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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 

 



3/11 
 

01 - Considere o texto a seguir: 
 

“A reflexão crítica sobre minha experiência como aluna em salas de aula tediosas me habilitou a imaginar não somente que a 
sala de aula poderia ser empolgante, mas também que esse entusiasmo poderia coexistir com uma atividade intelectual e/ou 
acadêmica séria, e até promovê-la. 
"Mas o entusiasmo pelas ideias não é suficiente para criar um processo de aprendizado empolgante. Na comunidade da sala 
de aula, nossa capacidade de gerar entusiasmo é profundamente afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por ouvir a 
voz uns dos outros, por reconhecer a presença uns dos outros. Visto que a grande maioria dos alunos aprende por meio de 
práticas educacionais tradicionais e conservadoras e só se interessa pela presença do professor, qualquer pedagogia radical 
precisa insistir em que a presença de todos seja reconhecida. E não basta simplesmente afirmar essa insistência. É preciso 
demonstrá-la por meio de práticas pedagógicas. Para começar, o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada 
um. Precisa reconhecer permanentemente que todos influenciam a dinâmica da sala de aula, que todos contribuem. Essas 
contribuições são recursos. Usadas de modo construtivo, elas promovem a capacidade de qualquer turma criar uma 
comunidade aberta de aprendizado. Muitas vezes, antes de o processo começar, é preciso desconstruir um pouco a noção 
tradicional de que o professor é o único responsável pela dinâmica da sala. Essa responsabilidade é proporcional ao status. 
Fato é que o professor sempre será o principal responsável, pois as estruturas institucionais maiores sempre depositarão sobre 
seus ombros a responsabilidade pelo que acontece em sala de aula. Mas é raro que qualquer professor, por eloquente que 
seja, consiga gerar por meio de seus atos um entusiasmo suficiente para criar uma sala de aula empolgante. O entusiasmo é 
gerado pelo esforço coletivo.” 

 

(Hooks, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. Tradução de Marcelo Brandão Cipolla.  
São Paulo: Martins Fontes, 2013. p. 17-18.) 

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Nas concepções tradicionais e conservadoras de ensino, promover o entusiasmo em sala de aula é responsabilidade do/a 
estudante. 

b) O entusiasmo em sala de aula não pode promover uma atividade intelectual séria. 
c) A criação de uma comunidade aberta de aprendizado está centrada nos/as estudantes e independe das práticas 

pedagógicas docentes. 
►d) O reconhecimento da presença de todos em sala de aula, através de práticas pedagógicas que valorizem as suas vozes, 

contribui para a construção de uma comunidade de aprendizado empolgante. 
e) A autoridade docente é prejudicial ao processo educativo, pois centraliza as decisões e as práticas pedagógicas, 

desconsiderando as subjetividades discentes e dificultando a aprendizagem. 
 
02 - Considere o texto a seguir: 
 

Es importante indicar, lamentablemente, que el documento descriptivo de la BNCC marca como lengua extranjera apenas el 
inglés, por lo que, todas las referencias y descripciones de las unidades temáticas, objetivos y habilidades para los contenidos 
estarán conectados con la lengua inglesa como lengua extranjera. No obstante, al final del apartado, en la nota 441 de la página 
244 del documento, se comenta que las competencias específicas que aparecen en el documento pueden servir como 
referencia a la hora de desarrollar el programa de enseñanza de cualquier otra lengua extranjera. En este apartado, se muestra 
el deseo de permanencia de la enseñanza del español como lengua adicional en el sistema educativo brasileño. El documento 
deja muy claro que cada institución, sea de la red pública o privada, tiene la opción de seguir ofreciendo el español en su plan 
curricular, respetando así el deseo de la comunidad y de las necesidades específicas y particularidades de cada región. 

 

(Galvao, M. E. G. H.; Galán, T. A.; Calviño, J. M. G.; Pina, A. S. La nueva BNCC y la enseñanza del español. Madrid: Instituto Cervantes, 2019.  
Disponible en: https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:203b931e-d09e-4a3c-89a1-729b54eb8f90/20200408-bnnc-publicacion-sin-nipo.pdf. 

Accedido el: 15 jun. 2020. Adaptado.) 
 

