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 Além deste caderno contendo 60 (sessenta) 
questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 
você receberá do fiscal de prova o cartão-
resposta e uma folha de textos destinada à 
resposta definitiva da questão discursiva. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de provas está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão-
resposta e a folha de textos definitivos. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão-resposta, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu cartão-resposta e da folha de textos definitivos.  
O preenchimento é de sua responsabilidade e não 
será permitida a troca do cartão-resposta e da folha 
de textos definitivos em caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão-resposta e 
na folha de textos definitivos. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para a 

realização da prova, já incluído o tempo para a 
marcação do cartão-resposta e preenchimento da 
folha de textos definitivos. 

 2 (duas) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
prova. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1  

Uma das marcas da textualidade é a coerência. Entre as frases 
abaixo, assinale aquela que se mostra incoerente. 

(A) O caminho que desce e o caminho que sobe são os mesmos. 

(B) Há coisas que são tão sérias, que você tem que rir delas. 

(C) Se o mundo fosse bom, o dono morava nele. 

(D) Eu não creio em Deus, mas tenho medo dele. 

(E) O problema com as crianças é que elas não são retornáveis. 

2  

Nas frases abaixo, foi empregada a preposição COM, com valor 
nocional. 

Assinale a frase cujo valor semântico da preposição está 
corretamente indicado. 

(A) Ler um livro, para mim, é ausentar-me com o autor / modo. 

(B) O livro é um pássaro com mais de cem asas para voar / 
companhia. 

(C) Decidi sair do jogo enquanto estou com a bola, em vez de 
esperar que ela me escape / estado. 

(D) Quando você possuiu um livro com mente e espírito, você 
enriqueceu / tempo. 

(E) Fotografe com a cabeça e não só com a câmera: seja repórter 
24h por dia / matéria. 

3  

Entre as opções abaixo, assinale aquela em que o aumentativo 
sublinhado perdeu o valor de aumentativo, designando uma 
outra realidade. 

(A) O entregador tocou a campainha e ficou esperando no 
portão. 

(B) O fazendeiro tinha um cachorrão para vigiar a plantação. 

(C) O panelão da feijoada já estava sobre o fogão. 

(D) O apartamento tinha um varandão na frente. 

(E) Na parte de trás, havia um terrenão para o plantio de frutas. 

4  

Todas as frases abaixo foram reescritas após um deslocamento 
de termos, com a finalidade de criar-se um pleonasmo. 

Assinale a opção em que essa modificação foi feita de forma 
adequada. 

(A) Quem não está comigo está contra mim / Está contra mim 
aquele que não está comigo. 

(B) Aceite meu conselho. Eu não o uso mesmo / Meu conselho, 
aceite-o. Eu não o uso mesmo. 

(C) Os amigos são como os táxis, quando faz mau tempo, 
escasseiam / Escasseiam os amigos quando faz mau tempo, 
como os táxis. 

(D) A amizade é um comércio desinteressado entre amigos / A 
amizade, entre amigos, é um comércio desinteressado. 

(E) Escreva na areia as falhas de teu amigo / As falhas de teu 
amigo, escreva-lhes na areia. 

5  

Assinale a frase em que a troca de posição dos termos 
sublinhados modifica o sentido original da frase. 

(A) As principais ameaças nessa vida são as pessoas que querem 
mudar tudo. 

(B) A dificuldade reside não nas novas ideias, mas em escapar 
das velhas. 

(C) A mais curta distância entre dois pontos está sob construção. 

(D) Trabalho duro e uma atitude apropriada preparam você para 
os golpes de sorte. 

(E) O preço da liberdade é a eterna vigilância. 

6  

Assinale a frase abaixo que exemplifica uma interrogação direta e 
não uma interrogação indireta ou retórica. 

(A) Quem pode orgulhar-se de nunca se ter enganado? 

(B) Já não te disse isso antes? 

(C) Quem virá à festa? 

(D) O senhor pode andar mais depressa? 

(E) Você pode me dar licença? 

7  

Em todas as opções abaixo há uma oração reduzida de infinitivo, 
que foi modificada, respectivamente, para uma oração 
desenvolvida e, a seguir, para uma estrutura nominal. 

Assinale a opção em que houve erro numa dessas modificações. 

(A) Poucas palavras têm o poder de “meu” para afastar as 
pessoas / Poucas palavras têm o poder de “meu” para que 
afaste as pessoas / Poucas palavras têm o poder de “meu” 
para o afastamento das pessoas. 

(B) Algumas pessoas estão vivas apenas porque é ilegal matá-las 
/ Algumas pessoas estão vivas apenas porque é ilegal que as 
matem / Algumas pessoas estão vivas apenas porque é ilegal 
a sua morte. 

(C) A boa educação consiste em ocultar o alto conceito que 
temos a nosso respeito / A boa educação consiste em que se 
oculte o alto conceito que temos a nosso respeito / A boa 
educação consiste no ocultamento do alto conceito que 
temos a nosso respeito. 

(D) Nunca acreditei em nada até ser oficialmente negado / Nunca 
acreditei em nada até que fosse oficialmente negado / Nunca 
acreditei em nada até a negação oficial. 

(E) Chamávamos de céticos aqueles que tinham ilusões 
diferentes das nossas sem nos preocupar em saber se eles 
tinham outras / Chamávamos de céticos aqueles que tinham 
ilusões diferentes das nossas sem que nos preocupemos em 
saber se eles tinham outras / Chamávamos de céticos aqueles 
que tinham ilusões diferentes das nossas sem a preocupação 
de saber se eles tinham outras. 

8  

Em todas as opções abaixo, há um termo ou segmento 
sublinhado; assinale a opção em que esse termo ou segmento 
não mostra duplicidade de sentido em referência ao conteúdo da 
frase. 

(A) Não há nenhum futuro em viagem no tempo. 

(B) Não ligue para os problemas da vida, pois eles não têm 
telefone. 

(C) O futuro é apenas outro nome para um presente que ainda 
não desembrulhamos. 

(D) Tempo é um oceano, mas ele termina na costa. 

(E) O governo não devia preocupar-se com o meio ambiente, 
mas com o ambiente inteiro. 
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9  

Na frase “Não se deliberam sentimentos; ama-se ou aborrece-se, 
conforme o coração quer”, as três formas do vocábulo SE são 
respectivamente classificadas como 

(A) pronome apassivador / indeterminador do sujeito / 
indeterminador do sujeito. 

(B) pronome apassivador / pronome apassivador / pronome 
apassivador. 

(C) indeterminador do sujeito / indeterminador do sujeito / 
indeterminador do sujeito. 

(D) pronome reflexivo / pronome apassivador / indeterminador 
do sujeito. 

(E) pronome apassivador / pronome reflexivo / pronome 
reflexivo. 

10  

Em todas as frases abaixo há comparações; assinale a opção em 
que a comparação estabelecida não está explicada. 

(A) Os homens são como os livros, muitas vezes são apreciados 
tarde em demasia. 

(B) Homens são como traduções. Os bonitos não são fiéis. E os 
fiéis não são bonitos. 

(C) Os homens mais felizes, assim como as nações mais felizes, 
não têm história. 

(D) Os homens, como sonho, nunca são como imaginamos. 

(E) Como Miss América, meu objetivo é trazer a paz para o 
mundo inteiro. 

