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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE

PROFESSOR SÉRIES INICIAIS – ÁREA II

Português
Prova Matemática
Conhecimentos gerais
Conhecimentos específicos

INSTRUÇÕES
- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário,
solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.
VOCÊ DEVE
- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra
assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de
livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não
cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só
será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do
início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE
RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE
RESPOSTAS.
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Português

01. Com referência a crase, pela norma culta:
I. João venha a nossa festa na quinta-feira.
II. João venha à nossa festa na quinta-feira.
III. Hoje Eusébio e eu iremos até a cidade.
IV. Hoje Eusébio e eu iremos até à cidade.
Estão corretas as orações:
A) Apenas a I e III.
B) Apenas IV e V.
C) Todas estão corretas.
D) Apenas II e V.

02. Assinale a oração em que a crase é opcional:
I. Ontem recorri a sua madrinha.
II. No jogo de ontem o goleiro fez um golaço à Pelé.
III. Fique tranquilo nós aqui estaremos até as 23 horas.
IV. Amanhã, sexta-feira, vamos à festa de aniversário da sogra.
A correta é a oração:
A) Apenas na I e III a crase é opcional.
B) Apenas na I e IV a crase é opcional.
C) Apenas na II e III a crase é opcional.
D) Apenas II e IV a crase é opcional.

03. Indique a sentença em que todas as palavras contem hiato:
A) Mãe, quão, dia.
B) Série, vogal, pai.
C) Paraguai, série.
D) Saída, poesia, país.

04. Leia com atenção e identifique os tipos de frases:
I. Desejo saber se aceitas um café antes de sair.
II. Obrigaram todos a sair da sala.
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III. Menina não faça isso.
IV. Vou te contar: que provinha difícil essa.
A) Interrogação indireta, afirmativa, negativa, afirmativa.
B) Afirmativa, negativa, afirmativa, interrogação indireta.
C) Interrogação indireta, negativa, afirmativa, afirmativa.
D) Afirmativa, interrogação indireta, afirmativa, negativa.

05. Qual a sentença que apresenta encontros consonantais em todas as palavras:
A) Pedra, plano, atleta, crise, ritmo, lista.
B) Ameba, alho, vírus, jornal, emprego.
C) Ortografia, nominal, sala, janela.
D) Adjetivo, rolha, análise, artigo.

Matemática

06. Temos uma sacola com bolas de duas cores diferentes. Vamos retirar uma única bola de uma
sacola que possui 12 vermelhas e 28 bolas azuis. Qual a probabilidade de tirarmos uma bola
vermelha?
A) P(V)= 70%.
B) P(V)= 2,5%.
C) P(V)= 21,0%.
D) P(V)= 30%.

07. Temos crianças que tem dificuldades para comer (aceitar) algumas comidas mais temperadas. A
comida “A” é aceita por 80 crianças, a comida “B” é aceita por 70 crianças. Vinte crianças comem
os dois tipos de comidas (aceitas) e 15 não comem nenhuma das comidas apresentadas. Quantas
crianças foram entrevistadas nessa enquete sobre as comidas “A” e “B”?
A) 145 crianças.
B) 185 crianças.
C) 165 crianças.
D) 170 crianças.
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08. Quantos litros de água comporta uma caixa de água com as seguintes dimensões: Comprimento
de 30dm: 180cm de largura e 800mm de altura?
A) 432 litros de água.
B) 4.320.000 litros de água.
C) 4.320 litros de água.
D) 43,20 litros de água.

09. A soma das arestas de um Cubo é igual a 36 centímetros. Qual é a área lateral deste prisma?
A) AL= 12 cm².
B) AL = 48 cm².
C) AL= 30 cm².
D) AL = 36 cm².

10. Em uma Progressão Aritmética temos que a soma do segundo e o terceiro termos é igual a 12 e
a soma do sexto e do sétimo termos é igual a 28. Qual é o décimo termo da P.A.?
A) a10= 23.
B) a10= 17.
C) a10= 25.
D) a10= 21.

