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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 

POLIVALENTE   

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 
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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) A aprendizagem interage com o desenvolvimento, 

produzindo uma abertura nas zonas de 

desenvolvimento proximal (distância entre aquilo 

que a criança é capaz de fazer por si própria) e o 

que ela é capaz de faze com a intervenção de um 

adulto. A que teoria da aprendizagem o texto se 

refere? 

 

(A) Genético-Dialética 

(B) Genético-Dialética Francesa 

(C) Aprendizagem Significativa 

(D) Genético-Cognitiva 

 

22) Piaget estudou o desenvolvimento humano e 

relacionou-o à aprendizagem, utilizando-se das 

Estruturas Cognitivas (regulam a influência do 

meio, que são resultados de processos genéticos). 

Assim com relação aos Estágios do 

Desenvolvimento Genético-Cognitivo 

especificamente ao Pré-operatório ou Simbólico ou 

Indutivo, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) Etapa intuitiva e de aprendizagem instrumental 

básica. Neste período surge a função semiótica que 

permite o surgimento da linguagem, do desenho, 

da imitação, da dramatização, etc. 

(B) Processo de transformar o pensamento simbólico e 

intuitivo em pensamento operatório 

(C) Cria imagens mentais na ausência do objeto ou da 

ação, é o período da fantasia, do faz de conta, com a 

capacidade de formar imagens mentais na ausência 

do objeto ou da ação. 

(D) Indivíduo “dá a alma” (animismo) aos objetos e a 

linguagem está em nível de monólogo coletivo, 

todos falam ao mesmo tempo. 

 

23) De acordo com a teoria da aprendizagem Genético-

Cognitivo como se chama o processo de integração 

de novos conhecimentos em estruturas já 

existentes? 
 

(A) Adaptação 

(B) Acomodação 

(C) Assimilação 

(D) Organização 

 

 

 

24) A teoria da aprendizagem Genético-Dialética 

tem como principais autores todos abaixo, 

EXCETO. 
 

(A) Vygotsky 

(B) Rubinstein 

(C) Leontiev 

(D) Merani 

 

25) Analise os conceitos abaixo segundo Vygotsky e 
a teoria da aprendizagem Genético-Dialética: 
 

I. É por meio da linguagem que as funções mentais 
superiores são socialmente formados e 
culturalmente transmitidos, portanto, 
sociedades e culturas diferentes produzem 
estruturas diferenciadas. 

II. Função mental: pensamento, memória, 
percepção e atenção. 

III. A interação social e o instrumento linguístico 
são decisivos para o desenvolvimento. 

IV. A aprendizagem interage com o 
desenvolvimento, produzindo uma abertura 
nas zonas de desenvolvimento proximal 
(distância entre aquilo que a criança é capaz de 
fazer por si própria) e o que ela é capaz de faze 
com a intervenção de um adulto. 
 

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) A reflexão sobre as diversas faces das condutas 

humanas deve fazer parte dos objetivos maiores 

da escola comprometida com a formação para a 

cidadania. Partindo dessa perspectiva, este 

tema traz a proposta de que a escola realize um 

trabalho que possibilite o desenvolvimento da 

autonomia moral, condição para a sua reflexão. 

Sobre qual tema transversal este texto está se 

referindo? 
 

(A) Ética 

(B) Pluralidade Cultural 

(C) Orientação Sexual 

(D) Meio Ambiente 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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27) A proposta de transversalidade pode acarretar 

algumas discussões do ponto de vista conceitual, 

como, por exemplo, a da sua relação com a 

concepção de interdisciplinaridade, bastante 

difundida no campo da pedagogia. Sobre esse 

assunto todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Transversalidade e interdisciplinaridade — se 

fundamentam na crítica de uma concepção de 

conhecimento que toma a realidade como um 

conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de 

conhecer isento e distanciado. 

(B) Transversalidade e interdisciplinaridade apontam 

à complexidade do real e a necessidade de se 

considerar a teia de relações entre os seus 

diferentes e contraditórios aspectos. 

(C) Transversalidade e interdisciplinaridade não se 

diferem uma da outra, uma vez que a 

interdisciplinaridade se refere a uma abordagem 

epistemológica dos objetos de conhecimento, 

enquanto a transversalidade diz respeito 

principalmente à dimensão da didática. 

