
Caderno de Provas

Instruções

1   Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.

2   Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando se há 
algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão.

3   A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se com a 
prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.

4   A prova é composta de 10 (dez) questões, sendo 5 discursivas e 5 objetivas. O candidato deverá 
escolher 3 (três) entre as 5 (cinco) questões discursivas, para responder. Caso o candidato 
responda mais do que 3 (três) questões, em descumprimento à regra, terá a pontuação 0 (zero) 
atribuída à sua prova.

5   As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO RESPOSTA a ser entregue 
ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA resposta.

6   O CARTÃO RESPOSTA deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta 
azul ou preta).

7   A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, 
esclarecimentos.

8   O candidato deverá devolver ao Fiscal o CARTÃO RESPOSTA e o CADERNO DE RESPOSTAS, 
ao termino de sua prova.

9   Os rascunhos contidos no CADERNO DE PROVAS não serão considerados na correção.
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LEGISLAÇÃO

01 Com base nas afirmativas acerca da Administração Pública Federal, marque (V) para as 
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(   ) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e aos manifestos, 
às paralizações e à greve.

(   ) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão no caso de contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(   ) Se um servidor público estável tiver seu cargo extinto, ficará em disponibilidade e terá 
garantida remuneração até seu adequado aproveitamento em outro cargo.  

(    ) Como condição para a aquisição da estabilidade, o servidor público poderá ter que submeter-
se à avaliação de desempenho.

(   ) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores 
e o poder público.

A alternativa que indica a sequência CORRETA é:

a) F, F, V, F, V
b) F, F, V, V, V
c) V, V, F, F, V
d) V, F, V, F, F
e) F, V, V, V, F

02 Pode-se afirmar, a partir da Lei nº 8112/90, que:

a) Transferência é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental.
b) A partir da posse do servidor, ele está sujeito ao estágio probatório de trinta e seis meses, 
período durante o qual será avaliada sua aptidão e capacidade.
c) Com a nomeação do servidor, dá-se a investidura em cargo público.
d) O servidor perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada em julgado.
e) Com a aprovação do servidor no estágio probatório, poderá exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade 
de lotação.
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03 Com relação à estrutura organizacional dos Institutos Federais, prevista na Lei nº 11.892/08, 
é CORRETO afirmar que: 

a) O Colégio de Dirigentes é órgão deliberativo dos diretores gerais dos campi e o Conselho 
Superior é o órgão consultivo do Reitor.
b) A Reitoria do Instituto Federal deve ser instalada em local distinto dos seus campi na capital 
do Estado.
c) Poderá candidatar-se ao cargo de Reitor do Instituto Federal qualquer um dos servidores estáveis 
da autarquia que tenha pelo menos cinco anos de efetivo exercício e possua o título de doutor. 
d) O Instituto Federal é organizado multicampi, sendo que no que diz respeito a pessoal, encargos 
sociais e benefícios dos servidores. A proposta orçamentária anual não é identificada por campus.
e) A Administração do Instituto Federal é do Reitor e dos Diretores Gerais dos campi.

04 Com base na Lei nº 11.892/08, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todos os campi do Instituto Federal devem atender ao percentual mínimo de oferta de vagas 
na educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados.
b) Uma das finalidades dos Institutos Federais é de orientar sua oferta formativa em benefício da 
consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais.
c) Um dos objetivos dos Institutos Federais é ofertar educação em todos os níveis e modalidades 
para atender às demandas sociais.
d) O Instituto Federal tem por objetivo previsto em lei a promoção da educação básica e, em 
algumas localidades cuja demanda social exista, a educação superior.
e) É finalidade dos Institutos Federais garantir 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para o 
ensino médio técnico.

05 No que concerne a Lei nº 9394/96, pode-se afirmar que:

a) É dever do Estado garantir o atendimento ao educando, do ensino fundamental ao médio, 
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde.
b) É dever do Estado garantir a oferta do ensino fundamental gratuito para os estudantes em 
idade escolar acima de 06 anos. 
c) O ensino será ministrado, entre outros, ante aos princípios da prevalência da experiência 
escolar e do pluralismo de concepções ideológicas.
d) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de 
idade, no ensino fundamental.
e) O acesso ao ensino médio gratuito é direito apenas do cidadão que comprova a condição de 
vulnerabilidade social.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O candidato deverá escolher 3 (três) entre as 5 (cinco) questões discursivas, para responder. 
Caso o candidato responda mais do que 3 (três) questões, em descumprimento à regra, terá a 
pontuação 0 (zero) atribuída à sua prova

01 Culler (1999), ao discorrer sobre a função da Literatura, aponta a complexidade da sua função, 
em razão de sua natureza, também complexa. Segundo o autor, podemos distinguir cinco pontos 
ao analisarmos tal multidimensionalidade das produções literárias: “[...] 1. A Literatura como 
“colocação em primeiro plano da linguagem”; 2. A Literatura como integração da linguagem;  3.  
A Literatura como ficção; 4. A Literatura como objeto estético; 5.  A Literatura como construção 
intertextual ou auto- reflexiva[...]” (p.35-40).

