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1(ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO- DETRAN/MT – 2015) Um projeto curricular 

que inclui proposições de educação para o trânsito requer entendimento de que a 

intersetorialidade e a interdisciplinaridade são princípios fundamentais para análises 

sobre trânsito, prevenção de acidentes e mobilidade humana. Em relação à concepção 

de interdisciplinaridade defendida em documentos que tratam dessa educação, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   

 

(    ) Um programa de educação para o trânsito precisa ser assumido como uma 

proposta que envolve diversas áreas do conhecimento para abordar questões como a 

ética, a cidadania, o meio  ambiente, o valor à vida, o respeito às pessoas, o convívio 

social e a observância das regras sociais.  

(   ) Os projetos, programas e ações educativas para o trânsito, quando desenvolvidos 

de forma dissociada, não geram resultados efetivos, pois os educadores tendem a não 

dialogar entre si, tornando a prática pedagógica um monólogo que se mantém 

distante das proposições da interdisciplinaridade.  

(   ) As práticas pedagógicas interdisciplinares devem ser ancoradas na visão cartesiana 

que deu base à revolução científica ocorrida no contexto do Renascimento, a qual 

exerceu influências sobre a organização administrativa e pedagógica da escola.  

(   ) A interdisciplinaridade deve ser concebida como um eficiente método de ensino, 

uma vez que estabelece procedimentos técnicos que podem ser generalizados para 

qualquer contexto social, facilitando o trabalho dos educadores.   

 

Assinale a sequência correta.  

(A) F, F, V, V  

(B) V, F, V, F  

(C) F, V, F, V  

(D) V, V, F, F 

 

Grau de Dificuldade: Intermediária  

 

Alternativa A. INCORRETA. A interdisciplinaridade consegue unir e fazer relações das 

disciplinas que estavam sendo trabalhadas de forma separadas e dissociadas. Assim, 

com a interdisciplinaridade o diálogo significativo passou a ser o objetivo da mudança 

curricular.  

Alternativa B. INCORRETA. As práticas pedagógicas interdisciplinares são apoiadas na 

proposta de educação comprometida com a cidadania, ou seja, na intenção de intervir 

na sociedade para transformá-la.   

Alternativa C. INCORRETA. A ética e a cidadania devem ser temas inseridos em todas 

as disciplinas de forma interdisciplinar e transdisciplinar a fim de contribuir para 

construção de saberes e valores sociais.  
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Alternativa D. CORRETA. A transversalidade e a interdisciplinaridade são abordadas 

como meios de trabalhar o conhecimento na busca da reintegração de procedimentos 

acadêmicos, que ficaram isolados uns dos outros pelo método disciplinar. Ou seja, a 

transversalidade e interdisciplinaridade diz respeito a integração dos conteúdos em 

todas as áreas do conhecimento.  

 

 

2(ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO- DETRAN/MT – 2015) Segundo as diretrizes 

curriculares nacionais para a educação básica (Resolução CNE N.º 4, de julho de 2010), 

uma escola de qualidade social, que compreende o seu projeto pedagógico e a 

necessidade de formação para a conquista da cidadania discente, adota como 

centralidade o estudante e a aprendizagem.  

Esse princípio NÃO requer:  

 

(A) Consideração sobre a inclusão, valorização das diferenças e o atendimento à 

pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações 

de cada comunidade.  

(B) Revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos 

educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela.  

(C) Compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como 

espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e 

acessibilidade.  

(D) Foco na avaliação das aprendizagens como instrumento de nivelamento e 

progressão dos estudantes. 

 

Grau de Dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A. INCORRETA. De acordo com a Resolução CNE N.º 4, de julho de 2010, 

deve-se considerar que a escola de qualidade no que diz respeito a inclusão, a valorize 

das diferenças e o atenda à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e 

respeitando as várias manifestações de cada comunidade.  

Alternativa B. INCORRETA. O inciso I do Art. 9º afirma que a escola de qualidade social 

adote como centralidade o estudante e a aprendizagem deve atender como critério, a 

revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos 

educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela.  

Alternativa C. INCORRETA. A escola como centralidade, o estudante e a aprendizagem 

devem ter compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida 

como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua 

utilização e acessibilidade.  
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Alternativa D. CORRETA. O inciso III do Art. 9º confirma que o foco deverá ser no 

projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das 

aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. 

 

3(PEDAGOGIA – DETRAN MT 2015 – UFMT) No que diz respeito ao uso das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nas práticas pedagógicas 

fundamentadas nas teorias críticas, é INCORRETO afirmar:  

(A) As TIC precisam ser consideradas como produtos da atividade humana, 

historicamente construídas, portanto como artefatos sociais e culturais que expressam 

relações de poder, intenções e interesses diversos.  

(B) A mediação tecnológica é adotada com o objetivo primeiro de estabelecer relações 

intrínsecas entre educação e preparação para o mundo do trabalho, observando, 

sobretudo, a lógica da competitividade instaurada no mundo globalizado.  

(C) Os ambientes interativos (como chats e grupos de discussão on-line) mostram-se 

como recursos potenciais nas relações educacionais.  

(D) No mundo marcado pela tecnologia, a escola necessita fazer uso das TIC não 

apenas para democratizar o acesso a elas como também para favorecer a 

compreensão das potencialidades da educação. 

Grau de Dificuldade: Intermediário  

 

ALTERNATIVA A: CORRETA Toda e qualquer tecnologia é resultado de relações sociais 

de produção que se estabelecem na sociedade. Portanto, ela é um modo de produção, 

uma totalidade de dispositivos e invenções que fazem parte de uma sociedade. Ela não 

é neutra, haja vista que incorpora valores da sociedade industrial e, por isso, resulta 

num veículo de dominação cultural, controle social e concentração do poder industrial. 

