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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:  

 

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, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- 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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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Em qualquer lugar do mundo, todas as crianças brincam de faz de conta, embora não da mesma 

maneira. A expressividade dessa linguagem não é resultado de um desenvolvimento natural, mas 

sim fruto do seu desenvolvimento sociocultural. Isso que dizer que: 

I. Brincar é algo que se aprende socialmente. 

II. Brincar permite contato com a cultura. 

III. Brincar é perda de tempo. 

IV. Por meio do professor e dos recursos que ela apresenta, faz avançar significativamente a 

qualidade da brincadeira. 

V. Brincar deve manter seu foco nos objetivos e contar sempre com o direcionamento do professor. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente I e III. 

B) Somente IV e V. 

C) Somente I, III e V. 

D) Somente I, II e IV. 

 

22. Contrariando autores de sua época, Vygotsky (2002) afirmava que a principal característica do 

jogo infantil não era o prazer e sim: 

A) A possibilidade de viver uma situação imaginária. 

B) A necessidade de jogar isoladamente. 

C) O processo de alfabetização e letramento. 

D) O encontro com o desconhecido-conhecido. 

 

23. Para Piaget, os humanos passam por quatro fases de desenvolvimento de sua inteligência:  

I. Sensório motor, intuitivo ou simbólico (também conhecido como pré-operatório). 

II. Operações concretas ou operatório-concreto. 

III. Adaptação e inteligência lógica. 

IV. Operações formais ou lógico formal. 

V. Operações formais linguísticas. 
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Assinale a alternativa correta: 

A) I, III e IV. 

B) III, IV e V. 

C) I, II e IV. 

D) Todas estão corretas. 

 

24. Segundo Piaget, a aprendizagem é um processo de construção de estruturas cognitivas que vão 

evoluindo de acordo com o desenvolvimento físico da espécie humana. Esse processo ocorre por 

etapas ou fases, que são invariáveis para o conjunto da humanidade. Isso, em Biologia, é conhecido 

como: 

A) Invariante funcional. 

B) Cápsula lunar. 

C) Variante técnica plural. 

D) Variável justificada. 

 

25. Confirmando a importância do meio sócio-histórico na formação da criança, Vygotsky afirmou 

que as funções mentais superiores são internalizadas a partir de dois níveis: interpsicológico e o 

intrapsicológico. Isso que dizer que: 

I. O primeiro tem a ver com as práticas humanas inerentes a estrutura biológica da criança, sendo, 

portanto, produzidas individualmente. 

II. A partir das interações sujeito-grupo social, mediada por membros menos experientes, a criança 

subdivide o uso específico das funções cognitivas, sendo este um momento coletivo. 

III. O primeiro tem a ver com as práticas humanas inerentes ao contexto cultural da criança, sendo, 

portanto, produzidas coletivamente. 

IV. A partir das interações sujeito-grupo social, mediada por membros mais experientes, a criança 

particulariza o uso específico das funções psicológicas superiores, sendo este um momento 

individual. 

Assinale a alternativa correta: 

A) II e III. 

B) III e IV. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 
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26. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, aponta para três grandes eixos 

diretamente relacionados a construção do projeto político pedagógico, sendo eles:  

A) Flexibilidade, avaliação e liberdade. 

B) Justaposição, avaliação e currículo. 

C) Valorização, inclusão e rotinização. 

D) Clareza, verdade e linguagens. 

 

27. Segundo o modelo evolutivo-dialético de Wallon, o desenvolvimento acontece a partir de 

alternância funcional, predominando ora a motricidade, ora a emoção ou a cognição. Segundo este 

importante pensador, quais seriam os estágios de desenvolvimento infantil? 

I. Estágio impulsivo-emocional. 

II. Estágio sensório-motor e projetivo. 

III. Estágio cognitivo. 

IV. Estágio do pesonalismo. 

V. Estágio categorial. 

VI. Estágio simbólico. 

Assinale a alternativa correta: 

A) III, IV, V, VI. 

B) I, II, III, VI. 

C) I, III, IV, V. 

D) I, II, IV, V. 

 

28. Piaget, Vygotsky e Wallon, importantes autores interacionistas, contribuem para educação 

apresentando seus fundamentos, concepções e desdobramentos para a prática educativa. Nesta 

direção podemos dizer que: 

I. Piaget teve como ponto de partida as Ciências Naturais e que suas pesquisas se destinaram à 

descoberta (gênese) da inteligência e da cognição, dando origem ao construtivismo. 

II. Vygotsky partiu do materialismo Histórico Dialético e se preocupou com a influência do aspecto 

social na formação das funções psicológicas superiores, dando origem ao sociointeracionismo. 

