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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
12.3 A Prova Discursiva será avaliada considerando-se os aspectos presentes na Tabela 12.2: 
 
TABELA 12.2 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 

máxima 

1 
Atendimento ao tema 

proposto na questão 
A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pela questão 
discursiva. 

5,0 

(2,5 por 
questão) 

2 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do 
assunto/tema abordado pela questão, demonstrando domínio técnico e 
científico. 

7,0 

(3,5 por 
questão) 

3 

Clareza de 

argumentação/senso 

crítico em relação ao tema 

proposto na questão 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, 
capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, 
além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado 
pela questão discursiva. 

3,0 

(1,5 por 
questão) 

4 
Utilização adequada da 

Língua Portuguesa 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, constituição dos parágrafos conforme o assunto 
abordado, estruturação dos períodos no interior dos parágrafos (coerência 
entre porções textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego 
adequado de articuladores no interior das porções textuais). 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos demais 
aspectos (1, 2 e 3), o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 

5,0 

(2,5 por 
questão) 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 20,0 

 
12.4 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por uma 

Banca Corretora, conforme os aspectos mencionados na Tabela 12.2, cuja pontuação máxima 
será de 10 (dez) pontos para cada questão, totalizando 20 (vinte) pontos. O candidato deverá 
obter 10 (dez) pontos ou mais do total da pontuação prevista para a Prova Discursiva, para não 
ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos 
neste Edital. 

12.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova 
Discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo 
e não valerão para a finalidade de avaliação da Prova Discursiva. 

12.6 O candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas, e no máximo, 30 (trinta) linhas para elaborar 
a resposta de cada questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação 
qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a 
extensão de 30 (trinta) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 

12.6.1 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta. 
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12.7 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução das 
questões, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. 

12.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se 
apenas para as informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 

 
12.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 
 a) não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
 b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
 c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
 d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
 e) não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;  
 f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome 

completo, outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
 g) não redigir o número mínimo de linhas previsto no subitem 12.6. 
12.9.1 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de 

linhas, previstos no subitem 12.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
12.10 A sigilosidade e a impessoalidade da prova serão mantidas durante o processo de correção, 

resguardando do corretor (banca corretora) a identidade do candidato. 
12.10.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a 

identificação do candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção 
através de um ambiente eletrônico. 

12.10.2  Na Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva, constará no rodapé a seguinte informação 
ao candidato: “Para Correção, esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será 
omitida”. 

12.11 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 16 
deste Edital 

 
 

NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 
MaPB – ENSINO RELIGIOSO 

1) Os ataques às Torres Gêmeas, em Nova York, e ao prédio do Pentágono, sede do Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos, em Washington, ocorridos em 11 de setembro de 2001, colocaram 

sob suspeita a religião islâmica e seus seguidores. Nesse contexto, o então presidente dos 

Estados Unidos, George W. Bush, fez uma convocação internacional para a luta contra o 

terrorismo, na forma de uma “cruzada” do Ocidente cristão contra os mulçumanos.  

 

A religião é considerada culpada por inúmeros conflitos ao redor do mundo, sobretudo após os 

atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. Essa perspectiva de análise é correta? 

R.: A História registra inúmeros conflitos que tiveram como pano de fundo a questão religiosa, como as 

Cruzadas na Idade Média, quando os cristãos almejavam aos lugares que consideravam sagrados no 

Oriente Médio; o conflito entre huguenotes (protestantes) e católicos na França no século XVI; a 

perseguição aos judeus durante a Inquisição e em outros momentos da História, entre outros exemplos. 

No decorrer dos séculos foram muitos os conflitos que tomaram a religião como justificativa ideológica.  

O que ocorreu depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, realizados por um grupo fundamentalista 

islâmico, foi uma generalização decorrente da cobertura dos meios de comunicação de massa e de outros 

formadores de opinião. Com o desconhecimento do outro e as posturas etnocêntricas, esse tipo de visão 

equivocada ganha repercussão.  
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O fato de alguns ataques de grupos terroristas serem feitos em nome de uma crença específica não 

significa que todos os adeptos daquela religião sejam terroristas em potencial. Apenas alguns grupos 

apresentam reações fundamentalistas diante de quem é alheio ou discordante com relação à sua crença 

religiosa.  

Entre os estudos sobre o terrorismo e fundamentalismo religioso, é preciso destacar aqueles que 

sinalizam para a situação de empobrecimento e marginalização de vastas populações em diversas partes 

do mundo, sobretudo após os anos 1990. Muitas associações religiosas assumiram obrigações e deveres 

até então exercidos pelo Estado, que reduziu seu papel no sistema de proteção social em tempos de 

neoliberalismo.  