Tendo em conta o texto e a legislação brasileira sobre o ensino de línguas na Educação Básica, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

2. As línguas minoritárias não são contempladas na Base Nacional Comum Curricular porque o Brasil é um país 
monolíngue. 

3. A Base Nacional Comum Curricular foi publicada em 2004, mas ainda não foi adotada por todos os estados 
brasileiros. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
03 - Para Bakhtin/Volochinov (1988), a verdadeira natureza da linguagem é a interação socioverbal. Nessa perspectiva, o 

homem é essencialmente social e a sua linguagem é ideológica. Partindo desse pressuposto, pode-se afirmar que a 
interação no contexto de sala de aula acontece somente: 

 

a) entre o aluno e o professor. 
b) entre os alunos. 
►c) entre o aluno e o saber/texto; entre os alunos e entre o aluno e o professor. 
d) entre o professor e o texto. 
e) entre todos os agentes sociais presentes na sala de aula.  
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04 - No Brasil, ainda não existe um curso de licenciatura capaz de formar um profissional habilitado para lecionar língua 
estrangeira para crianças de 4 a 10 anos. Atualmente, com a aprovação recente das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a oferta de Educação Plurilíngue (2020), as escolas bilíngues devem exigir os seguintes requisitos para os 
professores, que atuarão no ensino infantil e no ensino fundamental, com formação iniciada a partir de 2022: 

 

►a) ter formação em Pedagogia para Educação Bilíngue e/ou Letras para Educação Bilíngue e ter comprovação de proficiência 
de nível mínimo B2 no Common European Framework for Languages (CEFR). 

b) ter qualquer graduação e ter formação complementar em Educação Bilíngue (curso de extensão com no mínimo 120 
horas). 

c) ter licenciatura na área curricular em que atua na Educação Básica e ter comprovação de proficiência de nível mínimo B1 
no Common European Framework for Languages (CEFR). 

d) ter licenciatura em Pedagogia e mestrado ou doutorado reconhecidos pelo MEC em qualquer área de conhecimento. 
e) ter graduação em Letras e comprovação de proficiência de nível mínimo C1 no Common European Framework for 

Languages (CEFR). 
 
05 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. B. F. Skinner, em sua teoria comportamentalista, apresenta que a aprendizagem ocorre por processos mecânicos, 
de modo que as respostas do aprendiz são resultado dos estímulos do ambiente. 

2. Piaget propõe que a inteligência se desenvolve por estágios pré-determinados e que aspectos biológicos são mais 
importantes do que os ambientais na construção da aprendizagem. 

3. Vygostky destaca a importância da zona de desenvolvimento proximal para a ocorrência da aprendizagem, na 
qual um par ou adulto com mais habilidade e conhecimento auxilia o aprendiz para que este chegue a um nível de 
aprendizagem mais elevado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
06 - Atualmente, defende-se que o ensino de língua portuguesa privilegia uma concepção de língua como prática social. 

Nesse contexto, a gramática em sala de aula é abordada como: 
 

►a) forma de interação entre sujeitos ativos nas práticas de leitura e escrita. 
b) conjunto de regras da norma-padrão seguidas pelos sujeitos em interação. 
c) forma de comunicação entre sujeitos de acordo com a norma culta da língua. 
d) conjunto de possibilidades de expressão, estritamente relacionadas à escrita. 
e) domínio de comunicação social com ênfase nas interações em língua falada. 

 
07 - Considere o seguinte trecho do texto de apresentação que Marcuschi faz do livro “Gênero textuais, tipificação e 

interação”, de Charles Bazerman: 
 

Estes ensaios oferecem rica e sólida base para análises que se ocupam com a investigação retórica, histórica e interativa dos 
gêneros na relação dos indivíduos com a realidade institucional, o que tem como consequência uma visão menos delimitada e 
mais dinâmica da tipificação, não trabalhando o gênero individual, mas um conjunto de gêneros. Uma das consequências 
diretas deste tipo de olhar para o ensino é a ideia de que não se ensina um gênero como tal e sim se trabalha com a 
compreensão de seu funcionamento na sociedade e na sua relação com os indivíduos situados naquela cultura e suas 
instituições. 

 

A partir da leitura desse trecho, é correto se entender gêneros textuais como: 
 

a) formas cristalizadas tomadas pelos enunciados em situações habituais, que visam estabilizar os elementos formais e 
rituais das práticas de linguagem nas diferentes manifestações da vida social. 

b) estruturas inflexíveis às quais os enunciados são moldados nas diferentes instâncias de interação social a fim de 
cumprirem propósitos comunicativos com intenções específicas. 

c) fórmulas discursivas necessárias para que os indivíduos possam ter acesso a instâncias de atuação social diferentes das 
instâncias das quais sejam originalmente provenientes. 

