Cervo e Bervian (2003), “a formação do espírito científico tem seu ponto de partida na

4

curiosidade infantil, que passa pela inquietação da adolescência e pelos sonhos do jovem. Se bem

5

cultivados e administrados tais atributos, a coerência metodológica que se espera na maturidade pode

6

resultar em cientistas e pesquisadores produtivos, ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar, analisar e

7

sintetizar os dados da realidade de maneira lógica e coerente”. (CERVO e BERVIAN, 2003, p.16)

8

Após a análise dos níveis de conhecimento científico e do trinômio estabelecido entre a verdade,

9

evidência e certeza do conhecimento científico, com suas margens de erro e veracidade, discorre-se a

10

impossibilidade de se efetivar um estudo de caráter científico, pois é essencial que se constitua

11

fundamentos e singularidades que versam como primordiais para a real solidificação de uma pesquisa.

12

Acredita-se que a formação do espírito científico pode ocorrer nas mais distintas situações e

13

faixa etária, onde o espírito científico é visualizado como uma atitude do pesquisador que investiga

14

resultados e recursos por meio de procedimentos adequados de pesquisa. Este tipo de comportamento é

15

aprendido ao longo da vida, através da realização constante de atividades que estimulem a mente crítica,

16

objetiva e racional do pesquisador.

17

A partir do momento que o pesquisador passa a ter maior consciência crítica, ele será capaz de

18

avaliar e discernir situações, sendo conduzido a um aperfeiçoamento de seus métodos de avaliação,

19

caminhando, por consequência direta, a uma maior capacidade de distinção entre o principal e o

20

superficial e do fundamental com o secundário. Quando se aprende a criticar, acredita-se que o

21

pesquisador passa a perceber o que é apto para a prova.

22

Já no que se refere à consciência objetiva, analisa-se que os aspectos a respeito da objetividade

23

compreendem na condição fundamental da ciência, que transforma um trabalho científico como

24

impessoal, o qual limita-se seu interesse ao problema e a solução, não admitindo análises incertas, ou que

25

não atendam às necessidades do saber.

26
27

Finalmente, o espírito científico é entendido como racional, onde as questões apenas podem ser
explicadas por métodos intelectuais ou racionais, justificando os domínios da ciência.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)
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28

O processo para a formação do espírito científico também apresenta singularidades basilares,

29

com preceitos intelectuais e morais, onde o primeiro situa-se no senso de observação do pesquisador,

30

com conceitos evidentes, na necessidade da prova e discernimento de situações e fundamentos. Já o

31

segundo, de ordem moral, relaciona-se ao caráter modesto do espírito científico, demonstrando que é

32

passível de limitações e equívocos.

33

Para a formação do espírito científico é necessário entender que este é imparcial e que respeita a

34

verdade, e o pesquisador precisa agir de maneira responsável e honesta, sem produzir cópias, enfrentando

35

a pesquisa com os métodos adequados e pertinentes, com respeito e objetividade de ação.

36

Os domínios da pesquisa são intermináveis e as investigações científicas devem encontrar-se

37

embasadas, fundamentalmente, na verdade dos fatos. As qualidades do espírito científico são

38

consideráveis e dotadas de virtudes, e os estudos devem ser realizados por meio da obtenção de técnicas

39

verificáveis e exatas.

40

O que se extrai ante o exposto é que “é desnecessário encarecer a importância do espírito

41

científico. O universitário, por exemplo, consciente de sua função na universidade, vai procurar imbuir-se

42

desse espírito científico, aperfeiçoando-se nos métodos de investigação e aprimorando suas técnicas de

43

trabalho. Os conhecimentos científicos que vai adquirir, os bons ou maus mestres que vai enfrentar não

44

constituirão o essencial da vida acadêmica.

