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INSTRUÇÕES 

• Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

• Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

• Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

• O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

• Tempo máximo para entrega da prova: 3 horas 

• Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Introdução à Pedagogia – Organização do Trabalho Pedagógico 
Profª: Luci Aparecida Souza Borges de Faria 

 

Questão 01 

Além da função de atuar em escolas como professor, o pedagogo também pode trabalhar 

em diversas instituições como escolas, orfanatos, presídios, universidades, pré-escolas, 

hospitais e em clínicas de pedagogia, dentre outros. Não é campo de atuação do 

pedagogo: 

 

a) Atividades educativas intencionais, em instituições sociais como: nas empresas, 

hospitais, ONG’s, meios de comunicação de massa, sindicatos, orfanatos, etc. 

b) Práticas pedagógicas nos jornais, nas rádios, na produção de material informativo, tais 

como livros didáticos e paradidáticos, enciclopédias, guias de turismo, mapas, vídeos, 

revistas; na criação e elaboração de jogos, brinquedos; nas empresas, há atividades de 

supervisão do trabalho, orientação de estagiários e formação profissional em serviço. 

c) Ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, 

Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano. 

d) Ser Psicólogo e resolver os problemas dos alunos, de seus familiares e dos colegas de 

trabalho, contribuindo para a saúde mental, física e intelectual do ser humano, além de 

formar o cidadão crítico e participativo. 

 

Questão 02 

Atualmente, a pedagogia é a o ramo do saber que se preocupa em compreender a 

educação. A pedagogia parte do princípio que a educação é uma atividade estritamente 

humana e que seu desenvolvimento se dá no meio social. 

Neste sentido, o pedagogo vai atuar com a educação formal e não formal, sendo que o 

descaso pela educação no Brasil vem desde o período colonial. 

Por se tratar de educação, é importante compreender o contexto no qual este profissional 

da pedagogia poderá atuar. 

Baseando-se nos estudos problematizados na sala de aula, analise as afirmações abaixo:  

I - os jesuítas se encarregaram de catequizar as crianças indígenas e estas deveriam se 

distanciar da sua cultura para facilitar a dominação dos colonizadores. 

II - as crianças negras eram obrigadas a trabalhar como forma de pagamento de sua 

alimentação e não tinham acesso a educação. 

III - os portugueses colonizadores das terras foram dóceis com negros e índios, pois estes 

contribuíram para a construção das riquezas no Brasil. 

IV - as classes dominantes surgiram desde o Brasil Colônia e estas passavam a seus 

descendentes o domínio de terras e consequentemente, a exploração da mão-de-obra. 

 

A sequência correta é: 

a) Todas as afirmações estão corretas. 

b) Todas as afirmações estão incorretas. 

c) Apenas o item III está incorreto. 

Apenas o item IV está correto. 
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Questão 03 

Conforme as Diretrizes Curriculares da Pedagogia - Licenciatura, Resolução CNE nº 01, 

de 15 de maio de 2006 em seu art. 4º, o curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à 

formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade 

Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Além de ser professor, o Pedagogo poderá atuar na gestão escolar, EXCETO:  

a) planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não escolares. 

b) planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da saúde. 

c) participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, implementação, 

coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 

d) exercer os cargos de supervisão, orientação, inspeção e direção de escolas. 

 

 

Disciplina: Sociologia Geral 

Profª: Ana Paula Basilio 

 

Questão 04 

A sociologia é capaz de produzir excelentes análises sociológicas, como a que se segue: 

 

“Mas, como se sabe, a corrupção vai além da política e está instalada nas 

relações sociais. E os prejuízos são evidentes, sobretudo em termos de 

cultura política, prevalecendo a tese de que o mundo é dos espertos e de que 

a Lei não alcança igualmente a todos. ‘Uma lógica da malandragem se 

espalha pelo país como normal e dificulta o estabelecimento de uma cultura 

cidadã, democrática e especificamente moderna’, lembra Rogério Baptistini 

Mendes, doutor em Sociologia pela Unesp, professor da Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo e coordenador do Grupo de Estudos sobre 

o Brasil Moderno. 