►d) fatos sociais emergentes dos processos de compreensão intersubjetiva em situações típicas nas quais é preciso coordenar 
ações e compartilhar significados em vista de propósitos práticos. 

e) formações discursivas regulares cuja finalidade é direcionar e normatizar os processos de interação social, de modo a 
evitarem-se interpretações que desviem do propósito visado. 
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08 - Leia um trecho de uma cantiga popular brasileira (de autor desconhecido), intitulada “Cuitelinho”: 
 

“Cheguei na beira do porto 
Onde as onda se espaia 
As garça dá meia volta 

E senta na beira da praia 
E o cuitelinho não gosta 

Que o botão de rosa caia, ai, ai 
(...)” 

 

Qual fenômeno em variação do português, dentre os seguintes, pode ser identificado nesse trecho? 
 

a) Desnasalização. 
►b) Despalatização. 
c) Ditongação. 
d) Monotongação 
e) Rotacismo. 

 
09 - O debate sobre o direito à educação se intensifica a partir da consolidação do Estado Moderno. Atualmente, quase 

todos os países do mundo possuem leis que garantem o direito à educação, inscrito no conjunto de direitos sociais e 
de cidadania. Há também documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que 
reconhecem e defendem o direito à educação. O reconhecimento do direito à educação nos instrumentos legais é 
importante para anunciar esse direito, é um dos suportes que orientam a produção de políticas educacionais, a ação 
do Estado e as reivindicações sociais para a sua realização. 
Neste contexto, é possível analisar a oferta escolar e os percentuais de matrícula da população em diferentes faixas-
etárias em estabelecimentos de diferentes níveis escolares como elementos importantes para a garantia do direito à 
educação. A tabela 1 apresenta informações sobre o acesso à educação (número de anos em que pelo menos 90% da 
população em idade escolar está matriculada; faixa-etária em que pelo menos 90% da população em idade escolar está 
matriculada; e percentual de estudantes matriculados por faixa-etária) em diversos países. 

 

Tabela 1 - Taxas de matrícula por faixa 2019 
Estudantes em programas de período integral e meio período em instituições públicas e privadas 

 

 
Países 

Número de anos 
em que pelo 
menos 90% da 
população em 
idade escolar 
está matriculada 

Faixa etária em que 
pelo menos 90% da 
população em idade 
escolar está 
matriculada 

Percentual de estudantes matriculados por 
faixa etária específica 

6 
 a

 1
4

 

15
 a

 1
9

 

20
 a

 2
4

 

25
 a

 2
9

 

30
 a

 3
9

 

40
 a

 6
4

 

Brasil 13 4-16 99 69 29 14 8 3 

Alemanha 15 3-17 99 87 51 22 5 1 

Chile 13 5-17 98 82 44 15 6 1 

Colômbia 10 5-14 97 61 25 11 6 1 

Costa Rica 12 4-15 97 64 23 11 2 3 

Espanha 15 3-17 98 87 47 16 6 2 

Estados Unidos da 
América 

13 5-17 100 83 36 13 6 2 

Finlândia 13 6-18 98 87 47 29 16 5 

França 15 3-17 100 87 38 8 2 0 

Grécia 13 5-17 97 88 54 25 10 3 

Itália 15 3-17 99 86 38 13 3 1 

Portugal 14 4-17 100 90 38 10 4 2 

Suécia 17 2-18 99 88 44 26 16 5 
 

Fonte: OCDE/UIS/Eurostat (2021).  
 

Considerando os dados sobre matrícula por faixa-etária nos diferentes países e a importância do direito à educação, é 
correto afirmar: 

 

a) A efetivação do direito à educação avançou nos últimos anos atingindo sua universalização nos países citados na tabela, 
tendo em vista que entre 97% até 100% da população de 6 a 14 anos encontra-se matriculada na escola. 

b) O baixo percentual de matrícula entre a população de 30 anos ou mais indica a negação do direito à educação básica 
(elementar/primária) para a população desses países. 

c) A educação é prevista como direito universal na Declaração Universal dos Direitos Humanos desde 1948. Hoje, 193 países 
são signatários da Declaração e têm efetivado esse direito para toda a população residente em seus territórios. 