Portanto, outros fatores sociais e políticos também estão atrelados ao tema do terrorismo e dos conflitos 

religiosos, mostrando que suas motivações se situam além das questões religiosas. É necessário sempre 

ir além das aparências dos fatos e das interpretações prontas e observar o princípio do teórico militar 

prussiano Carl Clausewitz (1780-1831) de que toda guerra se subordina aos interesses políticos. 

2) “Do mesmo modo que temos pais, padrinhos e patrões, temos também entidades sobrenaturais 
que nos protegem. E elas podem ser de duas tradições religiosas aparentemente divergentes. Isso 
realmente não importa. O que para um norte-americano calvinista, um inglês puritano ou um 
francês católico seria sinal de superstição e até mesmo de cinismo ou ignorância, para nós é modo 
de ampliar nossa proteção”.  
 
DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 115. 

 
A religião se constitui em uma importante instituição social e, como toda instituição, ela sofre 
transformações ao longo do tempo. Nesse sentido, quais são as tendências apontadas, por 
pesquisas recentes, quanto ao comportamento dos brasileiros com relação às práticas religiosas? 
 
R.: Tem aumentado no mundo o número de grupos religiosos, que em sua maioria representam cisões 
nas denominações religiosas mais antigas. É o caso na América Latina e no Brasil, da expansão de 
grupos protestantes e pentecostais. Embora os católicos ainda sejam a maioria da população brasileira, 
a proporção com relação ao total caiu de 74% em 2000 para 64% em 2010, de acordo com o Censo 
Demográfico 2010, do IBGE. Já os seguidores de denominações evangélicas, que representavam 15% 
da população em 2000, chegaram a 22% em 2010 – um aumento de cerca de 16 milhões de pessoas. 
Algumas pesquisas antropológicas discutem a tese de que a conversão a esses novos grupos religiosos 
seria, em parte, uma reação à situação de pobreza e de marginalidade da população.  
O Censo 2010 também aponta um aumento, no mesmo período, do número de pessoas que se declaram 
sem religião, 7% para 8% da população brasileira. Para a antropóloga brasileira Regina Novaes (1952-), 
uma explicação possível para esse crescimento, sobre entre os jovens, está menos relacionada ao 
ateísmo e mais a formas de ligação com o sagrado que se desvinculam de instituições religiosas. Essas 
formas se expressam em uma espiritualidade individualizada e também na participação em manifestações 
coletivas, como festas religiosas e seus símbolos.  
Ainda de acordo com o Censo, os seguidores da umbanda e do candomblé mantiveram-se em 0,3% em 
2010, enquanto a população que se declara espírita passou de 1,3%, em 2000, para 2% em 2010. Embora 
sejam contingentes populacionais pequenos, a presença dessas religiões é significativa nas 
representações sociais e nas manifestações culturais e artísticas brasileiras.  
É comum ouvir que o Brasil é um país em que o sincretismo religioso está muito presente, ou seja, no 
qual elementos de cultos e doutrinas diferentes se combinam e são reinterpretados. Para o antropólogo 
e sociólogo francês radicado no Brasil Pierre Sanchis (1928-), o sincretismo não é próprio do campo da 
religião, mas da cultura, e procede de uma relação desigual entre duas culturas ou religiões. Essa 
desigualdade é consequência de relações históricas de dominação de classe, dominação política ou 
hegemonia cultural, em que elementos de uma religião subjugada ou discriminada são incorporados às 
práticas religiosas dominantes. Assim sendo, é preciso considerar a diferença entre declarações de 
identidade (associadas à instituição religiosa), em geral captadas pelo Censo, e declarações de 
convicções (associadas à vivência e às crenças dos indivíduos). 
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MaPB – LÍNGUA INGLESA 

1) De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), “a aprendizagem de Língua 

Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a percepção do aluno como ser humano e como 

cidadão. Por isso, ela vai centrar-se no engajamento discursivo do aluno, ou seja, em sua 

capacidade de se engajar e engajar outros no discurso, de modo a poder agir no mundo social”. 

Tomando como base os pressupostos do documento supracitado para o ensino de Língua 

Estrangeira, bem como os métodos e abordagens para o ensino de Língua Inglesa (Método 

Tradicional, Método Direto, Método Audiolingual e Abordagem Comunicativa), discorra sobre qual 

desses métodos ou abordagens está mais bem alinhado com a proposta dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Ao argumentar, apresente as características de tal método ou abordagem 

e explique como essas características cumprem com o propósito pedagógico pretendido pelo 

documento. 