Conhecimentos gerais

11. Em outubro de 2015, a presidente da república, Dilma Roussef, anunciou a primeira Reforma
Ministerial de seu segundo mandato. Pastas foram extintas e outras foram criadas por meio de fusão
a fim de reduzir os gastos do governo. Sobre a reforma ministerial, analise as afirmativas abaixo:
I. A Secretaria de Governo, criada por meio de fusão de outras pastas, é comandada por Ricardo
Berzoini.
II. O Ministério da Saúde é comandado por Celso Pansera.
III. O Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos é comandado por Miguel
Rossetto.
IV. O Ministério das Comunicações é comandado por Aldo Rebelo.
Assinale a alternativa correta:
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Apenas uma afirmativa está correta.
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C) Três afirmativas estão corretas.
D) Nenhuma afirmativa está correta.

12. Conforme dados históricos, o município de Pinhalzinho foi um dos primeiros municípios do
Oeste Catarinense a possuir seu Hino e Bandeira Oficial. Sobre a criação da bandeira do município
de Pinhalzinho, analise as afirmativas abaixo:
I. A bandeira municipal foi criada durante a administração de Gabriel Schaff.
II. A bandeira municipal foi desenhada por uma empresa de Curitiba/PR, chamada Peixoto
Publicidade, haja vista que o desenho selecionado em um concurso público foi considerado
incoerente com a realidade do município pelo prefeito da época.
III. A cor predominante na bandeira do município é a cor verde.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa III está correta.
B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
C) Todas as afirmativas estão corretas.
D) Apenas a afirmativa II está correta.

13. Artigo publicado na Scientific American em julho de 2015, relata a descoberta do primeiro fóssil
de uma cobra com 4 patas, descoberto no nordeste do Brasil. A descoberta altera a forma como os
pesquisadores analisam a evolução. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a alteração na
forma de analisar a evolução:
A) A possibilidade das cobras modernas terem evoluído de um mamífero de 4 patas.
B) A evolução deverá dar maior atenção a possibilidade das cobras terem evoluído dos lagartos e
não de animais marinhos.
C) Deverão analisar a possibilidade de que seres de 4 patas podem ser descendentes diretos de
animais semelhantes a cobras, que podem ter evoluído de animais marinhos tais como moreias e
migrado para o solo, sendo necessário desenvolverem patas para melhor locomoção.
D) Deverão levar em conta a possibilidade de que o cruzamento de espécies diferentes é possível,
gerando alguns animais híbridos, com características especiais.
14. No livro The Undersea Network (“A Rede Submarina”), e em outros artigos, Nicole Starosielski
relata os problemas enfrentados para manter a rede de cabos transoceânicos em funcionamento. Ao
contrário do que a maioria das pessoas pensam, 99% das comunicações entre continentes são feitas
por meio de cabos submarinos, incluindo toda a comunicação de Internet e a maioria das
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comunicações telefônicas intercontinentais. Além da idade de alguns cabeamentos que datam da
Guerra Fria (1960-1970), qual alternativa reporta a um dos principais problemas enfrentados no
setor?
A) Ironicamente o principal problema é o ataque de tubarões, que são atraídos pelos grandes
campos magnéticos gerados pelos gigantescos cabos.
B) O afastamento de 5cm por ano dos continentes está esticando os cabos submarinos, e em alguns
anos começará a acontecer o seu rompimento.
C) A falta de energia em ambas as pontas do cabeamento, sendo extremamente demorado
restabelecer a comunicação, por não ser possível identificar qual ponto do cabeamento deveria ser
ligado primeiramente.
D) A falta de formação de novos profissionais voltados especificamente para o cabeamento
submarino.

