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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 

2. Contém o mesmo 50 questões de múltipla escolha e 05 questões discursivas. 

3. Verifique se há o número exato de questões, e que a prova objetiva contenha 05 opções de resposta cada. 

4. Não rasure o Cartão de Respostas. Não serão computadas questões não assinaladas ou que 

contenham mais de uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis. 

5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de tinta azul ou preta. 

6. O candidato, caso necessite, poderá utilizar o verso da prova para rascunho. 

7. O candidato somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início das provas, 

acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários e 

necessidade extrema, que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início 

das provas, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um fiscal. 

8. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e Folha da Versão Definitiva e deixar definitivamente o 

local de realização das provas somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 

não poderá levar consigo o Caderno de Questões. 

9. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até o final do período 

de 5 horas de duração da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas e 

Folha da Versão Definitiva (quando houver) devidamente preenchidas e assinadas. 

10. Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e Folhas da 

Versão Definitiva e assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas todas as Folhas 

de Respostas e Folhas da Versão Definitiva da sala. 

11. Duração máxima de 05 (cinco) horas. 

 
                                                      
GABARITO PRELIMINAR 

Dia 17/03/2014 – no site  www.magnusconcursos.com.br  
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PROVA DE PORTUGUÊS Nº40 
SUPERIOR 

 
 

Política da solidão 
 
Clinicalização do estar só escamoteia o verdadeiro mal da sociedade atual 
 

Algo vai muito mal com a autocompreensão do ser humano sob a crença de que 
existe um padrão normal dos afetos que calibraria o todo da experiência emocional 
humana. A crença na normalidade confirma apenas que vivemos mergulhados na 
incomunicabilidade. Os sentimentos humanos são nebulosos e confusos, mas não são 
expressos senão por meio de atos desesperados que falam por si mesmos. 

Se a norma fosse estabelecida pelo que há de mais comum, teríamos de voltar 
ao paradoxo de Bacamarte: o anormal é normal, o normal é anormal. 

O fenômeno contemporâneo da psiquiatrização da vida nasceu como tentativa de 
eliminar a estranheza humana. Hoje ele sustenta a indústria cultural da saúde, que se 
serve do sofrimento humano como a hiena se serve da carniça. 

Para os fins do logro capitalista já não basta aproveitar a desgraça do outro, 
também se pode ajudar a incrementar a produção do infortúnio usando a arma do 
discurso. A moral une-se à ciência nessas horas e quem paga o preço é o indivíduo 
humano, do qual se extirpa a capacidade de pensar sobre sua própria vida. 

Se a indústria farmacêutica depende da evolução das drogas e dos remédios, 
depende também da existência de doenças. Criar um remédio pode implicar a criação da 
doença. 

Assim é que uma das mais fundamentais experiências humanas na mira dos 
sacerdotes da moral que propagam a psiquiatrização da vida é, hoje, a solidão. A 
banalidade da proposta não é pouco violenta. 

Em pesquisa recentemente divulgada, um médico norte-americano definiu a 
solidão não apenas como doença, mas como epidemia. Tratou-a como uma tendência 
contrária à evolução. Definida como um erro da “natureza humana”, a solidão passa a 
ser vista fora de sua dimensão social e histórica. Como doença, ela seria a causa do 
sofrimento e não o efeito da perda de sentido da convivência entre as pessoas. Em 
última instância, daquilo que seria o significado mais próprio da política como universo 
da integração entre indivíduos e comunidades. 

Em um mundo em que a política foi destruída pelo poder transformado em 
violência, a solidão é o sintoma do medo do outro que ameaça o indivíduo. 

Diz-se indivíduo daquele que não pode ser dividido, que é inteiro. Podemos dizer 
que a solidão é constitutiva de si no mais simples sentido metafísico. Mas há a solidão 
como um fato que diz respeito à vida vivida fora das relações. É essa solidão que deve 
ser inscrita na filosofia política como afeto político. 

Mas não há nada de anormal em um indivíduo viver só. A solidão da qual muitos 
se queixam hoje como um desprazer pode ser para outros tantos um prazer. Viver em 
comunidade não faz sentido para todo mundo e isso não leva necessariamente à 
conclusão de antissociabilidade da qual o indivíduo seria a vítima ou o culpado. 

A solidão nas cidades grandes é muito mais um sinal da precariedade do sentido 
da comunidade e da convivência, é mais um problema sociocultural do que de escolha 
individual. 

Selva de pedra. 
Certamente ela reflete a impossibilidade de retornar às florestas, como um dia 

fez Henry Thoreau. As florestas estão em extinção, assim como, curiosamente, a ideia 
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de humanidade. Resta fugir para a moderna caverna na selva de pedra – sem querer 
reeditar lugares-comuns – que é a casa de cada um. 

A solidão é, assim, a categoria política que expressa a nostalgia de uma vivência 
de si mesmo. Ela é, por isso, a tentativa de preservar a subjetividade e a intimidade 
consigo mesmo que não tem lugar no contexto de relações sociais transformadas em 
mercadorias baratas. 

A sociedade da antipolítica precisa tratar a solidão como uma pena e um mal-
estar quando não consegue olhar para a miséria da vez: o fetiche da hiperconectividade, 
que ilude que não somos sozinhos. 

TIBURI, Márcia. Revista Cult. Set. 2011. 

 
01) Ao final do texto acima, pode-se deduzir que a causa primeira para o problema 
acerca da solidão sobre o qual a autora reflete é: 
 
[A] o ato de escamotear a identidade do sujeito, transformando-o em mero joguete no 
mundo das relações interpessoais. 
[B] o hábito atual de tratar problemas corriqueiros como questões maiores e, sobretudo, 
levadas para o campo da ciência. 
[C] a prática contemporânea de considerar determinados comportamentos normais com 
base na sua maior recorrência. 
[D] a ilusão presente em um sistema que nos leva a crer na falsa ideia de que estamos 
em contato direto uns com os outros.  
[E] a banalidade presente nas reflexões mais profundas no que diz respeito à 
constituição do ser humano como ser de livre arbítrio. 
 
 
02) No segundo parágrafo do texto, a autora enfoca um personagem da literatura 
brasileira, Simão Bacamarte, que ficou famoso por suas inusitadas pesquisas acerca do 
comportamento humano. Leia o trecho abaixo, retirado do conto de Machado de Assis 
em que o personagem aparece para responder à questão. 
 
“A razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades; fora daí insânia, insânia e só 
insânia”  
 
“...uma coleta desenfreada. Um homem não podia dar nascença ou curso à mais simples 
mentira do mundo, ainda daquelas que aproveitam ao inventor ou divulgador, que não 
fosse logo metido na Casa Verde. Tudo era loucura. Os cultores de enigmas, os 
fabricantes de charadas, de anagramas, os maldizentes, os curiosos da vida alheia, os 
que põem todo o seu cuidado na tafularia, um ou outro almotacé enfunado [...]. Ele 
respeitava os namorados e não poupava as namoradeiras, dizendo que as primeiras 
cediam a um impulso natural e as segundas a um vício. Se um homem era avaro ou 
pródigo, ia do mesmo modo ara a Casa Verde; daí a alegação de que não havia regra 
para a completa sanidade mental.”  

ASSIS, Machado de. “O Alienista”. In Papéis avulsos.  São Paulo: Editora Imprensa Nacional, 2000, p. 33,162. 

 
Um dos pontos interessantes na conduta do personagem acima que se relaciona 
diretamente às afirmações do primeiro texto lido se encontra: 
 
[A] no conceito de razão, que pode ser questionado.  
[B] na falta de clareza no que se refere à definição de loucura. 
[C] no fenômeno da clinicalização de certos traços do comportamento humano. 
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[D] na arrogância do personagem em achar que pode resolver problemas humanos 
graves. 
[E] na falta de critério ao separar pessoas normais daquelas que são consideradas 
loucas.  
 