 

R.: Para os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino de Língua Estrangeira precisa estar 

pautado pela função social que o conhecimento cumprirá na vida do aluno. Dessa forma, esse 

documento coloca em evidência a necessidade de se trabalhar habilidades comunicativas com 

ênfase na leitura, mas não somente se restringindo a esse aspecto do estudo do idioma. Dessa 

maneira, a Abordagem Comunicativa é a metodologia de ensino de Língua Estrangeira que 

melhor se adequa ao que propõe o documento supracitado.  

A Abordagem Comunicativa surgiu nas décadas de 1960/1970 a partir da percepção de que os 

conhecimentos gramaticais e estruturais de uma língua estrangeira por si só não tornavam o 

indivíduo proficiente na língua, uma vez que faltava a esse indivíduo competência comunicativa, 

competência cultural, competência sociolinguística, competência discursiva e competência 

estratégica no idioma estrangeiro. Assim, a aprendizagem do idioma passa a focar contextos e 

textos autênticos, bem como as situações de uso da língua em contextos reais de comunicação.  

O professor passa a ser o mediador da aprendizagem que encoraja a cooperação entre os alunos 

e a comunicação entre eles por meio de atividades, jogos e dramatizações, de forma que se 

preocupem não somente com o que dizer, mas em como dizer. Desse modo, os erros dos alunos 

não são corrigidos imediatamente, mas utilizados como oportunidade de, posteriormente, 

mostrar no que eles podem melhorar.  

Assim, percebe-se que a Abordagem Comunicativa é a que mais se aproxima do propósito de 

engajamento discursivo do aluno proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, de forma a 

tornar esse aluno apto a agir no mundo social por meio da língua estrangeira. 

 

2) A partir do entendimento de que a linguagem é uma prática social materializada por meio de 

diversos gêneros textuais, entende-se que o trabalho com gêneros textuais em sala de aula de 

Língua Inglesa é importante e significativo. Tomando o gênero História em Quadrinhos como 

exemplo, discorra sobre como utilizar tal gênero em uma proposta de trabalho pedagógico para 

ser utilizada em uma aula de Língua Inglesa de uma turma do Ensino Fundamental. A resposta 

deve conter uma proposta de pré-leitura; leitura propriamente dita; e a citação de um possível 

conteúdo gramatical que possa ser trabalhado a partir da leitura da História em Quadrinhos. 

 

R.: O trabalho pedagógico com gêneros textuais em sala de aula de Língua Inglesa é de suma 

importância para que os alunos aprendam a ler e a se comunicar no idioma estrangeiro, tendo 

como ponto de partida a língua em seu formato original. Dessa forma, pode-se trabalhar com 

diversos gêneros textuais, a depender do ano escolar pretendido e do conhecimento prévio dos 

alunos na língua estrangeira. 
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O gênero textual História em Quadrinhos é interessante para o trabalho de uma língua 

estrangeira, no caso o inglês, uma vez que alia linguagem verbal e não verbal, auxiliando os 

alunos a entender os vocabulários e a situação de comunicação retratada na história. O trabalho 

inicial com o gênero pode começar com um bate-papo informal em sala de aula em que o 

professor questiona os alunos sobre quais Histórias em Quadrinhos eles mais gostam de ler e 

quais os elementos que compõem esse gênero como imagens, balões, parte escrita, 

onomatopeias, entre outros. Após a atividade de pré-leitura, a História em Quadrinhos em Língua 

Inglesa é apresentada e o professor solicita que os alunos façam a leitura do texto em silêncio, 

observando as imagens e as palavras que eles conhecem. Assim que os alunos tiverem esse 

contato inicial com o texto, o professor pode passar uma ou duas palavras chaves do texto e 

pedir para que eles respondam algumas questões de interpretação da história que salientem o 

tema do texto, o espaço, o lugar e os personagens da História em Quadrinhos. Por fim, algum 

elemento gramatical importante – e que faça parte do conteúdo programático do ano em que se 

leciona – pode ser abordado de forma contextualizada, por exemplo, o uso do Presente Simples 

ou do Passado Simples muito recorrente em diálogos, o uso de pronomes, entre outros 

conteúdos. A situação de comunicação da História em Quadrinhos será importante para destacar 

a função da estrutura gramatical a ser ensinada. 

Dessa forma, percebe-se que o trabalho com gêneros textuais em aulas de Língua Estrangeira 

pode ser motivador e instigante para o aluno. Contudo o professor precisa selecionar textos que 

sejam adequados para o ano em que se pretende trabalhar tanto em relação ao vocabulário 

quanto em relação às estruturas gramaticais presentes no texto, procurando trazer um desafio 

para o aluno, desafio esse que ele possa compreender a partir dos conhecimentos prévios que 

já possui de forma a construir conhecimento novo. 

