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Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 
15 05 20 

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 
 

 
 

AS QUESTÕES 1 A 12 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Hoje, para garantir seu lugar ao sol num mercado de trabalho altamente 1 

competitivo, o funcionário não pode ser ótimo. Tem de ser melhor que o colega. Até pouco 2 

tempo atrás, o destino de uma carreira estava ligado umbilicalmente à formação 3 

acadêmica do profissional. Significava que quem estudasse mais tinha mais chance de 4 

progredir. Nos novos modelos de gestão, a qualidade da educação formal conta muitos 5 

pontos, claro, e ninguém imagina que os critérios de seleção mudaram. Mas é cada vez 6 

maior o número de pessoas que fazem MBA ou estudam mais de um idioma. Em outras 7 

palavras, o perfil dos candidatos está mais semelhante e foi preciso mudar o critério de 8 

desempate. O mercado de trabalho busca profissionais que sejam criativos, carismáticos, 9 

inovadores, que gostem de desafios, que saibam liderar, enfim, que provoquem impacto. 10 

 Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é formado 11 

por três grandes grupos de funcionários. O mais desejado é o que "faz a diferença". O mais 12 

comum é o que, infelizmente, não faz diferença na organização.  Há, porém, um terceiro 13 

grupo que apavora as firmas: aquele que acha que faz a diferença. "Esse é o pior, pois está 14 

tão seguro de si, que se acomoda e não faz nada para melhorar, enquanto seus 15 

concorrentes lhe   passam   a frente", diz o consultor Simon Franco. "Quem se acha o bom 16 

fica sempre arrumando justificativas por não deslanchar na carreira. Põe a culpa na 17 

empresa, na estrutura, no chefe, superestima-se e   não   tem   humildade  para assumir 18 

suas fraquezas e limitações". 19 

O segredo do sucesso é fazer algo de que você goste, utilizando seus pontos 20 

fortes. Quanto mais experiências reunir, quanto mais ideias tiver, mais valorizado será o 21 

profissional. 22 

 

Mônica Gailewitch 
 

 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o

 d
e 

A
ss

is
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL   

4 

 

01) De acordo com o texto, 

 

(A) hoje em dia, estudar não é tão importante quanto 

ser um bom líder. 

(B) nos tempos atuais, outros critérios, além da 

qualificação, são determinantes para a manutenção 

de um bom emprego. 

(C) na atualidade, a concorrência é tão grande, que é 

quase impossível manter-se no topo de qualquer 

estrutura empresarial. 

(D) na sociedade contemporânea, a personalidade do 

indivíduo, a depender do caso, é mais importante 

do que sua formação acadêmica. 

 

02) Da leitura do texto, pode-se inferir: 

 

(A) Os líderes simplesmente nascem feitos e nenhum 

curso pode otimizar o carisma e a capacidade de 

empreendimento. 

(B) Os cursos de mestrado em Administração, dentre 

outros, já não servem como referencial em um 

currículo. 

(C) A seleção de pessoas para provimento de cargos 

tem-se tornado mais difícil em função do acesso 

generalizado aos estudos superiores. 

(D) A chave-mestra para se conseguir e manter um 

emprego é ser capaz de, além dos pré-requisitos 

essenciais, surpreender pela originalidade pessoal. 

 

03) Segundo o texto, será valorizado, em uma empresa, 

o empregado que 

 

(A) procurar sobressair-se no grupo, pois "não 

aparecer" pode ser prejudicial. 

(B) conseguir destacar-se, mostrando aos demais o 

valor da cultura acadêmica. 

(C) revelar afinidade com o trabalho que realiza, com a 

iniciativa e o constante desejo de superação. 

(D) demonstrar segurança em si próprio, porque isso 

gera confiança e respeito por parte dos colegas. 

04) O termo transcrito que, no texto, pode ser 

substituído pelo indicado ao lado, sem prejuízo 

de significado, é 

 

(A) "umbilicalmente" (L.3) — intimamente. 

(B) "perfil" (L.8) — silhueta. 

(C) "impacto". (L.10) — crise. 

(D) "deslanchar" (L.17) — decrescer. 

