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CCAARRGGOO//DDIISSCCIIPPLLIINNAA::  PPRROOFFEESSSSOORR  CCLLAASSSSEE  II  NNÍÍVVEELL  AA  ––  QQUUÍÍMMIICCAA  
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LEGISLAÇÃO 
 
Texto para responder às questões de 01 a 07. 
 

Alfabeto de emojis 
 

“Paradoxalmente” — escreverá um historiador em 2218 — “foi a disseminação da escrita como principal forma de 
comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras 
que, combinadas infinitamente, podem nomear realidades tão distintas quanto “sol”, “cunilingus”, “schadenfreud” e 
“Argamassa Cimentcola Quartzolite”, começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982. 

Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 
Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem :-) para 
distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o protótipo 
da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.  

Os emoticons se espalharam pelo mundo com o ICQ, os chats e, principalmente, os celulares, mas nem todos os 
seres humanos aderiram imediatamente à moda. [...] 

Emoticons foram o início do fim, mas só o início. O coaxar dos sapos no brejo começou a incomodar mesmo com a 
chegada dos emojis. Confesso que, de novo, demorei pra entrar na onda. Desta vez não por burrice, mas por senso do 
ridículo. Quando que um adulto como eu iria mandar pra outro adulto um “smile” bicudo soltando um coração pelo 
canto da boca, como se fosse uma bola de chiclete? Nunca! “Nunca”, no caso, revelou-se estar a apenas uns cinco anos 
de distância da minha indignação. 

Hoje eu mando coração pulsante pra contadora que me lembrou dos documentos do IR, mando John Travolta de 
roxo pro amigo que me pergunta se está confirmado o jantar na quinta e, se eu pagasse imposto sobre cada joia que 
envio daquele mãozão amarelo, não ia ter coração pulsante capaz de fazer minha contadora resolver a situação. 

“Em meados do século 21” — escreverá o historiador de 2218 — “a humanidade abandonou o alfabeto e passou a 
se comunicar só por emojis”. A frase, claro, será toda escrita com emojis. Haverá tantos, tão variados, que será possível 
citar Shakespeare usando apenas desenhinhos. (Shakespeare, aliás, dá pra escrever. Imagem de milk-shake + duas 
chaves (keys) + pera (pear). Shake + keys + pear). 

Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de vida regredirem às do antigo 
Egito, mas ninguém se importará, cada um de nós hipnotizado pela tela que tantos apregoaram ser uma nova pedra de 
Roseta, capaz de traduzir o mundo em nossas mãos, mas que no fim se revelou só um infernal e escravizante 
pergaminho. :-( 

(Antônio Prata. Folha de S. Paulo, 15 de abril de 2018. Adaptado.) 

 

01 
Tendo em vista os elementos estruturais que constituem o texto, pode-se afirmar que 
A) o registro e apresentação textual de fatos e saberes da realidade são prioridade na sua construção.  
B) trata-se de um texto argumentativo, demonstrando como uma de suas características acentuado teor crítico, com 

presença de humor e ironia.  
C) configura-se como um texto principalmente informativo tendo em vista o caráter contemporâneo do tema escolhido 

pelo autor para ser referenciado.  
D) a fusão do estilo jornalístico e literário permite identificar como principal característica textual a elaboração da 

linguagem como forma de expressão. 
 

02 
No 1º§, o suposto enunciado a ser escrito por um historiador no futuro tem seu sentido estruturado 
A) de modo exclusivamente conotativo.  
B) de modo exclusivamente denotativo. 
C) com base em um sentido denotativo e conotativo.  
D) a partir de uma linguagem em que predomina o exagero.  
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03 
Leia e analise. 

 
(Disponível em: http://redacaoemrede.blogspot.com.br/2016/01/linguagem-uma-charge-fundamentada-no.html.) 

 

Em relação ao texto “Alfabeto de emojis”, pode-se afirmar que a charge 
A) utiliza a ironia para desmistificar a oposição que o autor faz às novas formas de comunicação em massa.  
B) remete ao desequilíbrio quanto ao processo de comunicação a que se refere o autor do texto “Alfabeto de emojis”. 
C) exemplifica o sentido de um discurso paradoxal a que se faz referência por meio do termo “paradoxalmente”, no 

início do texto. 
D) apresenta uma situação real de discurso em que se pode comprovar que novas realidades de comunicação devem 

ser aceitas considerando a compreensão da mensagem. 
 

04 
Em “O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 letras que, combinadas infinitamente, podem nomear 
realidades tão distintas quanto ‘sol’, ‘cunilingus’, ‘schadenfreud’ e ‘Argamassa Cimentcola Quartzolite’, começou sua 
lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.” (1º§), pode-se afirmar que o trecho sublinhado 
A) antecipa a discussão que será desenvolvida no texto.  
B) caracteriza, de forma objetiva, o termo que o antecede.  
C) coloca em evidência a função da linguagem quanto à comunicação. 
D) possibilita o conhecimento do posicionamento do autor em relação ao termo anterior.  
 

05 
Acerca dos termos grifados no 2º§ do texto, está correto o que se afirma em: 
A) Apenas três deles têm a função de introduzir um novo referente textual. 
B) Apenas dois deles estabelecem relações anafóricas no texto sendo parte constituinte da coesão textual. 
C) “Os quais” poderia ser substituído por “aqueles” por serem pronomes cuja função exclusiva e equivalente é retomar 

o antecedente. 
D) Os dois últimos termos grifados do parágrafo poderiam ser substituídos por vírgulas sem qualquer prejuízo de 

sentido ou construção linguística.  
 

06 
De acordo com o texto: 
A) As mudanças comportamentais em relação ao ato de comunicação, especialmente na escrita, têm produzido efeitos 

questionáveis. 
B) O florescimento de uma nova linguagem declara uma possível evolução na comunicação estabelecida através dos 

tempos pela humanidade.  
C) Não há possibilidade de que a comunicação por meio de símbolos ou imagens seja de alguma forma prejudicada 

considerando-se sua simplicidade e praticidade.  
D) O autor estabelece uma oposição acirrada contra todo e qualquer tipo de linguagem não verbal, usando para isso 

ataques a este tipo de linguagem por meio de sua argumentação. 
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07 
Acerca dos princípios que regem a Redação Oficial, analise as afirmativas a seguir e marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas.  
(     ) A impessoalidade decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica. 
(     ) Um documento oficial tem como característica a concisão, tratando o assunto de forma sucinta e precisa.  
(     ) Na Redação Oficial, é necessário que seja manifestado posicionamento do redator objetivo e claro em relação ao 

assunto tratado.  
(     ) A utilização dos pronomes de tratamento de forma correta é imprescindível para que haja formalidade e 

padronização nas comunicações. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, V.   B) V, V, V, F.   C) V, V, F, V.   D) V, V, V, V. 
 