►d) São múltiplos os fatores sociais, políticos, históricos e econômicos que interferem na garantia do direito à educação. Dos 
países apresentados na Tabela, apenas três atingiram a universalização da oferta escolar para a população de 6 a 14 
anos. 

e) A garantia do direito à educação, quando prevista na carta maior do país, tende a ser efetivada na sua integralidade. 
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10 - No livro Pedagogia da Autonomia (1996), encontra-se o seguinte trecho: 
 

“Certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo que realizava uma reunião de quatro dias com professores e 
professoras de dez escolas da área para planejar em comum suas atividades pedagógicas, visitei uma sala em que se 
expunham fotografias das redondezas da escola. Fotografias de ruas enlameadas, de ruas bem postas também. Fotografias 
de recantos feios que sugeriam tristeza e dificuldades. Fotografias de corpos andando com dificuldade, lentamente, 
alquebrados, de caras desfeitas, de olhar vago. Um pouco atrás de mim dois professores faziam comentários em torno do que 
lhes tocava mais de perto. De repente, um deles afirmou: ‘Há dez anos ensino nesta escola. Jamais conheci nada de sua 
redondeza além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver esta exposição de fotografias que nos revelam um pouco de seu 
contexto, me convenço de quão precária deve ter sido a minha tarefa formadora durante todos estes anos. Como ensinar, 
como formar sem estar aberto ao contorno geográfico, social, dos educandos?” 

 

Analisando a pergunta geradora acima destacada, particularmente no que se refere à construção do projeto político-
pedagógico e o seu papel como instrumento de democratização do conhecimento na escola pública popular, considere 
as seguintes afirmativas: 

 

1. O projeto político-pedagógico está a serviço da educação democrática quando se assume um instrumento de 
construção conjunta, inclusive com abrangência curricular, uma vez que está a serviço de uma rede de saberes 
individuais e coletivos, científicos e populares. 

2. Por meio do projeto político pedagógico, a escola passa a conhecer mais e melhor a comunidade na qual está 
inserida e esta, por sua vez, através da participação na vida escolar, se percebe parte de um ensino orientado às 
aprendizagens sociais e à qualidade dos processos pedagógicos no interior das escolas. 

3. Se pensado como expressão da política cultural das escolas, o projeto político-pedagógico estaria 
potencializando temas de conhecimento, fulcrais ao ensino contextualizado, e, com isso, contribuindo para a 
democratização do próprio currículo, levando em consideração as condições socioeconômicas, as formas de 
participação na escola e a diversidade cultural dos sujeitos. 

4. O modo como se dá a relação entre a escola e a comunidade diz muito sobre o projeto político-pedagógico poder 
se caracterizar como uma ferramenta de gestão democrática das escolas, entre outros aspectos porque é no 
diálogo que se aprende a escutar, sentir, pensar sobre, ser afetado e afetar a comunidade, de onde boas propostas 
de trabalho podem ser planejadas, avaliadas e postas em prática. 

 

São afirmativas coerentes com a perspectiva freiriana: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
Lee la siguiente entrevista del periódico argentino La Nación y resuelve las cuestiones de 11 a 13. 
 

El lenguaje se redujo tanto que ya "atenta contra la democracia" 
 

Lo dijo el presidente de la Academia de Letras Pedro Luis Barcia; "Se achicó el pensamiento" 
 

LA NACION 
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 

"El lenguaje se redujo de tal manera que atenta contra la democracia." Acostumbrado a sorprender con sus declaraciones, 
Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras, mide la reacción de La Nación ante sus contundentes palabras. 

"Cuando no hay capacidad de expresión se achica el pensamiento […] Y ese empobrecimiento intelectual y verbal le hace muy 
mal al sistema democrático", explica. 

Barcia formuló su preocupante diagnóstico durante una entrevista realizada a raíz del reciente lanzamiento del Diccionario 
argentino de dudas idiomáticas (DADI), publicado por la editorial Santillana […] El libro es fascinante en cada una de sus casi 500 
páginas. Ahí se puede saber […] cómo se han castellanizado algunas palabras nacidas en otro idioma, como chofer, video, etcétera. 

Como si fuera una de sus clases y no un reportaje, el lingüista cuenta: […] Fijate, María Montessori [la educadora] decía que 
la lengua es el cemento social, el gran instrumento de la inclusión. Y es cierto". Y claro, el gran tema es la evolución del lenguaje. 

-¿Las palabras se mueren? 
-Sí, las palabras se mueren cuando se dejan de usar durante una determinada cantidad de tiempo [...] Mirá, antes al gaucho 

se le decía "gauderio" o "camilucho", pero son formas que se han perdido. 
El titular de la Academia dice que el léxico se va perdiendo paulatinamente porque en las aulas no se utiliza el diccionario 

durante las horas de clases y que es la radio la que conspira para empobrecer la lengua. "La radio es lo más peligroso en cuanto a 
la cosa gramatical", concluye. 