15. As criptomoedas a exemplo do Bitcoin e LiteCoin, são moedas eletrônicas que estão alterando a
forma como as negociações estão sendo feitas no mundo. Dentre algumas controvérsias, onde um
pequeno número de países proíbe a utilização, e uma parte dos países aceita a sua utilização,
incluindo o Brasil, qual das alternativas abaixo não é relacionada com o BitCoin:
A) É uma moeda eletrônica muito valiosa por estar lastreada em Euros, assegurando o seu grande
valor.
B) É a moeda mundial com o maior valor de mercado.
C) É uma moeda sem um serviço centralizador de controle, podendo ser considerada uma moeda
mundial sem estar vinculada a um país ou a uma empresa (banco ou casa da moeda).
D) É uma moeda que para ser obtida pode ser “garimpada” digitalmente, bastando se utilizar de um
programa e de uma rede de internet para começar a garimpar os bitcoins.
16. Conforme Hebert Madeira (http://www.senado.leg.br) “A Lei 13.142 de 2015 enquadra como
crime hediondo homicídio e lesão corporal contra policiais, bombeiros militares, integrantes do
sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças Armadas. A pena para esses
casos pode ser aumentada de um a dois terços, podendo ir de 12 a 30 anos.” A respeito da lei citada,
quais conceitos são verdadeiros (V) e quais são falsos (F).
(

) A proposta ainda inclui os crimes contra cônjuges, companheiros e familiares desses agentes.

(

) As regras de progressão para um regime mais brando serão menos rígidas.

(

) Para o senador Álvaro Dias, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça do

Senado, o agravamento da pena não irá diminuir os crimes contra os agentes de segurança.
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A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V e F.
B) V, V e V.
C) V, F e F.
D) F, F e V.

17. De acordo com o Art. 37, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de
Pinhalzinho – Lei Complementar nº 140/2012, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
1. Remuneração.

( ) É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com
valor fixado em lei.

2. Vencimento.

( ) É o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei.

3. Vencimentos.

( ) É o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
A) 3, 1, 2.
B) 1, 3, 2.
C) 2, 3, 1.
D) 2, 1, 3.

18. Conforme previsto no Art. 38, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao servidor
público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo,
aplicam-se as seguintes disposições. Analise as afirmativas abaixo:
I. Tratando-se de mandato eletivo unicamente municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função.
II. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço não será contado para todos os efeitos legais, e tão pouco para promoção por merecimento.
III. Investido no mandato de Vereador, mesmo que haja compatibilidade de horários, não perceberá
as vantagens de seu cargo, emprego ou função.
IV. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados
como se no exercício estivesse.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa IV está correta.
B) Apenas a afirmativa II está incorreta.
C) Todas as afirmativas estão incorretas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.
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19. O Art. 54, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Pinhalzinho – Lei
Complementar nº 140/2012, estabelece que serão concedidos adicionais aos servidores. Sobre este
assunto, assinale a alternativa incorreta:
A) Adicional de sobreaviso.
B) Adicional pelo exercício de atividades insalubres e perigosas.
C) Adicional por exercício de cargo em comissão.
D) Adicional por tempo de serviço.

20. O Ministério da Justiça lançou em 13/11/2015 uma campanha contra a xenofobia, uma
campanha online, em conjunto com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República. Todos os interessados poderão participar da campanha pelas redes sociais usando a
hashtag #XenofobiaNãoCombina. O que vem a ser a xenofobia?
A) Preconceito contra imigrantes.
B) Preconceito contra casais homossexuais.
C) Preconceito religioso.
D) Preconceito contra o governo ou em relação aos governantes.

