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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 06

Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES 01, 02 e 03.

Assinale a alternativa em que a separação silábica está
CORRETA.

Viola Quebrada
Quando da busca no açoite
A flor da noite se curvou
Fui se encontrar com a Maroca, meu amor
Eu senti n’alma um choque duro
Quando ao muro lá no escuro
Meu olhar andou buscando
A cara dela, não achou.
Minha viola gemeu
Meu coração estremeceu
Minha viola quebrou
Meu coração me deixou
Fonte: ANDRADE, Mário de. In Cereja & Magalhães. Português e Linguagens: literaturaProdução de texto- Gramática. São Paulo. Ed. Atual, 2005.

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA. O termo “A flor da noite”
exerce a função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)

objeto direto.
sujeito.
predicativo do sujeito.
adjunto adnominal.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa CORRETA. O termo “um choque duro”
exerce função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)

sujeito.
predicativo do sujeito.
adjunto adverbial.
objeto direto.

(A)
(B)
(C)
(D)

Pne-u.
De-us.
Ma-is.
Cor-rup-ção.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa CORRETA em que a palavra está
acentuada graficamente, pela mesma regra que determina o
acento da palavra freqüência.
(A)
(B)
(C)
(D)

Sabiá.
País.
Mágoa.
Saúde.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que os termos NÃO sejam cognatos
em relação à morfologia.
(A)
(B)
(C)
(D)

Religião – relíquia.
Triste – tristeza.
Previsão – previsto.
Mar – maremoto.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao uso do
pronome.
(A)
(B)
(C)
(D)

Maria, não vá sem eu.
João é contra eu estar aqui.
Marina está contra mim, pois aqui é desagradável.
Não há mais nada entre mim e ti.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa CORRETA quanto à função sintática do
pronome me negritado no texto.

Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso da
regência verbal.

(A)
(B)
(C)
(D)

Sujeito.
Objeto indireto.
Complemento nominal.
Objeto direto.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa CORRETA cujo item é composto apenas
por dígrafo.
(A)
(B)
(C)
(D)

Guarda, palha.
Guerra, quadro.
Guerra, mesinha.
Quero, quando.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa CORRETA. Os termos brasa, clamor e
refratar apresentam em sua estrutura:
(A)
(B)
(C)
(D)

ditongo crescente.
dígrafo.
hiato.
encontro consonantal.
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(A)
(B)
(C)
(D)

Nem todos os alunos visavam o certificado do curso.
Não nos foi possível assistir ao desfile.
Quando lhe vir, peça-lhe o livro.
Não lhe julgava capaz dessa atitude.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 11
Acerca dos navegadores de internet, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) O Firefox é o navegador do projeto open source Mozilla,
porém trata-se de um navegador pago e utilizado
exclusivamente pelo sistema operacional Linux.
(B) O Internet Explorer é o navegador da Apple para o
sistema operacional Mac e está disponível para download
gratuito, podendo ser executado, também, em
smartphones e tablets.
(C) O Safari é o navegador da Microsoft para o sistema
operacional Windows. Apesar de ser um navegador
eficiente, possui a limitação de não ser executável em
iPhones e Ipod touch.
(D) O Chrome é o navegador do Google. Ele pode ser
baixado gratuitamente para os sistemas operacionais
Windows, Macs e Linux.
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QUESTÃO 12
A fonte padrão do Word 2016 é Calibri, tamanho 11. Essa fonte
pode ser alterada em qualquer documento que se esteja
trabalhando.
Nesse sentido,
assinale a
alternativa
INCORRETA.
(A) A caixa de diálogo Fonte, aberta na guia Página inicial,
possui a lista de fontes e quando o usuário escolhe uma,
o exemplo aparece na caixa Visualização.
(B) Além do tipo de letra, do estilo, do tamanho, do
sublinhado e da cor, é possível aplicar diferentes efeitos
aos caracteres, sendo que a cada opção escolhida para a
fonte selecionada, aparecerá um exemplo na caixa
Visualização.
(C) Fonte é o tipo básico de letra em que o texto é exibido. Os
tipos disponíveis variam de acordo com os programas
instalados em cada computador.
(D) Todos os arquivos de fontes já vêm na instalação do
Windows, não sendo possível aquisição separada pela
internet ou por outros meios.

2017

(C) =SOMA(núm1; [núm2]; ...), em que núm 1, núm 2, ... são
argumentos que contém simplesmente números, inseridos
de 1 a 255, conforme a soma ou o valor total que se
deseja obter.
(D) =SOMA(núm1; [núm2]; ...), em que núm 1, núm 2, ... são
argumentos, podendo ser endereços da célula ou
simplesmente números, inseridos de 1 a 255, conforme a
soma ou o valor total que se deseja obter.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 16
O encontro dos rios Tocantins e Araguaia ocorre na região do
estado conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Jalapão.
Ilha do Bananal.
Bico do Papagaio.
Serra Geral.