A tecnologia está sujeita ao conflito histórico entre os detentores dos meios de 

produção na sociedade capitalista e a mão de obra assalariada. Assim, ela organiza, 

perpetua ou modifica as relações sociais através da manifestação do pensamento e 

dos padrões de comportamento dominantes, nela expressos.  

ALTERNATIVA B: INCORRETA Apesar de a mediação tecnológica ser, por vezes, 

adotada com o objetivo primeiro de estabelecer relações intrínsecas entre educação e 

preparação para o mundo do trabalho, este não é seu objetivo primeiro. Sua utilização 

no contexto educacional visa ao desenvolvimento do potencial cognitivo dos alunos e 

se dá num ambiente em condições favoráveis, para que os mesmos desenvolvam 

projetos individuais, participem de discussões, interajam com os colegas e professores, 

seja incentivado para o trabalho independente e cooperativo de modo a sistematizar 
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as informações para criar conhecimento de forma significativa e crítica. Dessa forma, o 

uso das tecnologias com fins mercadológicos sai de cena e se dá lugar a intenção de 

ser uma ferramenta que possibilite a construção de um projeto condizente com a 

realidade.  

ALTERNATIVA C: CORRETA Os ambientes interativos permitem interações síncronas e 

assíncronas, ou seja, oferecem condições para que discussões, bate-papos ou outras 

formas de interação aconteçam em tempo real ou não. Através desses ambientes os 

sujeitos se conhecem, modificam-se uns aos outros, debatem diferentes temas, 

negociam as interações, criando às vezes regras próprias. Esses espaços possibilitam 

diálogos intensos para a aproximação dos interagentes sem que haja proximidade 

física.  

ALTERNATIVA D: CORRETA O grande desafio do uso das tecnologias na educação é 

fazer com que as mesmas promovam melhorias na qualidade do ensino e não sejam 

apenas bens produzidos socialmente e que precisam ser democratizados na escola. O 

que se espera é que as tecnologias da informação e da comunicação sejam capazes de 

facilitar o desenvolvimento das competências necessárias para a emancipação dos 

sujeitos na atual sociedade do conhecimento. Portanto, quando são utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem as tecnologias não são apenas recursos em 

potencial para a aprendizagem, mas uma ferramenta cada vez mais importante para a 

vida.  

 

4(PEDAGOGIA – DETRAN MT 2015 – UFMT) O expressivo desenvolvimento das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) ocorrido nas últimas décadas 

potencializou a Educação a Distância (EAD). Em relação a essa temática, marque V para 

as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(  ) O uso das TIC na educação foi previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 exclusivamente para a modalidade a distância, uma vez que a 

educação presencial fundamenta-se no diálogo e na interação direta entre os atores 

envolvidos no processo educativo.  

( ) A EAD altera os conceitos de espaço e tempo historicamente adotados pelas escolas 

e universidades, pois permite intercomunicação síncrona e assíncrona entre 

educadores e educandos posicionados em diferentes contextos geográficos e culturais. 

 ( ) A educação a distância é potencializada pela integração de várias mídias que 

podem ser acessadas tanto em tempo real como no horário favorável a cada educador 

e educando.  
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( ) O professor que atua na EAD precisa estar atento ao ritmo de cada aluno, às suas 

formas pessoais de navegação. Na condição de docente não impõe; acompanha, 

sugere, incentiva, questiona, aprende junto com o aluno. 

 Assinale a sequência correta.  

(A) V, F, V, F  

(B) V, V, F, F  

(C) F, V, V, V  

(D) F, F, F, V 

 

Grau de Dificuldade: Intermediário  

DICA DO AUTOR: A alternativa que merece maior atenção é a letra A, devido à 

necessidade de conhecimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 

9494/96. 

ALTERNATIVA A: INCORRETA É possível observar na referida Lei que o uso das 

tecnologias aparece em diferentes artigos, tanto como conteúdo curricular quanto 

como recurso didático e não apenas quando se refere à modalidade de Educação a 

Distância. Ao se referir ao Ensino Fundamental a Lei, em seu Art. 32º, inciso II, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante, dentre outras coisas, à compreensão 

do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade. Quando trata do Ensino Médio destaca, no Inciso 

IV do Art. 35º, que este terá, dentre outras, a finalidade de favorecer a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 

teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Quando trata do currículo do Ensino 

Médio, em seu Art. 36º, Inciso I, ressalta que o mesmo deverá destacar a educação 

tecnológica básica. Se referindo à Educação Profissional, a Lei em seu Art. 39º, 

menciona que a mesma deve acontecer integrada às diferentes formas de educação, 

ao trabalho, à ciência e à tecnologia. E ao abordar a Educação Superior, destaca que 

sua finalidade, dentre outras, conforme consta em seu Art. 43º, é incentivar o trabalho 

de pesquisa e investigação científica, com vistas ao desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia e da criação e difusão da cultura, como modo de desenvolvimento do 

entendimento do homem e do meio em que vive. 

ALTERNATIVA B: CORRETA A tecnologia com seus recursos digitais possibilita a 

diminuição das distâncias, a flexibilidade e a adaptação às exigências atuais 

promovendo a interação social do indivíduo. A educação à distância oferece dois 

recursos distintos de ensino:   

Síncrono, que se dá quando os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem 

(professor/tutor e aluno) se comunicam em tempo real via web, através de telefone, 
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chat, videoconferência, webconferência, dentre outros recursos, podendo discutir, 

perguntar, interagir simultaneamente.   

Assíncrono, acontece quando os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem 

(professor/tutor e aluno), não estão na sala de aula ou conectados em tempo real. A 

participação acontece quando os alunos se inscrevem, participam e terminam quando 

querem. Necessariamente não se tem a presença do professor/tutor naquele 

momento. Seu retorno para o aluno, tirando dúvidas, respondendo questões e 

participando de outras formas, acontece em momentos diferentes do tempo daquele.  