 

Legislação Educacional 

11  

Com base na Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, as seguintes afirmativas acerca da educação básica 
estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

(B) São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização 
plena e a formação de leitores. 

(C) A escola poderá reclassificar os alunos tendo como base as 
normas curriculares gerais, exceto quando se tratar de 
transferências entre estabelecimentos situados no País e no 
exterior. 

(D) A carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o 
ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por 
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver. 

(E) Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por 
série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão 
parcial, desde que preservada a sequência do currículo, 
observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

12  

Avalie, com base na Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, se o ensino será ministrado, entre outros, nos 
seguintes princípios: 

I. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

II. Valorização do profissional da educação escolar. 

III. Valorização da experiência extraescolar. 

IV. Consideração com a diversidade étnico-racial. 

Estão corretos: 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

13  

Avalie, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 
Lei nº 8.069/90, se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 
verdadeiras (V). 

(   ) A Lei nº 8.069/90 dispõe sobre a proteção integral à criança e 
parcial ao adolescente. 

(   ) Considera-se criança, para os efeitos da Lei nº 8.069/90, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

(   ) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) F, V e V. 

(C) V, F e F. 

(D) F, V e F. 

(E) F, F e F. 

14  

Com base na Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, o ensino médio, etapa final da educação básica, com 
duração mínima de três anos, terá as seguintes finalidades,  
à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos. 

(B) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz 
de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 

(C) O aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

(D) A compreensão dos vínculos de família e dos laços de 
convivência humana. 

(E) A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 
ensino de cada disciplina. 
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“Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 
sociais garantidos na Constituição e nas leis”. 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) 

Avalie se o direito à liberdade compreende, entre outros, os 
seguintes aspectos: 

I. Ir, vir e estar, sem restrições legais ou impostas, nos 
logradouros públicos e espaços comunitários. 

II. Opinião e expressão. 

III. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

IV. Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Estão corretos os itens: 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) I, II e III, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

16  

De acordo com o Plano Nacional da Educação em Direitos 
Humanos, a educação em direitos humanos é compreendida 
como um processo sistemático e multidimensional que orienta a 
formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes 
dimensões, à exceção de uma, que está errada. Assinale-a. 

(A) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos 
sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos 
internacional, nacional e local. 

(B) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 
expressem a cultura dos direitos humanos em todos os 
espaços da sociedade. 

(C) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer 
presente em níveis cognitivo, social, ético e político. 

(D) Desenvolvimento de processos metodológicos exclusivistas e 
de construção individualizada, que usam linguagens e 
materiais didáticos descontextualizados. 

(E) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem 
ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e 
da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 
violações. 

17  

Com base no Art. 3º da Lei 0949/2005, avalie se a carreira dos 
profissionais da educação básica da Rede Pública Estadual de 
Ensino objetiva: 

I. A profissionalização e valorização do servidor. 

II. A melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços de 
educação prestados ao conjunto da população do Estado do 
Amapá. 

III. A fixação de padrões e critérios de desenvolvimento 
funcional para as carreiras que compõem o Quadro de 
Pessoal dos Profissionais da Educação Básica Pública, de 
modo a reconhecer a qualificação profissional. 

IV. A implementação de política de pessoal, com vistas a 
promover o desempenho profissional, a motivação, a 
qualidade da educação, a eficiência, e a valorização do 
servidor pelo tempo de serviço. 

V. O comprometimento do profissional da Educação Básica 
Pública. 

Estão corretos os itens: 

(A) I, III e V, apenas. 

(B) II, IV e V, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III, IV e V. 

18  

Avalie se a Lei 0949/2005 prevê, entre outros, os seguintes 
direitos especiais dos profissionais da educação: 

I. Efetiva qualificação permanente, garantida pelo Estado, 
mediante cursos, estágios, aperfeiçoamento, especialização e 
atualização técnico-pedagógica sem prejuízo da sua 
remuneração. 

II. Dispor no ambiente de trabalho de instalações adequadas e 
ter a seu alcance informações educacionais, bibliotecas 
atualizadas, material didático, técnico-pedagógico e outros 
instrumentos em quantidade suficiente e apropriada, bem 
como contar com assessoria pedagógica que auxilie e 
estimule a melhoria do seu desempenho profissional e 
ampliação dos seus conhecimentos. 

III. Liberdade na escolha dos conteúdos e processos didáticos de 
acordo com a proposta pedagógica das escolas e orientação 
curricular do sistema estadual de ensino. 

IV. Ser defendido pela direção do estabelecimento de ensino, se 
ela assim entender pertinente, quando, no regular exercício 
de suas atividades, for agredido moralmente no ambiente de 
trabalho. 

Estão corretos os itens 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 
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Avalie, com base no Art. 37 da Lei estadual nº 0066/1993 (RJU), 
se as seguintes afirmativas acerca do estágio probatório estão 
corretas: 

I. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo em 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 
período de vinte e quatro meses, durante o qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para 
desempenho do cargo. 

II. No estágio probatório, serão observados os seguintes fatores: 
assiduidade; disciplina; capacidade de iniciativa; 
produtividade; responsabilidade. 

III. O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado.  

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

20  

De acordo com o Art. 53 da Lei estadual nº 0949/2005, que trata 
dos deveres especiais dos profissionais da educação, no 
desempenho das atividades que lhe são próprias, o profissional 
da educação deverá agir de modo a concorrer para os objetivos a 
seguir, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) A diluição do sentimento de nacionalidade. 

(B) O resgate e a preservação do patrimônio cultural, artístico, 
popular e ambiental. 

(C) A vivência e convivência em função das ideias da 
comunidade. 

(D) Promover o desenvolvimento do senso crítico e da 
consciência política do aluno. 

(E) Respeitar o aluno como sujeito do processo educacional e 
comprometer-se com a eficiência de seu aprendizado. 

 

História do Amapá 

21  

A região fronteiriça entre a Guiana Francesa e o Amapá tem um 
histórico marcado por disputas territoriais, que foram 
enfrentadas em tratados como o Provisional (1700), Utrecht 
(1713) e Berna (1900), com soluções diferentes a cada vez, ora 
optando-se pela condição de neutralidade, ora pela condição de 
separação.  

Assinale a opção que identifica corretamente a condição do 
Tratado Provisional. 

(A) Condição fronteiriça de separação, ao redistribuir as terras à 
revelia dos interesses dos países litigiosos. 

(B) Condição fronteiriça de neutralidade, ao proibir o uso do 
território pelos dois países. 

(C) Condição fronteiriça de separação, ao estabelecer limites 
territoriais específicos entre os dois países. 

(D) Condição fronteiriça de neutralidade, ao definir as terras em 
disputa como área internacional. 

(E) Condição fronteiriça de separação, ao promover a divisão das 
terras por tempo de possessão. 

22  

Leia a carta do rei de Portugal de 21 de dezembro de 1686, ao 
então governador do Maranhão: 

“Vos valereis ao mesmo tempo dos Missionários Capuchos de 
Santo Antônio, que têm as Missões do Cabo do Norte, e dos 
Padres da Companhia de Jesus, que forem mais a propósito a este 
fim, avisando-os da minha parte do que devem fazer, para se 
conservar sem desconfiança a sujeição dos índios das Aldeias, e se 
tratar e ajustar com segurança e paz e amizade do Gentio que 
não estiver domesticado. Com o cuidado destes Missionários 
podereis conseguir que os Missionários franceses não adquiram a 
prática dos Aruazes [Aruã], e que os Índios não busquem a 
comunicação alheia, esquecidos da própria e natural do meu 
domínio”. 
(Adaptado de ANDRADE E SILVA, José Justino de. Collecção Cronologica da 
Legislação Portugueza. 1683-1700. Lisboa: Imprensa Nacional, 1859.) 