QUESTÃO 13
QUESTÃO 17
Acerca da localização de arquivos usados recentemente no
Word 2016, assinale a alternativa CORRETA.
(A) O Word 2016 permite listar os arquivos salvos e utilizados
recentemente, facilitando, assim, a abertura destes. No
entanto, o usuário não tem a opção de recuperar
documentos não salvos.
(B) Para remover um arquivo da lista de documentos recentes
basta clicar com o botão esquerdo no arquivo e, no menu
aberto, clicar em Gerenciar arquivo.
(C) No guia Arquivo/opções, ao clicar em Avançado e
percorrer a barra de rolagem, o usuário encontra a opção
que define que tipos de arquivos serão exibidos na
listagem, podendo limitar de acordo com o conteúdo
editado e/ou a cor e o tamanho da fonte do texto.
(D) Para localizar os arquivos recentes, o usuário deve clicar
na guia Arquivo e, em seguida, em Abrir. Além da lista
dos documentos recentes e dos locais onde os arquivos
foram salvos, movimentando a barra de rolagem, o
usuário encontra um botão que pode ajudá-lo a recuperar
um arquivo não salvo.
QUESTÃO 14
O comando Estilo de Célula do Excel 2016 possui as seguintes
divisões:
(A) Estilo de Dados; Títulos com Tema; Edição de Células;
Formatação do número.
(B) Página Inicial; Novo estilo; Times New Roman; Calibri.
(C) Títulos; Estilos; Formato do número; Intervalo de número.
(D) Bom, ruim e neutra; Dados e Modelo; Títulos; Estilos de
Células com Tema; Formato do número.

É CORRETO afirmar que o município de Gurupi faz divisa com
os seguintes municípios:
(A) Figueirópolis, Peixe, Brejinho de Nazaré, Jaú do Tocantins
Almas e Caseara.
(B) Dueré, Porto Nacional, Xambioá, Crixás do Tocantins,
Cristalândia e Paraíso.
(C) Sucupira, Dianópolis, Monte do Carmo, Formoso do
Araguaia, Peixe e Almas.
(D) Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Dueré,
Figueirópolis, Peixe e Sucupira.
QUESTÃO 18
Em relação ao calendário municipal, é CORRETO afirmar que
os dois eventos anuais mais importantes realizados em Gurupi
são:
(A)
(B)
(C)
(D)

Carnaval e Feira Automobilística.
Carnaval e Exposição Agropecuária.
Festejos de São Sebastião e Feira Automobilística.
Exposição Agropecuária e Festejos de São Sebastião.

QUESTÃO 19
É CORRETO afirmar que, no brasão do município de Gurupi,
encontra-se, em destaque, a expressão:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Capital da Cultura”.
“Capital do Agronegócio”.
“Capital da Amizade”.
“Capital do Progresso”.

QUESTÃO 15
Acerca da sintaxe da Função Autosoma no Excel 2016,
assinale a alternativa CORRETA.
(A) =SOMA(núm1; [núm2]; ...), em que núm 1, núm 2, ... são
argumentos, podendo ser endereços da célula ou
simplesmente números, inseridos de 1 a 100,
independentemente da soma ou do valor total que se
deseja obter.
(B) =SOMA(núm1; [núm2]; ...), em que núm 1, núm 2, ... são
argumentos que contém apenas os endereços da célula,
conforme a soma ou o valor total que se deseja obter.

2

Prova de Professor Normalista

QUESTÃO 20
É CORRETO afirmar que o aniversário da cidade de Gurupi é
comemorado no dia:
(A)
(B)
(C)
(D)

14 de novembro.
25 de agosto.
7 de março.
12 de setembro.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE GURUPI

QUESTÃO 25

QUESTÃO 21

De acordo com o estabelecido na Lei Orgânica do Município de
Gurupi, acerca da educação municipal, assinale a alternativa
INCORRETA.