ALTERNATIVA C: CORRETA As mídias interativas são utilizadas para facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem e potencializar a colaboração e interação entre os 

interagentes participantes de um curso à distância independendo de tempo e lugar. 

Dentre elas, pode-se citar: e-mail, fórum ou lista de discussão, Webblogs ou Blogs, FTP, 

Chat, videoconferência, audioconferência e teleconferência.  

ALTERNATIVA D: CORRETA Na educação a distância evidencia-se o papel do 

professor/tutor como alguém que estimule e motive os alunos para a aprendizagem 

através do gerenciamento do seu tempo e seu ritmo de aprendizagem. O seu desafio é 

promover a participação, a comunicação, a interação e o confronto de ideias, ou seja, 

ele atua como mediador dos processos de ensino e de aprendizagem. Além disso, é de 

sua responsabilidade também criar um ambiente que, através do uso das tecnologias, 

minimize as distâncias dando segurança ao aluno para se envolver no processo de 

busca do conhecimento e possibilite a construção coletiva do conhecimento, a 

transgressão de receitas prontas e acabadas contribuindo para a construção de novos 

saberes e novos olhares sobre a realidade. 

5(CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN/MT – 2015 – ANALISTA DO SERVIÇO DE 

TRÂNSITO – PEDAGOGO) Depreende-se da leitura que a teoria em questão foi 

formulada por: 

 

( a ) Jean Piaget 

( b ) Carl Rogers 

( c ) Ivan Pavlov 

(d ) Paulo Freire 

 

Grau de Dificuldade: Fácil  
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ALTERNATIVA A. CORRETA. Piaget, biólogo, buscava compreender como os indivíduos 

aprendiam. Propulsor da Epistemologia Genética, Piaget dizia que o indivíduo passa 

por quatro fases de desenvolvimento: sensório-motor, pré-operatório, operatório 

concreto e operatório formal. Considerava que para a aprendizagem acontecer o 

sujeito passava cognitivamente pelo processo de equilibração, assimilação e 

acomodação. A partir de uma nova situação de aprendizagem estes processos se 

repetiam. 

ALTERNATIVA B. INCORRETA. Carl Ransom Rogers, psicólogo estadunidense tinha 

como linha teórica a “Abordagem Centrada na Pessoa” que compreendia que cada 

pessoa tinha possibilidades de mudanças, além da importância da experiência 

subjetiva e pré-reflexiva. 

ALTERNATIVA C. INCORRETA. Ivan Pavlov discutia sobre o condicionamento do sujeito 

no seu processo de aprendizagem, sua teoria estava baseada nos princípios do 

Behaviorismo. 

ALTERNATIVA D. INCORRETA. Paulo Freire filósofo e pedagogo brasileiro tinha como 

abordagem o sociocultural. Paulo Freire preocupava-se com a alfabetização de adultos, 

principalmente das classes menos desfavorecidas. 

 

6(CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN/MT – 2015 - ANALISTA DO SERVIÇO DE 

TRÂNSITO – PEDAGOGO) 

Um educador que fundamenta sua prática na referida teoria de aprendizagem tende a 

adotar perspectivas pedagógicas caracterizadas como: 

( a ) Behavioristas 

( b ) Tradicionais 

( c ) Construtivistas 

( d ) Dialéticas  

Grau de Dificuldade: Intermediário  

 

ALTERNATIVA A. INCORRETA. A concepção Behaviorista defendia a ideia do estímulo-

resposta, o indivíduo para aprender necessitava ser condicionado para tal. 

ALTERNATIVA B. INCORRETA. Na teoria tradicional o foco está no professor, no ensino 

e não o processo de aprendizagem do sujeito. 
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ALTERNATIVA C. CORRETA. Esta concepção foca o processo de aprendizagem no 

sujeito, este é o construtor do seu conhecimento. 

ALTERNATIVA D. INCORRETA. As teorias dialéticas acreditam que o conhecimento não 

é inato nem criado pelo sujeito, mas adquirido por meio de suas experiências e 

relações com o outro e com o meio. 

 

7(PEDAGOGO - PREFEITURA DE CUIABÁ – 2014 – FGV) As opções a seguir apresentam 

características do Sistema Nacional de Avaliação, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Em 2005, o SAEB passou a ser composto pela Avaliação do Rendimento Escolar 

(ANRESC/Prova Brasil) e pela Avaliação Nacional de Educação Básica (ANEB). 

(B) A Prova Brasil passou a ser aplicada para todas as escolas públicas com mais de 20 

alunos, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente federativo. 

(C) A ANEB é amostral e dela participam as escolas privadas e as públicas. 

(D) A Avaliação Nacional da Alfabetização é uma avaliação censitária envolvendo os 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. 

(E) A Prova Brasil avalia os alunos em Matemática, Língua Portuguesa, Ciências e 

História. 

 

Grau de Dificuldade: Intermediário  

 

ALTERNATIVA A – INCORRETA – Esta alternativa é correta, pois o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica, de acordo com a Portaria n.º 931, de 21 de março de 2005, é 

composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica e pela Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar. 

ALTERNATIVA B – INCORRETA – Alternativa está correta. A Prova Brasil é aplicada em 

escolas públicas que tenham no mínimo 20 estudantes matriculados no quinto e no 

nono anos do ensino fundamental. Os resultados são publicados por escola/ município 

e por estados. 

ALTERNATIVA C – INCORRETA – A alternativa está correta. A Aneb “[...] abrange, de 

maneira amostral, alunos das redes públicas e privadas do país, em áreas urbanas e 

rurais, matriculados na 4ª série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental e no 3º 

ano do Ensino Médio, tendo como principal objetivo avaliar a qualidade, a equidade e 

a eficiência da educação brasileira” (INEP) 
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ALTERNATIVA D – INCORRETA – A alternativa está correta e trata na ANA – Avaliação 

Nacional da Alfabetização, que objetiva avaliar o nível de alfabetização e letramento 

em Linguagem e Matemática, além das condições de oferta do Ciclo de Alfabetização 

das redes públicas.  

