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 LIGUAGENS E CÓDIGOS

1. marque F (falso) e V (verdadeiro) nas alternativas abaixo referentes ao papel do 
leitor.

a) ( 	)	O	leitor,	construtor	de	significados,	co-autor	de	textos,	mobiliza	para	tal	suas	habili-
dades	perceptivas,	seu	conhecimento	de	língua	e	seu	conhecimento	de	mundo.	

B) ( 	)	O	leitor	amplia	seu	campo	de	visão	periférica	abarcando	o	máximo	de	unidades	sig-
nificativas,	vendo	o	texto	todo	rapidamente,	captando	o	maior	número	possível	de	
índices,	usando-os	para	descobrir	significados.

C) ( 	)	O	leitor	usa	seu	conhecimento	de	língua	nos	aspectos	fonológicos,	sintáticos,	se-
mânticos	e	pragmáticos	para	obter	as	informações	visuais	necessárias.

d) ( 	)	As	informações	visuais	aliadas	às	informações	não	visuais,	decorrentes	de	seu	co-
nhecimento	de	mundo	(vivência	e	experiências	anteriores	do	visto,	ouvido,	lido,	sen-
tido),	permitirão	a	 inferência,	a	 intertextualidade,	a	extrapolação	e	a	 recriação	de	
textos.

2. marque a para texto informativo e B para texto literário:

a) ( )	é	denotativo	
B) ( )	conteúdo	indeterminado
C) ( )	 linguagem	poética
d) ( )	a	releitura	é	múltipla	e	diferente
e) ( )	 termina	com	sua	leitura
F) ( )	não	é	entendido	totalmente
g) ( )	 linguagem	referencial
H) ( )	é	conotativo
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3. assinale F (falso) e V (verdadeiro) nas alternativas a seguir, em relação à leitura de 
livros de literatura para crianças.

a) ( 	)	As	 crianças	que	ouvem	histórias	 freqüentemente	gostarão	de	 livros	de	 literatura,	
como	portadores	que	são	destes	contos.	

B) ( 	)	O	 livro	 de	 literatura,	 observado,	manuseado,	 utilizado,	 lido,	 consultado,	 contribui	
para	a	formação	do	gosto	pela	leitura.	

C) ( 	)	As	histórias,	os	contos	de	fada	satisfazem	às	necessidades	básicas	das	crianças,	
permitem	a	auto-determinação,	favorecem	a	aceitação	de	situações	desagradáveis,	
ajudam	a	resolver	conflitos.

d) ( 	)	Num	texto,	a	língua	apresenta-se	com	um	uso	específico,	em	determinada	função,	
informativas,	poética,	apelativa,	emotiva	e	outras.

e) ( 	)	Apenas	o	ensino	sistemático	possibilita	que	os	alunos	incorporem	os	usos	da	escri-
ta,	atendendo	aos	padrões	de	coerência	e	de	coesão	exigidos.

4. assinale F (falso) e V (verdadeiro) nas alternativas a seguir:

a) ( 	)	Ler	e	narrar	são	atividades	excelentes	para	formar	o	leitor,	mas	o	efeito	da	leitura	do	
texto	literário	é	diferente	do	resultado	de	sua	narração.	

B) ( 	)	Quando	a	criança	ouve	a	leitura	dos	textos	literários,	vai,	aos	poucos,	aprendendo	
os	diversos	usos	da	língua	e	como	devem	eles	ser	escritos.

C) ( 	)	A	leitura	do	livro	de	literatura,	tão	importante	para		a	formação	do	leitor,	foi	proposta	
como	um	“método”	de	alfabetização,	porém	os	resultados	da	pesquisa	foram	desfa-
voráveis.

d) ( 	)	Pela	função	poética,	revela-se	o	poder	mágico	das	palavras	no	mundo	da	escrita,	a	
qualidade	estética	de	que	se	reveste	a	linguagem	quando	se	trata	de	um	texto	literá-
rio	escrito.	

e) ( 	)	As	 crianças	 ficam	 fascinadas	 pelo	 texto	 literário	 e,	mesmo	não	 entendendo	 bem	
vários	significados	ou	um	dialeto	diferente,	realizam	um	aprendizado	informal	e	pra-
zeroso.	
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 IDENTIDADE, SOCIEDADE E CULTURA -  
     HISTÓRIA E GEOGRAFIA

1. o mundo atual é dinâmico, nele havendo uma intensa circulação de mercadorias, 
informações, pessoas e principalmente de dinheiro; podemos falar que nele “tudo 
circula”.

Com base nessa afirmativa e nos estudos feitos, assinale F (falso) ou V (verdadeiro) 
nas alternativas a seguir:

a) ( 	)	Circulação	é	relação	de	compra	e	venda	de	bens	e	serviços.	
B) ( 	)	O	petróleo	é	uma	mercadoria	que	circula	por	todo	o	mundo.
C) ( 	)	A	informação	dificulta	a	circulação	de	mercadorias	e	informações.
d) ( 	)	A	compra	e	venda	de	matérias-primas	e	produtos	industrializados	provoca	a	circula-

ção	de	mercadorias.
e) ( 	)	O	mundo	está	cada	vez	menor,	devido	às	dificuldades	de	circulação	de	pessoas	dos	

países	em	desenvolvimento.

