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Cuidador 

Questão 01 

Itens 
Nota 

máxima no 
item 

Estrutura Textual Global (A) Abordagem do Tema 4.00 

Estrutura Textual Global (B) Progessão Textual 4.00 

Correção Gramatical (A) Seleção Vocabular 1.00 

Correção Gramatical (B) Norma Culta 1.00 

Nota máxima da Questão 10 
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Todos os cargos (exceto Cuidador e Pedagogo) 

Questão 01 

Itens 
Nota 

máxima no 
item 

O candidato deve identificar corretamente no texto, e depois transpor 
discursivamente, 4 das 5 características do conceito de interculturalidade 
apresentadas pela autora (0,5 para cada característica identificada corretamente) 

2.00 

O candidato deve identificar e explicar ao menos duas das seguintes relações 
possíveis: (2,0 cada) 
- A defesa do direito à diferença pressupõe o reconhecimento e a valorização das 
diferenças culturais presentes, historicamente, em uma sociedade. 
- A garantia do direito à diferença permite a construção de identidades abertas, 
característica da interculturalidade. 
- A defesa do direito à diferença é um antidoto para ideologias de pureza étnica e é 
apoiada pela educação intercultural. 
Se o candidato apenas definir os conceitos de interculturalidade e de direito à 
diferença, mas não os relacionar. (1,0 para cada conceito definido=2,0). 
Se o candidato abordar tangencialmente as relações, usando divagações e/ou 
colagem do texto. (1,0) 

4.00 

O candidato deve caracterizar duas medidas que promovam uma educação 
intercultural nas escolas do Amapá (2,0 cada). 
São exemplos de medidas pertinentes, entre outras, as que promovam: 
- a inclusão de todas as diferenças (culturais, de gênero, intelectuais, religiosas e 
socioeconômicas); 
- o conhecimento, in loco ou à distância, de tradições culturais diferentes das 
hegemônicas (visitas a comunidades de populações ancestrais; intercâmbio com 
escolas além fronteira, por exemplo); 
- o engajamento da comunidade escolar em ações de prevenção de conflitos e 
violências oriundas da não aceitação da diversidade cultural. 

4.00 

Nota máxima da Questão 10 

 