ALTERNATIVA E – CORRETA – Esta alternativa é a incorreta, pois a Prova Brasil 

examina os alunos em Língua Portuguesa e Matemática. 

 

Banca IBFC 

8(ANALISTA DE GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR- MG- IBFC-2015) Evidenciar o caráter 

interdisciplinar do componente curricular possibilita o desenvolvimento das 

habilidades de forma coletiva na escola. Os instrumentos de registro dos resultados 

obtidos pelos alunos nas atividades de seu componente curricular, desenvolvidos nos 

projetos interdisciplinares, promovem a avaliação contínua e, caso necessário, 

redirecionam as __________________________.  

Assinale a alternativa que complete de maneira fidedigna a lacuna: 

 

a) Habilidades de aprendizagem.  

b) Práticas pedagógicas.  

c) Metodologias planejadas.  

d) Competências curriculares. 

 

Grau de Dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A. INCORRETA. As habilidades de aprendizagem são constitutivas no 

desenvolvimento dos aprendizes que podem ser ampliadas ou minimizadas de acordo 

com os estímulos oferecidos.   

Alternativa B. CORRETA. Já dizia Paulo Freire, que é pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Por isso, o autor 

defendia a ideia de ação-reflexão- ação.  

Alternativa C. INCORRETA. As metodologias planejadas são estratégias utilizadas na 

prática do professor, então, se são repensadas as práticas, as metodologias ou 

estratégias são reorganizadas a fim de uma nova prática pedagógica.  

Alternativa D. INCORRETA. O componente curricular tem a precisão de ter objetivos 

claros e bem definidos que atendam a organização e desenvolvimento do mesmo.   

 

9(ANALISTA DE GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR- MG- IBFC-2015) As áreas de 

conhecimento na organização curricular devem expressar o potencial de aglutinação, 

integração e interlocução de campos de saber, ampliando o diálogo entre os currículos 

e seus respectivos professores, com consequências perceptíveis pelos educandos e 



 

 11 

transformadoras da cultura escolar rígida e fragmentada. Trata-se de um tipo de 

organização que tem a interdisciplinaridade como princípio e que, por sua vez, não é 

um processo interno somente às respectivas áreas, mas também entre os 

_______________________ de outras áreas.  

 

Assinale a alternativa que complete de maneira fidedigna a lacuna:  

 

a) Desafios de aprendizagem  

b) Campos científicos  

c) Componentes curriculares  

d) Conceitos de ensino 

 

Grau de Dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A. INCORRETA. A interdisciplinaridade esforça os professores em integrar 

os conteúdos da história com os da geografia, os de química com os de biologia, ou 

mais do que isso, em integrar com certo entusiasmo no início do empreendimento, os 

programas de todas as disciplinas e atividades que compõem o currículo de 

determinado nível de ensino, constatando, porém, que, nessa perspectiva não 

conseguem avançar muito mais (BOCHNIAK, p. 21, 1998). 

Alternativa B. INCORRETA. A interdisciplinaridade deve além de relacionar os campos 

científicos, trabalhar acima de tudo com os temas que refletem diretamente na vida 

em sociedade, ou seja, em prol do desenvolvimento dos aspectos político 

administrativos do ensino e da pesquisa.  

Alternativa C. CORRETA. Os Parâmetros Curriculares Nacionais defendem que a 

interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. 

Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou fatores que 

intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a 

constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de significados e registro 

sistemático dos resultados. (1999, p. 89).  

Alternativa D. INCORRETA. Segundo Fazenda (1993), o pensar interdisciplinar parte da 

premissa de que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, 

pois, o diálogo com outras formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar por 

elas.  

 

10(ANALISTA DE GESTÃO DA POLÍCIA MILITAR- MG- IBFC-2015) A abordagem da 

história e cultura afro-brasileira, como conteúdo curricular da Educação Básica, implica 

no enfretamento de inúmeros desafios, dos pontos de vista político-social 

e teórico-conceitual. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir e assinale a 

alternativa INCORRETA.  
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a) Apresentar um conteúdo de fortes significações político sociais no contexto da 

sociedade brasileira, marcada por disputas e conflitos, por opressões e desigualdades 

que, historicamente, têm reservado aos afrodescendentes e às suas histórias e 

culturas, um lugar de subalternidade e de desqualificação.  

b) O desafio está em desenvolver um trabalho pedagógico em torno da história e 

cultura afro-brasileira, considerando que essa proposta requer muito mais do que 

introduzir novos conteúdos nos programas escolares.  

c) Trata-se de uma oportunidade ímpar para se propor reflexões e para construção de 

novas compreensões sobre a nossa história e cultura e na desconstrução de algumas 

narrativas históricas que nos acostumamos a ouvir na escola e nos meios de 

comunicação em diferentes espaços de aprendizagem e de convivência social.  

d) Pensar que os momentos históricos foram marcados por pontos de vista 

interpretativo de cada época, por interesses de diferentes grupos sociais e por 

perspectivas analíticas inacabadas do presente. 

 

Grau de Dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A. INCORRETA. O § 2º da Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004, afirma 

que o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana tem por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 

bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.  

Alternativa B. INCORRETA. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africanas 

constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, 

execução e avaliação da Educação, e têm por meta, promover a educação de cidadãos 

atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, 

buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 

Alternativa C. INCORRETA. § 1° da Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004, defende 

que a Educação das Relações Étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção 

de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos 

quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 

objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de 

identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. 