Conhecimentos específicos

21. Luiza é aluna do 3º ano do ensino fundamental de uma escola pública e vem apresentando
dificuldades de aprendizagem. A coordenação pedagógica organizou um encontro com os
professores para discutir os problemas manifestados pela aluna. A professora regente já foi emitindo
seu parecer, dizendo: “Luiza apresenta dificuldades de aprendizagem porque tem problemas
biológicos e as capacidades de cada indivíduo já estão prontas por ocasião do nascimento”. A
professora de Educação Física afirmou: “A nossa intervenção pode no máximo acelerar o
aparecimento da consciência”. A professora de arte declarou que: “É o sujeito que determina o
meio e que a capacidade cognitiva é definida geneticamente”. A partir dos depoimentos, podemos
concluir que a concepção de aprendizagem afirmada pelas professoras, caracteriza-se como:
A) Ambientalista (empirista, mecanicista).
B) Construtivista (Filosofia positivista).
C) Sócio interacionista (Materialismo histórico).
D) Inatista (Idealista, apriorista).
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22. Um dos maiores psicólogos do século XX, nunca recebeu educação formal em psicologia.
Morreu com 38 anos de idade(1896-1934), consagrando senão uma dezena de anos a seu trabalho
científico e não pôde ver a publicação de suas obras mais importantes. Nenhuma teoria psicológica
do desenvolvimento confere tanta importância à educação como deste pensador. Para ele, a
educação não tem nada de externo ao desenvolvimento, pois a escola é o lugar mesmo da
psicologia, porque é o lugar das aprendizagens e da gênese das funções psíquicas. Afirmava que o
sujeito do conhecimento é um sujeito socialmente determinado, portanto, síntese das relações
sociais. A quem está se referindo?
A) José Eustáquio Romão.
B) Lev Semionovich Vygotsky.
C) Jean Piaget.
D) Paulo Freire.

23. A linguagem humana é um produto cultural. Assim o povo se desenvolve linguisticamente com
fortes influências da cultura local. Além das características que particularizam a língua, faz-se
necessário considerar outra distinção conceitual proposta pelo estudioso suíço Ferdinand Saussure:
a distinção entre linguagem, língua e fala, que podem ser assim conceituadas:
I. Linguagem é a faculdade humana que permite ao homem aprender uma língua histórica, como,
por exemplo, o português, o inglês, o italiano, etc.
II. Língua é o sistema convencionalmente estruturado pelos homens que permite o desenvolvimento
da faculdade da linguagem. É essencialmente individual e não social.
III. Língua é o sistema convencionalmente estruturado pelos homens que permite o
desenvolvimento da faculdade da linguagem. É social e não individual.
IV. Fala é a realização individual da linguagem como sistema.
V. Fala é a forma como cada usuário concretiza o sistema linguístico que adquiriu a partir da
faculdade da linguagem de que naturalmente dispõe como espécie.
De acordo com as afirmativas acima, qual é a opção correta:
A) I, III, IV, V.
B) I, II, III.
C) I, II, IV, V.
D) I, II, V.
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24. A linguagem humana é uma faculdade exclusiva dos homens. A partir desta afirmação é correto
afirmar que:
I. A linguagem humana é complexa nasce diante das influências e interações vivenciadas.
II. A linguagem animal ultrapassa a fase pré-verbal de desenvolvimento do pensamento e préintelectual do desenvolvimento da linguagem.
III. A linguagem humana é um produto cultural.
IV. A linguagem humana nunca revelará traços culturais que lhe são próprios.
V. A linguagem é uma propriedade essencial dos homens e que, embora seja possível verificar nos
animais algum esboço de linguagem, ela não se apropria do complexo processo linguístico que todo
ser humano é capaz de desenvolver.
De acordo com as afirmativas acima, qual é a opção correta:
A) I, II, III.
B) II, III, IV.
C) I, III, V.
D) Todas estão corretas.

25. Jean Jaques Rousseau foi o pensador que propôs uma nova concepção de ensino, baseada nas
necessidades e interesses imediatos da criança. Quais seriam as ideias mais importantes de
Rousseau?
I. A preparação para vida futura deve basear-se no estudo das coisas que correspondem às suas
necessidades e interesses atuais.
II. Antes de ensinar as ciências, elas precisam ser levadas a despertar o gosto pelo estudo.
III. Os verdadeiros professores são a natureza, a experiência e o sentimento;
IV. São os interesses e necessidades imediatas do aluno que determinam a organização do estudo e
seu desenvolvimento.
V. As crianças são boas por natureza, elas têm uma tendência natural para se desenvolverem.
VI. A educação é um processo artificial, ela se fundamenta no desenvolvimento externo do aluno.
De acordo com as assertivas acima, qual é a opção correta:
A) I, II, III, IV, V.
B) III, IV, V, VI.
C) II, IV, V, VI.
D) Todas estão corretas.
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26. Segundo Libâneo (1990, p.64), As tendências pedagógicas se classificam da seguinte forma:
I. Liberal: Pedagogia tradicional – Pedagogia Renovada e Tecnicismo Educacional.
II. Libertadora: Pedagogia contextualizada e Pedagogia Inatista.
III. Progressista: Pedagogia Libertadora e Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos.
IV. Participativa: Pedagogia Inclusiva e Pedagogia Ambientalista.
V. Tradicional: Pedagogia Renovada e Pedagogia da construção ativa.
De acordo como enunciado acima, qual é a opção correta:
A) I, II, IV.
B) II, IV, V.
C) I, III.
D) III. IV.