 

(Disponible en: < https://www.lanacion.com.ar/cultura/el-lenguaje-se-redujo-tanto-que-ya-atenta-contra-la-democracia-nid1422172/> 
Acceso en: 10 ago. 2022 (Fragmento).) 

11 - En los pasajes 
 

1. “El lenguaje se redujo de tal manera que atenta contra la democracia”; 
2. “Cuando no hay capacidad de expresión se achica el pensamiento”; 
3. “Mirá, antes al gaucho se le decía ‘gauderio’ o ‘camilucho’. 

 

los pronombres destacados están empleados con el siguiente uso, respectivamente: 
 

a) pronominal, reflexivo y pasivo. 
b) reflexivo, pronominal y complemento. 
c) involuntario, indeterminado y pronominal. 
►d) pasivo, pronominal e indeterminado. 
e) indeterminado, involuntario y pasivo.  
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12 - En el fragmento "La radio es lo más peligroso en cuanto a la cosa gramatical", el conector destacado es un 
heterosemántico, el cual, muchas veces, confunde a los nativos de lengua portuguesa como si estableciera sentido 
de: 

 

a) tiempo. 
b) conclusión. 
►c) simultaneidad. 
d) lugar. 
e) concesión. 

 
13 - En el fragmento “y cómo se han castellanizado algunas palabras nacidas en otro idioma”, el entrevistado emplea ese 

tiempo verbal porque pretende: 
 

►a) aludir que la acción sigue ocurriendo en el tiempo presente. 
b) demostrar que la acción está ubicada en un pasado reciente. 
c) establecer sentido de incertidumbre respecto a la acción. 
d) aludir que se trata de una acción que era continua en el pasado. 
e) establecer sentido de hábito ubicado en el pasado. 

 

Analiza la letra de Años, composición de Pablo Milanés, y resuelve las cuestiones 14 y 15. 
 

AÑOS 
Pablo Milanés 

 
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos 

Yo el amor no lo reflejo como ayer 
 

En cada conversación, cada beso cada abrazo 
Se impone siempre un pedazo de razón 

 
Vamos viviendo, viendo las horas que van pasando 

las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones 
 

Porque años atrás tomar tu mano 
Robarte un beso sin forzar el momento 

Hacía parte de una verdad 
 

A todo dices que sí, a nada digo que no 
Para poder construir esta tremenda armonía 

Que pone viejo los corazones 
 

Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos 
Yo el amor no lo reflejo como ayer 

 
En cada conversación, cada beso cada abrazo 

Se impone siempre un pedazo de temor. 
 
14 - En los versos “El tiempo pasa / Nos vamos poniendo viejos”, el verbo de cambio está gramaticalmente: 
 

a) correcto porque establece sentido de acción permanente. 
b) correcto porque significa cambio de personalidad. 
►c) incorrecto para significar cambio de estado de ánimo. 
d) incorrecto para significar acción pasajera. 
e) correcto porque se trata de un cambio repentino. 

 
15 - Observa los siguientes versos: “El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”, “Se impone siempre un pedazo de 

razón”. Sobre la colocación pronominal en español, hay diferencias respecto al portugués, así que si las frases 
estuvieran escritas bajo el sistema formal de la lengua portuguesa los pronombres destacados estarían, 
respectivamente, en: 

 

a) proclisis por la coma anterior y enclisis por el tiempo verbal. 
b) enclisis por la perífrasis y mesoclisis por el tiempo verbal. 
c) mesoclisis por el tiempo verbal y proclisis por iniciar la frase. 
►d) enclisis por la coma anterior y enclisis por iniciar la frase. 
e) proclisis por la perífrasis y proclisis por el tiempo verbal. 
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16 - Lee el siguiente reportaje del periódico argentino Página 12: 
 

Con el picnic a la escuela 
 

Los estudiantes secundarios de establecimientos normales y técnicos cumplen el cuarto día de protestas en rechazo a las 
modificaciones de los planes de estudios. 
El alumno Ernesto Franco señaló que "la toma continúa por tiempo indeterminado. No podemos finalizarlas sin tener una 
respuesta del ministro de Educación, Esteban Bullrich”. 
Por su parte, Selma Saeg advirtió que la protesta "se irá profundizando en los próximos días y viene para largo". 
Además, Saeg confirmó que la semana próxima se realizará una marcha estudiantil que irá desde el Ministerio de Educación 
de Nación al de la Ciudad. 