Alternativa D. CORRETA. A Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2004, em seu Art. 4° 

afirma que os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de 

comunicação com grupos do Movimento Negro, grupos culturais negros, instituições 

formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de 

Estudos Afro-Brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências 

para planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino.  
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Práticas Culturais de Leitura na Educação Infantil 

 

 

11(UFJF/MG –  UFJF COPESE – 2016) Conforme Solé (2007), para o ensino correto de 

estratégias de compreensão leitora, é preciso considerar que:  

 

[A] é muito difícil apresentar a leitura como uma atividade que as crianças possam 

compreender e compartilhar.  

[B] a leitura é uma atividade competitiva por meio da qual se ganham prêmios ou se 

sofrem sanções.  

[C] as situações em que se “trabalha” a leitura e as situações em que simplesmente “se 

lê” são distintas do ponto de vista do ensino.  

[D] didaticamente, a leitura silenciosa, sem a participação do professor, é a forma de 

proporcionar ao aluno uma atividade que lhe dê prazer.  

[E] ler é uma atividade voluntária e prazerosa, por isso professor e alunos devem estar 

motivados para ensinar e aprender. 

 

Grau de Dificuldade: Fácil 

 

Alternativa A: INCORRETA. Não pode ser verdadeira porque a leitura não é uma 

atividade difícil de ser compartilhada.  

Alternativa B: INCORRETA. Porque a leitura não é (e nem pode ser) uma atividade 

competitiva, atrelada a premiações/ sanções.  

Alternativa C: INCORRETA. Não pode ser verdadeira porque as situações em que se 

“trabalha” a leitura e as situações em que simplesmente “se lê” NÃO são distintas (do 

ponto de vista do ensino).  

Alternativa D: INCORRETA. Por afirmar que (apenas) a leitura silenciosa é a forma de 

proporcionar ao aluno o prazer de ler; sabemos que outras formas de ler podem 

proporcionar a mesma sensação. 
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Alternativa E: CORRETA. Pois, professores e alunos precisam estar motivados para 

ensinar/aprender a ler.  

 

12(UFJF/MG – UFJF COPESE – 2016) Leia as informações e a tirinha abaixo:  

 

Atualmente há ainda um número bastante significativo de brasileiros que vivem o 

drama do analfabetismo; estima-se um contingente de 16 milhões de pessoas com 

mais de 15 anos. Além disso, o próprio Ministério da Educação inclui 

aproximadamente 50% da população no grupo dos analfabetos funcionais, isto é, 

pessoas com competências não efetivas e insuficientes para as necessidades e 

imposições de uma sociedade letrada. 
Disponível em: <http://www.revista.vestibular.uerj.br>. Acesso em: 17mar. 2016. 

 

Podemos definir alfabetização e letramento, respectivamente, como:  

 

[A] a capacidade de o indivíduo ler um texto completamente e a capacidade de 

responder a questões sobre o texto lido.  

[B] a aquisição das habilidades básicas de leitura e de escrita e o exercício de práticas 

sociais de leitura e de escrita.  

[C] a aprendizagem do sistema de escrita e a capacidade de juntar as letras 

corretamente ao formar palavras.  

[D] a apropriação da tecnologia da escrita e a leitura e a interpretação de textos 

literários.  

[E] a apropriação da tecnologia da escrita e a utilização, pelo professor, de diferentes 

tipos de letras na alfabetização.  

 

Grau de Dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A: INCORRETA. É falsa por condicionar o letramento à capacidade do 

indivíduo de responder questões sobre um determinado texto.  

Alternativa B: CORRETA. Pois compreende-se a alfabetização como processo de 

aquisição de habilidades básicas de leitura e escrita, e o letramento como o exercício 

competente de práticas sociais de leitura e escrita.  

Alternativa C: INCORRETA. Porque define letramento como capacidade de juntar 

letras para formar palavras.  

Alternativa D: INCORRETA. Porque atrela o letramento à capacidade de interpretar 

textos literários (apenas).  

Alternativa E: INCORRETA. Por afirmar que o processo de letramento é desenvolvido 

pelo professor, apresentando diferentes tipos de letras na alfabetização. 
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História da Educação Infantil 

 

 
13(PREF. CRISTALIA/MG – COTEC UNIMONTES – 2015) Quando tratam da identidade 
de gênero, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil assim 
orientam: “No que concerne à identidade de gênero, a atitude básica é transmitir, por 
meio de ações e encaminhamentos, valores de igualdade e respeito entre as pessoas 
de sexos diferentes e permitir que a criança brinque com as possibilidades 
relacionadas tanto ao papel de homem como ao da mulher. ” Observadas essas 
orientações, os educadores devem estar atentos: 
 
[A] Para assegurar a concepção de que homem não chora e que mulher não briga. 
[B] Para que não sejam reproduzidos, nas relações com as crianças, padrões 
estereotipados quanto aos papéis do homem e da mulher, como, por exemplo, que à 
mulher cabe cuidar da casa e dos filhos e que ao homem cabe o sustento da família e a 
tomada de decisões. 
[C] Para manter os estereótipos que surgem entre as próprias crianças, fruto do meio 
em que vivem. 
[D] Para incentivar a divisão entre meninos e meninas nas salas de aula e nas 
brincadeiras. 
 
Grau de Dificuldade: Fácil  
 
Alternativa A: INCORRETA. Pois não condiz com a concepção que as pessoas são 
formadas por emoções, cabendo expressar-se diante das situações que são 
vivenciadas durante o espaço escolar. Diante da situação supracitada, os educadores 
devem estar atentos a realizar uma mediação que não se firme em diálogos 
preconceituosos ou intolerantes. 
Alternativa B: CORRETA. A escola como um espaço social, deve mediar através de um 
olhar cuidadoso e respeitoso, as relações que acontecem frente aos papeis de homem 
e mulher, divergindo de um padrão errôneo, porém construído na sociedade.  
Alternativa C: INCORRETA. Pois os educadores devem estar atentos às expressões 
comunicativas das crianças, verbais e não verbais, nas quais explanam as suas formas 
de se relacionar com o outro. Dessa maneira, situações e pontualidades com 
expressões pejorativas, discriminatórias, que atinjam a face ética e moral, devem ser 
cuidadas e não mantidas para uma construção de identidade sadia. 
Alternativa D: INCORRETA. Pois a escola não deve ser vista como um lócus de 
segregação, principalmente de gênero. Juntos, meninos e meninas devem crescer e se 
desenvolver diante das diferenças, se construindo como cidadãos críticos, reflexivos, 
divergindo de rótulos impregnados na sociedade acerca das relações entre eles.  
 