(D) A interdisciplinaridade questiona a segmentação 

entre os diferentes campos de conhecimento 

produzidos por uma abordagem que não leva em 

conta a inter-relação e a influência entre eles, 

questiona a visão compartimentada (disciplinar) 

da realidade sobre a qual a escola, tal como é 

conhecida, historicamente se constituiu.  

 

28) No tema transversal ética foram eleitos como eixos 

do trabalho quatro blocos de conteúdo os mesmos 

são valores referenciados no princípio da 

dignidade do ser humano, um dos fundamentos da 

Constituição brasileira. Os blocos dos conteúdos 

são: 
 

I. Respeito Mútuo 

II. Justiça 

III. Diálogo 

IV. Solidariedade 

 

Após análise dos itens acima podemos conclui que: 
 

(A) I, II, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas I, II e III estão corretos 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) Apenas I, III e IV estão corretos 

29) De acordo com a LDB (Lei 9.394/96) os 
docentes incumbir-se-ão de: EXCETO: 
 

(A) Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 

(B) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 
a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

(C) Instituir a aprendizagem dos alunos e 
estabelecer estratégias de recuperação para os 
alunos de maior rendimento; 

(D) Ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional 
além de colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 
 

30) O Projeto Pedagógico não começa de uma só 
vez, e não nasce pronto. Não é obra exclusiva do 
diretor, ou do professor coordenador, mas sim 
de um grupo que engloba, no início, 
coordenação, direção e corpo docente. Com o 
tempo, incluirá todo o coletivo escolar. Assim 
um projeto político-pedagógico da escola apoia-
se em vários aspectos, EXCETO: 
 

(A) No desenvolvimento de uma consciência crítica. 
(B) No autoritarismo e na irreversibilidade social e 

institucional. 
(C) No envolvimento das pessoas: a comunidade 

interna e externa à escola. 
(D) Na autonomia, responsabilidade e criatividade 

como processo e como produto. 
 

31) O Projeto Pedagógico é a intenção de a escola e 
seus profissionais realizarem um trabalho de 
qualidade. Ele deve ter como resultado a 
elaboração de um produto final dentro ou fora 
da escola e possuir objetivos de trabalho 
compartilhados por todo o grupo. Considerando 
o papel do professor e do aluno no projeto de 
trabalho, todas as afirmações abaixo estão 
corretas, EXCETO. 
 
 

(A) O professor tem o papel de coordenar o 
trabalho, devendo sua participação ser direta 
e, ao mesmo tempo, flexível. 

(B) Os alunos são coparticipantes no 
planejamento e na definição do trabalho que 
será realizado. 

(C) A elaboração de questões mais complexas, que 
permitam que os alunos reflitam e busquem 
soluções é função exclusiva do professor. 

(D) A avaliação deve ser feita ao longo do 
processo, cabendo realizar no fim, um balanço 
sobre todas as etapas percorridas e os 
resultados alcançados. 
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32) Na construção do Projeto Pedagógico, a escola deve 

levar em consideração: EXCETO. 

 

(A)  As práticas e necessidades da comunidade escolar. 

(B) As diretrizes nacionais. 

(C) As aptidões profissionais dos integrantes da escola. 

(D) Regulamentos e orientações curriculares e 

metodológicas do seu sistema. 

 

33) Sobre qual teoria da aprendizagem o texto abaixo 

se refere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Aprendizagem Significativa 

(B) Genética Dialética – Francesa 

(C) Genética – Dialética 

(D) Aprendizagem Construtivista 

 

34) De acordo com a LDB (Lei 9.394/96), a verificação 

do rendimento escolar observará os seguintes 

critérios: EXCETO. 

 

(A) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais; 

(B) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos 

com atraso escolar e de avanço nos cursos e nas 

séries mediante verificação do aprendizado; 

(C) Aproveitamento de estudos inconclusivos em 

outras esferas e instituições que tenha frequentado 

sendo, no entanto na mesma modalidade de ensino. 

(D) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 

preferência paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus 

regimentos; 

35) Para que o ensino-aprendizagem da Matemática 

se torne dinâmico e interessante ao aluno, 

despertando um interesse pelo estudo, 

proporcionando uma interação com o professor 

e seus colegas na busca do melhor 

entendimento e compreensão dos princípios 

matemáticos, o professor deve adotar novas 

metodologias. Estas que podem ser usadas na 

busca de um melhor modelo de ensino-

aprendizagem da Matemática como:  

 

I. Aulas expositivas e demonstrativas, buscando 

sempre relacionar a Matemática ao cotidiano.  