Com base no texto, analise as afirmativas a seguir. 

I. A carta relata a disputa pelo controle dos súditos e das terras 
do Cabo Norte entre as ordens religiosas vinculadas 
diretamente ao papado e os representantes político-militares 
do império português. 

II. A carta manifesta o desejo de impedir que missionários 
franceses catequizassem os Aruã, uma vez que a adoção do 
calvinismo pelos ameríndios aumentaria sua hostilidade 
histórica em relação aos portugueses. 

III. A carta se refere à presença “estrangeira” como ameaça ao 
domínio político, econômico e religioso dos portugueses, que 
buscavam manter os índios em aldeamentos e estabelecer 
alianças com os não catequizados. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

23  

Na segunda metade do século XX, o governo federal promoveu 
uma política de reordenamento econômico e territorial do 
Amapá mediante investimentos em infraestrutura. 

Assinale a afirmativa que exemplifica corretamente obras 
estratégicas de infraestrutura que impactaram na reordenação 
socioespacial do Amapá. 

(A) A partir dos anos 1950, os rios foram complementados pelo 
transporte rodoviário: enquanto a malha hidrográfica servia 
para as longas distâncias, as estradas conectavam vilas e 
cidades. 

(B) Nos anos 1940, o governo do Amapá assinou o contrato de 
prospecção de manganês em Cassiporé e Calçoene com a 
Indústria de Comércio de Minérios (ICOMI). 

(C) Na década de 1950, foi construída a Estrada de Ferro do 
Amapá com o objetivo de transportar a borracha extraída na 
região do Cajari, ligando Mazagão ao porto de Santana. 

(D) Durante o regime militar (1964-1985), a política de integração 
nacional estimulou a construção das rodovias BR-156 e  
BR-210, como instrumentos de colonização e integração. 

(E) Na década de 1990, as usinas termoelétricas movidas a óleo 
diesel foram substituídas pelas hidrelétricas de Coaracy 
Nunes e Santo Antônio do Jari. 
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Em fins da década de 1980, o Amapá foi elevado à condição de 
estado membro da federação pela Constituição Federal (1988), o 
que gerou importantes transformações nos âmbitos político-
administrativo e econômico. 

As afirmativas a seguir indicam corretamente os impactos da 
estadualização do Amapá, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) No campo político, a representação parlamentar passou a ser 
de 8 vagas para a Câmara Federal e 3 para o Senado, além de 
ampliar o processo eleitoral para todos os níveis. 

(B) No campo econômico, a autonomia administrativa coincidiu 
com a descoberta de novas jazidas manganesíferas e com a 
ampliação das atividades da ICOMI. 

(C) No campo político-administrativo, o Amapá adquiriu a 
autonomia e a capacidade de se auto-organizar e elaborar 
seu “Programa de Governo”. 

(D) No campo das finanças públicas, o Amapá passou a arrecadar 
suas próprias receitas, embora continue recebendo 
transferências da União. 

(E) No campo do uso e ocupação das terras, ocorreram um 
aumento da fiscalização nacional e internacional e a 
implementação de legislações ambientais. 

25  

A Fortaleza de São José de Macapá foi tombada pelo Iphan, em 
1950, em reconhecimento de sua relevância histórica e 
arquitetônica, sendo uma das principais edificações militares 
existentes no Brasil e um dos mais importantes monumentos do 
século XVIII. 

A respeito desse patrimônio do Amapá, assinale (V) para a 
afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(   ) É uma fortaleza complexa do ponto de vista da engenharia 
militar, com baluartes nos ângulos, fosso, redente, revelim e 
caminho coberto. 

(   ) É uma fortificação que serviu como posto avançado para  
controlar a circulação de embarcações holandesas ou 
espanholas junto aos rios Negro, Solimões e Amazonas. 

(   ) É uma grande fortificação que, a par do Real Forte do Príncipe 
da Beira (RO), simbolizava posse política do território, no 
contexto da política pombalina. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V – V – F. 

(B) V – F – F. 

(C) F – V – F. 

(D) V – F – V. 

(E) V – V – V. 

 

Geografia do Amapá 

26  

Mais de 70% da área do Amapá está coberta pela floresta de 
terra-firme e o estado é o que apresenta a menor taxa de 
desmatamento, em torno de 1%. 

 

Sobre a floresta de terra-firme, assinale a afirmativa correta. 

(A) Caracteriza-se por ser homogênea sob o ponto de vista 
florístico, havendo um pequeno número de espécies por 
hectare. 

(B) Possui uma grande massa foliar que, através do processo de 
evapotranspiração, atua na manutenção do equilíbrio hídrico 
reinante. 

(C) Desenvolve-se em áreas que estão sujeitas a inundações 
periódicas, por estar situada nas planícies aluvionais que 
margeiam os rios. 

(D) Mostra grande densidade de árvores em que as copas 
frondosas formam um dossel contínuo que permite a forte 
insolação do solo.  

(E) Apresenta crescimento contínuo permanecendo verde 
durante todo o ano, mas perde as folhas durante o período 
mais seco, no outono. 
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Em relação aos serviços de saneamento básico no estado do 
Amapá, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a 
verdadeira e (F) para a falsa. 

(   ) A escassez de investimentos públicos tem limitado a 
expansão dos serviços de saneamento, o que impede que 
eles atendem à demanda.  

(   ) O lançamento de esgoto doméstico sem tratamento nos 
cursos d’água tem agravado a poluição dos recursos hídricos, 
o que torna a água um veículo de doenças.  

(   ) O uso de metais pesados nos garimpos tem contaminado os 
corpos d’água, o que expõe a fauna aquática e as populações 
ribeirinhas a graves riscos sanitários.  

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente, 

(A) V – F – V. 

(B) F – V – V. 

(C) V – V – V. 

(D) V – V – F. 

(E) F – V – F. 

28  

Sobre as consequências ambientais do uso das áreas de ressacas 
para habitação, analise as afirmativas a seguir. 

I. Representa uma perda da biodiversidade, uma vez que se faz 
necessário o desmatamento de grandes áreas. 

II. Reduz a velocidade do escoamento das águas superficiais, 
uma vez que são feitos aterramentos para a instalação da 
infraestrutura urbana. 

III. Aumenta as variações da temperatura ao longo do ano, uma 
vez que facilita a circulação dos ventos de nordeste 
provenientes do oceano. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

29  

Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Amapá 
representava 3,5% do PIB total da Região Norte e 0,2% do PIB 
total do país, segundo o IPEA. Em que pese a pequena 
contribuição para o PIB brasileiro, a economia amapaense tem 
crescido acima da média nacional. 

Sobre a economia do estado do Amapá, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) A geração de empregos na administração pública, mediante a 
realização de concursos públicos, tem estimulado fluxos de 
migrantes mais qualificados. 