14(PREF. JABOATÃO/PE – AOCP – 2015) No artigo 5º das Diretrizes Curriculares 
Nacionais Para a Educação Infantil, afirma-se: “A Educação Infantil é a primeira etapa 
da Educação Básica”. Segundo a LDBEN 9.394/96, devidamente atualizada, a Educação 
Infantil compreende o ensino de 
 
[A] 0 a 3 anos. 
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[B] 0 a 4 anos. 
[C] 0 a 5 anos. 
[D] 0 a 6 anos. 
[E] 0 a 2 anos. 
 
Grau de Dificuldade: Fácil 
 
Alternativas A, B, D e E: INCORRETAS. Por não condizer com o documento 
supracitado. 
Alternativa C: CORRETA. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 
Educação Infantil compreende a primeira etapa da Educação Básica, englobando 
crianças de 0 a 5 anos de idade. Eis a form completa no artigo 29: “A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade.”  

 

 

Práticas Psicomotoras e Alfabetização 

 

15(PREF. UMUARAMA/PR – PUC/PR – 2015) A organização dos espaços e dos 

materiais se constitui em um instrumento fundamental para a prática educativa com 

crianças pequenas. Sobre este tema, que tem sido foco de importantes debates entre 

educadores e pesquisadores de Educação Infantil, é correto afirmar que:  

 

[A] O espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários devem 

ser vistos como elementos passivos do processo educacional.  

[B] A melhoria da ação educativa depende exclusivamente da organização do espaço 

físico, estando condicionada ao uso que fazem dele os professores junto às crianças 

com as quais trabalham.  

[C] As crianças de zero a um ano de idade não necessitam de um espaço especialmente 

preparado, pois precisam de liberdade, onde possam engatinhar, ensaiar os primeiros 

passos, brincar, interagir com outras crianças, repousar quando sentirem necessidade.  

[D] O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as 

crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem.  

[E] Os materiais constituem um instrumento importante, porém, somente para a 

socialização da criança, não exercendo contribuição significativa para o 

desenvolvimento cognitivo.  
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Grau de Dificuldade: Intermediária 

 

Alternativa A: INCORRETA. O espaço físico e os demais elementos que compõem a 

sala de aula são de fundamental importância para o desenvolvimento da criança na 

educação infantil, pois é ali que ela estabelece sua relação com o mundo e as pessoas. 

Alternativa B: INCORRETA. A melhoria da ação educativa envolve bem mais que a 

organização do espaço físico da sala de aula, embora se deva considerar os arranjos 

deste espaço para o estabelecimento das relações, que também, dentre outros, 

comportam valor para a melhoria da educação. 

Alternativa C: INCORRETA. As crianças de 0 a 1 ano também precisam de um espaço 

especialmente organizado com vistas ao seu desenvolvimento. Preparar este espaço 

significa organiza-lo de forma a favorecer a interação das crianças e o seu 

desenvolvimento. 

Alternativa D: CORRETA. O espaço na educação infantil deve ser organizado de forma 

a favorecer o desenvolvimento da autonomia da criança, de sua aprendizagem e de 

seu desenvolvimento, conforme afimado nesta alternativa. 

Alternativa E: INCORRETA. Os espaços de um modo geral, assim como os materiais da 

sala de aula, podem contribuir grandemente para a socialização, para o 

desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança. 

 

16(FUNDAÇÃO CASA – CETRO – 2014) O processo de ensino e aprendizagem está 

associado às relações interpessoais. É na interação social que conseguimos reorganizar 

o conhecimento e as funções psicológicas. No contexto de escolarização existem 

muitas formas de interações sociais.  

Assinale a alternativa que descreve um tipo de relação que favorece o sucesso do 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

[A] O ensino-aprendizagem é uma atividade compartilhada; compete ao professor 

ensinar, ou seja, transmitir e socializar os saberes de sua disciplina e, aos alunos, 

assimilar e adquiri-los. A avaliação tem como finalidade verificar esta aprendizagem. 

[B] Educar é um ato da fala de alguém que domina informações e, por isso, tem a 

autoridade. Informação é poder. Não há como estabelecer uma relação igualitária de 

troca, pois são encontros de gerações diferentes, com informações diferentes. 
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[C] Na escola, a relação entre os indivíduos é marcada pela estrutura hierárquica, na 

qual intervém um elemento de autoridade ou de prestígio. Nesse tipo de relação, o 

indivíduo coagido deve atribuir valor às proposições daquele reconhecido e instituído 

como autoridade, mas a recíproca não é verdadeira.  

[D] Aceitar o outro, esta é a questão. A afetividade está presente em todos os 

momentos ou etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor com o 

aluno. As condições de ensino, incluindo a relação professor-aluno, devem ser 

pensadas e desenvolvidas levando-se em conta a diversidade dos aspectos envolvidos 

no processo, o outro como legítimo.  

[E] Na escola, a relação com o outro implica a aceitação da hierarquia como legítima na 

convivência. Há necessidade de se estabelecer uma relação fundada na obediência, no 

controle da turma. Trata-se de relações de poder. Em sala de aula, compete ao 

professor controlar e direcionar a relação e impedir comportamentos desajustados 

que prejudicam e comprometem a aprendizagem.  