 

05) No texto, 

 

(A) "enquanto" (L.15) sugere simultaneidade. 

(B) "claro" (L.6) denota determinação. 

(C) "Em outras palavras" (L.7/8) indica retificação. 

(D) "infelizmente" (L.13) exprime premonição. 

 

06) Os termos "enfim" (L.10) e "porém" (L.13) 

expressam, respectivamente, ideia de 

 

(A) síntese e condição. 

(B) conclusão e ressalva. 

(C) explicação e adição. 

(D) tempo e adversidade. 

 

07) A alternativa em que a reestruturação proposta 

para o termo transcrito mantém o seu 

significado no contexto é 

 

(A) "mudaram" (L.6) — teriam mudado. 

(B) "fica (...) arrumando" (L.17) — arrumará. 

(C) "reunir" (L.21) — tenha reunido. 

(D) "é formado" (L.11) — forma-se. 

 

08) A alternativa em que está devidamente 

indicada a relação estabelecida, no texto, pela 

preposição transcrita à esquerda é 

 

(A) "para" (L.1) — direção. 

(B) "Até" (L.2)   — limite. 

(C) "a" (L.11)    — proximidade. 

(D) "por" (L.17) — medida. 
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09) A oração "que (...) o mercado de trabalho é formado 
por três grandes grupos de funcionários." 
(L.11/12) possui o mesmo valor morfossintático 
que a indicada na alternativa: 

 
(A) "que o colega" (L.2). 
(B) "que fazem MBA" (L.7). 
(C) "que faz a diferença." (L.14). 
(D) "que provoquem impacto." (L.10). 
 
10) Sobre  a expressão transcrita, é verdadeiro o que se 

afirma na alternativa: 
 
(A) "de progredir" (L.4/5) modifica um nome. 
(B) "da educação formal' (L.5) modifica um advérbio. 
(C) "de desafios" (L.10) é paciente da ação verbal. 
(D) "de funcionários" (L.12) completa o sentido de um 

nome. 

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 
a expressão: 

 
(A) “por três grandes grupos de funcionários.” 

(L.12). 

(B) “o funcionário” (L.2) 

(C) “Esse” (L.14). 

(D) “humildade” (L.18). 

 
12) Possui o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“o”, em “o que” (L.12) a palavra na alternativa: 
 
(A) “o” em “o funcionário” (L.2.) 

(B) “outras” (L.7). 

(C) “quanto” (L.21). 

(D) “Esse” (L.14)

 

AS QUESTÕES 13 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Voltas para casa 
Ferreira Gullar 

 
 

1. Depois de um dia inteiro de trabalho 

2. voltas para casa, cansado. 

3. Já é noite em teu bairro e as mocinhas 

4. de calças compridas desceram para a porta 

5. após o jantar. 

6. Os namorados vão ao cinema. 

7. As empregadas surgem das entradas de serviço. 

8. Caminhas na calçada escura. 
 

9. Consumiste o dia numa sala fechada, 

10. lidando com papéis e números. 

11. Telefonaste, escreveste, 

12. irritações e simpatias surgiram e desapareceram 

13. no fluir dessas horas. E caminhas, 

14. agora, vazio, 

15. como se nada acontecera. 
 

16. De fato, nada te acontece, exceto 

17. talvez o estranho que te pisa o pé no elevador 

18. e se desculpa. 

19. Desde quando 

20. tua vida parou? Falas dos desastres, 

21. dos crimes, dos adultérios, 

22. mas são leituras de jornal. Fremes 

23. ao pensar em certo filme que viste: a vida, 

24. a vida é bela! 

25. A vida é bela 

26. mas não a tua. Não a de Pedro, 

27. de Antônio, de Jorge, de Júlio, 

28. de Lúcia, de Míriam, de Luísa... 

 

29. Às vezes pensas 

30. com nostalgia 

31. nos anos de guerra, 

32. o horizonte de pólvora, 

33. o cabrito. Mas a guerra 

34. agora é outra. Caminhas. 

 

35. Tua casa está ali. A janela 

36. acesa no terceiro andar. As crianças 

37. ainda não dormiram. 

38. Terá o mundo de ser para elas 

39. este logro? Não será 

40. teu dever mudá-lo? 