 

(Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-203857-2012-09-20.html. Acceso en: 10 ago. 2022.) 
 

En el fragmento “la semana próxima se realizará una marcha estudiantil”, el término destacado indica la: 
 

a) acción de la oración, que recae en dos personas al mismo tiempo. 
►b) omisión de quien hace la acción, que compone una voz pasiva. 
c) omisión de quien hace la acción ya que se trata de oración impersonal. 
d) persona que practica la acción, que es la misma en la cual recae esa acción. 
e) presencia de un pronombre complemento indirecto. 

 
17 - Analiza la siguiente viñeta: 
 

 

(Fuente: http://elpais.com/elpais/2012/09/05/vinetas/1346804299_592584.html. Acceso en: 10 ago. 2022.) 
 

En el fragmento “Lo peor de esta crisis”, el término destacado debe ser clasificado como: 
 

a) artículo determinado porque se refiere a un nombre. 
b) artículo indeterminado porque se refiere a un substantivo. 
►c) artículo neutro porque se refiere a un adjetivo substantivado. 
d) pronombre complemento porque anticipa un nombre. 
e) pronombre relativo porque substituye un nombre. 

 
18 - Reflexiona sobre las siguientes citas de Hugo Achugar, teórico uruguayo, y Jorge Luis Borges, escritor argentino: 
 

“El intelectual es, entonces, un hombre de guerra, un hombre de acción y no de contemplación.” (Hugo Achugar) 
“La Biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal.” (Jorge Luis Borges) 

 
Respecto al tema “Civilización y Barbarie”, Achugar y Borges se alinean, respectivamente, con: 

 

a) Domingo Faustino Sarmiento y Esteban Echeverría. 
b) Hilario Ascasubi y Roberto Fernández Retamar. 
c) Euclides da Cunha e Hilario Ascasubi. 
d) José Enrique Rodó y Domingo Faustino Sarmiento. 
►e) Roberto Fernández Retamar y José Enrique Rodó. 

 
19 - Sobre El Cantar de mio Cid, analiza los siguientes versos sobre cuando el rey le prohíbe a la gente a ayudar a El Cid.  
 

                                   Y aquel que se la diese         supiese veraz palabra,
                                Que perdería los haberes         y además los ojos de la cara,

 
                                                        Y aún más         los cuerpos y las almas.
                                            Gran duelo tenían         las gentes cristianas;

 

Todas las alternativas siguientes explican el contexto histórico y político de la época, menos una. Márcala. 
 

a) Se nota el biopoder del rey, quien tenía derecho sobre los cuerpos de los súbditos. 
►b) La figura carismática del rey, provocada por su poder divino, impedía la compasión entre los cristianos. 
c) El poder centralizado y total del rey impedía una efectiva esfera privada en la política. 
d) El rey, representante divino de Dios, tenía el poder para “dejar vivir y hacer morir”. 
e) En el penúltimo verso una amenaza del rey muestra que el contexto le daba poder divino. 
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20 - Sobre Lazarillo de Tormes, marca la alternativa INCORRECTA. 
 

a) “Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. Espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo 
qué podía ser.” En ese fragmento, están presentes lo cómico con la reacción del amo y el lenguaje popular en la palabra 
en negrita. 

b) “– Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y póngome detrás 
del poste, como quien espera tope de toro”. En ese pasaje, la expresión en negrita revela el deseo de venganza de 
Lazarillo respecto a la primera crueldad que el ciego le hizo. 

c) “Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con éste un Alejandro Magno, con ser la misma 
avaricia, como he contado”. Los dos fragmentos en negrita significan, en términos de sabiduría, respectivamente, la popular 
(refrán) y la erudita (Historia). 

d) “De manera que en nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también para mí, como para los otros deseaba 
algunas veces; mas no la veía, aunque estaba siempre en mí”. El cierre de ese fragmento es un drama construido a través 
de la figura de lenguaje literario de la paradoja.  

►e) “Y, aunque algo hubiera, no podía cegalle, como hacía al que Dios perdone (si de aquella calabazada feneció), que 
todavía, aunque astuto, con faltalle aquel preciado sentido, no me sentía”. El fragmento en negrita revela que Lázaro se 
refiere a su primer amo y sabe que su venganza lo ha matado. 

 
21 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Grafema e fonema são noções que correspondem, respectivamente, à representação gráfica e à caracterização 
fonética de sons linguísticos. 

2. Os traços suprassegmentais fonológicos em português brasileiro (PB) correspondem a acento de intensidade, 
duração e acentuação gráfica. 