2. escreva um pequeno texto sobre a idéia central de espaço mundial.
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3. Podemos dizer que a produção brasileira das indústrias, agropecuária e de servi-
ços participa do mercado globalizado.

Com base nessa afirmação, assinale com F (falso) ou V (verdadeiro) as alternativas 
a seguir:

a) ( 	)	O	Brasil	exporta	tudo	o	que	produz	no	campo	e	na	cidade.	
B) ( 	)	Cada	vez	mais	a	produção	agropecuária	está	se	voltando	para	exportação.
C) ( 	)	A	agroindústria	da	laranja	é	um	exemplo	de	espaço	de	produção	voltado	para	o	mer-

cado	externo.
d) ( 	)	O	Brasil	participa	do	mercado	internacional	exportando	muita	tecnologia	de	ponta.
e) ( 	)	O	Brasil	ainda	depende	muito	de	empréstimos	externos	para	desenvolver	de	seus	

projetos.
F) ( 	)	Os	produtos	brasileiros	como	tecidos,	artigos	de	couro	e	frutas	tropicais	são	valori-

zados	no	mercado	externo.

4. o mercosul é o bloco geo-econômico que reúne quatro países da américa do Sul 
(argentina, uruguai, Paraguai e  Brasil) que assinaram um acordo em relação à livre 
circulação de mercadorias e serviços. Julgue as afirmativas abaixo quanto aos obje-
tivos do mercosul.

I) Fortalecer economicamente os quatro países para enfrentarem o mercado compe-
titivo globalizado. 
II) melhorar a participação do Brasil no comércio internacional.
III) Vender os produtos livre de tarifas alfandegárias.
IV) Facilitar a instalação de bancos, a troca de conhecimento e técnicas e a criação 
de linhas de crédito nos quatro países.

assinale a alternativa correta:

a)	(	 	 )	 Somente	I	e	II	estão	corretas.
B)	(	 	 )	 Somente	II,	III	e	IV	estão	corretas.
C) ( )	 Todas	estão	corretas.
d)	(	 	 )	 Somente	I,	II	e	IV	estão	corretas.
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 VIDA E NATUREZA

1. duas velas do mesmo tamanho, foram acesas com a chama de um palito de fós-
foro. uma foi presa dentro de uma tigela rasa com água. as duas velas queimaram 
durante um certo tempo. em seguida, cada uma foi coberta com um copo, um deles 
menor que o outro. o copo maior, que tem a capacidade de 200 ml, foi emborcado 
sobre a vela presa na tigela. agora escreva um parágrafo explicando o que aconteceu 
neste experimento e identificando os componentes da reação química ocorrida.

2. o gás propano (C3H8) é um dos componentes do gás de cozinha. escreva a equa-
ção química que representa a combustão completa do propano (não esqueça de ba-
lancear a equação):
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3. No que se refere à relação entre a energia produzida nas combustões e as ligações 
químicas das substâncias envolvidas nas reações, assinale (F) quando for falsa e 
(V) quando for verdadeira as alternativas abaixo:

a) ( 	)	A	luz	de	uma	lamparina	é	produzida	por	uma	reação	endotérmica	que	aquece	o	am-
biente.	

B) ( 	)	Na	combustão	completa	do	etanol	(C2H6O),	há	absorção	de	energia	para	a	formação	
das	ligações	químicas	das	moléculas	de	CO2(g) e H2O(v).

C) ( 	)	Nas	queimadas,	a	energia	liberada	na	formação	das	ligações	dos	produtos	é	maior	
do	que	a	absorvida	no	rompimento	das	ligações	dos	reagentes.

d) ( 	)	Na	representação	de	uma	equação	química	de	uma	reação	exotérmica,	a	represen-
tação	da	energia	liberada	deve	ser	junto	com	os	reagentes.

4. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas, em relação à utili-
zação energética dos combustíveis fósseis em nossa sociedade.

a) ( 	)	Até	o	presente	momento,	carvão	e	petróleo	constituem	as	principais	fontes	renová-
veis	de	energia	para	a	sociedade	atual.	

B) ( 	)	A	combustão	do	petróleo	é	uma	forma	de	aproveitamento	de	energia	solar	arma-
zenada	há	milênios,	pela	decomposição	da	matéria	orgânica	de	vários	organismos	
marinhos	que	o	originaram.

C) ( 	)	Considerando	os	produtos	consumidos	pela	sociedade	atual,	os	derivados	do	petró-
leo	são	essenciais,	porque	a	partir	deles	fabricam-se	plásticos,	cosméticos,	tintas,	
detergentes	e	fertilizantes,	entre	outros.

d) ( 	)	Gasolina,	 querosene,	óleo	diesel	 e	álcool	 etílico	 são	hidrocarbonetos	obtidos	por	
destilação	fracionada	do	petróleo.

e) ( 	)	Para	se	manter	o	crescente	suprimento	energético	da	sociedade	atual,	os	combus-
tíveis	fósseis	devem	ser	substituídos	por	fontes	renováveis	de	energia.
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Fundamentos da educação

1.
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2.
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3.
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4.
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organização do trabalho Pedagógico

1.
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Registros Reflexivos - Organização do Trabalho Pedagógico