 

41. Apertas o botão da cigarra. 

42. Amanhã ainda não será outro dia. 

 
Visita ao site: http://www.blogsoestado.com, em 27 de 
junho de 2016. 

 
 
 
 

http://www.blogsoestado.com/
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13) Na primeira estrofe (v. 1-8), o sujeito poético 
 

(A) retrata a realidade distanciada do seu cotidiano. 

(B) apresenta a rotina da vida de um cidadão 

comum. 

(C) analisa, com otimismo, a sociedade 

contemporânea. 

(D) revela predileção por aspectos mórbidos do 

mundo real. 

 

14) As três últimas estrofes (v. 25-42) revelam 
 

(A) existência de hostilidade entre seres de uma 

mesma comunidade. 

(B) sentimento de solidariedade do sujeito poético 

com o comportamento do homem comum. 

(C) desejo de recuperar, através da memória, o 

tempo passado, apesar de suas adversidades. 

(D) predisposição do eu-poético para enxergar a 

necessidade de se promoverem mudanças no 

mundo. 

 

15) No texto, 
 

(A) “cansado” (v.2) é um modificador de “voltas” 

(v.2). 

(B) “de calças compridas” (v.4) completa o sentido 

de “mocinhas” (v.3). 

(C) “te” (v.17) tem valor possessivo. 

(D) “está ali” (v.35) é um predicado nominal. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Analise o quadro abaixo para responder a 

questão. 

 

NOME DO 

ALUNO 

Mariana Silva 

SÉRIE /ANO 2º  Ano A – Ensino Fundamental 

DATA 25 de maio de 2006 

 

DESCRIÇÃO 

DA 

SITUAÇÃO 

Foi agressiva com a colega que senta 

ao seu lado. Além de agredi-la 

verbalmente, disse que iria bater 

nela no recreio. 

 

 

 

 

HIPÓTESE 

Mariana está enfrentando um 

problema familiar grave. Sua mãe 

está doente e parece que seu estado 

de saúde piora a cada dia. 

O pai trabalha o dia todo e quando 

chega em casa ajuda Mariana nas 

tarefas domésticas. 

Outra hipótese é de que Mariana 

agrediu a menina que há tempos 

vinha implicando com ela. 

O motivo da implicância, segundo 

observações dos colegas, é que 

Mariana é ótima aluna e muito 

estimada pela professora. 

O QUE FAZER Verificar os reais motivos do fato e 

conversar com Mariana e os pais 

sobre como superar alguns 

problemas mais emergenciais. 

Conversar com a colega de Mariana e 

mostrar como está a sitação e como 

ela poderia também cooperar. 

 

FONTE: Adaptado de Maria Teresa & Albano Estrela. A 

técnica dos incidentes críticos no ensino. Coleção 

Temas Pedagógicos (LISBOA: ESTAMPA, 1978) p. 24. 

 

O quadro acima apresenta o registro de utilização 
de um instrumento de avaliação. De qual 
instrumento de avaliação? 
 
(A) Auto-avaliação 

(B) Observação 

(C) Portfólio 

(D) Diário de bordo 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÕES 16 A 20 
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17) No final dos anos 70 e início dos 80, 

constituíram-se as denominadas pedagogias 

progressistas que tiveram origem nos 

movimentos das décadas de 50 e inicio dos anos  

60, quando foram interrompidas pelo golpe 

militar de 1964. Essas pedagogias propõem uma 

educação crítica a serviço das transformações 

sociais, econômicas e políticas para superação 

das desigualdades existentes no interior da 

sociedade. 
 

São pedagogias progressistas: 
 

(A) Libertadora e Crítico Social dos Conteúdos 

(B) Libertária e Renovada Progressivista 

(C) Renovada Não- Diretiva e Libertadora 

(D) Tecnicista e Libertadora 

 

18) A exposição oral requer do professor um 

planejamento adequado à situação, bastante 

preparo do assunto e muita capacidade de 

comunicação, a fim de obter dos alunos atenção 

e participação produtiva. É um recurso muitas 

vezes insubstituível, pois as disciplinas teóricas, 

com raras exceções necessitam de exemplos, 

conceitos, princípios  que venham esclarecer e 

facilitar sua compreensão. Porém, deve-se 

considerar o seguinte quanto a utilização da 

exposição oral, EXCETO:  
 

(A) A excessiva duração de uma aula expositiva pode 

causar a perda das ideias essenciais e o 

consequente desinteresse dos ouvintes. 