Analise as afirmativas a seguir.
Nos termos da Lei Orgânica, são objetivos fundamentais do
Município de Gurupi:
I. garantir, no âmbito de sua competência, a efetividade dos
direitos fundamentais da pessoa humana.
II. colaborar com os governos federal e estadual na
constituição de uma sociedade livre, justa e solidária.
III. promover o bem estar e o desenvolvimento da
comunidade local.
IV. promover adequado ordenamento territorial, de modo a
assegurar a qualidade de vida de sua população, bem
como a integração urbana e rural.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Gurupi, o
processo legislativo, pelo Poder Legislativo Municipal,
compreende a elaboração de:

(A) O Município deve garantir educação básica gratuita e
ensino regular noturno.
(B) O município deve garantir educação infantil, em creches e
pré-escolas, às crianças de até 5 anos de idade.
(C) Atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente, na rede regular de ensino.
(D) O Município aplicará, anualmente, para a manutenção e
para o desenvolvimento do ensino, 15%, no mínimo, de
suas receitas resultantes de impostos ou a totalidade das
transferências específicas da União.

QUESTÃO 26
Analise as afirmativas a seguir.
De acordo com o estabelecido na Lei Orgânica do Município de
Gurupi, caberá ao Município formular e executar a política
urbana, conforme diretrizes fixadas em Lei, mediante a
implantação dos seguintes objetivos gerais:
I.
II.
III.
IV.

ordenação da expansão urbana.
integração urbano-rural.
proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.
proteção, preservação e recuperação do patrimônio
histórico, turístico, cultural, artístico e paisagístico.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Leis ordinárias.
Leis complementares.
Decretos legislativos.
Portarias.

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Gurupi, além de
outras atribuições previstas em Lei, é de competência exclusiva
da Câmara Municipal:
(A)
(B)
(C)
(D)

conceder licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito.
julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito.
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.
fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder
Executivo incluídos os da administração indireta.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei 2.266/2015 (PCCR dos servidores públicos
do Executivo do Município de Gurupi), o servidor poderá
receber as seguintes vantagens pecuniárias:
(A)
(B)
(C)
(D)

adicional pela prestação de serviços extraordinários.
adicional de atividade política.
adicional pelo exercício de atividades penosas.
gratificação pela participação na realização de trabalhos
especiais, fora das atribuições do cargo.

QUESTÃO 24
Analise as afirmativas a seguir.
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Gurupi, compete
privativamente ao Prefeito:
I.
II.
III.
IV.

representar o Município em juízo e fora dele.
vetar projeto de Lei, total ou parcialmente.
eleger a Mesa Diretora da Câmara Municipal.
autorizar plebiscitos e convocar referendos.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 28
Nos termos da Lei 2.266/2015 (PCCR dos servidores públicos
do Executivo do Município de Gurupi), quanto ao Adicional
Noturno, assinale a alternativa CORRETA.
Ao serviço noturno, prestado em horário compreendido entre
vinte e duas horas de um dia e cinco horas do dia seguinte,
será computada cada hora como cinquenta e dois minutos e
trinta segundos e terá o valor-hora acrescido de:
(A)
(B)
(C)
(D)

10%.
20%.
30%.
50%.
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QUESTÃO 29
Nos termos da Lei 2.266/2015 (PCCR dos servidores públicos
do Executivo do Município de Gurupi), quanto à Evolução
Funcional, analise as afirmativas a seguir.
É vedada a evolução funcional quando o servidor público:
I. estiver cumprindo pena decorrente de processo
administrativo disciplinar ou criminal.
II. durante o período avaliado, tiver sido destituído de cargo
de provimento em comissão ou de função gratificada, por
meio de processo administrativo disciplinar.
III. estiver, durante o período avaliado, afastado por motivo
de saúde por mais de vinte e cinco dias.
IV. tiver, durante o período avaliado, mais de duas faltas
injustificadas.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei 827/1989 (Regime Jurídico dos Servidores
Públicos de Gurupi), será considerado como período de efetivo
exercício o tempo de afastamento em virtude de:
(A)
(B)
(C)
(D)

licença para trato de interesses particulares.
licença por acidente em serviço ou doença profissional.
licença à servidora gestante.
faltas justificadas.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Assinale a alternativa CORRETA.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam para o fato de
que, para além das disciplinas curriculares obrigatórias, há
questões urgentes que devem necessariamente ser tratadas,
como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e
orientação sexual. Ao apontar essa necessidade, os PCN
demonstram que o currículo ganha em flexibilidade e abertura,
uma vez que os temas podem ser priorizados e
contextualizados, de acordo com as diferentes realidades
locais e regionais e outros temas podem ser incluídos. Nesse
sentido, essas temáticas receberam o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)

plano de aula.
temas transversais.
guias curriculares.
campos do saber.