27. Piaget comparou a evolução da inteligência infantil com a evolução da espécie, pois, para ele, a
criança recuperaria, em poucos anos, um processo que a humanidade levou milhões de anos para
conquistar, ou seja, de que a Ontogênese repete a Filogênese. Mas, o que ele queria dizer com
Ontogênese e Filogênese?
I. Ontogênese- série de transformações sofridas pelo ser vivo desde a fecundação do ovo até o ser
perfeito.
II. Filogênese – evolução pela qual as formas vivas inferiores se vão modificando através dos
tempos, para produzirem outras, cada vez mais elevadas.
III. Ontogênese - evolução pela qual as formas vivas superiores vão se modificando através dos
tempos, para se reproduzirem a si mesmas.
IV. Filogênese - transformações provocadas pelo ser vivo desde a fecundação do ovo até o ser
perfeito.
De acordo com as assertivas acima, qual é a opção correta:
A) II, III.
B) I, II.
C) I, III.
D) III, IV.

28. Segundo Piaget, a relação sujeito-objeto é dialética, pois na medida em que o sujeito determina
o objeto, é também determinado por ele, transformando esta relação numa via de mão dupla e
rompendo com a epistemologia clássica. Entretanto, para que essa relação de dupla determinação
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aconteça, é preciso à ação conjugada de dois esquemas de ação. Quais seriam estes dois esquemas
defendidos por este pensador?
A) Percepção e Violação.
B) Imitação e Reestruturação.
C) Assimilação e Acomodação.
D) Sujeito e Objeto.

29. Segundo Ivani Fazenda (2001, p.11), são cinco os princípios que deveriam subsidiar uma prática
docente interdisciplinar. Quais são eles?
A) Coerência, virtude, valores, persistência e rotina.
B) Humildade, coerência, espera, respeito e desapego.
C) Verdade, solução, compreensão, organização e disciplina.
D) Maturação, assimilação, respeito, avaliação, razão.

30. A Constituição Federal (1988), no seu Art. 206, afirma que o ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios:
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
IV. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
V. Valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o
magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos.
VI. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
VII. Garantia de padrão de qualidade.
VIII. Garantia de piso salarial com base nacional para docentes.
De acordo com as assertivas acima, qual é a opção correta:
A) Somente a III está incorreta.
B) Somente a V está incorreta.
C) Somente a VIII está incorreta.
D) Todas estão corretas.
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31. A proposta Curricular de Santa Catarina (2014) tem discutido a questão do percurso formativo.
O que isso significa?
A) Processo de formação no ensino superior.
B) Processo constitutivo e constituinte da formação humana.
C) Processo de avaliação externa anual.
D) Processo de melhoria do acervo bibliográfico da escola.

32. A Proposta Curricular de Santa Catarina (2014, p. 85), fala sobre a importância de educar para
alteridade. Como este documento conceitua este tema. Coloque (V) para as questões verdadeiras,
(F) para as falsas.
(

) Alteridade tem a ver com a questão do outro.

(

) Alteridade é verificar e classificar a diferença de estrutura física e cognitiva.