(B) Numa aula expositiva, o principal sentido a ser 

utilizado pelo aluno é a visão; portanto, ocorre 

pequeno índice de aprendizagem. 

(C) O linguajar muito rebuscado do expositor e o 

vocabulário acima do nível dos alunos mais 

confundem do que esclarecem. 

(D) O ritmo da exposição, muito rápido ou muito 

lento, pode causar, respectivamente, irritação ou 

sonolência, o mesmo acontecendo com um tom 

de voz muito alto ou muito baixo. 

19) Analise os itens a seguir que caracterizam um 

procedimento de ensino individualizado. 
 

I – O aproveitamento dessa técnica de ensino se 

evidencia em curto prazo, proporciona ao 

educando satisfação em conferir, 

imediatamente, suas respostas, uma a uma, 

após estruturá-las. 

II – Foi idealizada por Skinner, em sua teoria do 

reforço: “Toda ação que produza satisfação 

tenderá a ser repetida e aprendida”. 
 

Os itens I e II caracterizam qual procedimento de 

ensino? 
 

(A) Estudo com Fichas 

(B) Estudo de Caso 

(C) Estudo Dirigido 

(D) Instrução  Programada 

 

20) O professor é uma das pessoas responsáveis 

pela organização do trabalho educativo no 

âmbito da sala de aula. Sua atuação se 

concretiza por meio de sua participação no 

delineamento, atualização e revisão do 

Projeto Político Pedagógico, bem como no 

planejamento de ensino, isto é, de sua ação 

didática propriamente dita. 
 

Expressa a descrição correta das etapas do ato de 

organizar a ação didática do professor: 

 

(A) Diagnóstico; execução; avaliação; 

replanejamento. 

(B) Diagnóstico; planejamento;  execução; 

avaliação; replanejamento. 

(C) Planejamento; execução; avaliação. 

(D) Diagnóstico; planejamento; execução; 

avaliação. 
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21) Concebe a ideia de que a escola tem por atividade 

preparar os alunos para as capacidades 

individuais. Entretanto, as estratégias didáticas 

não se relacionam com o cotidiano do aluno, 

porque a atividade pedagógica está centrada no 

professor. A que tendência pedagógica o texto se 

refere? 

 

(A) Tendência Liberal Conservadora 

(B) Tendência Liberal Renovada Progressivista 

(C) Tendência Liberal Renovada Não Diretiva 

(D) Tendência Liberal Tecnicista 

 

22) Assinale a alternativa INCORRETA com relação à 

descrição das tendências pedagógicas 

 

(A) Tendência Progressista Libertadora - O 

conhecimento que o educando transfere 

representa um processo de compreensão, reflexão 

e crítica. É também conhecida como a Pedagogia de 

Paulo Freire, que vincula a Educação à luta e 

organização de classe do oprimido. 

(B) Tendência Progressista Libertária - O saber é 

sistematizado e só tem relevância se for possível 

seu uso prático. A ênfase na aprendizagem é 

informal. 

(C) Tendência Progressista dos Conteúdos O papel da 

escola está na formação de atitudes do aluno. 

Aprender é modificar suas próprias percepções. 

Trata-se de um ensino centrado no aluno, sendo o 

professor apenas um facilitado. 

(D) Na Pedagogia Tradicional - A Educação é vista 

como direito de todos e dever do Estado, e o 

indivíduo marginalizado é associado à ignorância. 

A escola, como recurso, dissemina a instrução. 

 

 
 

 

23) Segundo Libâneo (1992), a análise do ato 

didático destaca uma relação dinâmica entre 

três elementos: professor, aluno, conteúdo. 