45

O essencial é aprender como trabalhar, como enfrentar e solucionar os problemas que se

46

apresentam não só na universidade, mas principalmente na vida profissional. E isso não é adquirir

47

conhecimentos científicos comprovados, fórmulas mágicas para todos os males, mas sim hábitos,

48

consciência e espírito preparado no emprego dos instrumentos que levarão a soluções de problemas.

49

Essas sempre se apresentarão, na carreira profissional, com novos matizes, de tal forma que as soluções,

50

porventura aprendidas na universidade serão inadequadas. Logo, faz-se necessário apelar para o espírito

51

de criatividade e de iniciativa que, aliadas ao conhecimento científico, adquirido no decorrer dos estudos

52

universitários, vai achar a solução mais indicada que as circunstâncias exigirem” (CERVO e BERVIAN,

53

2003, p.18).

54

O conhecimento científico e seus artifícios são partes integrantes da história, com sistemas para

55

formação, níveis e princípios basilares. Nesse sentido, salienta-se que o espírito científico se constitui

56

com leis e costumes, que o pesquisador torna-se membro de um grupo sendo iniciado em tradições e

57

consciência voltados para a ciência, fatores que não se aprendem de um dia para o outro. Os

58

pesquisadores devem ser principiados em procedimentos, manejo apropriado de equipamentos e

59

utensílios, fontes bibliográficas e todos os sistemas relacionados às técnicas de metodologia científica.
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/processo-de-formacaodo-conhecimento-cientifico/41623
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)
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01) De acordo com texto,
A)
B)
C)
D)

O trabalho científico sempre busca apresentar as
melhores respostas para problemas pesquisados.
A troca de experiências oriundas da formação do
pesquisador norteia o avanço do trabalho científico para
o fim a que destina.
O senso crítico do pesquisador é imprescindível para
que possa fazer a leitura adequada do problema
pesquisado.
As aplicações de técnicas de experimento podem
esbarrar também nos valores de natureza espiritual.

02) De acordo com o conteúdo do texto
A)
B)
C)
D)

Os limites da ciência através da pesquisa se opõem aos
métodos de pesquisa adotado no trabalho científico.
O trabalho científico, por seu caráter exato e inabalável,
tem limites muito claros destinados ao pesquisador.
A inspiração é a base de todo trabalho científico.
A realidade da prática científica comprova que, quanto
mais envereda no campo do estudo e da pesquisa, o
pesquisador ainda tem muito mais a aprender e a
aperfeiçoar sua forma de pesquisar.

03) Está contida no texto uma
A)
B)
C)
D)

Informação publicitária.
Exposição de fatos.
Interpretação de teses científicas.
Narrativa de que envolve personagens.

04) A expressão “novos matizes” (L.49), no texto, sugere
A)
B)
C)
D)

Possibilidades.
Cores.
Constatações.
Fatos.

07) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a
A)
B)

C)
D)

08) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, o termo que apresenta mudança em sua
grafia está indicado na alternativa
A)
B)
C)
D)

B)
C)
D)

“de espírito científico” (L.2/3) e “da adolescência” (L.4)
possuem o mesmo valor sintático.
Os vocábulos “se” e “se”, em “Acredita-se” (L.12) e
“salienta-se” (L.55) constituem marca de indeterminação
do sujeito.
A oração “o espírito científico é visualizado” (L.13) é
exemplo de predicado nominal.
“de avaliar” (L.17/18) é paciente da ação nominal.

06) Há correlação entre o termo transcrito e o que dele se
afirma em
A)
B)
C)

D)

“científico” (L.1) e
“construído” (L.1).
“consequência” (L.19).
“ciência” (l.27).

09) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em
A)
B)
C)
D)

“versam” (L.11) e “principal” (L.19).
“seriedade” (L.2) e “pesquisas” (L.2).
“maneira” (L.7) e “explicadas” (L.27).
“construído” (L.1) e “necessidade” (L.30).