É quase uma instituição que todo mundo vê, afirma repudiar, mas até se 

beneficia dela. É como Alberto Carlos Almeida explica em seu livro ‘A 

Cabeça do Brasileiro’ (Record, 2007): ‘Você é a favor da corrupção? Claro 

que não! E, por acaso já se utilizou pelo menos uma vez na vida do ‘jeitinho 

brasileiro’? Sem dúvida que sim. Enfim, há culturas mais complacentes com 

a corrupção do que outras, e a nossa é uma delas’, conta o autor. 

(GORZONI, P. Corrupção no Brasil, uma análise sociológica). 

 

Assinale a opção correta a respeito do surgimento da sociologia: 

a) a sociologia surgiu devido às transformações causadas pela Revolução Francesa. 

b) a sociologia é uma ciência a serviço da classe dominante e da necessidade de controlar 

as classes subalternas. 

c) a sociologia é uma ciência com métodos e técnicas próprias na busca por entender o 

homem e sua relação com a sociedade. 
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d) a sociologia deve se manter distante de seus objetos de estudos a fim de fazer estudos 

neutros e mais confiáveis. 

 

Questão 05 

A Sociologia dedica-se ao desenvolvimento de estudos nas mais diversas sociedades. No 

Brasil, a conhecida ‘Sociologia Brasileira’, teve início a partir das décadas de 1920 e 

1930, quando os estudiosos dessa área passaram a se dedicar a pesquisas que visavam 

construir um entendimento acerca da formação da sociedade brasileira analisando 

temáticas cruciais para essa compreensão. Os sociólogos, então, dedicaram-se a estudar 

a escravatura e a abolição, índios e negros e o êxodo dessas populações, e o processo 

de colonização. Embora possa ser considerada uma ciência jovem, a Sociologia recebeu 

sempre a contribuição de grandes teóricos, o que colaborou para que pudesse estruturar-

se como área de conhecimento. Podem ser considerados grandes teóricos da Sociologia, 

EXCETO:  

a) Charles Max, defendendo a aproximação sócio psicológica para a compreensão da 

sociedade. 

b) Karl Marx, iniciando a linha de explicação sociológica dialética. 

c) Max Weber, com seus escritos sobre a sociologia compreensiva. 

d) Émile Durkheim, contribuindo com a fundamentação analítica ao campo positivista-

funcionalista. 

  

Questão 06 

Uma sociedade alienada pode ser definida como “uma sociedade incapaz de agir e pensar 

por si própria, sendo subordinada a algum tipo de poder”. A alienação de um grupo pode 

ser um recurso interessante para lideranças, em diferentes situações, como gestões 

autoritárias ou mesmo ditaduras. Várias são as maneiras de manter um indivíduo ou grupo 

alienado. Entre estas, podemos citar como as mais utilizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) a mídia, em seus diferentes formatos. 

b) a família, com suas crenças e regras próprias. 

c) as religiões, com seus dogmas e imposições. 

d) todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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Disciplina: Filosofia Geral 

Prof: André S. Baldan 

 

Questão 07 

Acerca do começo histórico da Filosofia podemos dizer:  

I - Os primeiros filósofos gregos surgiram por volta do fim do século VII a.C. e durante 

o século VI a.C. e ficaram conhecidos como pré-socráticos.  

II - A Filosofia surgiu como uma explicação da produção natural das coisas por elementos 

e causas naturais, impessoais e racionais.  

III - A Filosofia pode ser identificada como a arte da criação.  

As afirmativas corretas são, apenas:  

a) II e III; 

b) I e II; 

c) I e III; 

d) I, II e III.  

  

Questão 08 

Os primeiros filósofos, também conhecidos como Filósofos Pré-socráticos ou Filósofos 

da Natureza, visavam, através da observação atenta do mundo, compreender a física e 

encontrar o: 

a) cálice de fogo; 

b) elemento primordial; 

c) conhecimento empírico; 

d) conhecimento religioso. 

 

Questão 09 

Assinale a alternativa que indique os fundamentos básicos para se atingir a Felicidade a 

longo prazo, conforme o filósofo Epicuro: 

a) amigos, tempo, dinheiro; 

b) amigos, tempo, independência; 

c) dinheiro, vinho, mulheres; 

d) dinheiro, amigos, família. 