 
03) Embora a solidão seja tratada no texto como um problema do homem pós-moderno, 
sobretudo, ligado ao estilo de vida das grandes cidades, segundo dados do artigo lido, 
pode-se afirmar que: 
 
[A] o ritmo de vida da contemporaneidade busca o estreitamento das relações 
interpessoais. 
[B] a solidão já era como um problema desde a origem do ser humano. 
[C] do ponto de vista epistemológico, ela é um traço inerente à condição do ser. 
[D] é desejada por aquele que não quer aceitar viver com as diferenças de seus 
semelhantes. 
[E] do ponto de vista semântico, o problema é visto pelas pessoas como questão de 
retórica. 
 
 
04) Depois de uma leitura atenta do texto “Política da solidão”, seria inadequado 
afirmar: 
 
[A] O texto acima trata de um fenômeno muito comum no mundo contemporâneo ligado 
ao enfoque de determinado problema, muito mais que no problema em si mesmo. 
[B] O problema apontado pelo texto mantém estreita relação com a objetificação do 
humano em meio às relações que constrói. 
[C] De certo modo, a maneira como hoje as relações interpessoais são construídas, 
segundo pode-se inferir do texto, pode contribuir para a dessubjetivação do sujeito. 
[D] Mergulhados em meio a aparatos eletrônicos os mais diversos, acreditamos na 
proximidade, enquanto o que ocorre, de fato, é o risco da pulverização das relações 
interpessoais. 
[E] “Selva de pedra” é uma metáfora empregada para realçar a ideia de que hoje um 
dos maiores desejos é poder voltar às origens em se tratando das relações humanas. 
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05) Leia a imagem abaixo para responder à questão. 
 

 
 
O cartum acima se conecta ao texto: 
 
[A] opondo-se às ideias discutidas por Tiburi, pois os personagens centrais da imagem 
esboçam um desejo premente de viver a relação interpessoal. 
[B] complementando-o, uma vez que a discussão proposta pela imagem se relaciona 
diretamente à conclusão a que o artigo lido chega,aprofundando-a. 
[C] negando o ponto de vista do primeiro texto, pois todas as pessoas da imagem estão 
experimentando algum tipo de interação. 
[D] repetindo exatamente as mesmas ideias, pois os únicos personagens que interagem, 
de fato, na imagem são os cachorros. 
[E] reafirmando as ideias acerca da solidão do homem contemporâneo ao focar a 
imagem na busca do primeiro personagem por relações de afeto. 
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06) A opção em que a(s) vírgula(s) empregada(s) serve(m) para separar e/ou isolar 
termos de igual valor sintático em “1” e “2” é: 
 
[A] 1: Mesmo após julgado, declarou-se inocente, afirmando não conhecer a 
vítima. 

2: O prefeito, que era avesso à privatização da empresa, não deu 
entrevistas.  

 
[B] 1: Para conversar com o diretor, em cuja autoridade acreditava, o 

funcionário precisou redigir um requerimento.  
2: O projeto, coordenado naquela época pela oposição, acabou fracassando.  

 
[C] 1: Pedia que os condôminos, acompanhados de visitas, comunicassem à 
portaria. 

2: Mulheres, é necessário que nos unamos contra o machismo sem mais 
demora. 

 
[D] 1: Sou contra o posicionamento inflexível, mas preocupo-me com a 

volubilidade da situação. 
2: O aluno então reafirmou que, se fosse aprovado, viajaria nas férias.  
 

[E] 1: Terminando suas obrigações, você pode ir ao cinema com seus amigos. 
2: Seria necessário que se dedicasse mais para conseguir bons resultados. 

 
 
07) Considerando que todas as opções abaixo apresentam erro de regência, a correção 
foi feita inadequadamente em: 
 
[A] A jovem sucedeu a mãe no trono. 

A jovem sucedeu à mãe ao trono. 
 

[B] Conheço vários profissionais que aspiram a prosperidade na carreira antes de tudo. 
Conheço vários profissionais que aspiram à prosperidade na carreira antes de tudo. 
 

[C] O médico de que falávamos assistia à Belo Horizonte. 
O médico de que falávamos assistia em Belo Horizonte. 
 

[D] Era necessário que o professor voltasse na sua casa antes do horário previsto. 
Era necessário que o professor voltasse em sua casa antes do horário previsto 
 

[E] Postar informações pessoais em redes de relacionamento implica em tomar alguns 
cuidados. 

Postar informações pessoais em redes de relacionamento implica tomar alguns 
cuidados. 
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08) Leia os períodos abaixo para responder à questão: 
  

1. Essa é a época onde Machado de Assis revelou toda a sua argúcia intelectual. 
2. Era o ginásio em que disputara na adolescência o melhor lugar entre os atletas. 
3. São essas as experiências que você necessitará no futuro. 
4. Não conheço ainda o músico da banda o qual se acidentou. 
5. Francisco é o papa a quem mais admiro.  

 
Analisando os períodos acima no que se refere ao emprego dos pronomes relativos, 
percebe-se que: 
 
[A] está correta apenas 2. 
[B] estão corretas 1 e 4. 
[C] estão corretas 4 e 5. 
[D] estão corretas 1 e 5. 
[E] está correta apenas 5. 
 
 
09) O único período que contém uma oração reduzida com valor de adjetivo é: 
 
[A] Os passageiros usando guarda-chuva só puderam entrar no ônibus após as demais. 
[B] Nada me deram de beber.  
[C] Os repórteres acompanhavam as manifestações, empurrando-se uns aos outros. 
[D] Adentrando o recinto, encontrarás exatamente a pessoa que procuras. 
[E] Sendo fiéis fervorosos daquela igreja, frequentavam outros cultos.  
 
 
10) A série cujos processos de formação de palavras, são, respectivamente, 
parassíntese, derivação regressiva, derivação prefixal e sufixal e hibridismo é: 

 
[A] cardispliscente – abandono – enriquecer – televisão.  
[B] encestar – namoro – infeliz – geologia. 
[C] enfraquecer – castigo – inutilidade – burocracia. 
[D] espantar – conversa – deslealdade – litografia. 
[E] enlutar – petróleo – desmerecimento – trabalho. 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 41 
PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

 
11) Tendo em vista as disposições do Decreto n. 5.296 de 21.12.04, analise as 
afirmativas a seguir: 
 
I - Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas 
prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar 
atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida. O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento 
imediato.  
II - A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão 
às seguintes premissas básicas: priorização das necessidades,  programação em 
cronograma e  reserva de recursos para a implantação das ações; e, o planejamento, de 
forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos.   
III - A concessionária de Serviço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade local, deverá 
assegurar que, no mínimo cinco por cento do total de Telefones de Uso Público, sem 
cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância 
nacional, estejam adaptados para o uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva e 
para usuários de cadeiras de rodas, ou conforme estabelecer os Planos Gerais de Metas 
de Universalização.  
IV - Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou 
privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes 
ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 
inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, 
laboratórios, áreas de lazer e sanitários.  

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

[A] I e II e IV 
[B] I, II e III  
[C] II, III e IV 
[D] I, III e IV 
[E] I e II 
 
 
12) A coordenação superior dos assuntos, ações governamentais e medidas referentes a 
pessoas portadoras de deficiência caberá a (o): 
 
[A] Ministério da Previdência Social. 
[B] Ministério da Educação. 
[C] Ministério da Saúde. 
[D] Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
[E] Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. 
 

 
 

 

 



 

 8 

13) Marque a afirmativa incorreta: 
 

[A] Entende-se como Língua Brasileira de Sinais a forma de comunicação e expressão, 
em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical 
própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas no Brasil.  
[B] O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do 
Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, 
de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua 
Brasileira de Sinais, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
conforme legislação vigente.  
[C] A Língua Brasileira de Sinais poderá substituir a modalidade escrita da língua 
portuguesa.  
[D] Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o 
ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos 
surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental.  
[E] As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas 
surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 
atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 
modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. 
 