3. A noção de arquifonema, em fonologia estrutural, resulta de um processo alofônico de neutralização fonêmica. 
4. A diferença entre vogais e consoantes corresponde a uma distinção articulatória e não acústica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
22 - Sobre sociolinguística variacionista, assinale a alternativa correta. 
 

a) Segundo a perspectiva sociolinguística, toda língua comporta variação em função das identidades sociais do emissor e do 
receptor, independentemente das condições sociais de produção discursiva.  

►b) Variantes de registro estão relacionadas ao grau de formalidade da situação comunicativa e ao ajuste do emissor à 
identidade social do receptor. 

c) O conceito de variação linguística é fundamental em teoria sociolinguística variacionista e está apoiado especialmente no 
conceito de variação livre. 

d) As noções teóricas de variante e variável em sociolinguística equivalem-se e correspondem à alternância de formas 
linguísticas provocadas pela realidade social. 

e) As variedades linguísticas podem ser consideradas de prestígio ou de estigma e o que determina essa caracterização é a 
ampla difusão e o maior número de falantes da primeira em detrimento da segunda. 

 
23 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os processos flexionais da língua portuguesa se constituem como classes fechadas e aqueles derivacionais em 
classes abertas. 

2. A marcação de gênero em português é dada pela relação sintática de determinação, enquanto a flexão nominal de 
gênero é redundante. 

3. Em português, tanto as flexões nominais quanto as verbais são cumulativas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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24 - Considere as seguintes sentenças, que apresentam especificidades sintáticas e semânticas:  
 

(1) [Morre assistente social do HC.] Foram cerca de 18 anos dedicados à saúde pública e em defesa da mulher na 
Instituição. (Bem Paraná, 16/08/2022). 

(2) O amigo da Paula marcou o encontro em frente ao banco. 
(3) O bolo de chocolate assou mais rápido do que o de milho. 
(4) Policial salva motorista que estava engasgada com um tranco. 
(5) Aposentadoria: 65 anos ou 30 de serviço. 

 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as propriedades dessas sentenças. 
 

a) O traço comum a quatro das cinco sentenças é ao fato de elas apresentarem ambiguidade estrutural, isto é, sintática. 
►b) A sentença (2) apresenta ambiguidade lexical; a (4), ambiguidade estrutural; e a (3), construção inacusativa. 
c) Quanto à voz, as sentenças (1) e (3) constituem-se como construções passivas sintéticas e a sentença (4) como oração 

na voz ativa. 
d) Na sentença (2), a ambiguidade estrutural corresponde à dupla interpretação da função sintática do termo ‘banco’ na 

estrutura frasal. 
e) A sentença (5), que versa sobre a legislação trabalhista, é formulada como uma alternativa possível, portanto não permite 

ambiguidade. 
 
25 - Considere o texto a seguir.  
 

Receita de herói 
 

01. Tome-se um homem feito de nada 
02. Como nós em tamanho natural 
03. Embeba-se-lhe a carne 
04. Lentamente 
05. De uma certeza aguda, irracional 
06. Intensa como o ódio ou como a fome. 
07. Depois perto do fim 
08. Agite-se um pendão 
09. E toque-se um clarim 
10. Serve-se morto. 
 

(Reinaldo Ferreira) 
 

Assinale a alternativa correta, respectivamente, quanto a sua caracterização conforme o gênero textual e os processos 
coesivos dos itens grifados: se e lhe (linha 03); depois (linha 07). 

 

a) Gênero primário; anáfora; catáfora; coesão sequencial. 
b) Gênero secundário; pronominalização; catáfora; marcação temporal. 
c) Gênero poético; anáfora; pronominalização; progressão. 
d) Gênero primário; anáfora; catáfora; progressão. 
►e) Gênero secundário; pronominalização; anáfora; coesão sequencial. 

 
26 - O legado de Machado de Assis para a literatura brasileira é inconteste. Segundo Antônio Cândido, a tradição literária 

brasileira e o sistema literário amadureceram a partir das obras machadianas. Sobre a vida e a obra de Machado de 
Assis, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Sua obra abrange textos de crítica literária, crônicas, teatro, romance, conto e poesia. 
(   ) Convenciona-se dividir a obra machadiana em duas fases: realista e modernista. 
(   ) As obras da fase realista fogem à linearidade temporal, garantida pelo uso das digressões. 
(   ) Foi o idealizador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, fundada no final do século XIX, inspirada 

na Academia Francesa. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – V. 
b) V – F – F – V. 
►c) V – F – V – V. 
d) F – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 