10) Há uma relação de causa e consequência no fragmento
transcrito em

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar
A)

“como”, em “como uma atitude do pesquisador” (L.13),
exprime, nesse caso, a ideia de conformidade.
“devem ser realizados” (L.38) é uma forma verbal que
se apresenta na voz passiva e sua transposição para a
ativa implica a observância da correlação modotemporal para preservar o sentido original do contexto.
“Um”, em “Um trabalho científico precisa” (L.1),
individualiza trabalho.
“ou”, em “ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar”
(L.6), é um elemento de coesão textual que introduz, no
contexto, uma retificação.

A)

B)

C)
D)

“A partir do momento que o pesquisador passa a ter
maior consciência crítica, ele será capaz de avaliar e
discernir situações” (L.17/18).
“Quando se aprende a criticar, acredita-se que o
pesquisador passa a perceber o que é apto para a
prova” (L.20/21).
“O processo para a formação do espírito científico
também apresenta singularidades basilares” (L.28).
“Essas sempre se apresentarão [...] de tal forma que as
soluções [...] serão inadequadas.” (L.49/50).

“Acredita-se” (L.20) é uma forma verbal que se
apresenta na mesma voz que “faz-se” (L.50).
A expressão “o espírito científico” (L.26) é agente da
ação verbal no contexto em que se insere.
“O”, em “O que se extrai ante o exposto” (L.40), é, do
ponto de vista morfológico” igual a “este, em “Este tipo
de comportamento é aprendido ao longo da vida”
(L.14/15).
“mas”, em “mas principalmente na vida profissional.” (L.
46), expressa ideia de adversidade.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 11 A 20

11) ”A prática escolar consiste na concretização das

B) A principal possibilidade de construção do projeto

condições que asseguram a realização do trabalho
docente. Tais condições não se reduzem ao
estritamente "pedagógico", já que a escola cumpre
funções que lhe são dadas pela sociedade concreta
que, por sua vez, apresenta-se como constituída por
classes sociais com interesses antagônicos. A prática
escolar assim, tem atrás de si condicionantes
sociopolíticos que configuram diferentes concepções de
homem e de sociedade e, consequentemente,
diferentes pressupostos sobre o papel da escola,
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas
pedagógicas etc. Fica claro que o modo como os
professores realizam sou trabalho, selecionam e
organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem
técnicas de ensino e avaliação tem a ver com
pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou
implicitamente”( LIBÂNEO, p. 65, 1992). Utilizando
como critério a posição que adotam em relação aos
condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências
pedagógicas foram classificadas em:

político-pedagógico passa pela relativa autonomia da
escola, de sua capacidade de delinear sua própria
identidade.
O projeto político-pedagógico busca a organização do
trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.
A abordagem do projeto político-pedagógico, como
organização do trabalho da escola como um todo, está
fundada nos princípios que deverão nortear a escola
democrática, pública e gratuita, como: igualdade,
fraternidade, qualidade, gestão financeira e democracia.

A)
B)
C)
D)

Tecnicistas e Tradicional
Renovadas e Progressistas
Liberais e progressistas
Tradicional e Libertadora

12) A

tendência ______________________ acentua,
igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento
das aptidões individuais. Mas a educação é um
processo interno, não externo; ela parte das
necessidades e interesses individuais necessários para
a adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é
parte da própria experiência humana. Esta tendência
propõe um ensino que valoriza a auto-educação (o
aluno como sujeito do conhecimento), a experiência
direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado
no aluno e no grupo.

C)
D)

14) Conforme o Art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante
algumas garantias, EXCETO de:

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
C)
D)

15) De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96 o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios, EXCETO:

A) Valorização da experiência profissional.
B) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.

C) Consideração com a diversidade étnico-racial.
D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida.