(

)

Alteridade

pressupõe

o

reconhecimento

das

diferenças

pessoais,

grupais

ou

culturais sem reduzi-las a compreensão de um eu (Levinas,1980).
( ) Alteridade é alterar a minha relação como outro, pois ele é diferente, deve saber o seu lugar
(Piaget,1982).
(

) Alteridade é reconhecer que o outro é sempre uma relação.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V – V – V – V – F.
B) V – V – F – F – V.
C) F – F – V – V – V.
D) V – F – V – F – V.

33. Analisando o Currículo e suas teorias indique a qual corresponde.
Marque: (TT) Para Teorias Curriculares Tradicionais.
(TC) Para Teorias Curriculares Críticas.
(TPC) Para teorias Curriculares Pós-Críticas.
(

) “[...] O conhecimento não é exterior ao poder, o conhecimento não se opõe ao poder. O

conhecimento não é aquilo que põe em xeque o poder: O conhecimento é parte inerente do
poder[...], o mapa do poder é ampliado para incluir os processos de dominação centrados na raça, na
etnia, no gênero e na sexualidade”. (SILVA, 2001, p.148-149).
(

) “O Currículo aparece, assim, como um conjunto de objetivos de aprendizagem selecionados

que devem dar lugar à criação de experiências apropriadas que tenham efeitos cumulativos
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avaliáveis, de modo que se possa manter o sistema numa revisão constante, para que nele se operem
as oportunas reacomodações.”(SACRISTÁN, 200, p.46).
(

) “Os resultados do currículo oculto estimulam a conformidade a ideais nacionais e convenções

sociais ao mesmo tempo que mantêm desigualdades socioeconômicas e culturais,”(CORNBLETH,
1991, p.56).
A sequência correta de cima para baixo é:
A) TPC, TC, TT.
B) TPC, TT, TC.
C) TC, TT, TPC.
D) TT, TPC, TC.

34. Ele foi o mais célebre educador brasileiro, autor da Pedagogia do Oprimido, defendia como
objetivo da escola ensinar o aluno a “ler o mundo”, para poder transformá-lo. Conhecido
principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome, ele desenvolveu um
pensamento pedagógico assumidamente político. Nasceu em 1921 e faleceu em 1997. Ele afirmou:
“Não é possível pensar em linguagem sem ideologia e sem poder”. Estamos nos referindo a:
A) Vygotsky.
B) Anísio Teixeira.
C) Miguel Arroyo.
D) Paulo Freire.

35. Foi à primeira mulher a se formar em medicina em seu país, também pioneira no campo
pedagógico ao dar mais ênfase à autoeducação do aluno do que ao papel do professor como fonte de
conhecimento. Ela defendia uma concepção de educação que se estende além dos limites do
acúmulo de informações. O objetivo da escola é a formação integral do jovem, uma “educação para
vida”. A filosofia e os métodos elaborados pela médica italiana procuraram desenvolver o potencial
criativo desde a primeira infância, associando-o à vontade de aprender – conceito que ela
considerava inerente a todos os seres humanos. Qual é o método fundamentalmente biológico
criado por esta pensadora?
A) Método Montessori.
B) Método Evolutivo.
C) Método Histórico Crítico.
D) Método Alternativo.
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36. Em 06 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, instituiu o ensino fundamental de nove anos de
duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade. Qual foi a maior conseqüência legal com
a implantação desta lei?
A) A maioria das crianças estão se evadindo da escola de ensino fundamental, entendendo que esta
não atende os requisitos necessários para o processo de alfabetização.
B) Os pais estão retirando os alunos do 1º ano e matriculando-os novamente na Educação Infantil,
entendendo que no ensino fundamental a ludicidade não está presente no planejamento do
professor. As crianças ficam por mais um ano nesta modalidade da Educação Básica, onde se
atribuí aos pais este mérito.
C) Ocorreu à inclusão de um número maior de crianças no sistema educacional brasileiro,
especialmente aquelas pertencentes aos setores populares, uma vez que as crianças de seis anos de
idade das classes média e alta já se encontravam, majoritariamente, incorporados aos sistemas de
ensino – na pré-escola ou na primeira série do ensino fundamental.
D) Ocorreu à inclusão de um número menor de crianças no sistema educacional brasileiro,
especialmente aquelas pertencentes aos setores culturalmente mais avançados, uma vez que as
crianças de seis anos de idade das classes média e alta ainda não se encontravam, majoritariamente,
incorporados aos sistemas de ensino – na pré-escola ou na primeira série do ensino fundamental.