08 
Quanto ao regime disciplinar dos servidores públicos do Pará, nos termos do Regime Jurídico Único estabelecido pela 
Lei nº 5.810/94, assinale a afirmativa correta. 
A) A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final 

proferida por autoridade competente. 
B) O servidor punido com pena disciplinar tem o direito de pedir reconsideração da decisão, contudo o recurso só 

poderá ser apresentado na via judicial. 
C) Incorre em pena de demissão o servidor que participar de gerência de empresa privada ou que exercer comércio na 

qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 
D) O ato administrativo impositivo de penalidade deve ser fundamentado, sendo vedada a anotação da sanção 

disciplinar no assentamento funcional do servidor. 
 

09 
A Lei nº 5.810/94 dispõe sobre o regime estatutário dos servidores do Pará. Quanto ao tema, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Na antecipação ou prorrogação da duração da jornada de trabalho, será vedado remunerar o trabalho suplementar 

do servidor público. 
B) As férias serão remuneradas com acréscimo de cinquenta por cento quanto a remuneração normal, pagas 

antecipadamente, independente de solicitação. 
C) Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer 

que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 
D) O servidor ocupante de cargo comissionado, independentemente de jornada de trabalho, atenderá às convocações 

decorrentes da necessidade do serviço de interesse da Administração. 
 

10 
Nos termos da Lei nº 7.442/10, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração objetiva o aperfeiçoamento profissional e 
contínuo, a valorização dos profissionais da educação básica, a percepção de remuneração digna, a melhoria do 
desempenho profissional e da qualidade do ensino prestado à população do Estado, baseado nos seguintes objetivos, 
princípios e garantias, EXCETO: 
A) Período reservado ao professor, em sua jornada de trabalho, a estudos, planejamento e avaliação do trabalho 

discente. 
B) Participação dos profissionais da educação básica na elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico 

da escola. 
C) Liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, dentro dos ideais do partido 

político do governo. 
D) Profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional contínuo, com remuneração digna e 

condições adequadas de trabalho. 
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CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 

11 
“Pedrinho brinca de comidinha durante um momento de recreação na escola. A professora da classe se preocupa. Este 
menino estava sendo desvirtuado e, certamente, ia acabar ‘virando’ gay. O garoto, questionado sobre o porquê gostava 
tanto de brincar de cozinha, responde: ‘é porque eu quero ser chapeiro igual ao meu pai. O papai trabalha na chapa da 
padaria. Ele faz cada bife, professora!’ Apesar do nome fictício, o caso entre a professora e Pedrinho é real e ele se 
repete em outras escolas enquanto você lê esta matéria.” 
 

O olhar de preconceito de nossa sociedade está à espreita em todos os cantos, e as instituições de ensino nem 
sempre escapam dessa afirmação: 99,3% das pessoas em ambiente escolar são preconceituosas, segundo pesquisa da 
Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), em parceria com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). No exemplo, a preocupação da professora pode ser considerada:  
A) Discriminação homofóbica. 
B) Preconceito de gênero e de classe. 
C) Preconceito de gênero e de orientação sexual. 
D) Discriminação de orientação sexual e profissional. 
 

12 
Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de uma faixa etária. Planejar o que e 
como ensinar implica saber quem é o educando. Existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do 
mundo, próprias de cada faixa etária. Alguns autores contribuíram expressivamente para a Pedagogia na definição de 
como acontece o desenvolvimento humano em geral e o desenvolvimento infantil, em particular. Sobre as relações 
entre as concepções acerca do desenvolvimento e seus respectivos autores, analise. 
I. Dá-se espontaneamente a partir de suas potencialidades e da sua interação com o meio. O processo de 

desenvolvimento mental é lento, ocorrendo por meio de graduações sucessivas através de estágios. (Piaget) 
II. Tem momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A 

criança se desenvolve com seus conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de 
interação com o outro, é um desenvolvimento conflituoso. (Wallon) 

III. Apoia-se na concepção de um sujeito interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo 
mediado pelo outro. O conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo produzido na intersubjetividade e 
marcado por condições culturais, sociais e históricas. (Vygotsky) 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

13 
Desde fevereiro de 2017, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 definiu que o currículo do 
ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 
organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 
possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências 
da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e profissional. A este respeito, 
é correto afirmar que: 
A) A organização das áreas e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos 

no sistema estadual e no sistema municipal de ensino. 
B) A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for 

estruturada e organizada em etapas com terminalidade. 
C) A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição 

de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular – BNCC e dos itinerários formativos, considerando 
a educação técnica. 

D) A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará a inclusão de 
vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo 
uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela CLT. 
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14 
“Atualmente está em voga falar em aprendizagem ativa e metodologias ativas. Em poucas palavras, o sentido dessas 
expressões está relacionado a colocar o aluno como protagonista da aprendizagem, construindo o conhecimento em 
situações práticas. A aprendizagem ativa pode ser definida como: ‘atividades que ocupam o aluno em fazer alguma 
coisa e, ao mesmo tempo, o leva a pensar sobre as coisas que está fazendo’.” 

(Bonwell, Eison, 1991; Silberman, 1996.) 

Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que: 
A) A exploração dessas características e marcas demanda reconsiderar o currículo e as metodologias que colocam o 

professor no centro do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. 
B) Destaca-se como um dos desafios à educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução 

ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno.  
C) Criar situações de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam conhecimentos em ação, pensam e 

conceituam o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos nas atividades que realizam, bem como 
desenvolvem estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre suas práticas.  

D) É importante considerar as práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, 
abertura dos limites espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos 
espaços de produção do saber, contextos e culturas, acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de distintas 
naturezas.  

 

15 
Em Summerhill, “as crianças não são obrigadas a assistir as aulas e, além disso, as decisões da escola são tomadas em 
assembleias onde todos votam, incluindo professores, alunos e funcionários. Para o autor, a experiência nessa escola 
mostrou que, sem a coerção das escolas tradicionais, os estudantes orientam sua aprendizagem através do seu próprio 
interesse, ao invés de orientar pelo que lhe é imposto”.  
 