 

Grau de Dificuldade: Intermediária 

 

Alternativa A: INCORRETA. Esta é uma opção reduzida do processo de aprendizagem e 

ensino, uma vez que as duas ações perpassam os sujeitos professor e aluno; 

compreende-se também que é estática esta posição de ensinar apenas, ou aprender 

apenas. Outro equívoco é pensar avaliação tão somente como um instrumento que 

tem a finalidade de verificar a aprendizagem, pois esta traz, em si, a possibilidade rica 

de ser um dispositivo para aprendizagem. 

Alternativa B: INCORRETA. Educar é um ato de troca e pressupõe a autorização do 

aprendente; não basta ao professor ser detentor de um saber, é necessário que haja 

entre ele e o aluno um tipo de relação respeitosa que o autorize neste lugar de mestre. 

A questão geracional não implica a impossibilidade de um dos lados desta relação 

ocupar os lugares cambiantes de quem ensina e de quem aprende. 

Alternativa C: INCORRETA. A escola ainda traz esta marca da hierarquia e o professor 

é o sujeito que está para os alunos, portanto, o que deve ocupar o lugar de autoridade. 

No entanto, este é um lugar que lhe é outorgado pelo aluno, a partir do respeito e dos 

afetos que atravessem esta relação. Neste tipo de relação, a coação implica em 

autoritarismo, jamais em autoridade.  

Alternativa D: CORRETA. No processo de aprendizagem e ensino a qualidade das 

relações interpessoais é fundante, pois é na interação social que os sujeitos 

reorganizam o conhecimento e as funções psicológicas.  
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Alternativa E: INCORRETA. Na ambiência escolar, as relações fundadas na obediência 

não produzem aprendizagem crítica; compete ao professor possibilitar uma relação de 

respeito mútuo que favoreça os processos de ensinar e de aprender. 

 

 

Português 

Para responder a próxima questão leve em consideração o texto abaixo. 

 

O fundador de Cuiabá 

  

 [...]  A exploração continuava até que numa madrugada avistou a maloca dos bravos 

coxiponés, que, vendo a inferioridade numérica da bandeira, provocaram o combate. 

[...]  

 Os paulistas deitaram-se no chão, era essa a tática usada, e responderam com uma 

descarga contra as trincheiras, que alcançou os indígenas, ouvindo-se gritos de dor, 

gritos de raiva, gritos terríveis.  

 Atrás das trincheiras mostravam-se bustos de índios, gesticulando 

extraordinariamente, num formigar humano, numa confusão indescritível, que 

permitiu aos paulistas carregarem de novo as suas armas.  O combate estava travado.  

 [...] Tiros, gritos de dor se faziam ouvir também do lado dos bandeirantes; as setas, 

atingindo o alvo, selavam com o sangue paulista o território de Cuiabá; muitos 

mordiam a terra já na ânsia da morte.  

 Os coxiponés abandonaram as trincheiras levando a vitória, que suas buzinas e 

maracas celebravam numa melodia monótona e triste e que a mata ecoou 

tristemente.  
 (Nos bastidores da História de Mato Grosso. Cuiabá: SEC-MT; Integrar: Defanti, 2012.) 

 

 

17(UFMT – 2014 – UFMT) A linguagem figurada é uma das marcas da escrita do 

historiador Rubens de Mendonça, o que dá a seu texto subjetividade. Assinale o trecho 

que NÃO traz linguagem figurada.  
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A) Atrás das trincheiras mostravam-se bustos de índios, gesticulando 

extraordinariamente, num formigar humano, numa confusão indescritível, que 

permitiu aos paulistas carregarem de novo as suas armas.  

B) Tiros, gritos de dor se faziam ouvir também do lado dos bandeirantes; as setas, 

atingindo o alvo, selavam com o sangue paulista o território de Cuiabá; muitos 

mordiam a terra já na ânsia da morte.  

C) Os paulistas deitaram-se no chão, era essa a tática usada, e responderam com uma 

descarga contra as trincheiras, que alcançou os indígenas  

D) Os coxiponés abandonaram as trincheiras levando a vitória, que suas buzinas e 

maracas celebravam numa melodia monótona e triste e que a mata ecoou 

tristemente. 

 

Grau de Dificuldade: Difícil 

 

DICA DO AUTOR: Linguagem figurada é sinônimo de linguagem conotativa. O trecho 

que não tem linguagem figurada é aquele em que as palavras foram usadas em sentido 

literal, em seu sentido mais comum. 

 

Alternativa A: CORRETA. Há linguagem figurada em “formigar humano”, usada para 

expressar a agitação entre os indígenas. 

Alternativa B: CORRETA. Há linguagem figurada em “muitos mordiam a terra”, ou seja, 

caíam, tombavam. 

Alternativa C: CORRETA. No trecho apenas há linguagem denotativa. O termo 

“descarga”, presente no trecho, pode causar alguma dúvida, mas “descarga”, 

literalmente, é a ação de descarregar a arma. 

Alternativa D: INCORRETA. Há linguagem figurada em “a mata ecoou tristemente”, 

pois à mata, um ser inanimado, foram atribuídos uma ação e um sentimento. 

 

Para responder a próxima questão leve em consideração o texto abaixo. 

 

A carestia em Cuiabá 
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 Cuiabá sempre foi a terra de vida mais cara do BRASIL. Quem ler “Os Anais do Senado 

da Câmara de Cuiabá” certifica disso. Barbosa de Sá não fez segredo. Pintou as coisas 

com cores realistas. Conta o nosso primeiro cronista que, no ano de 1723, um tal 

Joaquim Pinto comprou um jaú no Porto Geral por uma quarta de ouro, fê-lo em 

postas e veio vendê-lo pelas lavras, em que dobrou a parada. Sabendo-o, os deputados 

confiscaram-lhe os bens para pagar o quinto a El-Rei do negócio que havia feito. Esse 

Joaquim Pinto foi o primeiro cambionegrista que aparece na nossa história. Outros 

vieram depois e hoje existem muitos.  
(Nos bastidores da História de Mato Grosso. Cuiabá: SEC-MT; Integrar; Defanti, 2012.) 