Esses elementos são constituídos a partir das 

ações que definem as categorias da Didática que 

formam o seu conteúdo. Todas as afirmações 

sobre os conteúdos escolares estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) À seleção e organização dos conteúdos, 

decorrentes de exigências culturais estão 

ligadas aos objetivos que expressam a dimensão 

de intencionalidade da ação docente. 

(B) Deve ser a instituição a determinar, selecionar e 

organizar os conteúdos escolares do seu ensino, 

segundo critérios e gerais para esse fim.  

(C) Para tanto, é necessária atenção para que não 

haja distância entre o conteúdo programático e 

a realidade vivenciada pelos alunos.  

(D) Para a escolha dos conteúdos o professor deve 

estabelecer alguns critérios como validade, 

flexibilidade, significação elaboração pessoal e 

utilidade de conteúdo. 

 

24) O Projeto Político-Pedagógico é um processo 

permanente de reflexão e discussão dos 

problemas da escola, na busca de alternativas 

viáveis à efetivação de sua intencionalidade, 

que é constitutiva. Nesse sentido, apontam-se 

abaixo alguns elementos básicos para gestar 

uma nova organização do trabalho pedagógico, 

EXCETO: 
 

(A) As condições financeiras e materiais 

(B) A estrutura organizacional, a avaliação. 

(C) O currículo, o tempo escolar. 

(D) O processo de decisão, as relações de trabalho. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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25) Os importantes avanços produzidos pela 

democratização da sociedade, em muito 

alavancada pelos movimentos de direitos 

humanos, apontam a emergência da construção de 

espaços sociais menos excludentes e de 

alternativas para o convívio na diversidade. Analise 

as afirmações abaixo sobre a educação inclusiva: 

 

I. Na busca desta perspectiva se evidenciam 
inúmeros esforços teóricos, técnicos, políticos, 
operacionais, para a construção de uma educação 
inclusiva que dê conta da amplitude das 
transformações que um processo como este 
implica. 

II. Uma política efetivamente inclusiva deve ocupar-
se com a desinstitucionalização da exclusão, seja 
ela no espaço da escola ou em outras estruturas 
sociais. 

III. A implementação de políticas inclusivas que 
pretendam ser efetivas e duradouras devem incidir 
sobre a rede de relações que se materializam 
através das instituições já que as práticas 
discriminatórias que elas produzem extrapolam, 
em muito, os muros e regulamentos dos territórios 
organizacionais que as evidenciam. 

IV. A constituição de uma equipe interdisciplinar, que 
permita pensar o trabalho educativo desde os 
diversos campos do conhecimento, é fundamental 
para compor uma prática inclusiva junto ao 
professor. 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

26) É importante que se defina instrumentos 

específicos para avaliação nas classes de educação 

infantil, considerando as singularidades e 

diferenças de cada proposta institucional e 

pedagógica da qual a criança participa. As 

sugestões de instrumentos de avaliação que o 

professor pode escolher de acordo com o buscando 

atender as peculiaridades e objetivos propostos 

são eles: EXCETO 
 

(A) Dossiê 

(B) Provas 

(C) Portfólio 

(D) Atividades escritas 

27) A prática pedagógica se orienta para alcançar 
determinados objetivos, por meio de uma ação 
intencional e sistemática. Daí a importância dos 
objetivos educacionais, pois o caráter 
pedagógico da prática está em explicitar fins e 
meios que orientem tarefas da escola e do 
professor para aquela direção. Então, para sua 
formulação, os objetivos educacionais possuem 
referências fundamentais listados abaixo: 
EXCETO. 
 

(A) Os valores e ideais proclamados na legislação 
educacional. 

(B) Os conteúdos básicos das ciências. 
(C) As necessidades e expectativas de formação 

cultural exigida pela população majoritária da 
sociedade. 

(D) Essas referências devem estar sempre 
relacionadas ao ambiente fora da escola, porque 
a elaboração dos objetivos é apenas uma 
exigência que não pressupõe, da parte do 
professor, uma avaliação crítica das referências 
que utiliza. 
 