O texto anterior ilustra algumas facetas da Escola de Summerhill, fundada por Alexander Neill. A ciência pedagógica 
aponta que esta filosofia sustenta a  
A) tendência liberal tecnicista.      C) tendência progressista libertadora. 
B) tendência progressista libertária.    D) tendência liberal renovadora não diretiva. 
 

16 
Segundo Luckesi, “avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor 
resultado possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. [...] O ato de 
avaliar tem seu foco na construção dos melhores resultados possíveis, enquanto o ato de examinar está centrado no 
julgamento de aprovação ou reprovação”. Partilhando da concepção de Luckesi, a avaliação com função classificatória 
e com função diagnóstica, respectivamente, 
A) “constitui um instrumento estático, freando o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”; “constitui 

um momento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia, do 
crescimento para a competência.” 

B) “constitui um instrumento opcional, freando o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”; “constitui 
um momento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da inteligência, do crescimento para a 
autonomia, do crescimento para a competência.”  

C) “constitui um instrumento estático, impedindo o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”; 
“constitui um momento estático do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a 
autonomia, do crescimento para a competência.”  

D) “constitui um instrumento dinâmico, estimulando o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo”; 

“constitui um momento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a 
socionomia, do crescimento para a competência.”  
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17 
No Brasil, especialmente a partir da década de 1980, inúmeras pesquisas lançam o olhar sobre o interior da escola, 

mostrando, na contradição e fragmentação do cotidiano escolar, as práticas e os processos que constroem, no dia a dia 
da rotina escolar, o significado social e político da escola brasileira. Sobre as consequências positivas trazidas pelas 
pesquisas sobre o cotidiano escolar, analise. 
I. O reconhecimento da existência de um saber da experiência, construído pelos professores na e pela própria prática 

e consequentemente o reconhecimento de que a escola é local privilegiado para formação de professores. 

II. Desenvolvimento de nova abordagem entre a teoria e a prática pedagógica nos processos formativos. 
III. A confirmação de que a escola, como organização social, precisa ser vista como um local de aprendizagem para 

alunos e professores. 
IV. Confirmar o modelo clássico de formação e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de 

professores. 
Estão corretas apenas as afirmativas 

A) I, II e III.   B) I, II e IV.   C) I, III e IV.   D) II, III e IV. 

 
18 
Ao estudar o trajeto e as delimitações sobre a história da educação no Brasil, faz-se necessário um conhecimento 
amplificado, norteado em cima da história do Brasil, pois as inter-relações entre educação e sociedade sempre foram 
e são explícitas e extrínsecas, e constituem pontos relevantes em cima dos acontecimentos sociais que agregaram e 
conduziram a formação da educação do país. Em relação aos fatos verídicos na História da Educação Brasileira, 

analise. 
I. O Decreto Federal nº 52.682, promulgado em 1963 pelo presidente João Goulart (1919-1976), criou, oficialmente, o 

Dia do Professor. O dia 15 de outubro foi escolhido para se comemorar o dia do professor porque essa data está 

relacionada à oficialização da criação dos cursos primários em todo o país pelo imperador D. Pedro I, por meio da Lei 
de 15 de outubro de 1827. 

II. O ministro de Getúlio Vargas, Francisco Campos, promoveu reforma no Ensino Secundário; tal reforma ficou 

conhecida por “Reforma Vargas” que criou, entre outras ações, os Exames de Madureza, que eram prestados por 

alunos nos estabelecimentos escolares estaduais ou federais, para adquirirem certificado de primeiro ou segundo 
grau. 

III. Em 1932, surgiu o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, documento que defendia amplo leque de pontos, 
sendo a educação como função pública, a existência de uma escola única e da coeducação de meninos e meninas.  

Estão corretas as afirmativas 

A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
19 
A escola está chamada a ser, nos próximos anos, mais do que um lócus de apropriação do conhecimento socialmente 

relevante, o científico, um espaço de diálogo entre diferentes saberes — científico, social, escolar etc. – e linguagens. 
De análise crítica, estímulo ao exercício da capacidade reflexiva e de uma visão plural e histórica do conhecimento, da 

ciência, da tecnologia e das diferentes linguagens. É no cruzamento, na interação, no reconhecimento da dimensão 

histórica e social do conhecimento que a escola está chamada a se situar. Neste sentido, é INCORRETO afirmar que:  
A) A pluralidade de espaços, tempos e linguagens não deve ser apenas reconhecida, como também promovida.  
B) A educação não pode ser enquadrada numa lógica unidimensional, aprisionada numa institucionalização específica. 
C) Toda a rigidez de que se reveste em geral a organização e a dinâmica pedagógica escolares, assim como o caráter 

monocultural da cultura escolar precisam ser fortemente questionados.  
D) Devem ser enfatizados a dinamicidade, a flexibilidade, a diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, 

as diversas formas de expressão, o debate e a construção de uma perspectiva crítica unidimensional. 
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20 
Vygotsky reafirma a natureza histórica e social do ser humano, como ser concreto, autor e produtor de sua história. 
Assim, concebeu o desenvolvimento humano a partir de quatro planos genéticos: filogênese, ontogênese, sociogênese 
e microgênese. Eles são quatro aspectos do desenvolvimento, que estão inter-relacionados e constituem a origem de 
quem somos nós e de como nos tornamos humanos. Está INCORRETA a definição: 
A) Plano ontogenético: representa o nosso desenvolvimento ao longo da vida, que vai da infância até a velhice.  
B) Plano filogenético: aspectos do nosso desenvolvimento que trazemos em virtude de nossa evolução como espécie e 

que independe da ontogênese.  
C) Plano microgenético: embora sejamos seres eminentemente interativos, vivemos sozinhos nossas aprendizagens, ou 

seja, ninguém pode aprender por mim.  
D) Plano sociogenético: ou seja, a interação permanente como base da formação humana. Somos seres que nos 

desenvolvemos em sociedade, construindo cultura. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
O trecho a seguir contextualiza as questões 21 e 22. Leia-o atentamente. 
 

