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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. 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 processo seletivo. 

- 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 02 (duas) 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 

Estudo mostra que escrever à mão ajuda a desenvolver o cérebro¹ 

Nos dias de hoje, escrever qualquer coisa a mão é raridade. No máximo um recado, ou uma 

anotação rápida. Com a era digital, os computadores, tablets e smartphones tomaram conta da rotina 

das pessoas e tudo é feito através dessas tecnologias. Porém, estudiosos de todo o mundo estão 

atentos aos impactos que isso provoca à saúde. 

Um cientista da Noruega constatou que quem escreve uma informação à mão se lembra mais 

dela do que se tivesse apenas digitado. A explicação é a escrita manual demanda mais esforço e 

concentração do cérebro, favorecendo o processo de aprendizagem. 

Um artigo publicado no “The Journal of Learning Disabilities” revelou que escrever à mão, 

formando letras, envolve a mente, e isso pode ajudar as crianças a prestar atenção à linguagem 

escrita. 

Já uma professora da Universidade de Indiana estuda o desenvolvimento infantil com 

ligação entre a caligrafia e o cérebro. Larin James descobriu que as crianças que aprenderam a 

escrever à mão, os padrões de ativação do cérebro em resposta às letras mostraram mais ativação 

daquela rede de leitura, mesmo que as crianças ainda estivessem em um estágio muito inicial na 

caligrafia. 

Já parou para pensar nisso? Vale uma reflexão. 

(¹Da Redação - O Tempo - 05/09/2016 - Belo Horizonte, MG.) 

 

01. Segundo o texto, não se escreve à mão por que:  

A) É raridade. 

B) Os computadores, tablets e smartphones tomaram conta da rotina das pessoas e tudo é feito 

através dessas tecnologias. 

C) Causa impactos à saúde. 

D) Hoje se precisa da escrita mais do que para escrever recado ou anotação -  que era para isso que 

se usava a escrita. 

 

02. Sobre o texto, leia as afirmativas: 

I. Escrita manual demanda mais esforço e concentração do cérebro, favorecendo o processo de 

aprendizagem. 

II. Crianças que aprenderam a escrever à mão, os padrões de ativação do cérebro em resposta às 

letras mostraram mais ativação daquela rede de leitura. 

III. Escrever, formando letras, envolve a mente, e isso pode prejudicar as crianças a prestar atenção 

à linguagem escrita. 
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Estão corretas: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) Todas as alternativas. 

 

03. “A escrita manual demanda mais esforço e concentração do cérebro, favorecendo o processo de 

aprendizagem”. No contexto da frase/texto a palavra demanda tem o sentido de: 

A) Absorve. 

B) Cobra. 

C) Requer. 

D) Concentra. 

 

04. “Porém, estudiosos de todo o mundo estão atentos aos impactos que isso provoca à saúde”. 

Porém, na frase, pode ser substituído pela conjunção, mantendo o sentido: 

A) Portanto. 

B) Contudo. 

C) Assim sendo. 

D) Por isso. 

 

05. Assinale a alternativa em que a concordância está correta: 

A) Vende-se casas na praia. 

B) Precisam-se de funcionários. 

C) São 13 de novembro. 

D) Fazem dois anos que aguardo esse concurso. 

 

06. O emprego da crase está adequado em: 

A) Nos dias de hoje, escrever qualquer coisa à mão é raridade. 

B) Depois da reportagem, passei à escrever mais a mão. 

C) A professora estuda o desenvolvimento infantil com ligação entre à caligrafia e o cérebro. 

D) Estudiosos estão preocupados com à saúde de quem usa muito computadores, tablets e 

smartphones. 
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07. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque foi usada corretamente: 

A) Ao chegar, comprimentou a todos. 

B) O cumprimento da calça está adequado.  

C) Ele teve bom censo ao julgar o caso. 

D) Ele teve bom senso ao julgar o caso. 

 

Raciocínio Lógico 

08. A utilização das atividades lógicas contribui na formação de indivíduos capazes de criar 

ferramentas e mecanismos responsáveis pela obtenção de resultados na disciplina de Matemática. O 

sucesso na Matemática está diretamente conectado à curiosidade, pesquisa, deduções, experimentos, 

visão detalhada, senso crítico e organizacional e todas essas características estão ligadas ao 

desenvolvimento lógico. A figura abaixo possui números que representam uma sequência lógica. 

Qual será o valor Matemático da sequência sabendo-se que o “início” de todo o esquema se dá no 

número 8 (sentido horário)? 

 

A) 1024. 

B) 612. 

C) 4. 

D) 2048. 

 

09. Há uma sequência de números que seguem uma regra matemática lógica determinada. Qual será 

o próximo valor da sequência apresentada? 

23 24 26 29 33 38 44 

A) 50. 

B) 60. 

C) 54. 