 

  

  

18(UFMT – 2014 – UFMT) O pronome relativo pode estar acompanhado de preposição 

em função do termo ao qual se refere, como acontece no trecho Joaquim Pinto 

comprou um jaú no Porto Geral por uma quarta de ouro, fê-lo em postas e veio vendê-

lo pelas lavras, em que dobrou a parada. Nesse trecho, o pronome relativo pode ser 

substituído corretamente por  

A) na qual.  

B) pelas quais.  

C) sobre as quais.   

D) nas quais. 

 

Grau de Dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A: INCORRETA. A preposição a ser usada é “em”, pois “lavras” ou lavouras 

foram os lugares onde Joaquim Pinto foi vender as postas de jaú que comprara. Como 

“lavras” está no plural, o artigo é “as”. A contração de “em” + “as” é “nas”. Então, o 

correto seria “nas quais”. 

Alternativa B: INCORRETA. A preposição “por” (pelas é a contração de “por” + “as”) é 

inadequada, pois a parada não foi dobrada pelas lavras, ela foi dobrada nas lavras.  

Alternativa C: INCORRETA. A preposição “sobre” é inadequada, pois não faz sentido 

dizer que a parada foi dobrada sobre as lavras. 
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Alternativa D: CORRETA. A preposição a ser usada é “em”, pois “lavras” ou lavouras 

foram os lugares onde Joaquim Pinto foi vender as postas de jaú que comprara. Como 

“lavras” está no plural, o artigo é “as”. A contração de “em” + “as” é “nas” (Joaquim 

Pinto dobrou a parada nas lavras). 

 

Para responder a próxima questão leve em consideração o texto abaixo. 

 

Minhocão do Pari 

  No rio Cuiabá acima existe um lugar denominado Pari. A água naquele trecho do rio 

corre velozmente. Além do mais tem uma quantidade de poços. Num deles mora uma 

agigantada serpente. Ela constitui o terror dos banhistas e canoeiros.  

 O pescador incauto é atraído pelo minhocão e quando menos espera morre afogado. 

Vários canoeiros afirmam já terem visto a terrível serpente.  

 A sua estória é horripilante. Ela tem matado muita gente. O minhocão não é 

propriamente um mito, mas sim um monstro.  
(Roteiro Histórico & Sentimental da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá. Cuiabá: SEC-MT; Integrar; Defanti, 2012.) 

 

 

19(UFMT – 2014 – UFMT) Assinale a alternativa que apresenta a reescrita das frases 

dadas em uma única de forma coesa e coerente.  

 

A)  

➢ Num deles mora uma agigantada serpente. Ela constitui o terror dos banhistas 

e canoeiros.  

➢ Num deles, onde mora uma agigantada serpente, constitui o terror dos 

banhistas e canoeiros.  

B) 

➢ No rio Cuiabá acima existe um lugar denominado Pari. A água naquele trecho 

do rio corre velozmente.  

➢ No rio Cuiabá acima existe um lugar denominado Pari, no qual a água corre 

velozmente.  

C) 
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➢ A sua estória é horripilante. Ela tem matado muita gente.  

➢ A sua estória é horripilante, que tem matado muita gente.  

D) 

➢ O pescador incauto é atraído pelo minhocão e quando menos espera morre 

afogado. Vários canoeiros afirmam já terem visto a terrível serpente.  

➢ O pescador incauto é atraído pelo minhocão e quando menos espera morre 

afogado, porque vários canoeiros afirmam já terem visto a terrível serpente. 

 

Grau de Dificuldade: Difícil 

 

Alternativa A: INCORRETA. A construção adequada do período seria: num deles, mora 

uma agigantada serpente que constitui o terror dos banhistas e canoeiros. 

Alternativa B: CORRETA. O uso de “no qual” para conectar as orações é adequado, 

pois a água corre velozmente no trecho do rio Cuiabá denominado Pari. 

Alternativa C: INCORRETA. O uso do pronome “que” é inadequado, pois o pronome 

retoma o termo antecedente, que, nesse caso, é o adjetivo “horripilante”, o que faz 

com que o período fique sem sentido. 

Alternativa D: INCORRETA. O uso de “porque” é inadequado, pois o fato de vários 

canoeiros afirmarem ter visto a serpente não é causa nem explicação para que 

pescadores morram afogados. 

 

 

20(UFMT – 2014 – UFMT) Leia o trecho abaixo de Clarice Lispector.  

  

Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que me submetia: continuava 

a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia.  

  

Sobre os sinais de pontuação empregados no texto, assinale a afirmativa correta.  

A) Se a vírgula fosse colocada após notava, ficaria também correta: Na minha ânsia de 

ler eu nem notava, as humilhações a que me submetia: continuava a implorar-lhe 

emprestados os livros que ela não lia.  



 

 24 

B) A vírgula separa uma expressão adverbial no início da frase, fora da ordem canônica 

da língua portuguesa.  

C) Os dois pontos foram empregados para anteceder a fala da personagem do texto.  

D) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma conjunção com valor semântico 

de consequência. 

 

Grau de Dificuldade: Intermediário 

 

Alternativa A: INCORRETA. A vírgula após “notava” ficaria incorreta, pois separaria o 

verbo de seu complemento. O termo “as humilhações” é objeto direto do verbo 

“notava”. 

Alternativa B: CORRETA. O adjunto adverbial deslocado (no caso, “na minha ânsia de 

ler”) deve ser separado do resto da oração por vírgula.  

Alternativa C: INCORRETA. Depois dos dois pontos, não há fala de personagem. 

Alternativa D: INCORRETA. Se uma conjunção com valor semântico de consequência 

(como “de modo que”) fosse usada em vez dos dois pontos, o sentido da frase se 

perderia. 



Gostou do nosso e-book? 
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