Desenvolva as cinco faces apresentadas por Culler, de modo a se posicionar sobre a seguinte 
questão: O que é Literatura e qual o seu papel na escola básica? 

02 O professor de língua portuguesa, Joaquim da Silva, percebeu que nas produções escritas de 
seus alunos eram recorrentes algumas inadequações linguísticas, tais como a grafia de algumas 
palavras e expressões de forma ambígua e inadequada; ocorrências impróprias de concordância 
verbal e nominal, uso inapropriado de alguns conectivos, ausência de pontuação e outras situações 
de uso da língua que não permitiam a feitura de um texto escrito proficiente. Apesar de trazer 
para a sua prática docente atividades sistemáticas de gramática normativa, esse professor não 
percebia o desenvolvimento linguístico de seus alunos em suas atividades de leitura e de produção 
textual. Considerando a situação-problema descrita anteriormente e, sobretudo, as concepções 
bakhtinianas de linguagem e gêneros discursivos, explique detalhadamente as possíveis causas 
do insucesso pedagógico no contexto apresentado. Além disso, aponte três caminhos possíveis 
para esse professor, a fim de que o resultado das atividades de leitura e escrita por ele orientadas 
correspondam ao que se espera de um aluno da educação básica.
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03 Anos de escravidão, lutas por liberdade e ainda hoje a população negra sofre com o 
preconceito e a falta de respeito por suas tradições. (…) A destruição de terreiros, ofensas, 
invasões e manifestação de ódio e intolerância mostram o retrocesso de parte da sociedade 
brasileira que teima em contestar a diversidade cultural de um país formado da intensa mistura 
de etnias. (…) “Toda riqueza cultural das tradições afro-brasileiras não é mostrada porque não 
temos espaço na mídia para exibir o que os povos de terreiro têm de melhor”, pontua Pontes. O 
militante e iniciado no Candomblé ressalta também o infeliz hábito dos meios de comunicação 
brasileiros de reproduzir imagens ruins que não condizem com o que de fato acontece dentro dos 
terreiros. Mais do que isso, nas poucas vezes em que o debate relacionado ao universo cultural 
afro-brasileiro chega à grande mídia, o que se vê são produções carregadas de estereótipos, e 
o povo negro sendo alvo de piadas e desrespeito. (…) “Para mudar essa realidade, temos que 
combater a raiz da intolerância, que para mim é o racismo. Historicamente, a sociedade negou 
a cultura, religião e identidade do negro para negar a sua humanidade e justificar até mesmo a 
escravidão”, alerta Marina Duarte de Souza, jornalista e produtora cultural.
Disponível em: <http://negrobelchior.cartacapital.com.br/sobre-preconceito-e-intolerancia-religiosa/> Acesso em 03 nov. 2016

O racismo apresenta-se como uma questão social contemporânea destacada pelo estabelecimento 
de leis específicas em combate à discriminação racial, preconceito. Nessa perspectiva, discorra 
sobre os limites e as possibilidades das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, nas aulas de Literatura, 
apoiando-se em Compagnon (2009) e na pergunta título do seu texto Literatura para quê?

04 Em “Concepções da Linguagem e Ensino de Português” do autor João Wanderley Geraldi 
(2004) que afirma “Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala de 
aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino articula uma 
opção política –  que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da realidade – com os 
mecanismos utilizados em sala de aula. [...] Em geral, quando se fala em ensino, uma questão é 
prévia – Para que ensinamos? O que ensinamos? E sua correlata para que as crianças aprendem 
o que aprendem?”
Resumindo essas questões, é certo que fazem referência à questão da concepção de linguagem. 
Neste texto, especificamente, comente as três concepções das linguagens apontadas pelo autor 
e exemplifique.

05 Considerando que:
“[...] as sociedades se transformam – vão e vem – as tecnologias mudam o trabalho, a 
comunicação, a vida cotidiana e até mesmo o pensamento.  As desigualdades se deslocam, 
se agravam, são recriadas em vários terrenos. Os atores encontram-se em múltiplos campos 
sociais; a modernidade não permite que ninguém se proteja das contradições do mundo.” 

Nesse sentido, argumente a respeito das lições que devemos extrair para a formação do 
professor com base na obra “A prática reflexiva no ofício de professor: profissionalização e razão 
pedagógica”. (PERRENOUD, 2002).
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Folha de Resposta
(Rascunho)

CONCURSO PÚBLICO
Edital nº 3/2016 

Docentes Mestres e Doutores

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

REITORIA 
Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-255 – Vitória – ES 

27 3357-7500 

311 − LETRAS II