D) 51. 
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10. Com letras e números pode-se criar uma senha para ser colocada num sistema de informática de 

controle de patrimônio público. Há uma sequência de senhas para serem utilizadas. Qual será, de 

acordo com a lógica intrínseca no esquema, a próxima senha? 

C243A E465B G687C 

A) H643E. 

B) I8109D. 

C) I887D. 

D) H1098D. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. “Sendo a educação escolar uma atividade social que, através de instituições próprias, visa a 

assimilação dos conhecimentos e experiências humanas acumuladas no decorrer da história, tendo 

em vista a formação dos indivíduos enquanto seres sociais, cabe à Pedagogia intervir nesse processo 

de assimilação, orientando-o para finalidades sociais e políticas e criando um conjunto de condições 

metodológicas e organizativas para viabilizá-lo no âmbito da escola. Nesse sentido, a Didática 

assegura o fazer pedagógico na escola, na sua dimensão político-social e técnica; é, por isso, uma 

disciplina eminentemente pedagógica.” (LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 32. ed. São Paulo: Cortez. p. 52 

(adaptado)). 

O objeto de estudo da Didática é?  

A) O processo de ensino. 

B) O processo de instrução. 

C) O processo escolar. 

D) O processo de interação. 

 

12. “Entender a intervenção pedagógica exige situar-se num modelo em que a aula se configura 

como um microssistema definido por determinados espaços, uma organização social, certas relações 

interativas, uma forma de distribuir o tempo, um determinado uso de recursos didáticos, etc., onde 

os processos educativos se explicam como elementos estreitamente integrados neste sistema. 

Assim, pois, o que acontece na aula só pode ser examinado na própria interação de todos os 

elementos que nela intervêm. Mas desde uma perspectiva dinâmica, e desde o ponto de vista dos 

professores, esta prática, deve ser entendida como reflexiva, não pode se reduzir ao momento em 

que se produzem os processos educacionais na aula”. (ZABALA, Antoni. A prática educativa: Como 

ensinar. Porto Alegra: Artmed. p. 16-17 (adaptado)). 

A intervenção pedagógica tem um antes e um depois que constituem as peças substanciais em toda 

a prática pedagógica. Assinale a alternativa correta: 
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A) O planejamento e a avaliação. 

B) A avaliação e o currículo. 

C) O planejamento e a metodologia. 

D) O planejamento e os objetivos. 

 

13. Segundo a Lei n. 8.069/1990 e suas atualizações, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Art. 53. 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-se-lhes: 

I. Igualdade de condições para o acesso na escola. 

II. Direito de ser respeitado por seus educadores. 

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

IV. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 

V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

É correto apenas o que se afirma em:  

A) II, III, IV e V. 

B) I, II, IV e V. 

C) I. 

D) IV e V. 

 

14. Segundo a Lei 9.394/96 (LDB) e suas atualizações, Art. 35- O ensino médio, etapa final da 

educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na educação infantil, 

possibilitando o prosseguimento de estudos. 

II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores. 

III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

IV. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

De acordo com o Art. 35, o ensino médio terá como finalidades o que se afirma em: 

A) I, III e IV. 

B) II, III e IV. 
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C) I. 

D) I, II e III. 

 

15. Segundo a Lei 9.394/96 (LDB) e suas atualizações, Art. 36-  O currículo do ensino médio será 

composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem 

definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento ou de atuação 

profissional:   

I. Linguagens.     

II. Matemática.    

III. Ciências da natureza. 

IV. Filosofia e Sociologia.  

V. Ciências humanas.  

VI. Formação técnica e profissional.  

É correto apenas o que se afirma em:  

A) I, III e IV. 

B) I, II, IV e V. 

C) I, II, III, V e VI. 

D) II, III e IV. 

 

16. “[...] O Projeto Político-Pedagógico é composto, basicamente, de três grandes partes, articuladas 

entre si: Marco Referencial, Diagnóstico e Programação. [...] O Marco Referencial é a tomada de 

posição da instituição que planeja em relação à sua identidade, a visão de mundo, utopia, valores, 

objetivos, compromissos. Expressa o “rumo”, o horizonte, a direção que a instituição escolheu, 

fundamentado em elementos teóricos da filosofia, das ciências, da fé. Implica, portanto, opção e 

fundamentação”. (VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de ensino-aprendizagem e Projeto 

Político-Pedagógico. 20. ed. São Paulo: Libertad. p. 170,185 (adaptado)) 

A elaboração do Marco Referencial segue uma metodologia que se aplica não só a ele, mas a todas 

as partes do Projeto Político-Pedagógico e envolve essencialmente quais dinâmicas: 

I. Dinâmica de plenário. 

II. Dinâmica de grupo e de plenário. 

III. Dinâmica individual, de grupo e de plenário. 

IV. Dinâmica individual. 

É correto apenas o que se afirma em:  

A) I, III e IV. 