O termo que preenche corretamente a lacuna é:

A)
B)
C)
D)

Progressista libertadora
Crítico social dos conteúdos
Libertária
Liberal renovada

13) “O projeto político-pedagógico, ao se constituir em
processo democrático de decisões, preocupa-se em
instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar
as relações competitivas, corporativas e autoritárias,
rompendo com a rotina do mando impessoal e
racionalizado da burocracia que permeia as relações no
interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários
da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão”(VEIGA, p.27, 2012).
Sobre o Projeto Político Pedagógico é INCORRETO:

A) O projeto político-pedagógico tem a ver com a
organização do trabalho pedagógico em dois níveis:
como organização da escola como um todo e como
organização da sala de aula, incluindo sua relação com
o contexto social imediato, procurando preservar a visão
de totalidade.
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)

aos 17 (dezessete) anos de idade.
Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco)
anos de idade.
Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um.

16) Julgue os itens considerando o Art. 9º da LEI
COMPLEMENTAR Nº. 012/2007.
No Sistema Municipal de Educação a Educação Escolar
Básica é livre a iniciativa privada, atendendo as seguintes
condições:
I. Credenciamento da instituição de educação e autorização
para o funcionamento pelo órgão com patente da
Secretaria Municipal e as remanescentes pela Secretaria
de Estado de Educação;
II. Comprovação pela entidade mantenedora, de capacidade
de autofinanciamento;
III. Avaliação permanente pelo Conselho Municipal de
Educação, no âmbito de suas atribuições legais;
Está(ão) CORRETO (S):

A)
B)
C)
D)

Apenas as condições apresentadas nos itens I e II
Apenas as condições apresentadas nos itens I e III
Apenas as condições apresentadas apenas no item II
As condições apresentadas nos itens I, II e III
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17) De acordo com o Art. 18 da LEI COMPLEMENTAR Nº.

C) Poderão exercer a docência na Educação Básica

012/2007 são atribuições dos profissionais da educação
de Tomé-Açu – PA, EXCETO:

no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina
Língua
Estrangeira
graduados
que
comprovem a conclusão de curso avançado ou
equivalente, licenciados plenos oriundos da área de
Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, que
comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta)
horas, no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo a
ser ministrado.

A) Estabelecer, com o apoio do diretor da escola,
estratégia de recuperação para os alunos de menor
rendimento.

B) Participar da elaboração do projeto político-pedagógico
da instituição de educação e de seus cursos programas
ou atividades.

C) Elaborar e cumprir o respectivo plano de trabalho,
observado o projeto político-pedagógico da instituição
da educação e de seus cursos, programas ou
atividades.

D) Colaborar nas atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade.

18) MARQUE A ALTERNATIVA ERRADA.
O Art. 46 da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE
2011, que dispõe sobre a regulamentação e a consolidação
das normas Municipais e nacionais aplicáveis à Educação
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos) no Sistema Municipal de Ensino do
Município de Tomé-Açu Estado do Pará determina que os
cursos estruturados por etapas, considerando a modalidade
de EJA, terão a seguinte equivalência à modalidade regular:

A) a 1ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 2º e 3º anos.

B) a 2ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 4º e 5º anos.

C) a 3ª etapa terá duração mínima de 01 (um ano),
equivalente ao 6º e 7º anos.

D) a 4ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 8º e 9º anos.

19) Sobre o Exercício da Docência em Disciplinas em que

D) Poderão exercer a docência na Educação Básica
no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina Ensino Religioso Licenciados plenos e/ou
bacharéis em filosofia, Ciências Sociais, Ciências
Humanas ou Pedagogia ou Bacharel em teologia ou
Ciências da Religião, portadores de certificado de
conclusão do curso de magistério de nível médio na
modalidade normal, acrescido do curso livre de
formação religiosa, com carga horária mínima de 160
(cento e sessenta) horas.

20) Marque a alternativa CORRETA.
Conforme o Art. 2º da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2011 a Educação no Sistema Municipal de
Ensino do Município de Tomé-Açu Estado do Pará:

A) É dever da família, do Estado, e tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação
para o trabalho.

B) Tem por base os princípios de liberdade e os ideais de
solidariedade humana.