III. Wallon levou em conta o movimento eminentemente quantitativo no processo de ensino 

aprendizagem, em que professores e alunos interagem como seres fragmentados, dinâmicos e 

dimensionais.  
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IV. Henri Wallon partiu do Materialismo Dialético e sua preocupação foi determinar a influência 

das emoções na formação da pessoa completa e na origem da cognição, sugerindo a criação de uma 

pedagogia da afetividade.  

V. Vygotsky partiu do materialismo sociológico e se preocupou com a influência do aspecto 

biológico na formação das funções psicológicas superiores, dando origem ao sócio-construtivismo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III. 

B) I, II, IV. 

C) II, III, IV. 

D) III, IV, V. 

 

29. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996, no Art. 31, a Educação 

Infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013):          

I. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental.          

II. Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 

(duzentos) dias de trabalho educacional.  

III. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) 

horas para a jornada integral.  

IV. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 

60% (sessenta por cento) do total de horas. 

V. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança.   

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II, IV. 

B) II, III, V. 

C) I, IV, V. 

D) Todas estão corretas. 

 

30. Segundo a Constituição Federal de 1988, Art. 214, a Lei estabelecerá o Plano Nacional de 

Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à: 

 I. Erradicação do analfabetismo. 
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II. Acesso gratuito na Educação Infantil. 

III. Universalização do atendimento escolar. 

IV. Alfabetização a partir dos 06 anos. 

V. Melhoria da qualidade do ensino. 

VI. Formação para o trabalho. 

VII. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, III, V, VI, VII. 

B) I, II, III, IV, VII. 

C) II, III, V, VI, VII. 

D) Todas estão corretas. 

 

31.  Qual a Lei que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE, com vigência por 10 (dez) anos, a 

contar da publicação desta Lei, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição 

Federal.  

A) Lei nº 12.006, de 24 de novembro de 2015. 

B) Lei nº 13.008, de 20 de dezembro de 2014.  

C) Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 

D) Lei nº 12.265, de 12 de dezembro de 2016. 

 

32. A ECA, conforme o próprio nome demonstra, é um estatuto ou codificação que trata do 

universo mais específico vinculado ao tratamento social e legal que deve ser oferecido às crianças e 

adolescentes de nosso país, dentro de um espírito de maior proteção e cidadania decorrentes da 

própria Constituição promulgada em 1988. O ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente, sendo fruto da: 

A) Lei n 13.005, de 25 de junho de 2014. 

B) Lei nº 11.590, de 20 de agosto de 2017. 

C) Lei nº 9.394, de 17 de setembro de 1990.   

D) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.  

 

33. O Programa Mais Educação aprovado pelo decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, afirma 

que tem como finalidade: 

A) Qualificar aprendizagem, por meio de ciclos de alfabetização, formação de professores e oferta 

de ensino fundamental em período parcial. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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B) Contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de 

crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica 

em tempo integral. 

C) Colaborar com o processo de qualificação dos seres humanos, dando ênfase ao ensino 

fundamental, oferecendo recuperação paralela, exames finais e acesso a oficinas de aprendizagem, 

no contra turno escolar. 

D) Contribuir para melhoria da aprendizagem no período normal de aula, otimizando o corpo 

docente, materiais didáticos e espaços escolares. 

 

34. Leia com atenção e responda: “As crianças hoje passam horas de seu dia assistindo à televisão, 

jogando no computador e conversando nas salas de bate papo. Ao fazê-lo, processam quantidades 

enormes de informação por meio de uma grande variedade de tecnologias e meios. Elas se 

comunicam com amigos e outras pessoas de forma muito mais intensa do que as gerações 

anteriores, usando a televisão, o MSN, os telefones celulares, os iPods, os blogs, os Wikis, as salas 

de bate-papo, a internet, os jogos e outras plataformas de comunicação, utilizando tais recursos e 

plataformas em redes técnicas globais, tendo o mundo como quadro de referência.” (VEEN, W; 

WRAKKING, B. 2011).  Com base no texto, julgue os itens a seguir:  

I. A organização dos conteúdos e as metodologias de ensino tornam-se pouco relevantes com a 

inserção da tecnologia na sala de aula, uma vez que fazem parte da rotina das crianças. 

II. Crianças desenvolveram habilidades como a capacidade de busca por informações, muito maior 

que gerações anteriores. 

III. As tecnologias de informação e comunicação – TICS, como o computador e a Internet, não 

condizem com os princípios educativos a serem trabalhados na Educação Infantil. 