 
14) Analise as afirmativas a seguir: 
 
I - Os órgãos e entidades do Poder Executivo nas relações entre si e com o cidadão 
deverá observar, dentre outras diretrizes, a presunção de boa-fé, bem como a utilização 
de linguagem simples, fazendo o uso de siglas e jargões, e evitando o estrangeirismo. 
II - Várias são as ações que imprimem qualidade ao atendimento ao cidadão, dentre as 
quais podemos citar: identificar as necessidades dos usuários; evitar informações 
conflitantes; atenuar a burocracia; imprimir qualidade à relação atendente/usuário; 
fazer uso da empatia.  
III - As ações que imprimem qualidade ao atendimento estão relacionadas a indicadores 
que podem ser percebidos e avaliadas de forma positiva pelos usuários, a exemplo de: 
competência, presteza, cortesia, paciência, respeito.  
IV - Os órgãos e entidades do Poder Executivo deverão aplicar periodicamente pesquisa 
de satisfação junto aos usuários de seus serviços e utilizar os resultados como subsídio 
relevante para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial no que se refere 
ao cumprimento de compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento.  
 

Estão corretas apenas as afirmativas:  
 
[A] I, II e III. 
[B] II, III e IV. 
[C] I, III e IV. 
[D] II, III e IV. 
[E] II e III. 
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15) Marque a afirmativa incorreta: 
 
[A] As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção e chefia.  
[B] Em sentido amplo, agentes públicos são todas as pessoas físicas incumbidas, 
definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal, podendo-se o 
gênero agentes públicos ser dividido em cinco espécies ou categorias bem diferenciadas, 
a saber: agentes políticos; agentes administrativos; agentes honoríficos; agentes 
delegados e agentes credenciados.  
[C] A categoria dos agentes administrativos, espécie do gênero agente público, 
constitui-se a imensa massa dos prestadores de serviços à Administração direta e 
indireta do Estado, nas seguintes modalidades admitidas na Constituição da República 
de 1988: servidores públicos concursados; servidores públicos exercentes de cargos ou 
empregos em comissão titulares de cargo ou emprego público; servidores temporários, 
contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.  
[D] Os casos de contratação de servidores por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público são estabelecidos por lei.  
[E] A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  
 
 
16) De acordo com as disposições constitucionais relativas à Administração Pública, as 
afirmativas a seguir estão corretas, exceto: 
 
[A] A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando dentre outras, a disciplina da representação contra o 
exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 
[B] O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 
[C] Os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.  
[D] A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 
ou servidores públicos. 
[E] A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer 
agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, inclusive as respectivas ações 
de ressarcimento.  
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17) Nos termos da Constituição Federal de 1988, o ensino será ministrado de acordo 
com os seguintes princípios, exceto: 
 

[A] Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas.  
[B] Garantia de padrão de qualidade. 
[C] Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 
nos termos de lei federal. 
[D] Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 
[E] Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber. 
 

 
18) Tendo em vista as disposições referentes ao Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, analise as afirmativas a seguir: 
 
I - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na 
vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do 
dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida 
funcional. 
II - É vedado ao servidor, retirar da repartição pública, mesmo que legalmente 
autorizado, qualquer bem pertencente ao patrimônio público.  
III - É vedado ao servidor facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de 
direito.  
IV - É dever do servidor público abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, 
poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que 
observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
[A] I e II. 
[B] I e III. 
[C] I e IV. 
[D] II e IV. 
[E] II, III e IV. 
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19) Tendo em vista as disposições da Lei n. 9.784 de 29.01.99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, analise as afirmativas a 
seguir: 
 
I - Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de dez 
dias, salvo motivo de força maior. 
II - Não podem ser objeto de delegação: a edição de atos de caráter normativo; a 
decisão de recursos administrativos; as matérias de competência exclusiva do órgão ou 
autoridade. 
III - A Administração deve anular seus próprios atos por motivo de conveniência e 
oportunidade. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse 
público, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração.   
IV - Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o 
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de 
direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.  
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
[A] I e II. 
[B] II e IV. 
[C] II e III. 
[D] II, III e IV. 
[E] I, II e IV. 
 
 
20) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, é incorreto 
afirmar: 
 
[A] O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições.  
[B] A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria.  
[C] A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função.  
[D] As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes 
entre si. 
[E] A responsabilidade civil do servidor de reparar o dano causado ao erário, decorrente 
de ato doloso, que resulte dano ao erário, não se estende aos seus sucessores. 
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PROVA ESPECÍFICA Nº 68 
PROFESSOR DO E. BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – LÍNGUA ESPANHOLA 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – COMUM PARA TODOS OS PROFESSORES 

 
21) Segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção. 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação à docência: 
 
[A] O professor deve ter um envolvimento com a prática educativa, sabidamente 
política, moral, gnosiológica, sem deixar de fazê-la e criá-la nos educandos. 
[B] O professor deve instigar nos educandos a sua própria curiosidade e o processo 
investigativo, rompendo com sua consciência ingênua. 
[C] O ensinar não pode ser um puro processo de transferência de conhecimento do 
ensinante ao aprendiz.  
[D] O professor deve ser um pesquisador, pois não há ensino sem pesquisa e pesquisa 
sem ensino. A prática da pesquisa deve fazer parte da natureza docente da indagação e 
da busca. 
[E] O professor deve estar alicerçado nos pressupostos do pensamento newtoniano-
cartesiano, um pensamento racional, fragmentado e reducionista. 
 
 
22) Segundo SACRISTAN (1995)  no currículo multicultural a escolha do que se é 
ensinado dentro das instituições de ensino passa pela aprovação de toda a comunidade 
envolvida no processo. 
 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao currículo: 
 
[A] A escolha do currículo é neutralizadora e não está vinculado às relações de poder, e 
sim da transmissão de visões intencionais que influencia a construção de identidades 
individuais e sociais específicas.  
[B] Os conhecimentos devem privilegiar os conhecimentos de todos, inclusive das 
minorias para que seus interesses sejam representados. 
[C] As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura e 
socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das práticas 
que cria em torno de si. 
[D] O saber é cultural, e se constitui pela interação com outras pessoas pertencentes a 
nossa cultura, assim, ele se transforma a partir da troca de experiências e da reflexão 
coletiva. 
[E] Na concepção de um Currículo Multicultural, os diversos sujeitos do processo são 
respeitados e valorizados, tudo o que compõe esse currículo está preenchido dos 
saberes da comunidade na qual a escola está inserida. 
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23) São elementos básicos que definem e caracterizam o planejamento participativo, 
exceto: 
 
[A] O poder é exercido de forma coletiva. 
[B] É a atuação permanente e organizada de todos os segmentos envolvidos com o 
trabalho educativo. 
[C] Distanciam-se daqueles modelos de organização do trabalho que separa, no tempo e 
no espaço, quem toma as decisões de quem às executa.  
[D] Implica no aprofundamento crescente, a discussão e a reflexão sobre o tema da 
participação. 
[E] Determina o propósito organizacional em termos de valores, missão, objetivos, 
estratégias, metas e ações, com foco em priorizar a alocação de recursos.  
 
 
24) Assinale a alternativa incorreta em relação ao bilinguismo e à educação de surdos: 
 
[A] O bilinguismo é definido como o uso de duas ou mais línguas, é possível afirmar que 
a maioria das pessoas surdas que usa a língua de sinais e a língua majoritária pode ser 
considerada bilingue.  
[B] A língua de sinais é uma língua natural, com gramática própria e, por ser 
visual/espacial, é adquirida sem dificuldades pelas pessoas surdas. 
[C] Por meio da língua de sinais, o professor deve explicar à criança o conteúdo dos 
textos, bem como mostrar aos alunos semelhanças e diferenças entre as duas línguas.   
[D] A educação bilíngüe contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso 
gestual de fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. 
[E] O método de educação bilíngue sofre uma série de críticas pelos limites que 
apresentam, mesmo com o incremento do uso de próteses. 
 