(B) A instalação da infraestrutura viária tem ampliado o mercado 
de trabalho fora do eixo Macapá/Santana, o que tem 
promovido a interiorização do povoamento. 

(C) A expansão da agricultura empresarial nas áreas de cerrado 
tem atraído novos investimentos, o que tem aumentado a 
participação da agricultura no PIB. 

(D) A ligação ao sistema integrado nacional de eletricidade 
permitiu a instalação de setores industriais intensivos em 
energia, como a metalurgia do manganês. 

(E) A ampliação das atividades terciárias superiores – comércio e 
transportes - dão origem a novas funções urbanas, o que tem 
diminuído a ação polarizante de Macapá. 

30  

Analise a pirâmide etária do estado do Amapá (2019), a seguir. 

 
(Fonte: DATASUS, 2019. Adaptado) 

Sobre a pirâmide etária do Amapá, assinale a afirmativa correta. 

(A) A maior longevidade feminina é explicada pelos melhores 
salários recebidos pelas mulheres. 

(B) O desequilíbrio entre o contingente de homens e o de 
mulheres sugere uma queda nas taxas de fecundidade. 

(C) A chegada dos fluxos de imigrantes diminui a expectativa de 
vida e justifica o pequeno contingente de jovens. 

(D) O estreitamento da base é explicado pela adoção de 
procedimentos antinatalistas e de planejamento familiar. 

(E) O numeroso contingente de adultos gera uma crise no 
mercado de trabalho devido à menor oferta de mão de obra. 

 

Conhecimentos Específicos 
Fundamentos da Educação 

31  

A avaliação formativa vem ganhando espaço nas discussões 
pedagógicas, impulsionada pelo uso da tecnologia no cenário de 
pandemia, e pela necessidade de contribuir de modo equânime 
para a aprendizagem de cada aluno. Na avaliação formativa, o 
professor busca promover momentos de maior proximidade com 
cada estudante, entendendo suas necessidades específicas, seus 
avanços e refletindo junto com ele sobre estratégias para seguir 
se desenvolvendo, de acordo com o desejado. Trata-se de uma 
modalidade avaliativa para acolher e atender os estudantes que 
mais precisam, sendo fundamental para combater as 
desigualdades de aprendizagem que afetam, principalmente, 
estudantes em situações de maior vulnerabilidade. 

Adaptado de https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/ 

Com base no texto, assinale a afirmativa que identifica 
corretamente objetivos da avaliação formativa. 

(A) Motivar o aprendizado e premiar a eficiência. 

(B) Lidar com o erro e acelerar a assimilação de conteúdos. 

(C) Identificar e corrigir as principais falhas de conhecimento. 

(D) Classificar os rendimentos e destacar talentos individuais. 

(E) Personalizar a aprendizagem e reduzir as desigualdades. 
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Leia o fragmento a seguir sobre as características distintivas dos 
Direitos Humanos. 

Tais direitos são _____, pois se estendem a todo gênero humano, 
em todo tempo e lugar. 

São _____, porque seu respeito se pode exigir de qualquer 
pessoa, autoridade ou comunidade inteira, diferente daqueles 
emanados das relações contratuais, que somente podem ser 
exigidos de quem contratou a obrigação correspondente. 

São _____, pois nenhuma pessoa ou autoridade pode atentar 
legitimamente contra eles, sem prejuízo das justas limitações que 
podem se impor a seu exercício, de acordo com as exigências do 
bem comum da sociedade. 

São _____, pois pertencem à essência do ser humano de forma 
indissociável, assim não se pode renunciar, transferir ou 
transmitir, sob nenhum título, como ocorre com os demais 
direitos que são objetos de transações jurídicas. 

Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas 
do fragmento acima. 

(A) necessários – inatos – absolutos – invioláveis. 

(B) imprescritíveis – invioláveis – absolutos – necessários. 

(C) universais – absolutos – invioláveis – inalienáveis. 

(D) congênitos – imprescritíveis – necessários – absolutos. 

(E) universais – inalienáveis –necessários – inatos. 

33  

Observe a charge “Justiça Injusta”. 

 
Adaptado de http://observacoeseducacionais.blogspot.com 

É correto afirmar que a situação ironizada na charge pode ser 
corrigida com base no princípio de 

(A) respeito à diversidade, pelo que entende-se justiça como 
distribuição uniforme de ferramentas e assistência para os 
mais variados tipos de pessoas. 

(B) equidade, pelo que entende-se justiça como fomento de 
oportunidades iguais, considerando as diferenças entre os 
indivíduos e suas características e necessidades. 

(C) igualdade de oportunidades, pelo que entende-se justiça 
como estímulo à superação das incapacidades de cada 
indivíduo para que todos alcancem a mesma meta. 

(D) meritocracia, pelo que entende-se justiça como oferecimento 
de acesso igualitário às oportunidades, de modo a corrigir as 
desigualdades sociais. 

(E) personalização do ensino, pelo que entende-se justiça como 
reconhecimento das capacidades individuais de aprendizado 
para selecionar os mais capazes. 

34  

A seleção de atividades no planejamento didático é baseada em 
princípios teóricos no campo da educação. 

A esse respeito, leia os exemplos a seguir. 

I. Pré-avaliação dos alunos para estabelecer o ponto de partida 
do processo de aprendizagem e o uso de 
reforços/recompensas tangíveis para aumentar o 
rendimento. 

II. Ênfase na participação ativa dos alunos nos processos de 
aprendizagem e na conscientização do ato de aprender, 
mediante estratégias de autoavaliação, conceituação e 
revisão. 

III. Valorização da identificação do contexto significativo em que 
a competência deve ser adquirida e sucessivamente aplicada 
para que os alunos possam ir além das informações 
fornecidas. 

Assinale a afirmativa que identifica corretamente os 
fundamentos teóricos das atividades de planejamento descritas 
em I, II e III, respectivamente. 

(A) Behaviorismo – Construtivismo – Cognitivismo. 

(B) Construtivismo – Cognitivismo – Behaviorismo. 

(C) Cognitivismo – Construtivismo – Behaviorismo. 

(D) Cognitivismo – Behaviorismo – Construtivismo. 

(E) Behaviorismo – Cognitivismo – Construtivismo. 

35  

Leia o trecho a seguir, que descreve uma tendência pedagógica e 
seu impacto para fundamentar o currículo escolar. 

O fundamento desse currículo é a seleção e redefinição dos 
conteúdos de ensino, de modo a atribuir-lhes um sentido prático. 
Ele pretende superar a preeminência dos saberes das disciplinas 
escolares, ao privilegiar o “como ensinar”. Nele abre-se espaço 
para atividades e situações concretas, a partir das quais os alunos 
devem desenvolver habilidades específicas. 

No entender de alguns educadores, esse currículo promove o 
encontro entre formação e emprego, mantendo-se afinado com 
as necessidades do mercado de trabalho. 

Assinale a opção que identifica corretamente a concepção de 
currículo descrita acima. 

(A) Currículo idealista. 

(B) Currículo por competência. 

(C) Currículo sociocrítico. 

(D) Currículo como produção cultural. 

(E) Currículo globalizado. 
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O diagrama a seguir ilustra a relação entre experiência, 
inteligência e conhecimento. 

 
Adaptado de https://www.pedagogy4change.org/ 

A respeito dessa relação, assinale a afirmativa que indica a visão 
pedagógica coerente com o diagrama. 