C) Possibilita a valorização do profissional da educação
formal e informal.

D) Possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens
sociais e culturais.

há Insuficiência de Profissionais Habilitados conforme
RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 É
CORRETO:

A) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina Artes
Licenciados plenos oriundos da área de Linguagens e
Códigos e suas Tecnologias, que comprovem a
integralização de 160 (cento e sessenta) horas, no
mínimo, de estudos relativos ao conteúdo ministrado.

B) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina
Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)
licenciados plenos em outra disciplina da mesma área e
bacharéis nas disciplinas específicas.
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

AS QUESTÕES DE 21 A 38 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A importância de pensar a articulação entre os conceitos de ócio, tempo livre e lazer no
contexto atual se deve, principalmente, ao fato de o trabalho - que ocupou o lugar de atividade central na
inserção social e constituir fator fundamental da produção subjetiva ao longo da sociedade moderna - ser
questionado como atividade dominante. Essa referência de dominância está caracterizada,
principalmente, por ser a atividade laboral o elemento que demarca a estruturação dos quadros
temporais das sociedades Pós-Revolução Industrial, tal como afirma a sociologia do tempo e, de forma
destacada, os teóricos contemporâneos dos tempos sociais (Roger Sue, Gilles Pronovost, Giovanni
Gasparini, Ramos Torre, dentre outros).
A partir das teorias dos tempos sociais, surge, então, uma pergunta que parece crucial para
reiterarmos a importância de caracterizar esses três conceitos, a saber, ócio, tempo livre e lazer.
Considerando que, ao longo da sociedade industrial, foi o trabalho a atividade que ocupou a centralidade
na organização da temporalidade social, seria o ócio a atividade que ocuparia na sociedade pósindustrial o lugar que foi ocupado pelo trabalho na sociedade industrial? A atividade social e o tempo
que a demarca precisam ser postos em discussão para que tenhamos elementos para a formulação de
uma análise crítica do contexto social em que hoje vivemos.
O fator temporal passa por metamorfoses significativas, iniciadas no momento em que o
homem resolve medir o tempo cotidiano e quantificar o tempo social na sociedade industrial, chegando
à comercialização do próprio tempo, que se torna uma mercadoria e passa a ter valor econômico.
Neste espaço, surge a pressa como um fenômeno típico da atualidade e como mola mestra para
os avanços tecnológicos que fabricam equipamentos para se poder ganhar mais tempo.
Os telefones celulares, o fax, o pager, a internet, entre outros, são mecanismos que marcam essa
busca incessante por mais tempo, porém, paradoxalmente, o homem termina por preencher esse tempo
disponível com mais atividades e afazeres.
No caos entre necessidades econômicas e existenciais, o homem contemporâneo se vê dividido
entre as obrigações impostas por suas atividades laborais e o desejo de libertar-se dessas tarefas e,
assim, poder usufruir um tempo para si.
No entanto todo processo de educação/formação/orientação da sociedade moderna gerou os
valores da atual sociedade do consumo, não contempla a orientação para ser/existir num tempo de "nada
fazer".
A maior ou a menor variação desse tempo na vida dos indivíduos organiza-se e estrutura-se de
acordo com padrões assimilados sobre como se deve dispor o tempo para as diversas atividades, além de
como o sujeito valora o sentido do tempo cotidiano para si. Desta maneira, as diferentes formas de
sentir, pensar, agir e estabelecer o tempo seguem padrões culturais que se refletem na ação do sujeito.
[...]
O tempo livre e o ócio são tomados, muitas vezes, como fazendo referência a um mesmo
fenômeno social. Não obstante, são conceitos que têm naturezas distintas. O tempo livre,
especificamente, é um conceito que remete a muitos equívocos, pois, ao referir-se ao qualificativo 'livre',
pressupõe diretamente uma alusão a um tempo de 'não-liberdade' ao qual se opõe. Tempo livre de quê?