 
25) Assinale a alternativa incorreta em relação à Língua Brasileira de Sinais: 
 
[A] A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível 
superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras/ Libras ou em Letras: 
Libras/Língua Portuguesa como segunda língua.   
[B] A Libras deve ser inserida como disciplina curricular optativa nos cursos de formação 
de professores para o exercício do magistério, em nível médio e obrigatória no superior, 
e especialmente nos cursos de Fonoaudiologia e Psicologia. 
[C] O processo de inclusão da Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos 
de Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras. 
[D] A Lei 9394/96 afirma que será garantida às pessoas surdas em todas as etapas e 
modalidades da educação básica, nas redes públicas e privadas de ensino, a oferta da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, na condição de língua nativa das pessoas surdas. 
[E] O exame de proficiência em Libras deve ser promovido, anualmente, pelo Ministério 
da Educação e instituições de educação superior por ele credenciadas para essa 
finalidade. 
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26) “O descontentamento com o oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais deram 
origem a novas propostas pedagógico-educacionais em relação à educação da pessoa 
surda, e a tendência que ganhou impulso nos anos 70 foi a chamada comunicação 
total.” 
 
Assinale a alternativa correta em relação a comunicação total: 
 
[A] A comunicação total prioriza a linguagem falada como forma de comunicação dos 
surdos e a aprendizagem da linguagem oral é preconizada como indispensável para o 
desenvolvimento integral das crianças. 
[B] A comunicação total pode utilizar tanto sinais retirados da língua de sinais usada 
pela comunidade surda quanto sinais gramaticais modificados e marcadores para 
elementos presentes na língua falada, mas não na língua de sinais. 
[C] A comunicação total incorpora o desenvolvimento de quaisquer restos de audição 
para a melhoria das habilidades de fala ou de leitura oro-facial, através de uso 
constante, por um longo período de tempo, de aparelhos auditivos individuais e/ou 
sistemas de alta fidelidade para amplificação em grupo. 
[D] A comunicação total inclui todo o espectro dos modos lingüísticos: gestos criados 
pelas crianças, língua de sinais, fala, leitura oro-facial, alfabeto manual, leitura e escrita.  
[E] A comunicação total acredita que o uso de gestos e sinais desvia o surdo da 
aprendizagem da língua oral, a mais importante do ponto de vista social. 
 
 
27) Assinale a alternativa incorreta em relação às concepções sobre surdez: 
 
[A] A tradição médico-terapêutica influenciou a definição da surdez a partir do déficit 
auditivo, deixando de incluir a experiência da surdez e de considerar os contextos 
psicossociais e culturais nos quais os surdos se desenvolvem. 
[B] A perspectiva clínica-terapêutica induz a uma relação direta entre as deficiências 
auditivas e certos problemas emocionais, sociais, lingüísticos e intelectuais como se 
fossem inerentes à surdez. 
[C] Na tradição da clínica médica, a surdez é vista como uma “deficiência” em relação à 
comunidade “ouvinte”, colocando os sujeitos surdos em desvantagem, se comparados à 
maioria da população. 
[D] O modelo médico-terapêutico, ancorado na proposta oralista é uma concepção 
relacionada com a patologia, tendo o currículo escolar como objetivo dar ao sujeito o 
que lhe falta: a audição e a oralidade. 
[E] Na visão clínica terapêutica uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de 
audição que a impede de adquirir, naturalmente, a língua oral-auditiva usada pela 
comunidade majoritária. 
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28) “O decreto 5.626 regulamentou a Lei 10.436/02, também denominada Lei de  
Libras.”  
 
Assinale a alternativa incorreta em relação à Lei: 
 
[A] As instituições municipais de ensino, de educação básica e superior, devem 
proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa na sala de aula e um auxiliar de apoio para os outros espaços educacionais.  
[B] A pessoa surda é aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o 
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo 
uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras. 
[C] O professor da educação básica, bilíngüe, aprovado em exame de proficiência em 
tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, pode exercer a função de 
tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa, cuja função é distinta da função de 
professor docente. 
[D] Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o 
ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos 
surdos, devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental. 
[E] A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada aos 
alunos surdos ou com deficiência auditiva, preferencialmente em turno distinto ao da 
escolarização, por meio de ações integradas entre as áreas da saúde e da educação, 
resguardado o direito de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade. 
 
 
29) Segundo Dalben (2004), por muito tempo a função do Conselho de Classe foi 
classificatória, e voltada à seleção das aptidões discentes. Assinale a alternativa 
incorreta em relação ao Conselho de Classe: 
 
[A] O Conselho de Classe, quando instituído na escola, tem o sentido de 
acompanhamento de todo o processo de avaliação, analisando e debatendo todos os 
componentes da aprendizagem dos alunos. 
[B] O Conselho de Classe deve ser um espaço onde a avaliação é constituída a partir das 
vivências da sala de aula, uma vez que professores e pedagogos devem ter um espaço 
em comum para refletir sobre os acontecimentos na escola. 
[C] O Conselho de Classe apresenta como características principais, a forma de 
participação direta de todos os profissionais que atuam no processo pedagógico; uma 
organização interdisciplinar e apresenta como centro do trabalho a avaliação dos alunos.  
[D] O Conselho de Classe, anteriormente à Lei nº 5.692/71 não se apresentava como 
instituído na escola, e acontecia de forma espontânea sem importância pedagógica. Essa 
Lei deu abertura aos Conselhos Estaduais de Educação para traçarem diretrizes para sua 
operacionalização. 
[E] O Conselho de Classe apresenta como característica principal, a forma de 
participação indireta de todos os profissionais que atuam no processo pedagógico. É 
uma organização disciplinar e apresenta como centro do trabalho a avaliação 
classificatória dos alunos.  
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30) Assinale a alternativa incorreta: 
 
[A] O Projeto Político Pedagógico é a totalidade articulada decorrente da reflexão e do 
posicionamento a respeito da sociedade, da educação e do homem, como uma proposta 
de ação político-educacional e não um artefato técnico. 
[B] Os PCNs são documentos que compõem apenas a grade curricular, o núcleo comum, 
do ensino fundamental de uma instituição educativa.  
[C] O Projeto Político Pedagógico norteia-se na premissa de constituir uma escola 
baseada na democracia e qualidade de ensino para todos. 
[D] Os PCNs estão divididos a fim de facilitar o trabalho da instituição, principalmente na 
elaboração do seu Projeto Político Pedagógico. 
[E] Os PCNs tem sua principal importância no projeto político pedagógico das escolas 
quando propõe ao professor o trabalho com temas transversais, esses temas vão tratar 
de questões que ultrapassam as áreas convencionais, mas que permeiam os objetivos, 
conteúdos e orientações didáticas dessas áreas. 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – LÍNGUA ESPANHOLA 
 
Lee el fragmento de un ensayo publicado por José Alba sobre la diversidad del español 
para responder a la cuestión.  

Unidad y diversidad del español 
Por José G. Moreno de Alba 

Hace años, Ángel Rósenblat explicaba que son muy diferentes las opiniones que 
sobre la diversidad del español pueden dar los turistas, los puristas o los filólogos. A un 
turista español que llegue a México —escribía— le sorprenderá que en el desayuno le 
ofrezcan bolillos (cierto tipo de pan blanco), que en la calle pueda abordar un camión 
(autobús) o pedir un aventón (autostop), que en el teléfono le contesten ¡bueno!, que 
ahí las casas se renten (se alquilen), que pueda acompañar sus bebidas con botanas 
(tapas), que haya establecimientos como las loncherías (cierto tipo de cafeterías 
modestas), tlapalerías (ferreterías donde se venden también pinturas), misceláneas 
(pequeñas tiendas de comestibles), rosticerías (asadores), etc. Aceptando que existen 
diferencias considerables en el léxico de las diversas regiones del extenso mundo que 
habla español, a las que además deben sumarse las que se originan por razones 
sociales, es asimismo indudable que hay también un enorme caudal léxico común a 
todos los hispanohablantes, observable por ejemplo en la literatura. Esto no quiere decir 
de ninguna manera que estén desapareciendo las diferencias regionales. Lo que habría 
que determinar es si tenía o no razón el mismo Rósenblat cuando escribía aquello de 
que las designaciones básicas (parentesco, partes del cuerpo, objetos más comunes, 
fórmulas de la vida social...) son comunes a todos: "Al pan lo seguimos llamando pan, y 
al vino, vino. Por encima de ese fondo común las divergencias son sólo pequeñas ondas 
en la superficie de un océano inmenso". 