(A) A reconstrução e reorganização da experiência levam a uma 
maior percepção do seu sentido, habilitando as pessoas a 
dirigir melhor o curso das suas experiências futuras. 

(B) A capacidade de aprender depende do ensino formal e, 
sobretudo, do nível de competência cognitiva de que se 
predispõe para executar as atividades propostas. 

(C) A experiência serve para identificar os condicionamentos 
próprios do processo universal de aprendizagem e permite 
substituir respostas inadequadas por outras adequadas. 

(D) A aquisição de habilidades para fortalecer e disciplinar a 
mente pode ser obtida pelo uso das faculdades mentais de 
conceituar e esquematizar relações espaço-temporais. 

(E) A aprendizagem ocorre quando a informação é armazenada e 
organizada de modo significativo na memória, em um 
processo sequenciado de reconhecimento e assimilação. 

37  

Trata-se de um conceito formulado originalmente por Lev 
Vygotsky, na década de 1920, e serve para explicar como a 
aprendizagem da criança se desenvolve com a ajuda dos outros. 
Com esse conceito, indica-se a distância entre o nível de 
performance atual, determinado pela capacidade de resolver 
tarefas de forma independente, e o nível de performance 
potencial, determinado por desempenhos possíveis, com ajuda de 
adultos ou de colegas mais avançados ou mais experientes. 

O texto refere-se ao conceito de 

(A) escrita coletiva. 

(B) situação comunicativa. 

(C) acomodação e assimilação. 

(D) estágio operatório-concreto. 

(E) zona de desenvolvimento proximal. 

38  

Um professor adota a metodologia da “gamificação”, usando um 
aplicativo que simula a vida em uma cidade. Ele separa a classe 
em pequenos grupos, que devem escolher o cenário – uma cidade 
rural, litorânea ou metrópole – e três áreas prioritárias. Os 
estudantes são desafiados a decidir o que é melhor para sua 
cidade, face aos indicadores financeiros, à média da satisfação 
popular e à eficácia da infraestrutura do município. Cada decisão 
impacta diretamente nos indicadores e abre a possibilidade de 
debater impostos, transportes, educação e saúde, dentre outros 
temas, tendo em vista os conteúdos trabalhados nas aulas de 
biologia, filosofia, matemática, geografia e história. 

Com base no relato e considerando a “gamificação” como 
estratégia com objetivos pedagógicos no caso citado, assinale (V) 
para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa. 

(   ) A “gamificação” serviu para exercitar a imaginação e 
estimulou os alunos a inventar cidades ficcionais, sem 
desigualdades socioeconômicas.  

(   ) O uso de “games” de simulação estimulou o raciocínio lógico 
e exercitou a capacidade de se posicionar em relação a 
políticas públicas, considerando seus impactos na vida 
coletiva. 

(   ) A atividade desenvolveu competências socioemocionais e 
ligadas ao pensamento estratégico, ao engajar os alunos em 
uma ação de modo interativo e com responsabilidade social. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V – V – F. 

(B) V – F – V. 

(C) F – V – V. 

(D) F – V – F. 

(E) V – V – V. 

39  

A gestão escolar, comprometida com uma educação de 
qualidade, exige o envolvimento e a participação da comunidade 
nos processos de planejamento e avaliação dos resultados 
alcançados, ao mesmo tempo que descentraliza as tomadas de 
decisão e divide responsabilidades, com intuito de envolver todos 
os segmentos interessados na construção coletiva das propostas 
de educação. 

A partir do texto, analise as afirmativas a seguir a respeito da 
relação entre gestão escolar e compromisso com a qualidade de 
ensino. 

I. A verticalização da gestão escolar é uma medida 
administrativa que agiliza a tomada de decisão para atender 
com eficiência todos os envolvidos na escola. 

II. O engajamento de todos os setores na elaboração do projeto 
político-pedagógico, fortalece a autonomia da escola e o 
compromisso com a qualidade do aprendizado. 

III. A gestão democrática da escola favorece a socialização de 
saberes e a interação comunitária fomentando a participação 
coletiva para a definição da identidade da escola.  

Está correto o que se afirma em: 

(A) II, apenas. 

(B) I e II, apenas 

(C) II e III, apenas 

(D) I e III, apenas 

(E) I, II e III. 
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Como chamar as pessoas que têm deficiência? 

Pessoas com capacidades especiais”, “pessoas com eficiências 
diferentes”, “pessoas com habilidades diferenciadas”, “pessoas 
portadoras de deficiência”, “pessoas com disfunção funcional”... 
Na primeira década do século XXI, a Declaração de Salamanca 
preconizou a expressão “pessoas com deficiência”, com a qual o 
valor agregado às pessoas com deficiência passou a ser o do 
empoderamento e o da responsabilidade de contribuir com seus 
talentos para mudar a sociedade rumo à inclusão de todas as 
pessoas, com ou sem deficiência. Os movimentos mundiais de 
pessoas com deficiência, incluindo os do Brasil, já fecharam a 
questão: querem ser chamados de “pessoas com deficiência”, em 
todos os idiomas. Esse termo faz parte do texto da convenção 
sobre os direitos das pessoas com deficiência, adotado pela ONU 
em 2006, e promulgado por decreto no Brasil em 2009. 

Adaptado de SASSAKI, Romeu Kazumi. 
Como chamar as pessoas que têm deficiência? (2014) 

As afirmativas a seguir descrevem corretamente os princípios 
básicos que levaram à defesa da terminologia “pessoas com 
deficiência”, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da 
deficiência. 

(B) Combater eufemismos que tentam diluir ou camuflar as 
diferenças. 

(C) Defender a igualdade entre pessoas com deficiência e sem 
deficiência. 

(D) Responsabilizar a sociedade pela invalidez de uma parte de 
seus membros. 

(E) Reivindicar a eliminação das restrições à participação das 
pessoas com deficiência na vida social. 

 

Língua Francesa 

lLe texte suivant fait référence aux cinc questions  
41, 42, 43, 44 et 45 suivantes . 
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« Ognon », « piquenique »... 

La Suisse « rectifie » l’orthographe française 

Le mot « oignon » sera désormais enseigné sous 

l’orthographe « ognon », en vertu des rectifications de 

l’orthographe de 1990 et validées par l’Académie française. 

C’est une nouvelle qui va faire plaisir aux écoliers. Ceux 

pour qui l’orthographe et les dictées sont synonymes de 

cauchemar. Au pays des Helvètes, c’est désormais officiel: on 

pourra manger des oignons sans « i », pique-niquer sans 

emporter de trait d’union, et se baigner dans une île en 

retirant son accent si l’envie nous prend. 

Exit les accents circonflexes, les traits d’union et les tirets 

des chiffres composés. La Suisse francophone adopte une 

orthographe « simplifiée ». Un choix que toute école 

francophone peut poser, depuis 1990, année de la réforme 

d’orthographe. C’est Michel Rocard, premier ministre de 

François Mitterrand, qui demande au Conseil supérieur de la 

langue française de proposer des simplifications 

orthographiques, pour rehausser le niveau des écoliers en 

français. Celles-ci devaient servir « une certaine harmonisation 

de quelques règles de l’orthographe française », indique 

Grevisse. 