B) I, II e IV. 
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C) III. 

D) II e IV. 

 

17. “As concepções de gestão escolar refletem diferentes posições políticas e pareceres acerca do 

papel das pessoas na sociedade. Portanto, o modo pelo qual uma escola se organiza e se estrutura 

tem dimensão pedagógica, pois tem que ver com os objetivos mais amplos da instituição 

relacionados a seu compromisso com a conservação ou com a transformação social”. (LIBÂNEO, José 

Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 

São Paulo: Cortez, p.325,333 (adaptado)) 

São propostos os seguintes princípios da concepção de gestão democrática-participativa: 

I. Autonomia da escola e da comunidade educativa e relação orgânica entre a direção e a 

participação dos membros da equipe escolar. 

II. Envolvimento da comunidade no processo escolar e planejamento das atividades. 

III. Formação continuada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes da 

comunidade escolar e relações humanas produtivas e criativas, assentadas em uma busca de 

objetivos comuns. 

IV. Utilização de informações concretas e análise de cada problema em seus múltiplos aspectos, 

com ampla democratização das informações e avaliação compartilhada. 

É correto apenas o que se afirma em:  

A) Somente a II e IV. 

B) Somente a I e II. 

C) Somente III e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

18. Qual é o pensador (1921-1997), que como educador, “tem toda a sua obra voltada para uma 

teoria do conhecimento aplicada à educação, sustentada por uma concepção dialética em que o 

educador e educando aprendem juntos numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela 

teoria, reorienta essa teoria, num processo de constante aperfeiçoamento. É considerado um dos 

maiores educadores do século XX. A categoria pedagógica da “conscientização”, criada por ele, 

visando através da educação, a formação da autonomia intelectual do cidadão para intervir sobre a 

realidade, por isso, para ele, a educação não é outra. É sempre um ato político”. A quem estamos 

nos referindo? (GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, p.253,254 (adaptado)) 

Assinale a alternativa correta: 

A) Piaget. 

B) Vygotsky. 
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C) Paulo Freire. 

D) Rubem Alves. 

 

19. “O psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky (1896-1934) morreu há 74 anos, mas sua obra ainda 

está em pleno processo de descoberta e debate em vários pontos do mundo, incluindo o Brasil. [...] 

Aos educadores interessa em particular os estudos sobre o desenvolvimento intelectual. Vygotsky 

atribuía um papel preponderante às relações sociais nesse processo, tanto que a corrente pedagógica 

que se originou de seu pensamento é chamada de sociointeracionismo [...].  (LEV VYGOYSKY: o 

teórico do ensino como processo social. Nova Escola – Edição Especial. São Paulo. n. 19, p. 92-93 (adaptado)) 

Sobre os estudos realizados por Vygotsky, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) 

falso. 

(    ) Os estudos de Vygotsky sobre aprendizado decorrem da compreensão do homem como um ser 

que se forma em contato com a sociedade. 

(    ) Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu 

redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. 

(    ) Para Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o desenvolvimento real 

de uma criança e aquilo que ela tem o potencial de aprender. 

(    ) Vygotsky criou um campo de investigação que denominou epistemologia genética, isto é, uma 

teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, F, V, V. 

B) V, F, V, V. 

C) V, F, V, F. 

D) V, V, V, F. 

 

20. “Ao falarmos de instrumentos utilizados nos processos de avaliação, estaremos falando das 

tarefas que são planejadas com o propósito de subsidiar, com dados, a análise do professor acerca 

do momento de aprendizagem de seus estudantes. Há variadas formas de se elaborar instrumentos. 

Eles podem ser trabalhos, provas, testes, relatórios, interpretações, questionários, entre outros. [...] 

Um instrumento mal elaborado pode causar distorções na avaliação que o professor realiza e suas 

implicações podem ter consequências graves, uma vez que todo ato avaliativo envolve um 

julgamento que, no caso da educação escolar, significa, em última instância, aprovar ou reprovar 

[...].” (Indagações sobre currículo: Currículo e Avaliação. 2008, p.27,29 (adaptado)) 

A Elaboração de um instrumento de avaliação ainda deverá levar em consideração alguns aspectos: 

I. A linguagem a ser utilizada: clara, esclarecedora e objetiva. 
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II. A contextualização daquilo que se investiga: em uma pergunta clara sem contexto podemos obter 

inúmeras respostas e, talvez, nenhuma relativa ao que, de fato, gostaríamos de verificar. 

III. O conteúdo deve ser significativo, ou seja, deve ter significado para quem está sendo avaliado. 

IV. Estar coerente com os propósitos do ensino. 

V. Explorar a capacidade de leitura e de escrita, bem como o raciocínio. 

É correto apenas o que se afirma em:  

A) Somente I e III. 

B) Somente II e IV. 

C) Somente III e V. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 