Sacado de http://www.letraslibres.com/revista/convivio/unidad-y-diversidad-del-

espanol. (Fragmento). Acceso el 26 ene. 2014.  
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31) De acuerdo con el texto, José Moreno, entiende la diversidad en el español como: 
 
[A] una falta de propósito, ya que no hay que necesidad de redefinir las cosas básicas a 
causa de la las diferencias regionales.  
[B] un avance en el estudio de la lengua, porque demuestra la capacidad de adaptación 
de la lengua a las realidades regionales.  
[C] una gama de nuevas posibilidades para que la lengua evolucione a través de la 
incorporación de regionalismos.    
[D] un riesgo de provocar cambios en las designaciones básicas del léxico de la lengua, 
perdiendo su unidad.  
[E] una de las muchas posibilidades de entender el dinamismo de la lengua y su 
interdependencia social. 
 
 
32) Lee este fragmento de un texto que habla sobre la diversidad lingüística del idioma 
en la enseñanza de otras lenguas.   
 
“…un buen presupuesto de partida es considerar que la lengua ―nativa o de 
enseñanza― es un sistema vivo y vital, con el que sus hablantes dicen cosas distintas o 
las mismas valiéndose de recursos lingüísticos también variados, extraídos de 
inventarios extensos y en cuya selección actúan criterios de preferencia situacional, 
social y geográfica. Es decir, no todos los hablantes de una misma lengua hablamos 
igual, y esto es un derecho que encuentra sus límites cuando el interlocutor agota sus 
conocimientos activos y pasivos del código común y, por tanto, la comunicación fracasa’. 
 
A partir de la lectura del fragmento, se concluye que, para que la comunicación sea 
eficaz y produzca efecto, los interlocutores deben: 
 
[A] reconocer la pluralidad de la lengua pero hacer uso de recursos universales para 
garantizar la comprensión.  
[B] utilizarse de los criterios de preferencia situacional, social y geográfica para que 
sean comprendidos.    
[C] conocer los inventarios extensos de recursos lingüísticos existentes para adecuarlos 
a la realidad comunicativa.      
[D] tener el mismo nivel de conocimiento de la lengua y el bagaje cultural y social para 
que se entiendan. 
[E] desarrollar un sistema lingüístico que sea capaz de abarcar los distintos contextos de 
uso de la lengua.   
 

 
33) La expresión destacada en la frase: “Es decir, no todos los hablantes de una misma 
lengua hablamos igual…”, expresa un valor: 
 

[A] adversativo.  
[B] conclusivo.  
[C] explicativo.  
[D] consecutivo.  
[E] disyuntivo.  
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34) Mira la tira cómica y responde a lo que se pide.  
 

    
Sacado de http://youoy.files.wordpress.com/2013/09/garfield-tira-comica.jpg. Acceso el 01 feb. 2014.  

 
La opción por elegir el tiempo verbal usado en el segundo cuadro indica que la acción:   
 
[A] se pasa en un espacio temporal lejos del presente.  
[B] es reciente y engloba el espacio temporal del presente.    
[C] está relacionada a otra acción simultánea en el pasado.   
[D] ocurre en el mismo momento en que se habla sobre ella.  
[E] expresa la idea de continuidad de la acción en el pasado.  
 
 
35) Lee la tira cómica atentamente para responder a la cuestión.  
 

 
 

Sacado de http://img577.imageshack.us/img577/6880/psubjclipimage021.jpg. Acceso el 01 feb. 2014.  
  
A partir de la lectura del texto, el uso de los verbos en el último cuadro de la tira 
expresan: 
  
[A] incertidumbre.  
[B] duda.  
[C] ruego.  
[D] hipótesis  
[E] titubeo.  
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36) Observa el uso del verbo en la frase e indica cuál es el valor de presente expreso en 
ella.    

 
Sacado de http://4.bp.blogspot.com/-Dg150palabrasnewton.jpg. Acceso el 01 feb. 2014.  

 
[A] Pasado histórico.  
[B] Presente puntual.  
[C] Universalidad.  
[D] Futuro cercano. 
[E] Presente actual.  
 

 
37) Lee el fragmento de la entrevista con el periodista Iñaki Gabilondo sobre el español 
y haz lo que se pide.  
 
'La crisis del español' 

 “La mayor crisis del español reside en la poca conciencia que la sociedad española tiene 
sobre su valor”. Es la opinión del periodista Iñaki Gabilondo (San Sebastián, 1942) para 
quien los idiomas son “seres vivos” en constante modernización, y más en el caso de 
una lengua con cerca de 530 millones de hablantes. El jueves recibirá el XVIII Premio 
Nacional Miguel Delibes, que otorga la Asociación de la Prensa de Valladolid (APV), por el 
programa 'La lengua que nos une', emitido en las emisoras de Prisa Radio en octubre de 
2013, durante la celebración del Congreso Internacional de la Lengua Española en 
Panamá. Este defensor a ultranza de la palabra, para quien “sin periodismo no hay 
democracia”, considera que la sociedad reprocha a los partidos políticos y a los medios 
de comunicación que se han alejado de la gente, y lamenta que todo lo que se construyó 
con la Transición - la Monarquía, clase política, el Parlamento, el Estado de las 
Autonomías, la Constitución, los medios de comunicación, los sindicatos, etc. - esté “en 
un punto de fatiga”, que haya “doblado la rodilla a la vez”. 

Sacado de http://www.educaspain.com/node/1436 (Fragmento). Acceso el 05 feb. 2014. 

 
Según el autor del texto, Iñaki Gabilondo es un defensor a ultranza de la palabra. Eso 
quiere decir que él: 
 
[A] resguarda la tradición de la lengua y buscar preservar sus raíces.  
[B] defiende radicalmente la lengua como un organismo mutable y activo. 
[C] critica los cambios sufridos por la lengua a causa de la prensa.   
[D] es un conservador y defensor del idioma como instrumento social. 
[E] celebra con optimismo la influencia de los medios en la democracia.  

 



 

 20 

38) Mira la respuesta dada por el periodista Iñaki Gabilondo a la pregunta hecha a él en 
esta entrevista para responder a la cuestión.   
 
Y para que el español se mantenga en esa cumbre, ¿es necesaria una 
actualización y la incorporación de términos en muchos casos procedentes de 
otros idiomas? 
 
Los idiomas son seres vivos. No hay que tener mucho miedo de los problemas derivados 
con otras lenguas. Las academias de las lenguas españolas en España y América Latina 
han hecho juntos muchas cosas y la lengua española desde el punto de vista técnico y 
académico está muy bien defendida y no tenemos que tenerle miedo a esas 
transformaciones de los idiomas. Son seres vivos, no se les puede enjaular o meterles 
en un laboratorio para que no les dé el aire. Me daría miedo si eso pasara sin que las 
academias estuvieran activas; pero lo están, aunque hacen lo que pueden tratando de 
evitar en ocasiones algunos excesos. 

Sacado de http://www.educaspain.com/node/1436 (Fragmento). Acceso el 05 feb. 2014. 

 
La partícula destacada en el texto hace referencia a  
 
[A] idiomas.  
[B] problemas. 
[C] academias.  
[D] lenguas.  
[E] seres vivos.  
 
 
39) Observa el uso de la partícula destacada en la frase.  
 
Todo esto se observa mucho más cuando al español se lo ve desde la perspectiva 
universal, no sólo en España, sino en América Latina y en todo el mundo. 
 