“Uma série de experiências sob a direção de Ernest Rutherford, em 1911, forneceu uma ideia mais clara sobre a 
natureza do átomo. Essas experiências foram conduzidas por Johannes Geiger, físico alemão que trabalhava com 
Rutherford e Ernest Marsden, um estudante em Cambridge. Eles bombardearam uma lâmina fina de ouro com 
partículas alfa. Com uma tela fluorescente, observaram o grau de espelhamento das partículas alfa. A maioria delas 
atravessava a lâmina com alteração na direção. Algumas, entretanto, eram fortemente refletidas. Os números relativos 
de partículas alfa refletidas a diferentes ângulos eram contados. Por análise matemática das forças envolvidas, 
Rutherford demonstrou que o espalhamento era causado por uma carga central de grande volume, carregada 
positivamente e situada no interior do átomo de ouro.”              (Adaptado de Masterton, 2009.) 
 

21 
Podemos observar no trecho que há incoerência relacionada à experiência de Rutherford e seus colaboradores. 
Assinale a alternativa que refere-se ao ERRO encontrado no trecho. 
A) O ano da experiência é 1912 e apenas algumas partículas foram refletidas. 
B) Também foram utilizadas partículas gama e a carga central situada ao redor do átomo. 
C) As partículas foram bombardeadas com partículas alfa e beta, e houveram somente partículas refletidas. 
D) O espelhamento era causado por carga central de pequeno volume e a maioria das partículas não sofreu alteração. 
 

22 
Sobre o núcleo central descoberto por Rutherford, analise as afirmativas a seguir. 
I. Possui uma carga positiva de valor igual ao total da carga negativa dos elétrons nas camadas externas do núcleo. 
II. É responsável por mais de 99,9% da massa do total do átomo. 
III. Possui um diâmetro equivalente a apenas 0,01% do diâmetro do próprio átomo. Se o átomo pudesse ser estendido 

para cobrir esta página, o núcleo seria praticamente invisível sob a forma de um pequeno ponto cerca de 10 vezes 
menor do que o ponto que termina essa frase. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 
Considere a reação a seguir para responder às questões 23, 24 e 25. 
 

“Sendo a reação entre um álcool diidroxílico com ácido dicarboxílico há a produção de um éster com grupos terminais 
reativos e água. Considere que o álcool nesta reação possui 5 carbonos e o ácido com 6 carbonos.” 
 

23 
Assinale a alternativa que corresponde à fração mássica, em porcentagem, equivalente ao elemento hidrogênio para 
o álcool. 
A) 9,62.    B) 11,54.   C) 30,77.   D) 57,69. 
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24 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente a massa molecular do éster produzido. 
A) 194.    B) 198.    C) 212.    D) 240. 
 

25 
Assinale, a seguir, quantos átomos de água foram produzidos a partir de 620,5 g do ácido. 
A) 2,55 x 1024.   B) 3,73 x 1025.   C) 6,02 x 1023.   D) 8,79 x 1024. 
 

26 
Em seus compostos, o enxofre apresenta números de oxidação +6, +4, +2 e –2. São várias as espécies em solução 
ácida e básica. Nas espécies protonadas, os átomos de H estão ligados aos átomos de oxigênio dos oxiânicos. As 
espécies sulfuradas possuem diferentes potenciais padrão. Há de se notar que os oxiânicos de enxofre são agentes 
oxidantes muito mais fracos do que os de nitrogênio. Ainda sobre espécies de enxofre, analise as afirmativas a seguir. 
I. Espécies no estado +6, no estado +4 e no estado +2 podem atuar apenas como agentes oxidantes, e nunca como 

agentes redutores, em reações redox. 
II. Espécies no estado 0 (zero) podem atuar como agentes oxidantes ou como agentes redutores. 
III. Espécies no estado –2 podem atuar apenas como agentes redutores, e nunca como agentes oxidantes, em reações 

redox. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

27 
Para a análise de cátions, dividimos, de modo geral, os cátions em três grupos (principal, transição e outros metais). 
Os demais são omitidos por serem muito tóxicos, muito caros ou relativamente raros. Para a realização da análise de 
cátions em uma mistura é requerido um tratamento sistemático. O procedimento, geralmente, consiste em remover 
sucessivos grupos de cátions por precipitação. O esquema padrão de análise qualitativa separa os cátions em quatro 
grupos, com reagentes e pH ajustados. Assinale a alternativa que classifica somente os metais para o grupo II de 
cátions em análise qualitativa. 
A) Al3+, Fe2+, K+.   B) Ag–, Bi3+, Mg2+.  C) Ca2+, Na+, Hg2+.  D) Cu2+, Sn4–, Sb3–. 
 

28 
Para determinar a equação de velocidade correspondente a um dado mecanismo, são feitos os seguintes passos: 
01. Localizar a etapa lenta no mecanismo. A velocidade da reação global será a velocidade desta etapa. 
02. Escrever a equação de velocidade para a etapa lenta. Para isso, é notado que o expoente de um reagente na 

equação de velocidade para uma etapa é seu coeficiente na equação para essa etapa. 
03. Se a equação de velocidade obtida em 02 contiver um intermediário instável, o termo dessa espécie deve ser 

eliminado. Frequentemente, isto pode ser feito trabalhando-se com a constante de equilíbrio para uma etapa 
rápida no mecanismo. 

De acordo com as informações anteriores, assinale a alternativa que corresponde aos passos para a determinação da 
equação de velocidade. 
A) 01, 02 e 03.    B) 01, apenas.   C) 01 e 02, apenas.  D) 01 e 03, apenas. 
 

29 
Assinale a alternativa que apresenta característica de um sólido iônico. 
A) Como não possui carga, não pode conduzir corrente elétrica em qualquer estado. 
B) Muitos, mas não todos os compostos, são solúveis em água, um solvente polar. Em contraposição, alguns compostos 

são insolúveis em solventes não polares como benzeno ou tetracloreto de carbono. 
C) São não voláteis e possuem altos pontos de fusão. As ligações iônicas não são quebradas na fusão do sólido, que 

separa os íons com cargas opostas. Somente em altas temperaturas é que os íons adquirem suficiente energia 
cinética para que isso aconteça. 

D) Não conduz eletricidade porque os átomos estão fixados em suas posições. Eles se tornam bons condutores quando 
estão fundidos ou dissolvidos em água. Mesmo fundidos ou dissolvidos, os íons estão livres para se moverem no 
líquido e, desse modo, podem conduzir corrente elétrica. 
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30 
Várias são as propriedades de metais de transição comparadas às dos metais do grupo principal, como podemos 
observar no quadro a seguir. 
 