 

 

Disciplina: História da Educação I 

Prof.ª: Maria de Lourdes Pinheiro 

 

Questão 10 

Pensar a História não significa pensar o passado como exercício de saudosismo, 

curiosidade ou preocupação erudita. O passado não é algo morto, pois nele estão as raízes 

do presente, sendo assim, é compreendendo o passado que podemos dar sentido ao 

presente e elaborar o futuro. Em vista disso, considere os enunciados abaixo: 

I – A História resulta da preocupação que o homem tem de reconstituir o passado, 

relatando os acontecimentos por meio da seleção dos fatos considerados relevantes, a 

partir de uma ordem cronológica. 
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II – Mais importante do que saber o que o historiador estuda é perguntar como ele estuda, 

porque, por trás da seleção e do relato dos fatos, estão os pressupostos teóricos que 

orientam sua interpretação. 

III – É do embate de classes que se defrontam em função de interesses divergentes que 

surge a História. O mesmo entendimento vale para a História da Educação, pois ela faz 

parte da História geral, o que significa que é importante estudar a educação sempre 

estabelecendo relações com o contexto histórico em que está inserida. 

IV – Pode-se considerar que a educação é um fenômeno neutro, por não estar imbricada 

na política e não sofrer os efeitos das ideologias vigentes na sociedade. 

 

Está INCORRETO: 

a) Apenas o enunciado I. 

b) Apenas o enunciado II. 

c) Apenas o enunciado III. 

d) Apenas o enunciado IV. 

 

Questão 11 

As civilizações orientais distinguiam-se tanto das comunidades tribais como das 

civilizações greco-romanas, por representarem a transição de uma comunidade indivisa 

para a sociedade de classes. Em outras palavras, a terra não pertencia a todos, como na 

tribo, nem a particulares, mas era propriedade do Estado. Em relação à educação nas 

civilizações orientais assinale a alternativa CORRETA: 

a) A partir da complexidade dessas sociedades, a necessidade da educação exigiu a 

criação da escola, embora restrita a poucos e muito tradicionalista. 

b) Os livros sagrados continham as propostas pedagógicas das civilizações orientais. 

c) Nas civilizações orientais o acesso ao saber era disponível a qualquer membro. 

d) Não havia diferenciação entre os destinados aos estudos do sagrado, da escrita ou da 

administração do Estado ou aqueles voltados ao treinamento para os trabalhos dos 

diversos ofícios. 

 

Questão 12 

Na Antiguidade, a Grécia não formava uma unidade política, mas se compunha de 

diversas unidades autônomas, as cidades-estados (como Esparta e Atenas). Apesar disso 

convergiu para formar uma mesma civilização, pois as diferentes cidades tinham em 

comum o idioma, a religião, além de instituições sociais e políticas. A educação nas 

cidades-estados, porém, apresentava objetivos diferentes. Assim, a questão educacional 

em Atenas e Esparta apresentava diferenças entre si. Sobre a educação na Grécia antiga, 

analise as afirmações abaixo: 

I - As instituições atenienses se preocupavam com o equilíbrio entre mente e corpo.  

II - A educação ateniense buscava conciliar a saúde física e o debate filosófico. 

III - Em Atenas, dada sua intensa tradição militarista, privilegiava-se o treinamento do 

corpo.  

IV - Os jovens espartanos aprendiam a escrever aquilo que era estritamente necessário. 

V - O cidadão ateniense deveria ser forte e resistente, um indivíduo apto para as batalhas 

militares. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

a) As afirmações I, II e V estão corretas. 

b) As afirmações I, II e IV estão corretas. 

c) As afirmações II, III e V estão corretas. 

d) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

 

 

Disciplina: Psicologia Educacional I 

Profª: Janaina de Fatima Castro Caneguim 

 

Questão 13 

“Coordenado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, em inglês) é um 

teste que avalia o conhecimento dos alunos em matemática, ciências e leitura. Começou 

a ser aplicado em 2000 e é repetido a cada três anos. Na última avaliação, realizada em 

2009, os estudantes brasileiros atingiram 401 pontos, um aumento de 33 pontos. Apesar 

de ter sido o terceiro país que mais cresceu na avaliação, o Brasil ocupa a 57ª posição no 

Pisa, na frente de apenas oito países. 