37. Tradicionalmente, as práticas de avaliação desenvolvidas na escola têm se constituído em
práticas de exclusão: avalia-se para medir a aprendizagem dos estudantes e classificá-los em aptos
ou não aptos a prosseguir nos estudos. Para que não tenhamos essa prática excludente, é preciso que
os professores reconheçam a necessidade de avaliar com diferentes finalidades. Quais são elas?
I. Conhecer e acompanhar seu desenvolvimento.
II. Conhecer suas dificuldades e planejar atividades que os ajudem a superá-las.
III. Saber se as estratégias de ensino estão sendo eficientes e modificá-las quando necessário.
IV. Verificar se eles aprenderam o que foi ensinado e decidir se é preciso retomar os conteúdos.
V. Ignorar as hipóteses e concepções dos alunos sobre os objetos de ensino nas diferentes áreas do
conhecimento, impedindo-os de refletir sobre elas.
VI. Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, nas diferentes áreas do conhecimento,
desenvolvendo capacidades.
De acordo com as assertivas acima, qual é a opção correta:
A) I, II, III, V, VI.
B) I, II, III, IV, VI.
C) I, II, III, V.
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D) III, IV, V, VI.

38. O Art. 14, da lei 9.394/1996 e suas atualizações, afirma que os sistemas de ensino definirão as
normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas
peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola.
II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
III. Participação dos alunos, autoridades e entidades constituídas no Município.
IV. Participação das secretarias municipais de educação e gerencias de ensino.
V. Participação de grêmios estudantis e clube de mães.
De acordo com as assertivas acima, qual é a opção correta:
A) II, III, IV.
B) I, IV, V.
C) III, IV, V.
D) Somente I e II.

39. O processo de alfabetização, segundo as teorias educacionais e abordagens filosóficas, podem
ser entendido como:
Coloque (V) para as questões verdadeiras, (F) para as falsas.
(

) Sócio interacionismo - processo de apropriação das diferentes linguagens(vozes). Processo

interdiscursivo. Método dialético.
(

) Construtivismo – Processo Espontâneo e construído a partir da superação de níveis de leitura

e escrita, com criação de um ambiente rico que suscite a necessidade de conhecer.
(

) Ambientalismo – ênfase na percepção e na forma. Reconhecimento, treinamento de

habilidades. Prontidão; métodos sintéticos.
(

) Inatismo – Ambiente alfabetizador. Ênfase metodológica. Variedade de estímulos. Métodos

analíticos e ecléticos. Treinamento e memorização.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) F – V – F – V.
B) V – F – F – V.
C) V – V – F – F.
D) F – F – V – V.
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40. Professora Antonia, sempre vem falando sobre a importância da mediação pedagógica no
contexto da aprendizagem. Alguns professores dizem que mediação é atitude. Outros afirmam que é
à disposição de uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem. Behrens (2000, p. 144-14) já diz,
“não é uma ponte estática, mas uma ponte rolante, que colabora para que o aprendiz chegue aos
seus objetivos”. Verifique quais seriam então as características de uma ação pedagógica mediadora:
I. Colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, profissionais por vezes conflitivas.
II. Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento.
III. Trocar experiências, debater dúvidas, questões ou problemas.
IV. Evitar a proposição de situações-problemas e desafios.
V. Colaborar para estabelecer conexões entre o conhecimento adquiridos e novos conceitos.
VI. Objetivar harmonia de ideias, evitando o incentivo a reflexões.
De acordo com as afirmativas acima, qual seria a opção correta:
A) I, III, V, VI.
B) I, II, III, V.
C) II, IV, V, VI.
D) Todas estão corretas.
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