 

MaPEE – PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 

1) O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) foi identificado por Leo Kanner em 1943. Desde 

então, esse transtorno tem sido objeto de muitas pesquisas e os diagnósticos de pessoas no 

espectro do autismo têm se multiplicado. Disserte sobre o TEA, definindo-o e destacando seus 

sintomas e manifestações mais comuns. 

 

R.: O autismo é uma síndrome com alterações presentes desde antes dos três anos de idade, 

caracterizando-se por desvios na comunicação, na interação social e no uso da imaginação. 

Os primeiros e principais sintomas de uma criança com esse transtorno são ser calmo e 

sonolento ou chorar sem consolo durante prolongados períodos. Geralmente, o bebê não gosta 

do colo ou rejeita o aconchego; mais tarde, não imita, não compartilha sentimentos ou sensações 

e não se comunica com gestos como aceno com as mãos para cumprimentar ou despedir-se; 

não procura o contato ocular ou o mantém por um período muito curto. Outros sintomas são as 

estereotipias como movimentos repetitivos com as mãos ou com o corpo; a fixação do olhar nas 

mãos; hábitos como o de morder-se, morder as roupas ou puxar os cabelos; problemas de 

alimentação como recusa de se alimentar ou restrição do paladar; problemas de sono.  

O autismo vai de grau leve a severo e é também definido pela tríade dificuldade de comunicação, 

dificuldade de sociabilização e dificuldade na imaginação. Em relação à primeira das dificuldades 

dessa tríade, estão aspectos da comunicação verbal e não verbal que inclui gestos, expressões 

faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem verbal cuja variação depende do 

grau de severidade do autismo. A dificuldade mais frequente no autismo e a que mais pode gerar 

falsas interpretações é a de sociabilização, que se manifesta pela dificuldade de relacionar-se 

com as pessoas em decorrência da pouca consciência sobre os outros. A terceira dificuldade, a 
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do uso da imaginação, caracteriza-se pela inflexibilidade nas várias áreas do pensamento, da 

linguagem e de comportamento como os obsessivos e ritualísticos. Nesse aspecto, qualquer 

mudança de rotina é motivo de perturbação para o autista. 

 

2) A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência constitui-se em importante instrumento 

legal para a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A conquista de direitos pressupõe a 

quebra de barreiras. A respeito do assunto, redija uma resposta em que defina o que é barreira, 

de acordo com a referida Lei, e que apresente quais barreiras obstaculizam a inclusão social e 

escolar das pessoas com deficiência, apontando ações capazes de oportunizar o enfrentamento 

desses obstáculos e um sistema educacional inclusivo. 

 

R.: De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, barreira é 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social 

da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade 

de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à 

circulação com segurança, entre outros. Qualquer que seja o tipo de barreira, fere o direito de 

acesso da pessoa quer seja a espaços, à cultura, à educação, à aprendizagem, dentre outros. 

As barreiras urbanísticas são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos 

ao público ou de uso coletivo. Já as barreiras arquitetônicas são as presentes nos edifícios 

públicos e privados, independentemente a que atividade se destinam. Ainda sobre barreiras que 

obstaculizam a locomoção, estão as existentes nos sistemas e meios de transportes.  

Considerando-se que os sujeitos vivem em sociedade que possui um conjunto de conhecimentos 

produzidos e disponíveis em diferentes suportes, outro tipo de barreira a ser vencido são as 

barreiras nas comunicações e na informação, ou seja, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 

informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. 

Para garantir que as pessoas com deficiência participem socialmente em igualdade de condições 

e oportunidades com as demais pessoas, a lei destaca as barreiras atitudinais como aquelas 

ligadas a atitudes ou a comportamentos que impedem ou prejudiquem essa participação. Em 

relação ao desenvolvimento tecnológico e ao papel que ele exerce como meio para o acesso a 

bens culturais, à saúde, ao lazer, são consideradas barreiras tecnológicas aquelas que dificultam 

ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.  

A lei não apenas indica os tipos de barreiras. Nela, a garantia à acessibilidade para todos os 

estudantes, os trabalhadores da educação e os demais integrantes da comunidade escolar às 

edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis 

de ensino, bem como a oferta de profissionais de apoio escolar e a articulação entre diferentes 

setores para a implementação de políticas públicas são ações necessárias para oportunizar o 

enfrentamento desses obstáculos e um sistema educacional inclusivo. 

 