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Poderíamos perguntar. Em realidade, a denominação de tempo livre, apesar de ser considerada desde os
antigos gregos, adquire relevo a partir de sua oposição à concepção moderna de trabalho. Essa noção de
um tempo livre do trabalho conduz a uma concepção negativa deste último, ou seja, faz sobressair o
caráter impositivo da atividade laboral. Há que reconhecer que o tempo livre, no contexto atual, é uma
referência temporal e implica uma divisão da 'unidade' do tempo que se opõe ao tempo de trabalho.
Ainda que para muitos o tempo livre seja tomado como uma atividade, ele, a diferença do ócio,
é uma referência temporal, que adquire, pelo qualificativo 'livre', uma complexidade que o faz
confundir-se com ação.
Essa concepção é importante, pois, se a partir da modernidade a ideia de tempo livre passa a ser
mais difundida, a referência anterior, mais genérica, era de ócio. Historicamente e pelo critério de
atividade, é o ócio que se opunha ao trabalho.
O tempo livre, tal como o concebemos hoje, adveio da natureza cronológica que atinge o
apogeu pós-revolução industrial. É da liberação do tempo que devia ser dedicado ao trabalho, que
emerge a noção do tempo livre. Aí estão implicadas algumas variáveis. A primeira delas é que a
liberdade, tomada como exercício temporal, não podia ser exercida no trabalho, pelo menos na
concepção de trabalho industrial, uma vez que a organização produtiva pressupunha uma sincronização,
que ainda não havia sido experimentada de forma generalizada em outros momentos da história. A
segunda é que a liberdade de constituir-se como sujeito estava limitada pelo processo de alienação
imposto pela produção capitalista. Como destaca Bacal (2003), o tempo livre surge da liberação de
parcelas de tempo do trabalho, quando poderiam ser desenvolvidas atividades relacionadas à
sobrevivência física e social do indivíduo, mas, ainda assim, atreladas à noção do trabalho.
Na Antiga Grécia, trabalho e ócio figuravam como conceitos antagônicos e com valores muito
distintos dos que se conhecem hoje. Se, hoje, a temporalidade é o recurso da cisão entre trabalho e 'nãotrabalho', ali, segundo Aristóteles, o ócio era um estado, ou seja, era uma condição de liberdade relativa
à necessidade de trabalhar. O tempo livre, a partir do seu viés industrial, dá passo também ao
surgimento da compreensão do lazer, que passa a ser concebido como uma atividade que tem sua base
ancorada na existência de um tempo livre, fomentado e reconhecido legalmente, e que poderia ser
exercido autonomamente pelos trabalhadores, tendo por base sua condição socioeconômica e seus
valores sociais.
É na articulação do lazer ao contexto da sociedade industrial, que há uma forma de 'subversão'
de valor da atividade. Se há, para alguns, uma identidade absoluta entre a noção de lazer e ócio, talvez
se instaure no elemento da autonomia o diferencial entre essas duas categorias, pelo menos na mediação
do tempo como elemento articulador. Não há no ócio qualquer conotação de atividade que persiga outro
fim. O ócio é a atividade que traz em si a própria razão do seu fim.

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)
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21) Com base no texto, pode-se afirmar
A)
B)

C)

D)

O lazer é uma necessidade pessoal e indispensável à
sobrevivência humana.
A sociedade convive, hoje, com uma convergência
necessária entre tempo livre e trabalho, embora a ideia
de tempo livre assuma um conceito de parte de tempo
que faz oposição ao trabalho.
O trabalho, em termos de importância, sobrepõe-se à
necessidade de se ter tempo disponível para o lazer,
uma vez que é perigoso deixar a mente desocupada.
Necessidades econômicas e trabalho – pela lógica do
dinheiro – estarão dissociados nestes tempos últimos.

26) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, o termo que apresenta mudança em sua
grafia está indicado na alternativa
A)
B)
C)
D)

27) Ao usar a voz passiva sintética em “se conhecem hoje”
(L.61) o articulista
A)

22) Da leitura do texto, pode-se afirmar:

B)

A)

C)

B)
C)
D)

O avanço tecnológico, pelo visto, romperá limites entre
trabalho e lazer.
O ócio e o lazer estão, inexoravelmente, associados ao
trabalho.
O lazer, na atual conjuntura social, é algo supérfluo: daí
ser eliminado da relação capital-trabalho.
O homem, mesmo com o avanço da tecnologia, não
conseguiu usufruir totalmente do tempo livre que é lhe é
disponível.

23) Analise os itens abaixo:
I.

II.

Os telefones celulares, o fax, o pager, a internet, entre
outros, são mecanismos que marcam essa busca
incessante por mais tempo,
Porém, paradoxalmente, o homem termina por
preencher esse tempo disponível com mais atividades e
afazeres.

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia de
A)
B)
C)
D)

Adição.
Ressalva.
Conclusão.
Explicação.

24) A oração “de constituir-se como sujeito” (L.56) exerce a
mesma função sintática que a expressão
A)
B)
C)
D)

“de dominância” (L.4).
“de educação” (L.27).
“do consumo” (L.28).
“de trabalho” (L.42/43).

D)

A)
B)
C)
D)

A expressão “algumas variáveis” (L.52) completa o
verbo.
Na palavra “homem” (L.24), a letra “-h” não representa
uma consoante brasileira.
O termo “ou seja” (L.41) retifica o que foi afirmado
anteriormente.
No vocábulo “hoje” (L.15), o encontro “-ho” não constitui
dígrafo.

29) Há correspondência modo-temporal entre a expressão
verbal “havia sido” (L.55) e a simples
A)
B)
C)
D)

Foi
Era
Será
Fora.

30) Ocorre predicado verbal na oração
A)
B)
C)
D)

“Essa referência de dominância está caracterizada”
(L.4).
“o lugar [...] foi ocupado pelo trabalho” (L.13).
“O tempo livre, especificamente, é um conceito”
(L.36/37).
“O ócio é a atividade” (L.72).

31) Com referência ao texto, é correto afirmar
A)
B)

A)
B)
C)
D)

C)

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS (CÓD. 119, 125, 133)

Não teve como determinar o autor da ação evidenciada
na frase.
Mostrou o fato como provável, além de dependente de
outro acontecimento.
Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é
preferível não indicar o agente da ação verbal.
Ficou dispensado de identificar o agente da ação
destacada.

28) Com referência ao texto, é correto afirmar:

25) A forma verbal “instaure” (L.70) indica uma ação
Concluída.
Habitual.
Momentânea.
Hipotética.

“ideia” (L.47)
“têm” (L.36).
“quê” (L.38).
“quantificar” (L.17).

D)

A expressão “uma mercadoria” (L.18) tem função de
objeto direto.
Os vocábulos “que” e “que”, em “que parece crucial“
(L.9) e “em que hoje vivemos.” (L.15), do ponto de vista
morfossintático, são equivalentes.
A expressão verbal “ocuparia” (L.12) indica uma ação
realizável no futuro.
“forma”, em “há uma forma” (L.68), muda de função
sintática se houver a substituição do verbo haver por
sua correspondente existir.
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32) Sobre os elementos linguísticos presentes no texto, é

38) Passando-se a oração “a ideia de tempo livre passa a

correto o que se afirma em
A)
B)
C)
D)

“Não obstante” (L.36) exprime ideia de oposição.
“a”, em “o tempo que a demarca” (L.13/14), determina o
termo “atividade“ (L.13).
“se”, em “o homem contemporâneo se vê” (L.24), tem
função apassivadora.
“como”, em “tal como afirma a sociologia do tempo” (L.6)
exprime ideia comparativa.