IV. As tecnologias permitem que as crianças desenvolvam habilidades de comunicação e conheçam 

o mundo.  

Estão corretas as alternativas:  

A) II e III. 

B) I e II. 

C) II e IV.  

D) Todos os itens estão corretos.  
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35. Sistemas exclusivos que combinam textos, gráficos, imagens e cores em um computador, 

permitindo o contato com as diversas matérias, de forma interativa e envolvente, além de propiciar 

o desenvolvimento natural das habilidades intelectuais e técnicas dos alunos:  

A) Hardware educacional. 

B) Software educacional. 

C) Sistema operacional. 

D) Software livre. 

 

36. Segundo Libâneo (1994) a pedagogia critico social dos conteúdos atribui grande importância à 

didática, cujo objeto de estudo é o processo de ensino nas suas  relações e ligações com a 

aprendizagem. As ações de ensinar e aprender formam uma unidade, mas cada uma tem sua 

especificidade. A didática tem como objetivo:  

A) A direção do processo de ensinar, tendo em vista finalidades sócio políticas e pedagógicas e as 

ações e meios formativos; tal direção, entretanto, converge para promover a auto-atividade do 

alunos, a aprendizagem. 

B) A indicação rotineira de organização pedagógica, com etapas pré estabelecidas e já elencadas 

pelo currículo escolar. 

C) A organização do currículo oculto, inclusão de componentes da Base Nacional Comum e 

organização do Plano de Cargos e Salários da Educação Infantil. 

D) A indicação do processo de ensino aprendizagem, composição de conselhos escolares e de 

classe, avaliação institucional e organização do estatuto do Magistério e plano de aulas; fomento a 

gestão escolar. 

 

37. O ensino é um meio fundamental do progresso intelectual dos alunos. As crianças vão à escola 

para dominarem conhecimentos e habilidades e desenvolverem operações mentais, tendo em vista a 

preparação para vida social e para o trabalho. A escola pública pode oferecer muitos benefícios às 

crianças – merenda, recreação, relacionamento social entre elas, assistência à saúde etc. Mas o 

benefício da sua responsabilidade direta é o ensino, pelo qual se democratiza o saber e se 

desenvolvem as forças intelectuais. Libâneo (1994), afirma que o ensino tem como função: 

I. Organizar os conteúdos para sua transmissão, de forma que os alunos possam ter uma relação 

subjetiva com eles;  

II. Ajudar os alunos a conhecerem as suas possibilidades de aprender, orientar suas dificuldades, 

indicar métodos de estudo e atividades que os levem a aprender de forma autônoma e independente; 

III. Dirigir e controlar atividade docente para os objetivos da aprendizagem; 
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IV. Exercer a mediação entre o indivíduo e a sociedade. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II. 

B) II, III. 

C) I, III. 

D) Todas estão corretas. 

 

38. Interdisciplinariedade é antes de tudo, atitude didático-pedagógica.  Nesta direção, cinco são os 

princípios que, de acordo com Ivani Fazenda (2001, p. 11), deveriam subsidiar uma prática docente 

interdisciplinar: 

A) Humildade, sabedoria, apego e pressa. 

B) Conhecimento, individualismo, prontidão e carência. 

C) Coerência, espera, humildade, respeito e desapego. 

D) Coletividade, arrogância pedagógica, respeito e sabedoria. 

 

39. Transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa a unidade do conhecimento. Desta 

forma, procura: 

A) Organizar de forma coletiva a justaposição de conteúdos. 

B) Estimular uma nova compreensão da realidade articulando elementos que passam entre, além e 

através das disciplinas, numa busca de compreensão da complexidade. 

C) Ter uma atitude individual de abertura a si e ao seu conhecimento. 

D) Conscientizar para uma clássica compreensão da realidade, articulando elementos que ficam fora 

e após, além e através das disciplinas, numa compreensão da singeleza particular. 

 

40. Segundo Vygotsky (1984), o principal objetivo da educação é criar homens que sejam capazes 

de fazer coisas novas, e não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram – homens que 

sejam criativos, inovadores e descobridores. O segundo objetivo da educação é: 

A) Reproduzir mentes criativas, perfeitas que tenham capacidade de igualar as pessoas tanto no seu 

pensamento quanto na sua ação. 

B) Produzir seres com capacidade de inovação, repetição e reprodução da cultura posta. 

C) Formar mentes que possam ser criticas, possam verificar, e não aceitar tudo o que lhe é 

oferecido. 

D) Lançar mão de elementos particulares para inclusão de saberes formais, produzidos pela cultura 

local e regional, com o cunho de igualar a todos. 