L’Académie française approuve ces propositions. Parmi 

elles, il y a la suppression de l’accent circonflexe sur « i » et 
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45 

« u » (sauf pour les formes verbales et les homophones comme 

« mûr, jeûne »), l’alignement des verbes en « -eler » et  

« -eter » sur le modèle de « peler » et « acheter » (sauf 

« jeter » et « appeler »), et la régularisation des mots 

composés. 

En France, ces modifications ne sont en aucun cas 

obligatoires, mais constituent un « changement de la norme 

officielle ». Les Français restent libres d’appliquer et 

d’enseigner les anciennes. En Belgique, elle est en revanche 

obligatoire. En Suisse romande, à partir de 2023, elle sera 

officiellement enseignée à l’école, sans que la graphie 

traditionnelle soit proscrite. Les professeurs sont également 

invités à privilégier un langage « épicène », c’est-à-dire sans 

distinction de genre. L’écriture inclusive est en revanche 

interdite. 

Dans Le Temps, quotidien suisse, le psycholinguiste Pascal 

Gygax, qui officie à l’Université de Fribourg, analyse cette 

adoption officielle comme un moyen de lutter contre « une 

scission grandissante entre l’écrit et oral qui mérite d’être 

questionnée ». Selon lui, « les élèves suisses, belges et français 

ont des scores en langue moins bons que dans d’autres pays, 

parce qu’ils passent beaucoup de temps à essayer d’apprendre 

des règles d’orthographe qui ne reposent sur aucune logique. » 

Au total, 2400 mots ont subi un nettoyage de  

printemps: nénuphar devient « nénufar », porte-monnaie, 

« portemonnaie » et mille-pattes, « millepattes » . 

Maguelonne de Gestas, « Ognon », « piquenique »... La Suisse « rectifie » 
l’orthographe française, Le Figaro, (en-ligne), 2 juill. 2021. 

 

41  

D’après l’article, qu’est-ce que représentent les règles 
d’orthographe ? 

(A) Des questions traitées et décidées par l’Académie française. 

(B) De nouvelles perspectives sur l’inclusion. 

(C) Des difficultés pour les élèves en classe de langue. 

(D) De nouveaux critère pour l’évaluation à l’école. 

(E) Des normes optionnelles en France et obligatoires en 
Belgique et en Suisse. 

42  

Considérez les affirmations suivantes sur les nouvelles règles 
d’orthographe adoptées par la Suisse, présentées dans le texte: 

I. L’accent circonflexe se maintient sur les voyelles « a », « e » 
et « o ». 

II. Les verbes « jeter » et « feuilleter » se conjuguent de la 
même façon. 

III. Le mot « diplôme » n’a plus d’accent circonflexe. 

IV. Le mot « week-end » s’écrit désormais « weekend ». 

V. Les mots « abîme », « chaîne », « flûte » et « piqûre » n’ont 
plus d’accent circonflexe. 

VI. La 3e personne du pluriel du verbe « renouveler » au présent 
s’écrit désormais « ils/elles renouvellent ». 

Signalez l’option qui contient les affirmations correctes. 

(A) I, II, III et IV. 

(B) I, II, III et V. 

(C) I, III, IV et VI. 

(D) I, II, IV et V. 

(E) I, II, IV et VI. 
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43  

D’après le texte, à qui l’enseignement de français avec les 
simplifications de la réforme orthographe de 1990 est adressé ? 

(A) À toute école francophone. 

(B) Seulement aux écoles helvètes. 

(C) Seulement aux écoles belges. 

(D) Seulement aux écoles appartenant au territoire français. 

(E) Seulement aux écoles appartenant à l’Union Européenne. 

44  

Considérez la phrase : « En Suisse romande, à partir de 2023, elle 
sera officiellement enseignée à l’école, sans que la graphie 
traditionnelle soit proscrite ». 

Le mot souligné peut être remplacé, sans perte de sens, par quel 
autre mot ? 

(A) Acquiescée. 

(B) Admise. 

(C) Tolérée. 

(D) Acceptée. 

(E) Interdite. 

45  

Que voit le psycholinguiste Pascal Gygax dans les rectifications de 
l’orthographe de 1990 ? 

(A) Une manifestation des désirs des étudiants. 

(B) Une imposition d’une institution prestigieuse, l’Académie 
française. 

(C) Un exemple d’autres pays francophones. 

(D) Une manière de diminuer l’écart entre oral et écrit. 

(E) Une sorte de pas en arrière pour l’enseignement. 

46  

Le début de l’enseignement formel du français au Brésil date de 
1808, sous les auspices de D. João VI, devenant obligatoire dans 
le domaine scolaire en 1837, avec la fondation du Colégio Pedro 
II, en raison du prestige social de cette langue. 

Au XIXe siècle, quelles étaient les activités et les exercices 
privilégiés en classe de langue étrangère ? 

(A) La production orale et la traduction. 

(B) La production orale et la composition littéraire. 

(C) La lecture et la compréhension orale. 

(D) La lecture et la production orale. 

(E) La lecture, la traduction-version et la composition 
grammaticale et littéraire. 

47  

Depuis le XIXe siècle et jusqu’à présent, différentes 
méthodologies se sont succédé, quelques-unes en rupture avec la 
méthodologie précédente, d’autres comme une adaptation de 
celle-ci aux nouveaux besoins de la société. 

Parmi les conceptions dans l’enseignement de langues étrangères 
vivantes, quelles sont les tendances actuelles dans 
l’enseignement de Français Langue Étrangère (FLE) ? 

(A) La Méthodologie active et la Méthode verbo tonale. 

(B) Les Méthodologies audio-orale et audiovisuelle. 

(C) La Méthodologie audiovisuelle et l’Approche communicative. 

(D) L’Approche communicative et la Perspective actionnelle. 

(E) La Perspective actionnelle et la Méthodologie directe. 

48  

La crise sanitaire de la covid-19 a accéléré et généralisé le recours 
au numérique dans les systèmes éducatifs en échelle mondiale. 

Pour quelle raison les environnements numériques sont de plus 
en plus présents dans l’enseignement-apprentissage de langues 
vivantes, notamment du Français Langue Étrangère (FLE) ? 

(A) Leur capacité d’être mobilisés en tant que document 
authentique. 

(B) Leur capacité à répondre aux demandes croissantes de 
diversification d’enseignement-apprentissage, que ce soit en 
présentiel, à distance ou mixte. 

(C) Leur capacité de complémenter les cours en présentiel grâce 
à la photocopieuse. 

(D) Leur capacité d’engendrer des pratiques de classe organisées 
autour de la parole de l’enseignant. 

(E) Leur capacité à franchir les conceptions de langue. 

49  

Les Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Enseignement (TICE) peuvent enrichir l’enseignement-
apprentissage de FLE ainsi que représenter une source 
inépuisable de possibilités de pratiques authentiques. 
Néanmoins, il est indispensable que les apprenants aient une 
maîtrise appropriée des outils numériques. 

Quels sont les savoirs mobilisés dans les processus de 
familiarisation et de l'appropriation des outils numériques par les 
apprenants ? 

(A) Les savoir-être et savoir apprendre d'ordre énonciative. 

(B) Les savoirs et savoir-être d'ordre énonciative. 

(C) Les savoirs et savoir-faire d'ordre technique. 