QUESTÃO 32
Analise as afirmativas a seguir.
De acordo com o Art. 4º., da Lei de Diretrizes e Bases, o dever
do Estado com a educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para
os que não tiveram acesso na idade própria.
II. progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio.
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III. atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos
com
necessidades
especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino.
IV. atendimento gratuito em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de Idade.
V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a alternativa II e III estão corretas.
Apenas a alternativa II e IV estão corretas.
Apenas a alternativa II e V estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 33
Analise as afirmativas a seguir sobre a alfabetização.
I. A alfabetização consiste no aprendizado do alfabeto e de
sua utilização como código de comunicação. De um modo
mais abrangente, a alfabetização é definida como um
processo no qual o indivíduo constrói a gramática e suas
variações.
II. O processo da alfabetização se resume apenas na
aquisição das habilidades mecânicas (codificação e
decodificação) do ato de ler.
III. A alfabetização envolve também o desenvolvimento de
novas formas de compreensão e uso da linguagem de
uma maneira geral. A alfabetização de um indivíduo
promove sua socialização, já que possibilita o
estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com
outros indivíduos, acesso a bens culturais e a facilidades
oferecidas pelas instituições sociais.
IV. A alfabetização não é um fator propulsor do exercício
consciente da cidadania e do desenvolvimento da
sociedade como um todo.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a alternativa I e III estão corretas.
Apenas a alternativa II e IV estão corretas.
Apenas a alternativa III e IV estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 34
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o
Estado deve assegurar à criança e ao adolescente a educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.
Com relação ao texto acima, assinale a alternativa CORRETA.
(A) Deve ser ofertado, prioritariamente, o Ensino Médio,
obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram
acesso a ele na idade própria.
(B) Atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino.
(C) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
Ensino Superior.
(D) Atendimento no Ensino Fundamental, através de
programas suplementares, de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

O MEC, por meio do INEP, aplica nas escolas públicas de todo
país um instrumento avaliativo, com o objetivo de avaliar o
nível de alfabetização alcançado pelas crianças, ao final do
ciclo de alfabetização.
Assinale a alternativa CORRETA que mostra qual é o nome
desta avaliação e para quem ela é aplicada.

Em relação à carga horária mínima anual do Ensino
Fundamental, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Provinha Brasil e é aplicada para os alunos do 2º ano.
(B) Avaliação Nacional da Alfabetização e é aplicada para os
alunos do 3º ano.
(C) Prova Brasil e é aplicada para os alunos do 5º ano.
(D) Exame Nacional da Alfabetização na Idade Certa e é
aplicada para todos os anos iniciais da alfabetização.

(A) A carga horária mínima anual será de oitocentas horas,
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver.
(B) Será de seiscentas horas distribuídas em, pelo menos,
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar.
(C) Será de mil e duzentas horas, distribuídas em, pelo
menos, 180 (cento e oitenta) dias de efetivo trabalho
escolar.
(D) Será de oitocentas horas relógio, distribuídas em, pelo
menos, 180 (cento e oitenta) dias de efetivo trabalho
escolar.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 39

Em relação à gestão democrática na escola, assinale a
alternativa CORRETA.

Analise as afirmativas a seguir, sobre a avaliação na Educação
Infantil.

(A) A gestão democrática na escola não se caracteriza
apenas pela eleição de diretores, mas com um conjunto
de medidas que unem coletividade, planejamento,
estabelecimento e cumprimento de metas a curto, médio
e longo prazo, visando sempre ao conhecimento do aluno.
(B) A gestão democrática é parte do processo neoliberal de
desresponsabilização do Estado e coloca, sob
responsabilidade de alguns, o caminho percorrido pela
comunidade escolar.
(C) A gestão democrática deve ser parte do planejamento
eficiente do Gestor do espaço: definir metas para
apropriação de recursos e para a redução de custos,
metas para alavancar os resultados pedagógicos de
forma eficiente e quantitativa.
(D) A construção da democracia nas escolas públicas deve
garantir o planejamento coletivo, a análise financeira
criteriosa e a legalização do processo de gestão,
enquanto ferramenta de acompanhamento e controle do
gestor.

I. Na Educação Infantil, a avaliação da aprendizagem é
instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na
busca realizada pelo professor por melhores caminhos
para orientar as crianças, conforme ele pesquisa quais
elementos podem estar contribuindo, ou dificultando as
possibilidades
de
expressão
da
criança,
sua
aprendizagem e desenvolvimento.
II. As instituições de Educação Infantil devem criar
procedimentos para o acompanhamento do trabalho
pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das
crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou
classificação.
III. As instituições de Educação Infantil devem criar
procedimentos para o acompanhamento do trabalho
pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das
crianças, com objetivo de seleção, promoção ou
classificação.
IV. A avaliação deve compreender a observação crítica e
criativa das atividades, das brincadeiras e das interações
das crianças no cotidiano.
V. As instituições de Educação infantil devem criar
documentação específica que permita às famílias
conhecer o trabalho da instituição, junto às crianças e aos
processos de desenvolvimento e de aprendizagem da
criança na Educação Infantil.