Metal E1 (kJ/mol) E2 (kJ/mol) E3 (kJ/mol) 

19K 419 3051 4411 

20Ca 590 Y 4912 

26Fe 759 1561 Z 

29Cu X 1958 3554 
 

As letras X, Y e Z correspondem a valores de energia de ionização para os determinados elementos. Assinale a 
afirmativa correta em relação aos valores de X, Y ou Z. 
A) Z é maior que a terceira energia de ionização do K. 
B) Y é maior que a segunda energia de ionização do Fe. 
C) X é maior que a primeira energia de ionização do Fe. 
D) Y é menor que a segunda energia de ionização do Cu. 
 

31 
Afirma-se que ΔG é o critério básico de espontaneidade. Uma reação ocorre espontaneamente se ΔG tem valor 
negativo. Lembrando que por tratamento termodinâmico, a fórmula da variação da energia livre padrão é definida por: 
ΔGo = – RT ln K. Se substituirmos R por 8,31 x 10–3 (quilojoules por Kelvin) e ln K por 2,30 log10 K, tem-se a seguinte 
fórmula descrita: 

ΔGo (em quilojoules) = –2,30(8,31 x 10–3)T log10K = –0,0191T log10K 
 

Assinale a alternativa que NÃO contempla a energia livre padrão em sua fórmula substituída: 
A) Se ΔGo é negativo, log10K deve ser positivo. Isso significa que K é maior que 1. Esta reação transcorre espontaneamente 

no sentido direto quando todas as espécies estão com concentrações unitárias. 
B) Se ΔGo é positivo, log10K deve ser negativo. Portanto, K é menor que 1 e a reação inversa é não espontânea quando 

todas as espécies estão com concentrações unitárias. 
C) Se, porventura, ΔGo = 0, log10K = 0, K = 1. A reação está em equilíbrio quando todas as espécies estão com 

concentrações unitárias. 
D) Esta equação dá significado ao valor de variação de energia livre. Se ΔGo é um número negativo grande, K será bem 

maior que 1, significando que a reação direta será virtualmente completa. 
 
Considere as afirmações a seguir para responder às questões 32 e 33. 
 

Vários compostos orgânicos com átomos de halogênios diferentes de cloro foram ou são usados comercialmente. Como 
exemplo, os fréons são utilizados como propelentes de aerossóis e como gases de refrigerante, o 1,2-dibrometano 
(EBD) é utilizado como inseticida em grãos, o ácido 2,4-diclorofenoxiacético é utilizado como herbicida. Sabendo qual a 
função orgânica e como ela se caracteriza no composto, podemos compreender qual uso o composto poderá ter. 
 

Analise, a seguir, a tabela de compostos e alguns usos específicos. 
 

COMPOSTOS USOS 

1. diclorofenilcloroetano (DDT) 
2. 2, 3, 3, 4, 5-pentaclorobifenila (PCB) 
3. Cloreto de vinila 
4. 2, 3, 7, 8-tetraclorobibenzeno-p-dioxina 

(    ) Herbicida 
(    ) Solvente 
(    ) Plásticos 
(    ) inseticida 

 

32 
Assinale a alternativa que relaciona corretamente o composto ao seu uso. 
A) 1, 4, 2, 3.    B) 3, 2, 1, 4.   C) 1, 2, 3, 4.   D) 4, 1, 3, 2. 
 

33 
Assinale a alternativa que corresponde à soma das massas molares dos compostos 1 e 4. 
A) 661,5.   B) 665,5.   C) 676,5.   D) 708,5. 
 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO – 
SEAD – SEDUC 

Cargo/Disciplina: Professor Classe I Nível A – Química (11-M) (Tipo 01 – Branca) 
Prova aplicada em 03/06/2018 – Disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net a partir das 10h00min do dia subsequente ao da realização das provas 
objetivas de múltipla escolha. 

- 12 - 

34 
Observe o gráfico que demonstra a região de duas fases e a continuidade dos estados. 
 

 
 

De acordo com a figura anterior, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os pontos A e C pertencem à mesma isoterma. 
II. O ponto C representa um estado gasoso e o ponto A um sólido obtido comprimindo-se o gás isotermicamente. 
III. A reta EA mostra quando o volume é mantido constante e o gás é resfriado, diminuindo a pressão. 
IV. Em nenhum instante dessa série de mudanças o ponto que representa o estado do gás passou através da região de 

duas fases. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV.   B) I e II, apenas.   C) III e IV, apenas.  D) I, III e IV, apenas. 
 

35 
Foi pedido em sala de aula que fossem preparados 300 mL de uma solução de ácido fraco, cuja constante de 
equilíbrio de ionização é de 3,2 x 10–10. Esta solução teve como molaridade 0,2 M. Assinale o grau de ionização, em %, 
encontrado nesta solução pelos alunos. 
A) 0,4.    B) 1,6.    C) 2.    D) 0,004. 
 

36 
Analise a figura acerca do ponto triplo. 
 

 
 

De acordo com a imagem anterior, assinale a alternativa correta. 
A) Ao atingir 1 atm e 110 °C percebemos que a substância se torna gás. 
B) O ponto de 0,007 atm e 40 graus negativos corresponde ao estado físico de maior rigidez estrutural. 
C) Trata-se da substância água, onde no ponto de 0,99 atm e 100 °C há uma modificação molecular de sua estrutura. 
D) O ponto triplo indica que há dois estados físicos em equilíbrio e, se houver modificação, o terceiro estado se ajusta 

garantindo o equilíbrio. 
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37 
Muitas reações envolvem o ganho ou a perda de energia e são chamadas de reações endotérmicas ou exotérmicas. 
Para o estudo quantitativo desta variação de energia utilizamos ΔH, que é igual à quantidade de calor trocado à 
pressão constante. Nesse estudo, foram formuladas três leis conhecidas como Leis da Termodinâmica; analise-as. 
I. O valor de ΔH é diretamente proporcional à quantidade de reagente ou produto, desde que não haja reagente 

limitante. 
II. O ΔH para uma reação é igual em módulo, mas de sinal contrário ao ΔH da reação inversa, ou seja, a quantidade de 

calor liberado e a de calor recebido são iguais. 
III. O valor de ΔH para uma reação é o mesmo, seja a reação direta ou em etapas. 
Corresponde(m) às Leis da Termodinâmica apenas 
A) II.    B) III.    C) I e III.   D) II e III. 