O crescimento na pontuação pode até parecer um alento para a Educação brasileira, 

porém, não passa de uma questão matemática, pois a realidade em sala de aula continua 

mostrando defasagem na aprendizagem dos alunos em todas as séries do Ensino 

Fundamental. A leitura foi o quesito que obteve a menor melhora nos índices brasileiros 

do Pisa, o que vai ao encontro da tese de doutorado Fracasso Escolar – Um Sintoma da 

Contemporaneidade Revelando a Singularidade, desenvolvida por Nádia Bossa, 

psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga, com mestrado em Psicologia (PUC-SP) e 

doutorado em Psicologia e Educação (USP). 

Há 20 anos pesquisando sobre as questões relacionadas aos problemas de aprendizagem 

escolar, a dra. Nádia coordenou uma equipe com cerca de 40 alunos do curso de pós-

graduação em Psicologia que participavam do seu grupo de pesquisa. Eles foram enviados 

às escolas públicas da capital paulista com o objetivo de levantar junto aos professores os 

casos de estudantes que estavam apresentando problemas de aprendizagem escolar, para 

que fossem feitas avaliações mais precisas a fim de se constatar o que estaria na origem 

das dificuldades de aprendizagem. 

No começo, a pesquisa estava focada nos alunos das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, mas acabou se estendendo a todos os alunos que estavam apresentando 

problemas ao longo da escolaridade. 

“O que me causou preocupação muito grande foi observar que uma criança que nós 

tínhamos diagnosticado na 2ª série como sendo um aluno que não conseguiu atingir o 

mínimo dos pré-requisitos necessários para ingressar na 3ª série, no ano seguinte estava 

na 3ª série, no posterior, na 4ª série, de maneira que o problema de aprendizagem só se 

agravava”, explica a dra. Nádia. “Em razão dessa constatação, passei a fazer uma 

avaliação com os alunos da 8ª série do Ensino Fundamental, dessas escolas, com o 

objetivo de verificar qual era o grau de aprendizagem que esses alunos obtinham ao final 

do Ensino Fundamental”, diz a pesquisadora. 

Para surpresa da psicóloga, após a aplicação de uma série de instrumentos que avaliavam 

as condições de leitura, escrita, interpretação de texto e operações matemáticas básicas, 
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constatou-se que mais de 70% dos alunos concluem o Ensino Fundamental sem ter 

adquirido as competências mínimas desejadas para essa etapa da educação básica (...)”. 
Fonte: Portal Guia escolas 

Data: 30/09/2014 

Disponível em: <http://www.portalguiaescolas.com.br/acontece-

nas-escolas/espaco-educacional/problemas-de-aprendizagem-

estudo-revela-que-alunos-acumulam-defasagem-durante-o-

ensino-fundamental-por-vagner-apinhanesi/>. Acesso em: 

07/03/2018 

Sobre a compreensão da Psicologia da Educação sobre problemas de aprendizagem é correto 

afirmar que: 

a) No início da inserção da Psicologia na educação, a visão dessa ciência sobre o fenômeno 

do fracasso escolar era abrangente e levava em consideração a complexidade desse fenômeno. 

b) A Psicologia da educação hoje aponta que as dificuldades de aprendizagem, ou o fracasso 

escolar, devem ser compreendidos como fenômenos multideterminados. 

c) Para sanar os problemas de aprendizagem devemos intervir APENAS com os alunos. 

d) A dificuldade de aprendizagem faz parte do dia-a-dia das escolas brasileiras e as famílias 

dos alunos são as únicas culpadas por tais dificuldades. 

 

Questão 14 

Análise as assertivas na sequência: 

 

I – A Psicologia pode contribuir com o campo educacional  à medida em que investiga e 

produz conhecimentos sobre aprendizagem e desenvolvimento. 

II - A Psicologia pode contribuir com o campo educacional à medida em que discute 

fenômenos que ocorrem dentro da escola: violência, sexualidade, avaliação, relação 

professor-aluno, etc. 

III – A única contribuição da Psicologia para a educação diz respeito à utilização de testes 

de QI. 