[A] Su uso indica que la perspectiva universal está más presente en España que en 
América Latina.   
[B] En América Latina, el español aún no es visto bajo una perspectiva universal tal 
como en España.  
[C] Así como en España, se observa el español en Latinoamérica también en una 
perspectiva universal.  
[D] La perspectiva universal es más perceptible en los países de América Latina de que 
en España.   
[E] El español ya es visto en una perspectiva universal en todo el mundo, excepto en 
América Latina.  
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40) Lee el fragmento de la noticia y marca la alternativa correcta sobre la interpretación 
de las informaciones presentes en él.  
 

La Casa del Rey afronta inquieta la cita judicial de la infanta Cristina 
 

Otro día clave para la Casa del Rey. Otra jornada decisiva para la monarquía, para su 
estabilidad en el presente y en el futuro. Trece meses después de que la investigación 
del caso Nóos apuntará directamente al yerno del monarca, Iñaki Urdangarin, al quedar 
imputado en un escándalo de supuesta corrupción, la Casa del Rey afronta este sábado 
una de las situaciones más delicadas de su historia. La infanta Cristina de Borbón, de 48 
años, séptima en la línea de sucesión al trono, declara en los juzgados de 
Palma, imputada por un supuesto delito fiscal y otro de blanqueo de capitales. Aunque 
desde que se destapó el escándalo la infanta ha sido apartada de todos los actos 
oficiales de la familia real y, por tanto, ha dejado de cobrar indemnizaciones por su 
actividad protocolaria, la Casa del Rey vive con inquietud este episodio judicial insólito 
en la historia de España. 
Sacado de http://politica.elpais.com/politica/2014/02/07/actualidad/1391808479_726907.html. (Fragmento) Acceso el 08 feb. 
2014.  

 
[A] Después de la imputación de la infanta la imagen de la casa real se mantuvo 
indeleble.   
[B] Mismo apartando la infanta, la imagen de la casa real sufre consecuencias de la 
imputación.  
[C] Tras apartar la infanta de los actos oficiales ella causó inquietud en la casa real. 
[D] Antes del escándalo, las actitudes de la infanta causaban inquietud en la casa real.  
[E] Junto a la imputación de la infanta, la imagen de la casa real ya sufría con la 
corrupción.  
 

 
41) Observa el uso de los tiempos verbales en la tira y responde a la cuestión.  
  

  
Sacado de http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2espanhol/4gatuesc.jpg. Acceso el 03 feb. 

2014.  
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Marca la alternativa en que la información está adecuada a la interpretación de la idea 
expresa por el uso de los tiempos verbales.  
  

[A] la familia sabe que su pedido no es posible de ser realizado pero aún piensa que hay 
una hipótesis de conseguir lograr éxito.   
[B] los verbos empleados en el habla de los dueños indican que ellos están seguros de 
que lo mejor para el gato es frecuentar la escuela.  
[C] el gato reconoce la amargura de la directora e insta un cambio en su 
comportamiento para ir a la escuela lo que se percibe por el uso del verbo.   
[D] la directora se muestra reticente a la permanencia del gato en el colegio lo que se 
percibe por el tiempo verbal empleado en sus hablas.    
[E] los verbos usados en el pedido de la familia demarcan una incertidumbre ya que el 
ruego está basado en hipótesis y puede no ser realizado. 
 

 
42) Observa el segundo cuadro de la tira cómica para responder a la cuestión.  
 

   
Sacado de http://zachary-jones.com/zambombazo/wp-content/uploads/2011/01/escuincles_frio_nueva_york_cold_dogs.jpg. Acceso 

el 04 feb. 2014.  
 

El uso de la perífrasis en el segundo cuadro expresa una valor de: 
  
[A] tiempo.  
[B] simultaneidad.  
[C] posibilidad.  
[D] obligación.  
[E] duda.  
 
 
43) Marca la alternativa en que la frase presenta la misma irregularidad del ejemplo.  
 

Salgo de casa todos los días a las seis de la mañana.  
 
[A] Soy un entusiasta del uso de las tecnologías en clase.  
[B] Vengo de una presentación de los alumnos del colegio.  
[C] No quepo en este uniforme, es muy apretado.  
[D] Ellos duermen siempre muy tarde y se acuestan temprano.  
[E] Tengo un mal presagio sobre estos acontecimientos.  
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Lee el texto a continuación para responder a las cuestiones 44 a 46.  
 

Google se libra 
 
Bruselas impone cambios a la tecnológica, pero ésta evita pagar por los daños causados 
 

Después de tres años de investigaciones formales de la Comisión Europea y seis 
desde que se iniciaron las denuncias por abuso de posición dominante, Google sale 
prácticamente indemne. El comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, y Eric 
Schmidt, presidente de la compañía —empresa que incluye, además del primer buscador 
mundial, los productos líder del  mercado dentro de sus ámbitos como Gmail, YouTube, 
Chrome, Android y Adwords— han firmado la paz. No habrá multa. A cambio, Google se 
compromete a modificar su buscador para que, entre otras cosas, no sea seleccionado 
siempre un producto propio por encima de los de la competencia. 

Los perjudicados por tales prácticas comerciales no están contentos, pero la Unión 
Europea, pese a todo, ata más corto a Google que Estados Unidos. Hace exactamente 
un año la firma tecnológica fue absuelta por las autoridades norteamericanas de la 
competencia. La investigación duró un año menos y el acuerdo se tomó por unanimidad. 
No hubo una sola voz discordante de los cinco miembros de un tribunal que ni siquiera 
dio audiencia a los reclamantes. Tal irregularidad provocó la crítica de varios 
congresistas e incluso el sonrojo de Google, que se ofreció a aplicar voluntariamente 
algunos cambios en el buscador (los mismos que brindó poco después a las autoridades 
europeas). 

La UE ha logrado que Google acometa de manera imperativa los cambios y en los 
próximos cinco años un administrador independiente verificará los compromisos 
adoptados. Algo es algo. Sin embargo, se echa en falta la sanción por los daños 
infligidos durante años a otras compañías de cuyos contenidos se ha aprovechado el 
buscador (críticas a restaurantes o a hoteles, como es el caso de TripAdvisor) o cuya 
publicidad ha sido obstaculizada (Yahoo! o Bing). Es comprensible la decepción de los 
demandantes, entre ellos Microsoft, al que la Comisión impuso tres multas sin que le 
valieran de nada las promesas de rectificaciones futuras. 

Sobre Google pesaba la amenaza de una gigantesca multa de 5.000 millones, el 
10% de los ingresos de un año. En unos meses se firmará el acuerdo definitivo, lo que 
dilata aún más un proceso durante el cual la compañía se ha hecho con una posición 
dominante de difícil vuelta atrás en todos los campos en los que actúa. 

  
Sacado de http://elpais.com/elpais/2014/02/08/opinion/1391888062_652138.html. Acceso el 09 feb. 2014.  

 
44) Google sufrió el proceso tanto en Estados Unidos cuanto en Europa porque  
 
[A] divulgó datos de navegación de los usuarios de sus programas más populares en 
Internet.  
[B] convirtió ilegalmente su buscador en el primer buscador mundial, sin concurrencia. 
[C] realizó espionaje entre sus usuarios para perjudicar la concurrencia de otros 
buscadores.  
[D] se favoreció en su buscador ofreciendo a sí mismo en detrimento de la concurrencia.   
[E] cambió su buscador para perjudicar durante años a otras compañías y denegrirlas.  
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45) Sobre el segundo párrafo es correcto concluir que los cambios conseguidos por la 
UE: 
 

[A] son recientes y afectan las acciones de la compañía en el momento presente.  
[B] son resultado de sucesivas acciones realizadas en el pasado de la empresa.   
[C] están relacionados a prácticas antiguas que no son hechas en el presente.   
[D] están previstos para ocurrir solamente después de los próximos cinco años.  
[E] son exigencias hechas a cinco años y que se realizarán solo en el futuro.    
 