 
38 
Sobre a Lei de Chatelier e o equilíbrio químico na fase gasosa, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Adicionando uma substância gasosa (reagente ou produto), a reação será deslocada no sentido de consumir toda a 

substância adicionada. 
B) Se um sistema em equilíbrio for perturbado por alguma variação, o sistema reagirá de modo a contrabalancear 

parcialmente o efeito da variação. 
C) Um equilíbrio pode ser perturbado de três modos: adicionando ou removendo reagente ou produto sob forma 

gasosa, variando o volume do sistema ou a temperatura. 
D) Quando o volume de um sistema em equilíbrio é diminuído, ocorre reação visando diminuir o número total de mols 

do gás. Quando o volume é aumentado ocorre a reação que aumenta o número total de mols de gás. 
 
O trecho a seguir contextualiza as questões 39 e 40. Leia-o atentamente. 
 

“Na prática não é sempre possível, nem de interesse, ter-se as concentrações iônicas, das espécies presentes, iguais a 
1M ou atividade unitária. Assim sendo, tem-se os valores de potenciais diferentes dos apresentados na tabela de 
potenciais padrão. Para determinação desses novos potenciais, emprega-se a equação de Nernst.”         (Gentil, 2012.) 

 
39 
Considerando que o potencial do eletrodo padrão de oxidação do Fe+2 a 1 M é de +0,440v, demonstre o valor, em 
volts, para uma meia pilha Fe+2 + 2e–  Fe, sabendo que [Fe+2] = 0,01M. 
A) 44v.    B) 0,410.   C) 0,469.   D) 0,0044. 

 
40 
Para representar o símbolo “n” da equação de Nersnt para o cálculo do potencial da meia pilha utiliza-se: 
A) Número de mols.       C) Concentração dos reagentes. 
B) Número de átomos.      D) Número de elétrons envolvidos. 

 
41 
Solutos iônicos diferem enormemente em sua solubilidade na água. As regras de solubilidade são úteis para prever 
que precipitado será formado quando duas soluções são misturadas. Reações de precipitação podem ser 
representadas por equações iônicas líquidas. Os coeficientes na equação iônica líquida para uma reação de 
precipitação podem ser usados para relacionar o número de moles de reagentes e produtos. Titulações por 
precipitação são úteis para analisar um componente em uma mistura. Com relação à constante do produto da 
solubilidade Kps, calculamos: 
I. A concentração de um íon na solução em equilíbrio com o sólido quando se conhece a concentração do outro íon. 
II. Se haverá ou não formação de precipitado. 
III. A solubilidade do sólido em água pura ou em uma solução contendo um íon comum. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
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42 
“Vários são os aminoácidos em nosso organismo, uns mais conhecidos, outros menos, porém todos necessários para 
o equilíbrio do metabolismo e reações. O número de carbonos em sua estrutura irá modificar e definir o aminoácido. 
Tem como exemplo de cadeia linear alanina com 3 carbonos, glicina com 2 carbonos, fenilalamina com 9 carbonos, 
entre outros.” Assinale a soma do número de carbonos assimétricos para os aminoácidos tratados no trecho anterior. 
A) 1.    B) 2.    C) 3.    D) 4. 
 

43 
Para demonstrar como realizar a separação de misturas, certo professor pediu que os alunos se dividissem em quatro 
grupos e escolhessem equipamentos que pudessem ser utilizados para separar misturas via sublimação. As escolhas 
dos grupos estão descritas no quadro a seguir. Observe. 
 

Grupo Equipamentos 

1 Béquer e suporte de metal. 

2 Termômetro, condensador, bico de Bunsen. 

3 Funil de Buchner, kitassato, suporte de metal. 

4 Béquer, cápsula com água fria e bico de Bunsen. 
 

Assinale o grupo que selecionou os equipamentos corretamente para essa separação de misturas. 
A) 1.    B) 2.    C) 3.    D) 4. 
 

44 
A pedido do professor em uma aula prática, um grupo de alunos, acidentalmente, misturou 400 mL de ácido acético 
0,5 mol/L com 400 mL de ácido acético 0,25 mol/L. Assinale a concentração final (mol/L) mais aproximada dessa 
solução. 
A) 0,313.   B) 0,375.   C) 0,625.   D) 0,938. 
 

45 
“É fundamental que o serviço profissional seja prestado de modo fiel e honesto, tanto para os interessados quanto para 
a coletividade, e que venha contribuir, sempre que possível, para o desenvolvimento dos trabalhos da Química, nos seus 
aspectos de pesquisa, controle e engenharia. A Química é ciência que tende a favorecer o progresso da humanidade, 
desvendando as leis naturais que regem a transformação da matéria; a tecnologia química, que dela decorre, é a soma 
de conhecimentos que permite a promoção e o domínio dos fenômenos que obedecem a essas leis, para sistemático 
usufruto e benefício do homem. Esta tecnologia é missão e obra do profissional da química, aqui, agente da coletividade 
que lhe confiou a execução das relevantes atividades que caracterizam e constituem sua profissão. Cabe-lhe o dever de 
exercer a profissão com exata compreensão de sua responsabilidade, defendendo os interesses que lhe são confiados, 
atento aos direitos da coletividade e zelando pela distinção e prestígio do grupo profissional. É essencial que zele pelo 
seu aperfeiçoamento profissional, com espírito crítico em relação aos seus próprios conhecimentos e mente aberta para 
as realidades da prática tecnológica, que só o íntimo contato com as operações industriais proporciona. Deve 
aprofundar seus conhecimentos científicos na especialidade, admitindo, estudando e buscando desenvolver novas 
técnicas, sempre preparado para reformular conceitos estabelecidos, já que química é transformação. Seu modo de 
proceder deve visar o desenvolvimento do Brasil, como Nação soberana e, frente aos colegas e contratantes de seus 
serviços, considerá-los como semelhantes a si próprios. Esse trabalho que proporciona ao profissional da química certos 
privilégios exige, com maior razão para o exercício do seu mister, uma conduta moral e ética que satisfaça ao mais alto 
padrão de dignidade, e equilíbrio e consciência como indivíduo e como integrante do grupo profissional.” 

(Disponível em: https://www.crq4.org.br/codigo_de_etica. Adaptado.) 
 