28) Para que o processo de ensino-aprendizagem 
aconteça, é importante que o professor 
estabeleça os objetivos gerais, que expressem 
propósitos mais amplos acerca do ensino; e os 
objetivos específicos, que determinem 
exigências e resultados esperados da atividade 
dos alunos. O professor deve estabelecer um 
vínculo entre os objetivos específicos aos 
objetivos gerais na prática pedagógica em que 
serão empregados, tais como: 
 

I. Especificar conhecimentos, habilidades, 
capacidades que sejam fundamentais para 
serem assimiladas e aplicadas em situações 
futuras, na escola e na vida prática. 

II. Expressar os objetivos com clareza, de modo 
que sejam compreensíveis aos alunos e 
permitam, assim, que estes introjetem os 
objetivos de ensino como objetivos seus. 

III. Dosar o grau de dificuldades, de modo que 
expressem desafios e questões estimulantes 
para a resolução de problemas. 

IV. Formular os objetivos como resultados a 
atingir, facilitando o processo de avaliação 
diagnóstica, formativa e somativa. Além de 
indicar o resultado dos trabalhos aos alunos, 
para que possam compreender o que 
realizaram. 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 
que: 
 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 
(B) Apenas I, II e III estão corretas 
(C) Apenas II, III e IV estão corretas 
(D) Apenas I, III e IV estão corretas 
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29) Segundo Libâneo (1992), alguns objetivos 

educacionais gerais podem auxiliar os professores 

na seleção de objetivos específicos e conteúdo de 

ensino como exemplo pode citar todos abaixo, 

EXCETO: 

 

(A) Situar a educação escolar no conjunto das lutas 

pela democratização da sociedade, além de 

garantir a todos os estudantes, sem nenhuma 

discriminação, uma sólida preparação cultural e 

científica, através do ensino das matérias. 

(B) Formar nos alunos apenas capacidades receptivas 

em relação às matérias de ensino e à aplicação dos 

conhecimentos e habilidade em tarefas teóricas. 

(C) Atender à função educativa do ensino, ou seja, a 

formação de convicções para a vida coletiva. O 

trabalho do professor deve estar voltado para a 

formação de qualidades humanas, modos de agir 

em relação ao trabalho, ao estudo, à natureza, em 

concordância com princípios éticos. 

(D) Instituição de processos participativos, 

envolvendo todas as pessoas que, direta ou 

indiretamente, se relacionam com a escola: diretor, 

coordenador de ensino, professores, funcionários, 

alunos, pais. 

 

30)  Libâneo (1992) nos apresenta que os conteúdos de 

ensino se compõem de quatro elementos: 

 

I. Conhecimentos sistematizados; 

II. Habilidades; 

III. Hábitos; 

IV. Atitudes e convicções. 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretos 

(B) Apenas I, III e IV estão corretos 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) I, II, III e IV estão corretos. 

31) O Planejamento é uma antecipação mental de 

uma ação que será realizada. O Planejamento 

Escolar exerce várias funções. De acordo com 

Libâneo (1992, p. 223) são elas: EXCETO. 

 

(A) Explicitar princípios, diretrizes e 

procedimentos do trabalho docente além de 

assegurar a unidade e coerência do trabalho 

docente, atualizar o conteúdo do plano sempre 

que é revisto e facilitar a preparação das aulas. 

(B) Expressar os vínculos entre o posicionamento 

filosófico, político-pedagógico e profissional e 

as ações efetivas que o professor irá realizar na 

sala de aula; 

(C) Assegurar a institucionalização, verbalização e 

individualização do trabalho docente; 

(D) Prever objetivos, conteúdos e métodos, a partir 

da consideração das exigências postas pela 

realidade social, no âmbito de preparo e das 

condições socioculturais e individuais dos 

alunos. 

 

32) Para a teoria da aprendizagem denominada de 

associacionistas comportamentalistas, do 

condicionamento, estímulo resposta todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) Alunos: passivos, à mercê das contingências do 

ambiente e dos agentes controladores; 

(B) Conteúdos: visa objetivo e habilidades que 

levam à competência técnica; 

(C) Professor: é o mediador e orientador de 

contingências. Sua função é desenvolver uma 

aprendizagem em que os alunos pensem e 

critiquem em um contexto interacionista 

(D) Metodologia: individualização do ensino 

(ensino dirigido, instrução programada, etc.) e 

Avaliação: classificatória, valoriza aspectos 

mensuráveis e observáveis. 