 
46) “Tal irregularidad provocó la crítica de varios congresistas e incluso el sonrojo de 
Google…” Marca la correcta interpretación de la frase según el texto: 
 
[A] La empresa no se quedó contenta con la decisión de la comisión sobre los cambios 
impuestos.  
[B] Google sufrió intervenciones en su política empresarial tras la crítica de varios 
congresistas a la decisión.  
[C] La decisión de la comisión dejó la empresa sin motivos para actuar en contra a las 
medidas adoptadas.   
[D] Google se quedó avergonzado con sus acciones que decidió realizar cambios 
voluntariamente.   
[E] La organización cuestionó las medidas impuestas pero se comprometió a realizar los 
cambios exigidos.  
 
 
47) Observa atentamente el cuarto cuadro de la tira para responder a la cuestión.  
 

 
  

Sacado de http://gaturroyyo.weebly.com/uploads/1/2/4/5/12453534/1148541_orig.gif. Acceso el 07 feb. 2014.  
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El uso de la partícula lo: 
  
[A] funciona como artículo neutro porque está delante de un verbo sustantivándolo.  
[B] ejerce la función de complemento indirecto, pues se refiere a la persona de Gaturro.   
[C] desempeña la función de intensificador de sentido al verbo pensar que lo sigue.   
[D] aparece como una preposición que está relacionada al verbo pensar introduciéndolo.  
[E] se refiere a la actitud del gato dicha anteriormente funcionando como complemento 
directo.  
 
 
Lee la tira de Mafalda y a continuación responde a las cuestiones 48 y 49.  
 

 
 

Sacado de http://2.bp.blogspot.com/-Xq6VNJ3palA/TmfcnruBvgI/AAAAAAAAABw/zzKbnuBUICY/s640/susanita+y+los+pobres.gif. 
Acceso el 09 feb. 2014. 

 
 
48) El uso del artículo el, en el primer cuadro de la tira, se justifica porque la palabra: 

 
 
[A] alma es una palabra masculina.  
[B] siguiente es una palabra heterotónica.  
[C] presentada es heterogenérica.   
[D] posee la tónica en la primera sílaba.  
[E] es un sustantivo abstracto.  
 

 
49) La crítica de la tira reside en el hecho de:   
 

[A] Susanita intentar convencer Mafalda a asociarse a la fundación de ayuda al 
desvalido.   
[B] Mafalda no comprender la actitud de Susanita en realizar banquetas para recaudar 
fondos. 
[C] La falta de noción de Susanita de las cosas que los hacen parte de la dieta de los 
pobres.  
[D] Los motivos por los cuales Susanita quiere fundar una asociación de ayuda al 
desvalido.  
[E] El perjuicio implícito de Susanita puesto en su habla sobre la alimentación de los 
pobres.  
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50) Observa el habla de Mafalda sobre su visión de mundo y enseguida responde a la 
cuestión.   
 

 
Sacado de http://3.bp.blogspot.com/_e0AkspCGfSk/ScqP9GZqM3I/AAAAAAAAACY/sGe7d-wQ6d8/s1600-

h/ma33.jpg. Acceso el 09 feb. 2014. 

 
 
 
Marca la alternativa en que la idea de exhortación está puesta a partir del uso del 
subjuntivo en el habla de Mafalda: 
 
[A] “No, esperen”  
[B] “Si hay libertad, justicia…”  
[C] “Sea el número de mundo que sea” 
[D] “Me despiertan”  
[E] “¿Estamos?” 
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PROVA DISCURSIVA Nº 69 
LÍNGUA ESPANHOLA 

 
 
 

VERSÃO RASCUNHO 
 
 

1 - A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos: 
 

a) o atendimento ao tema proposto na questão; 
b) a clareza de argumentação/senso crítico; 
c) a seletividade de informação; 
d) a utilização adequada da Língua Portuguesa; 
 

2 - O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): 
 

a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de 
manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado 
neste Edital; 
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra 
o pudor; 
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d) não apresentar as questões redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou 
entregar em branco; 
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome 
parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, 
desenhos ou códigos); 

 
 

Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for 
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas 
permitida para a elaboração de seu texto. 
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51) Lea este fragmento de texto que trata de los orígenes del léxico español y enseguida 
haz lo que se pide.  

 
“En el año 2005, se publicó el llamado Diccionario del Estudiante. Una de sus 

finalidades, según las Academias de la Lengua de España e Hispanoamérica, era 
convertirlo en un método eficaz para actuar contra la pobreza léxica de los jóvenes, 
puesto que contiene el vocabulario básico que han de saber manejar los alumnos de 
secundaria y de bachillerato. Por esta razón, incluye un léxico propio de la jerga juvenil 
(guay, mogollón, molar...), completado con el técnico y científico, más propios de la 
lengua escrita. Tiene, además, la particularidad de que en él se han eliminado todas 
aquellas voces que ya no se utilizan (arcaísmos). El diccionario cuenta con un total 
de 40.000 entradas. Para George, por ejemplo, se ha convertido en una ayuda muy 
eficaz. Le va a permitir conocer, también, un buen número de americanismos que se 
incluyen en él.” 
Sacado de http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1874/html/index.html. 

(Fragmento). Acceso el 16 feb. 2014.  

 
Para el autor del texto, uno de los objetivos del diccionario es “actuar contra la pobreza 
léxica de los jóvenes”. Discuta sobre la pobreza léxica de los jóvenes presentando dos 
argumentos distintos que fundamentan su punto de vista sobre el asunto.    
 
 
 
01 ___________________________________________________________________ 

02 ___________________________________________________________________ 

03 ___________________________________________________________________ 

04 ___________________________________________________________________ 

05 ___________________________________________________________________ 

06 ___________________________________________________________________ 

07 ___________________________________________________________________ 

08 ___________________________________________________________________ 

09 ___________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________ 

11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 
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52) Lea el fragmento del artículo de opinión del escritor español Julio Llamazares y, 
tomándolo como referencia, conteste a la cuestión.  
   

Modernos y elegantes 

Julio Llamazares 
 
Desde que las insignias se llaman pins; los homosexuales, gays; las comidas 
frías, lunchs, y los repartos de cine, castings, este país no es el mismo. Ahora es mucho 
más moderno. Durante muchos años, los españoles estuvimos hablando en prosa sin 
enteramos. Y, lo que es todavía peor, sin damos cuenta, siquiera de lo atrasados que 
estábamos. Los niños leían tebeos en vez de comics, los jóvenes hacían fiestas en vez 
de parties, los estudiantes pegaban posters creyendo que eran carteles, los empresarios 
hacían negocios en vez de business, las secretarias usaban medias en vez de panties, y 
los obreros, tan ordinarios, sacaban la fiambrera al mediodía en vez del catering. Yo 
mismo, en el colegio, hice aerobic muchas veces, pero como no lo sabía -ni usaba, por 
supuesto, las mallas adecuadas-, no me sirvió de nada. En mi ignorancia, creía que 
hacía gimnasia. 

Afortunadamente, todo esto ya ha cambiado. Hoy, España es un país rico a punto de 
entrar en Maastricht, y a los españoles se nos nota el cambio simplemente cuando 
hablamos, lo cual es muy importante. El lenguaje, ya se sabe, es como la prueba del 
algodón: no engaña. No es lo mismo decir bacon que tocino -aunque tenga igual de 
grasa-, ni vestíbulo que hall, ni inconveniente que handicap. Las cosas, en otro idioma, 
mejoran mucho y tienen mayor prestancia. Sobre todo en inglés, que es el idioma que 
manda. 

Desde que Nueva York es la capital del mundo, nadie es realmente moderno mientras 
no diga en inglés un mínimo de cien palabras. Desde ese punto de vista, los españoles 
estamos ya completamente modernizados. Es más, creo que hoy en el mundo no hay 
nadie que nos iguale. Porque, mientras en otros países toman sólo del inglés las 
palabras que no tienen -bien porque sus idiomas son pobres, cosa que no es nuestro 
caso, o bien porque pertenecen a lenguajes de reciente creación, como el de la 
economía o el de la informática- nosotros más generosos, hemos ido más allá y hemos 
adoptado incluso las que no nos hacían falta. Lo cual demuestra nuestra apertura y 
nuestra capacidad para superarnos. 