As alternativas a seguir caracterizam a diretriz do código de ética, EXCETO: 
A) Estimular os jovens profissionais; manter contato direto com a unidade fabril sob sua responsabilidade. 
B) Instruir-se permanentemente, impulsionar a difusão da tecnologia, não sendo necessário o apoio às associações 

científicas e de classe. 
C) Manter o sigilo profissional; examinar criteriosamente sua possibilidade de desempenho satisfatório de cargo ou 

função que pleiteie ou aceite. 
D) Proceder com dignidade e distinção; ajudar a coletividade na compreensão justa dos assuntos técnicos de interesse 

público; manter elevado o prestígio de sua profissão. 
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46 
A profissão de químico foi regulamentada a partir de um decreto-lei e a criação do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Química foi definida pela “Lei Mater dos Químicos”, promulgada pelo então presidente da República, 
Juscelino Kubitschek, a data na qual se comemora o “Dia Nacional do Químico”. A alternativa que compreende 
corretamente número e data do decreto-lei que regulamenta a profissão de químico é: 
A) Resolução Ordinária 927/70.      C) 5524, de 5 de novembro de 1968. 
B) 24.693 de 12 de julho de 1934.    D) 2.800/56, de 18 de junho de 1956. 
 

47 
Dentre tantas conquistas para a classe química, há de se engrandecer a primeira instituição de ensino voltada para o 
estudo da Química no Brasil. Esta instituição, voltada para ensino da química, está descrita corretamente na 
alternativa: 
A) Real Academia Militar, no Rio de Janeiro, em 1811. 
B) Laboratório Químico-Prático, no Rio de Janeiro, em 1812. 
C) Laboratório Químico do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 1918. 
D) Escola Superior de Química da Escola Oswaldo Cruz, no Rio de janeiro, em 1914. 
 

48 
“Lima (2007) afirma que um ponto de vista polêmico e amplamente debatido em pesquisas realizadas na área de ensino 
e educação é a grande dificuldade que os alunos do Ensino Médio enfrentam no processo aprendizagem dos conteúdos 
da disciplina de Química. Ao observarmos como ela é ensinada nas escolas brasileiras, identificamos que seus 
conhecimentos são difíceis de serem entendidos. Isso se deve principalmente aos conceitos complexos necessários e ao 
rápido crescimento do conjunto de conhecimentos que a envolvem. Para se tornar efetivo, o ensino de Química deve 
ser problematizador, desafiador e estimulador, de maneira que seu objetivo seja o de conduzir o estudante à 
construção do saber científico. Não se pode mais conceber um ensino de química que simplesmente apresenta 
questionamentos pré-concebidos e com respostas acabadas. É preciso que o conhecimento químico seja apresentado 
ao aluno de uma forma que o possibilite interagir ativa e profundamente com o seu ambiente, entendendo que este faz 
parte de um mundo do qual ele também é ator e corresponsável.” 

(Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/setembro2013/quimica_artigos/perspect_novas_metod_ens_quim. 
pdf. Acesso em: 05/05/2018.) 

 

Objetivando contribuir com uma alternativa para a solução do problema do ensino de Química, alguns estudiosos 
têm levantado questões pertinentes a novas concepções metodológicas que poderiam ser capazes de melhorá-lo.  
NÃO corresponde ao objetivo dos cientistas para a alternativa de solução do problema de Ensino da Química: 
A) A assimilação do conhecimento químico preceitua uma construção de conceitos (princípio qualitativo) e não de uma 

identificação numérica (princípio quantitativo). Para ele, esta sequência deve ser cumprida independentemente se os 
conhecimentos são trabalhados de forma empírica ou teórica.  

B) Algumas ações têm buscado, e devem continuar buscando, reestruturar as bases metodológicas e curriculares do 
nosso sistema educacional, de modo a auxiliar a realização de uma melhoria do ensino de Química nas escolas. Talvez 
os conteúdos fundamentais tratados na disciplina possam ser desenvolvidos a partir de materiais elaborados pelos 
próprios professores. 

C) O motivo de ensinar Química é a formação de cidadãos conscientes e críticos: “a Química é também uma linguagem. 
Assim, o ensino da Química deve ser um facilitador da leitura do mundo. Ensina-se Química, então, para permitir que 
o cidadão possa interagir melhor com o mundo”. A partir dos anos de 1980, proliferaram-se os estudos voltados para 
o ensino de Química, sendo uma constante entre os pesquisadores a preocupação com um ensino mais articulado 
com o cotidiano e o social do aluno. 

D) Um dos objetivos da disciplina de Química é fazer com que o jovem reconheça o valor da ciência na busca do 
conhecimento da realidade e se utilize dela no seu cotidiano. Dessa forma, o ensino de Química deveria ser 
concebido como um processo de pesquisa, partindo do pressuposto de que os assuntos tratados constituem 
problemas carentes de soluções. Os passos dos processos de ensino são os mesmos dos processos da pesquisa, quais 
sejam: determinação do problema, levantamento de dados, formulação de hipótese, experimentação envolvendo 
alunos e professores, configuração ou rejeição das hipóteses formuladas. 
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49 
“De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do ensino médio, o bloco disciplinar correspondente às 
ciências da natureza (química, física, biologia e matemática) objetiva ‘contribuir para a compreensão do significado da 
ciência e da tecnologia na vida humana e social, de modo a gerar protagonismo diante das inúmeras questões políticas e 
sociais para cujo entendimento e solução as Ciências da Natureza são uma referência relevante’.” 

(Brasil, 2000, p. 93.) 
 

O documento apontou também alguns objetivos e diretrizes que, caso tenham suporte para serem implementados, 
podem contribuir para o estabelecimento de interfaces entre a ética e o ensino científico. Dentre eles destacam-se:  
I. Entender a relação entre o desenvolvimento das Ciências Naturais e o desenvolvimento tecnológico, e associar as 

diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e propõem solucionar. 
II. Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais na sua vida pessoal, nos processos de produção, 

no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.  
III. Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para 

sua vida. 
Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 
 

50 
Em seu artigo para tornar o ensino de Química mais atraente, o professor doutor, Airton Marques da Silva (2011), 
apresenta propostas, feitas a partir de pesquisas científicas de outros professores e pesquisadores, o que pode ser 
feito para colaborar com o professor de Química, indagando-o e salientando a mudança na postura em sala de aula, 
fazendo com que o aluno esteja mais interessado e compreenda melhor os conteúdos ensinados. NÃO configura uma 
proposta para a mudança do ensino de Química, tornando-o mais agradável e atraente: 
A) O conteúdo deverá ter caráter interdisciplinar: o ser humano vivencia várias disciplinas em qualquer momento da sua 

vida; entretanto, para facilitar a absorção dos seus conhecimentos, elas foram separadas em compartimentos, 
tornando mais fácil a aprendizagem. Cabe ao professor fazer as ligações entre elas, para que o aluno passe a 
entender melhor, e com isso aplica-se a interdisciplinaridade. 