 
27 - Com relação ao Romantismo no Brasil é correto afirmar: 
 

a) Na prosa, a fim de nacionalizar a literatura brasileira e garantir sua originalidade, o romantismo manifestou-se através de 
um programa estético indianista, crítico em relação à colonização europeia. 

b) Costuma-se caracterizar essa fase em três momentos, chamados de três gerações românticas, assim consideradas: a 
primeira, dos poetas; a segunda, dos romancistas e a terceira, dos dramaturgos. 

c) Os poetas brasileiros da primeira geração romântica são conhecidos pela alcunha de poetas do mal do século, entre eles: 
Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. 

d) O nacionalismo exacerbado desse período projetou a dramaturgia então produzida, cujos expoentes maiores são Joaquim 
Manuel de Macedo e Martins Pena. 

►e) O romance histórico foi um dos carros chefes do romantismo europeu. O romantismo brasileiro não produziu essa 
modalidade por ser então nação jovem, sem percurso histórico que permitisse o distanciamento que lhe é próprio. 
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28 - O narrador é o que conta a história, o responsável pela organização do texto, que pode assumir diferentes pontos de 
vista: narração em primeira pessoa (personagem principal ou secundário); narração em terceira pessoa (narrador 
implícito); e ainda como narrador “intruso” (que, não sendo personagem, faz comentários em primeira pessoa). 
Considere os seguintes fragmentos: 

 

Fragmento 1. Uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que 
eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-
me versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava 
cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. 

..... No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos 
meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. 

..... Tudo por estar cochilando! Também não achei título melhor para a minha narração; se não tiver outro daqui até o fim do livro, 
vai este mesmo. 

 

(Machado de Assis, Dom Casmurro. São Paulo: Ática) 
 

Fragmento 2 Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas 
alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam ainda 
na indolência da neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da 
aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. 

 

(Aluísio Azevedo, O cortiço. São Paulo: Ática) 
 

Fragmento 3 Aqui é que eu quisera ter dado a este livro o método de tantos outros, - velhos todos, - em que a matéria do capítulo 
era posta no sumário: “De como aconteceu isto assim, e mais assim”. Aí está Bernardim Ribeiro; aí estão outros livros gloriosos. 

 

(Machado de Assis, Quicas Borba. São Paulo: Ática) 
 

Considerando essas observações e os fragmentos dos textos, assinale a alternativa que apresenta correta e 
respectivamente o tipo de narrador de cada fragmento. 

 

a) A narração em todos os excertos configura-se como do mesmo tipo, a saber, narração em primeira pessoa. 
►b) Cada fragmento apresenta um tipo de narrador diferente, respectivamente: narrador em primeira pessoa, narrador implícito 

e narrador intruso. 
c) Cada fragmento apresenta um tipo de narrador diferente, respectivamente: narrador em primeira pessoa, narrador intruso 

e narrador implícito. 
d) O primeiro fragmento apresenta o narrador em primeira pessoa, e os dois fragmentos seguintes narrador em terceira 

pessoa. 
e) O primeiro fragmento apresenta o narrador em primeira pessoa, e os dois fragmentos seguintes constituem exemplos de 

narrador intruso. 
 
29 - Com relação às manifestações poéticas, em diferentes fases no Brasil, é correto afirmar: 
 

►a) A principal característica dos poetas árcades eram as tendências neoclássicas e o recurso à razão para o ordenamento 
do belo como verossímil. 

b) A poesia barroca, no Brasil colônia, por seu caráter rebuscado e eloquente, não teve nenhum poeta de projeção. 
c) A estética poética modernista recupera a exaltação romântica do indígena, em relação simbiótica com o colonizador 

europeu. 
d) O fato de a poesia modernista se utilizar da metalinguagem em profusão não permite enquadrá-la como gênero poético 

propriamente dito. 
e) Olavo Bilac, poeta nacionalista e autor do poema Língua Portuguesa, é o maior expoente da poesia romântica brasileira. 

 
30 - Sobre manifestações literárias em Portugal, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Gil Vicente é uma das referências literárias de Portugal, autor de peças teatrais escritas em versos. 
2. Almeida Garret, autor português da primeira geração romântica, foi poeta, prosador e autor teatral. 
3. A chamada “Questão Coimbrã” foi uma polêmica literária no século XIX, que envolveu poetas do barroco 

português e prosadores realistas. 
4. O Orfismo designa um movimento estético literário, no início do século XX, que buscava uma renovação literária 

e cultural do país. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 