II. Utilizar o computador: programas de 

construção de gráficos, construção de figuras 

Geométricas. 

III.  A Internet é um canal muito importante, pois 

através de pesquisas acompanhadas pelo 

professor o aluno pode saber mais sobre a 

história da Matemática e dos números, 

curiosidades, jogos, desafios e etc.  

IV. Trabalhar com jogos que despertem o raciocínio 

lógico além de realizar olimpíadas internas de 

matemática.  

 

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. 

 

36) A utilização de algumas metodologias 

educacionais no ensino, destacando-se o 

ensino de ciências cuja fundamentação em 

pesquisa, que partam da ação em sala de aula, 

e possam promover uma real aprendizagem 

significativa de acordo com a realidade 

contextual de cada escola, demonstra-se 

altamente útil para promoção de um ensino de 

qualidade nesse sentido o professor de 

Ciências pode trabalhar com: EXCETO. 

 

(A) Mapas conceituais 

(B) Noções de alfabetização científica 

(C) Leitura individual de debates científicos  

(D) Situações-problema,  

Aprendizagem compreende aspectos 
lógicos e psicológicos 

Lógicos: - coerência na estrutura do 
conteúdo; sequência lógica nos processos e 
consequências nas relações entre seus 
componentes. 

Psicológicos: conteúdos compreensíveis 
desde a estrutura cognitiva que o sujeito que 
aprende possui. 
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37) O papel da escola se modificou ao longo dos anos 

acompanhando os avanços e necessidades da 

sociedade, mudanças essas que foram 

significativas para o país, principalmente no que 

diz respeito ao funcionamento e acesso à 

população brasileira ao ensino público. Mesmo 

com essas mudanças qual é a função social da 

escola? 

 

(A) Transmitir principalmente os valores morais e 

políticos que fundam a vida de uma sociedade livre, 

democrática e participativa. 

(B) Formar o cidadão, uma vez que recebe crianças e 

jovens por certo número de horas, todos os dias, 

tornando-se, com isso, a instituição responsável 

pela formação da cidadania. 

(C) Garantir a aprendizagem de certas habilidades e 

conteúdos que são necessários para a vida em 

sociedade, contribuindo no processo de inserção 

social das novas gerações. 

(D)  Ensinar a ler, a escrever e a contar, garantindo 

competência técnica para a inserção do indivíduo 

no mercado de trabalho. 

 

38) Qual tendência está caracterizada no texto abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) Tendência Liberal Renovadora Progressiva 

(B) Tendência Liberal Renovadora não-diretiva  

(C) Tendência Progressista Libertadora 

(D) Tendência Progressista Libertária 

39) De acordo com a Lei 8.069/90. Ao adolescente 

empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica, assistido em 

entidade governamental ou não governamental, 

é vedado trabalho: 

 

I. Noturno, realizado entre as dezoito horas de um 

dia e às três horas do dia seguinte; 

II. Perigoso, insalubre ou penoso; 

III. Realizado em locais prejudiciais à sua a 

formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social; 

IV. Realizado em horários e locais que não o 

permitam a frequência à escola.  

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, II e IV estão corretas 

 

40) Os princípios, nos quais se baseia o Projeto 

Político Pedagógico, são:  

 

I. Garantia do acesso e permanência, com sucesso, 

do aluno na escola;  

II. Gestão democrática e autonomia 

III. Valorização dos profissionais da educação e 

integração escola/família/comunidade;  

IV. Qualidade do ensino e organização e integração 

curricular. 

 

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. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Papel da escola A escola deve adequar às 

necessidades individuais ao meio social 

 Conteúdos - Os conteúdos são estabelecidos a 

partir das experiências vividas pelos alunos frente 

às situações problemas 

 Métodos-Por meio de experiências, pesquisas e 

método de solução de problemas. 

 Professor X aluno - O professor é auxiliador no 

desenvolvimento livre da criança 

 Aprendizagem - É baseada na motivação e na 

estimulação de problemas. 

 Manifestação de – Montessori, Decroly, Dewey, 

Piaget, Lauro de Oliveira Lima. 

 