B) A abordagem do conteúdo deverá ser contextualizada descartando a tradição verbal de transmissão de 
conhecimentos e memorização de fórmulas e nomenclatura de substâncias. Para as disciplinas de Química, a 
contextualização deve ser aplicada em qualquer assunto. O professor em sala de aula expõe o assunto, teoricamente, 
para em seguida contextualizar, que consiste em mostrar a aplicação do assunto no dia a dia do ambiente que rodeia 
o aluno, analisando, assim, o contexto de ensino e aprendizagem. 

C) Tornar as aulas de laboratório e as aulas de demonstração mais frequentes: pela experiência de longos anos 
dedicados ao ensino de Química podemos afirmar categoricamente que reside aí o “gargalo” muito forte pelo 
desinteresse do aluno em estudar química. A maioria não aceita o ensino somente em sala de aula, sem demonstrar 
experimentalmente porque os fenômenos acontecem. Não se concebe ensinar química dissociada da parte 
experimental. Por essa razão a Química é considerada uma ciência experimental. 

D) Procedimentos metodológicos enquadrados na perspectiva de ensino-aprendizagem: o professor deve usar 
metodologias diferentes conforme o assunto de química que será transmitido. Com a evolução da sociedade têm que 
haver mudanças também no âmbito do ensino, através da aplicação da Tecnologia Educacional, mudando o estilo 
tradicional das aulas, que muitas vezes são muito cansativas ou poucas atrativas aos alunos. Para torná-las mais 
atrativas deve-se usar jogos didáticos relacionados com os assuntos teóricos correspondentes. 
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (uma) Redação. 
 A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica indelével de corpo 

transparente, de preferência de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a 
participação de outras pessoas. 

 Deverão ser observados o limite no mínimo 20 (vinte) e, no máximo, 30 (trinta) linhas: 10 (dez) pontos. 
 O candidato receberá nota ZERO na prova discursiva (redação) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, 

de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível.  
 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva (Redação) serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 

 
 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

(A) ASPECTOS MACROESTRUTURAIS 5,00 

ABORDAGEM DO TEMA E DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 

Neste critério serão avaliados: Pertinência de exposição relativa ao problema, à ordem 
de desenvolvimento proposto e ao padrão de resposta, conforme detalhamento a ser 
oportunamente publicado. 

(B) ASPECTOS MICROESTRUTURAIS 5,00 

Indicação de um erro para cada ocorrência dos tipos a seguir: 

1. Conectores (sequenciação do texto). 2. Correlação entre tempos verbais. 3. Precisão 
vocabular. 4. Pontuação. 5. Concordância nominal e verbal. 6. Regência nominal e verbal. 
7. Colocação pronominal. 8. Vocabulário adequado ao texto escrito. 9. Ortografia. 10. 
Acentuação. 

OBSERVAÇÕES QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: 

 

1. Por linha efetivamente escrita, entende-se a linha com no mínimo duas palavras 
completas, excetuando-se preposições, conjunções e artigos. 

2. O padrão de resposta será divulgado com o resultado preliminar da Redação. 
 
  

 
 

Texto I 
 

A Educação em/para os Direitos Humanos deve transversalizar todo o currículo escolar, de modo a oferecer aos 
educandos um arcabouço teórico-metodológico que norteie práticas de tolerância, de respeito à diversidade e ao bem 
comum, de solidariedade e de paz, realçando os valores necessários à dignidade humana. 

Para tanto, faz-se necessário que as escolas possam agregar aos seus projetos pedagógicos não apenas conteúdos 
mas, fundamentalmente, experiências e práticas que ajudem a fomentar/fortalecer atitudes, condutas, valores e 
comportamentos orientados para o respeito, a cultura e a educação em/para os direitos humanos. 

(Adelaide Alves Dias. Disponível em: http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/redh/04/4_3_adelaide.pdf.) 
 

Texto II 
 

Por integração entendemos uma participação real das pessoas como elementos ativos e produtivos na sociedade. A 
participação das pessoas portadoras de deficiência em eventos e situações artificialmente criadas para elas reflete uma 
falsa Integração, pois uma Integração real implica uma participação real na escola, no lazer e no trabalho. Dentro desta 
perspectiva, é necessário reelaborarmos o conceito que temos das pessoas portadoras de deficiência. É preciso que 
tenhamos consciência de que elas têm potencial e de que poderão desenvolver este potencial em favor de uma maior 
autonomia social. A autonomia social está intimamente relacionada à capacidade do sujeito de interagir nos meios 
sociais, inclusive de exercer um trabalho remunerado. Esta condição não diz respeito apenas às pessoas portadoras de 
deficiências, mas a todos os seres humanos.  

(Rita Vieira de Figueiredo Boneti. Disponível em: http://www.aprendizagemnadiversidade.ufc.br/documentos/inclusao_escolar/a_escola.pdf.) 
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Texto III 
 

 
(Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/377669118724652861/.) 

 
Considerando os textos anteriores como motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se 
acerca do seguinte tema: 
 

“Escola, um espaço de interação e integração para todos”. 
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REDAÇÃO 

 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14   

15   

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

 



   



   



   





 

INSTRUÇÕES 
 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável 

fornecida pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. 

Não é permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas 

calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, 

lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o 

devido recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de 

ouvido, pendrive, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva é de 4 horas e abrange a assinatura e 

a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas e Folha de Texto Definitivo da prova discursiva. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha e 01 (uma) redação.  Ao receber o 

material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o 

número de questões previsto, se corresponde ao Cargo/Disciplina a que está concorrendo, bem como se os dados 

constantes no Cartão de Respostas e Folha de Texto Definitivo que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados 

estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 

informar tal ocorrência ao fiscal. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (a, b, c, d) e sendo 

apenas uma resposta correta. 

6. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada página, assim como 

com o TIPO/COR registrado na folha de respostas (gabarito). Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de 

sala para que sejam tomadas as devidas providências. 

7. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe 

única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

8. Não é permitido a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição 

ou em qualquer meio. 

9. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado 

na sala, o candidato somente poderá ausentar-se da mesma 90 (noventa) minutos após o início das provas, 

acompanhado de um fiscal. 

10. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 

local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo 

candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 

unidade de provas. 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e os cadernos de questões serão divulgados na internet, no 

endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir das 10h00min do dia subsequente ao da realização das provas objetivas 

de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, à 

CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.consulplan.net, no link correspondente ao 

Concurso Público. 