(D) Les savoirs et savoir-être d'ordre technique. 

(E) Les savoir-être et savoir-apprendre d'ordre technique. 

50  

Dans l’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE), 
différents genres de textes littéraires, comme contes, romans, 
poésies et chansons, apparaissent parfois dans la pratique 
pédagogique et dans les manuels d’enseignement en tant que 
documents didactiques. Dans ce contexte, le texte littéraire 
devient un document authentique en classe de langue étrangère. 

Quelle est la définition de document authentique en classe de 
Français Langue Étrangère FLE ? 

(A) Le message élaboré par des enseignants pour des étudiants à 
des fins de communication en salle de classe, comme une 
consigne d’exercice ou dictée. 

(B) Le message élaboré par des enseignants pour des étudiants à 
des fins de communication en salle de classe, comme une 
chronique journalistique ou une bande dessinée. 

(C) Le message élaboré par des enseignants pour non 
francophones à des fins de communication réelle, comme 
une consigne d’exercice ou dictée. 

(D) Le message élaboré par des francophones pour des 
francophones à des fins de communication réelle, comme 
une chronique journalistique ou une bande dessinée. 

(E) Le message élaboré par des francophones pour des non 
francophones à des fins de communication en salle de classe, 
comme une consigne d’exercice ou dictée. 
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Le texte suivant fait référence aux quatre questions suivantes 
51, 52, 53 et 54 . 
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L’évaluation de la compétence en langue: un objectif 

commun pour des publics différents 

L’évaluation est une démarche qui permet de fournir des 

données utiles à la prise de décision dans la poursuite d’un but 

ou d’un objectif. C’est pourquoi elle intervient à trois moments 

de l’apprentissage: avant, pour dresser un bilan des acquis des 

élèves en termes de savoirs et de savoir-faire; pendant, pour 

réguler le projet d’apprentissage; après, pour faire le bilan du 

niveau de compétence atteint en termes de savoirs et savoir-

faire. De ce fait, elle a trois fonctions: une fonction 

diagnostique, une fonction formative et une fonction 

sommative. L’évaluation diagnostique vise à faire un bilan sur 

l’appropriation des connaissances et des savoir-faire des 

apprenants avant ou au début d’une formation, et c’est à partir 

de ce bilan que va être construite la progression des 

apprentissages. L’évaluation formative a une fonction 

régulatrice en ce qu’elle a pour objectif de faire atteindre au 

plus grand nombre un objectif fixé. Elle se fait par la mise en 

place d’activités qui permettent à l’enseignant de se rendre 

compte de l’état d’avancement du progrès de l’apprenant et 

qui informent l’apprenant sur le stade atteint en rapport à 

l’objectif fixé et à son parcours de formation. Enfin, 

l’évaluation sommative est une évaluation de fin de parcours, 

qui permet à l’enseignant de se rendre compte de l’autonomie 

de l’apprenant par rapport à une mobilisation de 

connaissances et de capacités qu’il a acquises pendant sa 

formation. Cette évaluation ne cherche pas à positionner un 

apprenant par rapport aux autres, mais elle a pour but de 

jauger la manière dont l’apprenant est capable de résoudre 

une tâche et donc de mobiliser les connaissances et les 

capacités qu’il s’est appropriées. 

Claire BOURGUIGNON, Philippe DELAHAYE, Anne VICHER, L’évaluation de la 
compétence en langue: un objectif commun pour des publics différents. Ela. Études 
de linguistique appliquée, n. 140, p. 460-461. 

51  

Selon les Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Ensino 
Médio, les plus grandes difficultés des enseignants dans le 
processus d’évaluation formative sont trois : l’hétérogénéité des 
connaissances sur la langue enseignée, la quantité d’élèves par 
classe et… Quelle en est la troisième ? 

(A) Les méthodologies actuelles de l’enseignement, qui prônent 
la compréhension et la production orale en salle de classe. 

(B) La centralisation de l’apprentissage dans la grammaire 
normative et dans un processus strictement métalinguistique 
basé exclusivement dans la langue écrite. 

(C) La recommandation interdisciplinaire des méthodologies 
d’enseignement de Français Langue Étrangère. 

(D) La complexité du processus d’évaluation lui-même, dont les 
démarches ne sont pas encore bien établies par les 
didacticiens de langues. 

(E) Le manque d’informations préalables sur les élèves, ce qui 
empêche la bonne exécution de l’évaluation diagnostique. 

52  

Selon les Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Ensino 
Médio, qu’est-ce que l’enseignant doit prendre en compte au 
moment du processus d’évaluation formative concernant la 
correction ? 

(A) La mécompréhension des consignes des exercices. 

(B) La mécompréhension de documents audiovisuels et écrits. 

(C) La mécompréhension de documents écrits. 

(D) Les fautes d’orthographe et de prononciation. 

(E) Les fautes importantes selon la perspective de construction 
de compétences. 

53  

Les Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Ensino Médio 
prônent que l’apprentissage de la grammaire n’est pas une fin en 
soi, mais un support pour comprendre le texte dans sa totalité 
ainsi qu’un outil pour une communication efficace. 

Selon les PCN, quelle doit être l’objectif de l’apprentissage de la 
grammaire ? 

(A) La communication et non l’étude métalinguistique. 

(B) L’étude métalinguistique et non la communication. 

(C) L’étude métalinguistique et non l’interculturel. 

(D) La langue instrumentale et non la communication. 

(E) La langue instrumentale et non la pragmatique. 

54  

Outre la proposition éducative scolaire, le rôle socioéducatif, 
artistique, culturel, environnemental, les questions de genre, 
d’ethnie et de diversité culturelle qui composent les actions 
éducatives, quels sont les autres éléments qui constituent le 
Projeto Político Pedagógico selon les Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica ? 

(A) L’apprentissage en tant qu’activité visant la mémorisation. 

(B) La pratique sociale destituée d’engagement politique. 

(C) L’enseignement de concepts scientifiques simples et 
complexes. 

(D) L’organisation et la gestion curriculaire. 

(E) Le langage de genre neutre. 

55  

Quelle est la phrase dans laquelle les compléments d’objet direct 
et indirect sont bien placés ? 

(A) Il n’en m'a rien payé. 

(B) Je ne l’ai jamais lui réclamé. 

(C) Non, je ne les t’ai pas offerts comme cadeau! 

(D) Désolé, je ne l’ai lui pas prévenu. 

(E) Des lettres, nous ne lui en avons pas envoyées cette année. 
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lLe texte suivant fait référence aux trois questions 56, 57 et 58 . 
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Cinquante ans après mai 68, le naufrage des 

syndicats étudiants de gauche 

Certains semblant espérer un nouveau Mai 68 en 2018, je 

souhaiterais par ces quelques lignes apaiser un peu leurs 

ardeurs. Car si un demi-siècle sépare les deux moments, tout 

distingue les étudiants et spectateurs d'hier et d'aujourd'hui. 