33) O verbo é o núcleo da informação em
A)
B)
C)
D)

“..., por ser a atividade laboral o elemento” (L.5).
“...que se torna uma mercadoria” (L.18).
“Os telefones celulares, o fax, o pager, a internet, entre
outros, são mecanismos” (L.21).
“a liberdade [...] não podia ser exercida no trabalho”
(L.52/53).

ser mais difundida” (L.47/48) para voz ativa, a forma
verbal correspondente a “passa a ser difundida” é
A)

“passa a difundir.

B)

“passavam a difundir.

C)

“passam a difundir”.

D)

“passarão a difundir.

AS QUESTÕES 39 E 40 RELACIONADAS AO TEXTO
II E III
TEXTO II
BUCÓLICA NOSTÁLGICA
Ao entardecer no mato, a casa entre
bananeiras, pés de manjericão e cravo-santo,

34) A oração que foi introduzida por um termo que conota
conformidade é
A)
B)
C)
D)

“...como se deve dispor o tempo” (L.31).
“...como o sujeito valora o sentido do tempo cotidiano
para si” (L.32).
“Como destaca Bacal (2003),” (L.57).
“como o concebemos hoje” (L.50).

35) Sobre o vocábulo “que”, nas orações a seguir, é correto
o que se afirma na alternativa
A)
B)
C)

D)

Em “...que o tempo livre” (L.42), vale por uma conjunção
adverbial.
Em “Há que reconhecer” (L.42), é uma preposição.
Em “...que tem sua base ancorada na existência de um
tempo livre” (L.64/65), introduz uma oração com valor
substantivo.
Em “que há uma forma de 'subversão' de valor da
atividade” (L.68/69), tem valor restritivo.

36) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,

A)
B)
C)
D)

na porta da rua, sentados no fogão, ou aí mesmo,
rápidos como se fossem ao Êxodo, comem
feijão com arroz taioba ora-pra-nobis
Muitas vezes abóbora.
Depois, café na canequinha e pito.
O que um homem precisa pra falar,
entre enxada e sono.: Louvado seja Deus!
PRADO, Adélia. Bucólica Nostálgica. Bagagens. Rio de
Janeiro: Imago, 1976. p. 54.
TEXTO III
CIDADEZINHA QUALQUER
Casas entre bananeiras mulheres
entre laranjeiras pomar amo/ cantar.
Um homem vai devagar.

em

Um cachorro vai devagar.

“precisam” (L.14) e “longo” (L.3).
“caos” (L.24) e “contexto” (L.2).
“realidade” (L.39) e “Essa” (L.4).
“sociedade” (L.28) e “essas” (L.70).

Um burro vai devagar.

37) A base primária de formação da palavra “trabalhadores,”
(L.66) é um
A)
B)
C)
D)

aparece dourada. Dentro dela, agachados,

Devagar.., as janelas olham.
Êta vida besta, meu Deus..
ANDRADE, Carlos Drumnond de. Cidadezinha qualquer Reunião:
10 livros de poesia Rio de Janeiro José Olympio 197f1. p 17

Adjetivo
Advérbio
Substantivo.
Verbo
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39) Os textos II e III apresentam em comum
A) um enfoque crítico da vida interiorana.
B) a recusa de um cotidiano marcado pela ausência de
novidades.
C) a defesa de uma vida perfeita em sua simplicidade.
D) a apreensão subjetiva de uma realidade imediata.
40) Comparando-se os textos II e III pode-se afirmar
A) Os aspectos de linguagem distanciam os dois textos,
pois enquanto no II se nota uma linguagem formal,
articulada através de um jogo antitético, no III, observa
se a presença marcante do coloquialismo e a ruptura
com padrões estéticos.
B) O texto II dialoga com a poesia, drummoniana,
estabelecendo com ela uma relação de divergência no
enfoque do real apreendido.
C) A forma como a realidade objetiva é apresentada nos
dois textos determina-lhes o caráter documental.
D) Ambos evidenciam o estar no mundo como sinônimo de
comunhão com as coisas.
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