 

Sobre as assertivas é correto afirmar que: 

a) I e II são corretas. 

b) I e III são corretas. 

c) II e III são corretas. 

d) I, III e III são corretas. 
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Questão 15 

A charge na sequência faz uma crítica à educação brasileira. 

 
 

A partir da observação da charge e dos seus conhecimentos adquiridos na disciplina 

“Psicologia Educacional I” é possível afirmar que: 

a) Na educação brasileira há dificuldades apenas no que diz respeito a recursos materiais. 

b) Na educação brasileira o fracasso escolar pode ser explicado apenas pela baixa 

inteligência de muitas crianças. 

c) Poucos recursos materiais, problemas de estrutura física e baixos salários, dificultam o 

dia-a-dia dos professores brasileiros. 

d) Na educação brasileira o fracasso escolar pode ser explicado apenas por problemas 

familiares vivenciados por muitas crianças. 

 

 

Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Profª: Maria de Lourdes Pinheiro 

 

Questão 16  

O conhecimento científico é produzido pela pesquisa científica através dos métodos 

científicos e surge da necessidade de encontrar respostas para os problemas da vida diária. 

Assim, pesquisa e método não são segmentos isolados, mas partes integrantes de um todo 

mais complexo. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao sentido de 

pesquisar.  

a) Tomada num sentido amplo, pesquisa é toda atividade voltada para a solução de 

problemas.  

b) Pesquisar é a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um 

conhecimento.  
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c) Nem toda pesquisa científica tem uma intencionalidade, que é a de elaborar 

conhecimentos que possibilitem compreender e transformar a realidade.  

d) Como atividade, a pesquisa está inserida em determinado contexto histórico-

sociológico, estando, portanto, ligada a todo um conjunto de valores, ideologia e 

concepções de homem e mundo que constituem este contexto. 

 

Questão 17  

Na redação de trabalhos acadêmicos, a citação das fontes utilizadas deve obedecer às 

normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com relação 

às citações, analise as afirmações que se seguem: 

I. Citação é a menção de uma informação extraída de uma fonte consultada, como livros 

e artigos científicos.  

II. A citação direta é a menção de um texto em que não se teve acesso ao original. 

III. A citação indireta é a menção livre de um texto, baseada na obra do autor consultado, 

utilizando-se palavras com o mesmo sentido.  

IV. A expressão em latim apud identifica a transcrição textual de parte da obra do autor 

consultado. 

 

São CORRETAS as afirmações: 

a) I e II apenas.  

b) II e III apenas.  

c) II e IV apenas.  

d) I e III apenas.  

 

Questão 18 

Plágio é a apropriação indevida de ideias e conteúdos produzidos por outros, mas que são 

apresentados como se fossem próprios. O plágio no ambiente acadêmico é inaceitável, 

pois se trata de uma fraude do conhecimento, de desonestidade do estudante e mancha na 

reputação acadêmica da instituição. Referente a plágio, analise as afirmativas a seguir:  

I. O plágio integral consiste na transcrição completa de uma obra, sem citar a fonte 

original.  

II. O plágio parcial consiste na cópia de diversas fontes em sua totalidade, para dificultar 

a identificação.  

III. O plágio conceitual é a apropriação de um ou vários conceitos, que o redator de um 

texto apresenta como se fossem seus.  

 

A alternativa INCORRETA é:  

a) Apenas a afirmativa I está correta.  

b) Apenas a afirmativa II está correta.  

c) Apenas a afirmativa III está correta.  

d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
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Disciplina: Educação e Antropologia Cultural 

Prof.: André S. Baldan 

 

Questão 19 

O conceito de Etnocentrismo pode ser caracterizado como um preconceito do sujeito 

frente à cultura do Outro, posicionando a cultura do Outro como superior ou inferior à 

sua. Qual das frases a seguir expressa essa postura? 

a) Aquele indivíduo é muito magro; 

b) Somos melhores por sermos magros; 

c) Aquele indivíduo é muito gordo; 

d) Aquele povo usa vestes pretas. 