En revanche, ce qui n'a guère changé, c'est sans doute la 

complaisance du regard médiatique pour la sottise discursive 

et la violence des méthodes de ceux qui prétendent incarner le 

mouvement étudiant. La sottise pour commencer, et 

l'ignorance pour continuer. La revendication de certains 

étudiants hostiles à toute sélection d'obtenir au moins 10 de 

moyenne à leur examen (quand ce n'est pas 15 dans certaines 

facultés… «pour permettre aux étudiants de poursuivre le 

combat») ainsi que leur orthographe aurait dû déclencher un 

fou rire général. Il n'en a rien été et la plupart des journaux ont 

repris sans état d'âme cette revendication paresseuse du droit 

à la médiocrité comme s'il s'agissait d'une doléance 

professionnelle normale et respectable. S'agissant du 

mésusage de l'orthographe, je ne saurais trop recommander à 

mon lecteur rieur la visite du site de l'Union nationale des 

étudiants de France (UNEF). Le Canard Enchaîné qui a l'esprit 

blagueur s'est amusé à reproduire, entre autres perles de 

cancres : « des filières avec des qualités ou prérequis dont elles 

pensent disposer actuellement et tend à l'heure portée » (sic 

authentique). On sent bien que 50 ans d'éducation par l'école 

syndicalisée sont passés par là. 

Gilles William Goldnadel, Cinquante ans après mai 68, le naufrage des syndicats 
étudiants de gauche, Le Figaro, en-ligne, 9 avr. 2018. 

56  

Quelle option résume le mieux l’idée centrale du texte ? 

(A) Quoique les débats sur l’éducation dans les médias aient 
évolué dans une cinquantaine d’années, les étudiants 
Français n’y participent pas. 

(B) Malgré la complaisance des étudiants envers l’université, le 
journal Le Canard Enchaîné reste combatif. 

(C) L'Union nationale des étudiants de France a joué un rôle 
prépondérant dans les évènements du Mai 68. 

(D) Le regard médiatique sur le les événements du Mai 68 est 
encore dirigé en 2018 par les Universités. 

(E) Bien que 50 ans après les événements du Mai 68 les 
étudiants français continuent de faire des revendications, leur 
profil en 2018 est assez différent. 

57  

L’expression souligné dans la phrase « En revanche, ce qui n'a 
guère changé, c'est sans doute la complaisance du regard 
médiatique pour la sottise discursive et la violence des méthodes 
de ceux qui prétendent incarner le mouvement étudiant » c’est 
un cas de... 

(A) négation simple indiquant une restriction. 

(B) négation simple indiquant un registre soutenu de la langue. 

(C) négation complexe indiquant une restriction. 

(D) négation rare indiquant une quantité ou fréquence faible. 

(E) ne explétif indiquant un registre soutenu de la langue. 

58  

Dans la phrase « Le Canard Enchaîné qui a l'esprit blagueur s'est 
amusé à reproduire, entre autres perles de cancres », à quoi 
l’expression soulignée fait référence ? 

(A) Au manque d'habileté dans les entretiens d’embauche 
d’anciens étudiants. 

(B) Aux fautes grossières qu'on relève dans les propos 
d’étudiants paresseux. 

(C) Aux erreurs qu'on relève dans les écrits de bons étudiants. 

(D) Aux discours recherchés d’étudiants médiocres. 

(E) Aux débats d’étudiants dont le registre est très soutenu. 

 

lLe texte suivant fait référence aux deux questions suivantes  
59 et 60. 
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« Le Signe » 

La petite marquise de Rennedon dormait encore, dans sa 

chambre close et parfumée, dans son grand lit doux et bas, 

dans ses draps de batiste légère, fine comme une dentelle, 

caressants comme un baiser; elle dormait seule, tranquille, de 

l’heureux et profond sommeil des divorcées. 

Des voix la réveillèrent qui parlaient vivement dans le petit 

salon bleu. Elle reconnut son amie chère, la petite baronne de 

Grangerie, se disputant pour entrer avec la femme de chambre 

qui défendait la porte de sa maitresse. 

Alors la petite marquise se leva, tira les verrous, tourna la 

serrure, souleva la portière et montra sa tête, rien que sa tête 

blonde, cachée sous un nuage de cheveux: 

– Qu’est-ce que tu as, dit-elle, à venir si tôt? Il n’est pas 

encore neuf heures. 

Guy de Maupassant, « Le Signe », Le Horla, Paris, Paul Ollendorff, 1887, p. 163-164. 

59  

Sur l’extrait du conte « Le Signe », de Guy de Maupassant, il est 
possible d’affirmer que les temps verbaux prédominant sont : 

(A) L’imparfait pour la narration et le passé simple pour la 
description. 

(B) L’imparfait pour la description et le passé simple pour la 
narration. 

(C) L’imparfait pour l’injonction et le passé simple pour la 
narration. 

(D) L’imparfait pour la narration et le passé simple pour 
l’argumentation. 

(E) L’imparfait pour la description et le passé antérieur pour 
l’injonction. 

60  

Dans la phrase « – Qu’est-ce que tu as, dit-elle, à venir si tôt?  
Il n’est pas encore neuf heures », il s’agit d’un cas de... 

(A) discours direct. 

(B) discours indirecte. 

(C) discours indirecte libre. 

(D) discours narrativisé. 

(E) discours de requête. 
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Questão Discursiva – Estudo de Caso 

O direito à diferença e a educação intercultural. 

“Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? Na atualidade motiva-nos muito mais, 
em nossa conduta, em nossas expectativas de futuro e projetos de vida compartilhada, o direito de sermos pessoal e coletivamente 
diferentes uns dos outros”. Esse é o principal desafio de uma educação em perspectiva intercultural. 

A primeira característica da interculturalidade é a promoção deliberada da interrelação entre os diferentes grupos culturais presentes na 
sociedade. Nesse sentido, essa perspectiva se opõe tanto às visões que defendem a afirmação radical de identidades culturais específicas 
(diferencialismos), quanto às que não valorizam a explicitação da riqueza das diferenças culturais (assimilacionismos). Em contrapartida, a 
interculturalidade rompe com o conceito essencialista de cultura, valorizando suas raízes históricas e dinâmicas, sem fixar as pessoas em 
determinado padrão cultural. Uma terceira característica é a afirmação de que nas sociedades em que vivemos os processos de 
hibridização cultural são intensos e mobilizadores da construção de identidades abertas. Sempre que a humanidade pretendeu promover a 
pureza cultural e étnica, as consequências foram trágicas: genocídio, holocausto, eliminação e negação do outro. A consciência dos 
mecanismos de poder que permeiam as relações culturais constitui outra característica dessa perspectiva. Por serem históricas, as relações 
estão atravessadas por questões de poder, assimetrias, preconceitos e discriminações. Uma última característica a ser assinalada diz 
respeito ao fato de a interculturalidade considerar o direito à diferença, uma vez que a questão da diferença assume hoje uma importância 
especial e transforma-se na reivindicação de um direito: não só o direito de os diferentes a serem iguais, mas o direito de afirmar a 
diferença. 

Adaptado de CANDAU, Vera. “Direitos humanos, educação e interculturalidade:  
as tensões entre igualdade e diferença”. Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 37 jan./abr. 2008. 

Com base no texto, responda os itens a seguir. 

1. Identifique quatro características atribuídas ao conceito de interculturalidade. (2,0 pontos) 

2. Explique as relações estabelecidas entre o conceito de interculturalidade e o direito à diferença. (4,0 pontos) 

3. Caracterize duas medidas que podem promover uma educação para o reconhecimento do “outro”, no sentido do diálogo entre os 
diferentes grupos sociais e culturais do Amapá. (4,0 pontos) 
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