 

33) Qual o principal nome da teoria da 

aprendizagem Genético-Cognitiva? 
 

(A) Whertheimer 

(B) Maslow 

(C) Piaget 

(D) Roger 
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34) Através de seu principal representante a teoria da 

aprendizagem Genético-Cognitiva deixou as 

seguintes contribuições: 

 

(A) Epistemologia Genética: estudo dos mecanismos 

de formação do conhecimento lógico, tais como as 

noções de tempo, espaço, objeto, causalidade, etc.; 

da gênese e evolução do conhecimento. 

(B) Inteligência: adaptação a situações novas. Dá-se em 

etapas ou estágios sucessivos, com complexidades 

crescentes, encadeadas umas às outras. 

(C) Construtivismo - analisam a conduta como 

totalidade organizada. A compreensão parcelada e 

fracionária da realidade deforma e distorce a 

significação do conjunto. 

(D) Estágios do Desenvolvimento Genético-Cognitivo: 

patamares de desenvolvimento que se dá pela 

sucessão (organização de ações e pensamentos, 

característico de cada fase do desenvolvimento do 

indivíduo). 

 

35) De acordo com os Estágios do Desenvolvimento 

Genético-Cognitivo: Que período está descrito 

abaixo? 

 

 

 

 

 

 

(A) Pré-operatório 

(B) Período Operatório Concreto 

(C) Sensório Motor 

(D) Período Operatório Lógico Formal ou Abstrato 

 

36) Como é um processo dinâmico e contínuo teoria da 

aprendizagem Genético-Cognitiva no qual a 

estrutura hereditária do organismo interage com o 

meio externo de modo a reconstituir-se? 

 

(A) Organização 

(B) Adaptação 

(C) Acomodação 

(D) Assimilação 

 

37) De acordo com a Lei 8.089/90 (ECA) a criança e 

o adolescente têm direito à educação, visando 

ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 

todos os direitos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

(B) Direito de ser respeitado por seus educadores; 

(C) Direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares 

superiores; 

(D) Direito de organização e participação em 

entidades estudantis além de acesso a escola 

pública e gratuita na escolha de sua preferência. 

 

38) De acordo com a Lei 8.089/9º todas as 

afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) É proibido qualquer trabalho a menores de 

quatorze anos de idade, salvo na condição de 

aprendiz.  

(B) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 

anos, são assegurados os direitos trabalhistas e 

previdenciários. 

(C) Ao adolescente até doze anos de idade é 

assegurada bolsa de aprendizagem 

(D) Ao adolescente portador de deficiência é 

assegurado trabalho protegido. 

 

39) Qual o tema transversal que tem como objetivo 

transmitir informações e problematizar 

questões relacionadas à sexualidade, incluindo 

posturas, crenças, tabus e valores a ela 

associado. 

 

(A) Pluralidade Cultural 

(B) Saúde 

(C) Orientação Sexual 

(D) Ética 

 

A ausência da função semiótica é a principal 

característica deste período. A inteligência trabalha 

através das percepções (simbólico) e das ações (motor) 

através dos deslocamentos do próprio corpo. 
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40) Coloque (V) verdadeiro ou (F) falso para as 

afirmações abaixo, a seguir assinale a alternativa 

com a sequência correta de cima para baixo: 

 

(  )Letramento permite a dimensão individual do 

domínio de ler e escrever e sua dimensão cultural, 

com um conjunto de atividades sociais que 

envolvem a língua escrita.  

(   )Letramento vai além de apenas alfabetizar, trata-se 

de aprender a ler e escrever juntamente com o 

cultivo das atividades de leitura, escrita e a prática 

dessas habilidades em atividades significativas 

para a formação cultural, científica e ideológica do 

aluno. 

(    )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 em suas variações. 

(   )Alfabetização envolve também o desenvolvimento de 

novas formas de compreensão e uso da linguagem 

de uma maneira geral. 

 

(A) V – V – V – V – V  

(B) V – F – V – F – V  

(C) V – V – F – V – F  

(D) V – F – F – V – V  

 

 