 

Questão 20 

A Antropologia, cujo objetivo é compreender o Homem (Outro), pode ter duas proto-

origens possíveis, sendo elas: 

a) (I) com os Gregos, quando passam a refletir sobre o Homem; ou (II) com as grandes 

navegações do séc. XVI e o contato com ‘novas’ civilizações; 

b) (I) com os Gregos, quando passam a refletir sobre a Metafísica; ou (II) com as grandes 

navegações do séc. XIX e o contato com ‘novas’ civilizações;  

c) (I) com os Gregos, quando passam a refletir sobre a Ética; ou (II) com as grandes 

navegações do séc. XVI e o contato com ‘novas’ civilizações;  

d) (I) com as grandes navegações do séc. XVI e o contato com ‘novas’ civilizações; ou 

(II) com os estudos de gabinete realizados a partir do séc. XIX. 

 

Questão 21 

A Antropologia pode ser dividida em 3 grandes áreas: Antropologia Física, ou Biológica; 

Antropologia Sociocultural; e Antropologia Linguística. Para que os estudos 

antropológicos fossem feitos de forma isenta, sem que o pesquisador utilizasse a sua 

cultura como ponto de comparação, o antropólogo Frans Boas estabelece o 

____________________________ como método de pesquisa que possibilita a superação 

de preconceitos. 

Assinale a alternativa que completa o enunciado anterior: 

a) Relativismo Cultural; 

b) Etnocentirmo; 

c) Teocentrismo; 

d) Eurocentirmo. 
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Questão 22  

Leia o trecho a seguir extraído de uma crônica: 

Desabafo  
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Desculpem-me, mas não dá pra fazer uma cronicazinha divertida hoje. 

Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar: esta é uma típica manhã de segunda-

feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. Seis recados para 

serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que 

venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado.  (CARNEIRO, J. E. Veja, 11 set. 2002) 

 

Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, 

com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras.  

No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva, 

pois: 

a) o discurso do enunciador tem como foco o próprio código.  

b) as impressões pessoais do enunciador e seus sentimentos se sobrepõem àquilo que 

está sendo dito.  

c) o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. 

d) o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. 

 

Questão 23 

Relacione cada função linguística com as informações que melhor as expliquem e depois 

marque a opção que melhor as complete.  

 

A) Função conativa ou apelativa;  

B) Função fática; 

C) Função poética; 

D) Função referencial; 

E) Função emotiva; 

F) Função metalinguística. 

 

(    ) Linguagem sobre a linguagem, o código é usado para explicar a si mesmo. 

(  ) A mensagem está centrada no receptor.  O objetivo do emissor é influir no 

comportamento do receptor, por meio de apelo, ordem ou sugestão. 

(  ) Objetivo é revelar os sentimentos (verdadeiros ou simulados) do emissor da 

mensagem. 

(    ) O objetivo do emissor é dar atenção à forma, à sonoridade, enfim, à mensagem. 

(    ) O propósito do emissor é transmitir dados da realidade de forma direta e objetiva, 

por isso, a mensagem está centrada do referente, isso é, na informação em si, no contexto. 

(   ) O propósito do emissor é estabelecer contato, verificar se o receptor está recebendo 

a mensagem plenamente, ou prolongar o contato entre os falantes. 

 

a) F, A, E, C, B e D. 

b) F, E, A, C, D e B. 

c) B, A, E, C, D e F. 

d) F, A, E, C, D e B. 
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Questão 24 

 

 
 
Analise a linguagem utilizada por esse falante e assinale a alternativa que melhor a 

define: 

a) É uma linguagem pouco compreensível, já que apresenta vários erros ortográficos. 

b) Apresenta-se no nível coloquial, mas é compreensível e permite uma boa comunicação. 

c) É imprópria para qualquer situação comunicativa, visto que é carregada de 

regionalismos. 

d) Apresenta-se na norma culta, pois segue rigorosamente os padrões gramaticais 

vigentes. 

 

Questão 25 (Interpretação geral) 

 

O problema ecológico 

 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza, seus 

tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, tamanho é o 

grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista 

americano.  

Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores 

fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é 

do que uma agressão às coisas naturais.  

A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição 

dos rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos 

de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem 

promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza.  (Afrânio Primo. 

Jornal Madhva - adaptado). 
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Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com: 

a) a vida neste planeta. 

b) a qualidade do espaço aéreo. 

c) o que pensam os extraterrestres. 

d) o seu prestígio no mundo. 

 