QUESTÃO 37
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacional da
Educação Infantil, a criança é um sujeito social e histórico que
está inserido em uma sociedade na qual partilha determinada
cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se
desenvolve e também contribui com ele.
A respeito do que nos diz o texto, assinale a alternativa
CORRETA em relação à criança.
(A) É um ser que já nasce pronto.
(B) É um ser carente de elementos entendidos como
necessários à vida adulta.
(C) Deve ser entendida como ser competente para interagir e
produzir cultura no meio em que se encontra.
(D) É um sujeito conhecedor do seu desenvolvimento que
ocorre por sua própria iniciativa.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV, V estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 40
O projeto político-pedagógico da escola deve ser uma
construção coletiva, envolvendo toda a comunidade escolar, ou
seja, trabalhar numa visão democrática. Esse processo é visto
como:
(A) descentralização de papéis, democratização do processo
de tomada de decisões, processo coletivo de avaliação de
cunho emancipatório.
(B) controle hierárquico das divisões de tarefas, centralização
dos papéis, continuidade de ações.
(C) democratização dos papéis, instalação de um processo
coletivo de fragmentação das decisões, avaliação de
cunho classificatório.
(D) reorganização da escola, tomada coletiva de decisões e
descontinuidade de ações passadas.
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PROVA DE REDAÇÃO
INSTRUÇÕES
Observe rigorosamente as orientações e as informações a seguir.
1. Seu texto deve ser escrito com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, na folha própria, em até 30 (trinta) linhas.
2. A redação com menos de 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero.
3. Desenvolva seu texto dissertativo-argumentativo em prosa, com letra legível e sem rasuras. Não redija narração, nem poema.
4. O tema vem acompanhado de uma coletânea, que tem o objetivo de orientar sua linha argumentativa.
5. A fuga total ao tema, a cópia total ou parcial da coletânea dos textos apresentados ou o desenvolvimento de outro tipo de texto que
não o proposto ANULAM a redação.
6. A inserção de qualquer desenho, recado, orações ou mensagens, inclusive religiosas, nome, apelido, pseudônimo ou rubrica
também ANULA a redação.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMA
"A educação escolar como fonte de transformação social do sujeito"

TEXTO 1
Uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas mostra que educação e rendimentos salariais estão muito mais conectados do que se pode
imaginar. De acordo com a pesquisa, a cada ano de estudo que se completa, o salário pode aumentar em média quase 15%.
Pelo estudo, uma pessoa que conclui o ensino médio pode ter um salário três vezes maior do que uma pessoa que não tem o mesmo diploma.
O pesquisador Marcelo Neri diz que o mercado continua muito receptivo para quem tem ensino médio profissionalizante, mesmo em tempos
de crise e desemprego. Mas que quem vai além, poderá ter uma situação melhor.
“Se a pessoa fizer um curso superior, e se fizer mestrado e doutorado, etc. o mercado remunera. Apesar de tudo estar meio em baixa por
causa da situação econômica, quem tem mais educação, está perdendo menos, do que quem tem nenhuma educação”, aponta o diretor da
FGV Social.
Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/10/pesquisa-mostra-que-tempo-de-educacao-influencia-na-remuneracao.html>. Acesso em: 15 agosto
2017.

TEXTO 2

Disponível em: <http://lysiam-educarumatodecoragem.blogspot.com.br/2011/10/educacao.html>. Acesso em: 15 agosto 2017.

TEXTO 3
Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é a chave das transformações do mundo, mas sabemos
também que as mudanças do mundo são um fazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma
coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos (FREIRE, 1991, p. 126).
O sonho de mudar a cara da escola. O sonho de democratizá-la, de superar o seu elitismo autoritário, o que só pode ser feito
democraticamente (FREIRE, 1991, p. 74).
(Fonte: FREIRE, P. A Educação na Cidade. São Paulo: Cortez; 1991).
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TEXTO 4

Disponível em:<http://astropt.org/blog/wp-content/uploads/2012/11/mandela.jpg>. Acesso em: 15 agosto 2017.

A partir da leitura dos textos motivadores apresentados e dos conhecimentos construídos ao longo de sua vivência, redija um texto
dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema: “Educação escolar como fonte de
transformação social do sujeito”. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de
seu ponto de vista.
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