Sacado de http://elpais.com/diario/1993/05/13/opinion/737244014_850215.html. 
(Fragmento). Acceso el 16 feb. 2014.  

 
 
Tomando la opinión de autor del texto como punto de partida, discurra sobre el uso de 
los anglicismos en el español.  
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01 ___________________________________________________________________ 

02 ___________________________________________________________________ 

03 ___________________________________________________________________ 

04 ___________________________________________________________________ 

05 ___________________________________________________________________ 

06 ___________________________________________________________________ 

07 ___________________________________________________________________ 

08 ___________________________________________________________________ 

09 ___________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________ 

11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 
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53) Lea el fragmento del artículo de Vicente Battista que discurre sobre el uso del voseo 
en la lengua española.   

 

El lenguaje y sus consecuencias 

Vicente Battista 

 

A mediados de los años 40 los alumnos de nuestras escuelas primarias vivían un 
conflicto diario: maestros y maestras insistían en que en lengua castellana (aún no se 
utilizaba “lengua española”) se tuteaba de “tú”, por lo que ese “vos” con los que ellos se 
comunicaban al finalizar la hora de clase era una manera incorrecta, deformada del 
idioma. 
 
El conflicto trascendía el espacio de los colegios primarios: con idéntico desconcierto lo 
sufría el resto de los porteños, sin limitación de sexo o edad. En aquellos tiempos los 
personajes de las radionovelas y de las películas argentinas no hablaban como se 
hablaba en la calle, había un claro divorcio entre realidad y ficción. Entre 1957 y 1959 
apareció “El Eternauta”, considerado con justicia un clásico contemporáneo. La historieta 
es colosal, un solo detalle la desmerece: sus personajes hablan de tú. Resulta incómodo 
sorprender a Favalli, a Juan, a Lucas Herbert y a Polsky en medio de una partida de 
Truco y oír de qué modo Favalli se dirige a su compañero de mesa: “Al cuerno con la 
radio, a ti te toca dar, Juan”. Esta discordancia de lenguaje nos mortificó hasta mediados 
del pasado siglo. 
  
El voseo, natural en el Río de la Plata y en otros rincones de América latina, nunca tuvo 
buena prensa. El colombiano Rufino José Cuervo, autor del Diccionario de Construcción y 
Régimen de la Lengua Castellana (1886), lo consideraba de una "inaguantable 
vulgaridad". Un poco más cercano en el tiempo, nuestro Arturo Capdevila, obviaba las 
sutilezas y lo calificaba como "la viruela del idioma", "negra cosa", "verdadera mancha 
del lenguaje argentino" e "ignominiosa fealdad". Ambos se nutrían de lo postulado por 
Andrés Bello: “Es un anacronismo de la pluralidad imaginaria de segunda persona, que 
fue desconocida en la Antigüedad” ––sostenía el erudito venezolano––, si personajes de 
nuestros días y de países en que la lengua nativa es la castellana, lo propio en el diálogo 
familiar sería usted o tú”. Poco le importaba el lenguaje popular: “En las lenguas, como 
en la política no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus leyes que 
autorizarlo en la formación del idioma", una concepción que se llevaba a los golpes con 
lo propuesto por Domingo Faustino Sarmiento. 
 
Hoy sería considerado una rara avis aquel escritor argentino que para narrar una 
historia que suceda ahora y aquí canjeara el voseo por el tuteo. Sin embargo, he notado 
que algunos compatriotas a la hora de hablarles o de escribirles a colegas españoles 
prescinden del voseo y recurren a un tuteo que fatalmente suena forzado. Las veces que 
pregunté por la razón de esa autocensura, argumentaron que lo hacían por respeto a la 
lengua del otro, una cortesía que, entre otras cosas, hace quedar como irrespetuosos a 
los colegas españoles: ellos para comunicarse con el resto de los hispanoparlantes 
jamás prescinden de su modo de expresarse, están orgullosos de ésa, su manera.  
 

Sacado de http://www.telam.com.ar/notas/201402/50633-el-lenguaje-y-sus-consecuencias.html. 
(Fragmento). Acceso el 17 feb. 2014.  
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En la enseñanza del Español como LE en los días de hoy, ¿cómo se queda el uso del 
voseo bajo la cuestión del prejuicio lingüístico? 
 
 
 

 
01 ___________________________________________________________________ 

02 ___________________________________________________________________ 

03 ___________________________________________________________________ 

04 ___________________________________________________________________ 

05 ___________________________________________________________________ 

06 ___________________________________________________________________ 

07 ___________________________________________________________________ 

08 ___________________________________________________________________ 

09 ___________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________ 

11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 
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54) Lea este fragmento del texto y a continuación, haz lo que se pide.  
  
En abril de 1964, Ernesto Sábato en la revista Leoplan dio a conocer la preocupación de 
una maestra de Ciudadela porque la Academia Argentina de Letras exigía prohibir el uso 
del voseo en todas las escuelas del país:  
“le puedo decir que toda la lingüística moderna, tanto la sociologista de Saussure como 
la espiritualista de Vossier, quitan toda autoridad a los famosos cánones cristalizados en 
las gramáticas (…) Mientras tanto, señora, quédese tranquila en su voseo, y entre la 
verdad idiomática y la mistificación no dude un solo instante: tal como lo hacen los 
buenos escritores (que son los que, en definitiva, constituyen el modelo de la lengua en 
cada nación), elija la verdad.” 
“El único idioma general y universal es el de las matemáticas, porque se refiere a entes 
lógicos y helados, no a seres humanos calientes y contradictorios. Así como bien afirma 
Rosenblat, hay un castellano de Madrid otro de Bogotá  y otro de Buenos Aires, y todos 
igualmente lícitos.” 
  

Sacado de http://www.telam.com.ar/notas/201402/50633-el-lenguaje-y-sus-consecuencias.html. 
(Fragmento). Acceso el 17 feb. 2014.  

    
A partir de la respuesta dada por Ernesto Sábado, evalué la importancia del contexto en 
la enseñanza de ELE tomando como base la diversidad cultural de la lengua española.  
 
 
 
01 ___________________________________________________________________ 

02 ___________________________________________________________________ 

03 ___________________________________________________________________ 

04 ___________________________________________________________________ 

05 ___________________________________________________________________ 

06 ___________________________________________________________________ 

07 ___________________________________________________________________ 

08 ___________________________________________________________________ 

09 ___________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________ 

11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 
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55) Lea la descripción hecha por el autor para contestar a la cuestión.  
   

"La carretera blanca serpea, con suaves curvas, en lo hondo de las verdes 
gargantas; el río, inmóvil, callado, espejea, junto al camino, la silueta de los esbeltos 
y finos álamos (...) las montañas, de un verde oscuro, cierran el horizonte (...) 
Arriba, en las cumbres, un pedazo de peña azulina, grisácea, brillante, aparece; más 
abajo, entre el verdor oscuro de los castañares, se extiende un ancho cuadro de 
pradería, claro, suave, con redondas manchas oscuras que en su tapiz colocan los 
manzanos (...) y de la techumbre roja de una casita, colgada allá en lo alto, se 
escapa un humo tenue, azul, que se diluye poco a poco en el aire, mezclándose con 
la blanca neblina que avanza". 

Azorín 
 

Tomado de: http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1874/html/3_significado_de_las_palabras_d

enotacin_y_connotacin.html. Acceso el 22 feb. 2014. 

 
Explique el valor empleado por el uso de los adjetivos en la construcción de la visión del 
autor.   
 
 
 
 
 
01 ___________________________________________________________________ 

02 ___________________________________________________________________ 

03 ___________________________________________________________________ 

04 ___________________________________________________________________ 

05 ___________________________________________________________________ 

06 ___________________________________________________________________ 

07 ___________________________________________________________________ 

08 ___________________________________________________________________ 

09 ___________________________________________________________________ 

10 ___________________________________________________________________ 

11 ___________________________________________________________________ 

12 ___________________________________________________________________ 

13 ___________________________________________________________________ 

14 ___________________________________________________________________ 

15 ___________________________________________________________________ 
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