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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 30 questões, numeradas de 01 a 30. 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 e 30 (trinta) minutos 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 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

5 

Prova 2º Professor de Turma – Professor de Educação Especial, Professor dos Anos Iniciais e Pedagogo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A quem compete a responsabilidade para definir as atribuições do segundo professor? 

A) Do Plano Nacional de Educação. 

B) Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

C) Sistemas de Ensino. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

12. De acordo com a legislação específica, todas as pessoas com deficiência são iguais perante a lei 

e não sofrerão nenhuma espécie de discriminação. Analise as assertivas abaixo. 

I. Considera-se discriminação em razão da deficiência, todas as formas de discriminação ou 

qualquer distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenham o propósito ou efeito de 

prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos e liberdades 

fundamentais dessas pessoas, incluindo a recusa de adaptação razoável.  

II. As medidas afirmativas necessárias para efetivar a igualdade de oportunidades e inclusão das 

pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias, não sendo essas pessoas obrigadas 

a aceitá-las. 

III. Nenhuma pessoa com deficiência, sobretudo crianças, adolescentes, mulheres e idosos, será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, 

opressão, tratamento desumano ou degradante.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) As assertivas I e III estão corretas. 

C) As assertivas II e III estão incorretas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 
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13. O olhar inovador que se lança na contemporaneidade para a Educação Especial provoca a 

elaboração de posturas éticas e legais que deverão subsidiar relações sociais promotoras de novas 

práticas pedagógicas. Essas novas práticas, partindo de profissionais comprometidos com os 

princípios balizados hoje, poderão garantir modos de alteridade renovados que reconhecerão o ser 

humano como um constante vir a ser. 

A citação apresentada, refere-se aos elementos teóricos presentes no(a): 

A) Proposta Curricular de Santa Catarina/2014. 

B) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. 

C) Diretrizes da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.  

D) Estatuto da Criança e Adolescente. 

 

14. Nas afirmativas abaixo marque D para as correspondentes às Diretrizes da Educação Especial e 

L para as correspondentes a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

(    ) O atendimento educacional especializado é um serviço da Educação Especial que “identifica, 

elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminam as barreiras para a plena 

participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas”.  

(  ) Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 

respectivo nível do ensino regular. 

(    )  Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender as 

suas necessidades. 

(  ) Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns. 

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta: 

A) L, L, D e L. 

B) L, L, L e L. 

C) D, L, L e D. 

D) D, L, L e L. 

 

15. Analise as assertivas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso. A Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988) define: 

(    ) Art. 205 “a educação como um direito de todos”. 

(  ) Art. 208, inciso III, garante o “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.  
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(   ) Art. 208, inciso V o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um”. 

(   ) Art. 205, § 3º" A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil". 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A) V, V, V e F. 

B) F, F, V e V. 

C) F, V, F e V. 

D) V, V, F e V. 

 

16. As adaptações curriculares são modificações necessárias para se realizar em diversos elementos 

do currículo básico a fim de adequar as diferentes situações, grupos e pessoas para as quais se 

aplica. As adaptações curriculares são intrínsecas ao novo conceito de currículo. Diante da 

afirmativa, analise as assertivas abaixo: 

I. As adaptações curriculares possibilitam atendimento apropriado às peculiaridades dos alunos 

tornando o currículo mais dinâmico, definindo o que este deve aprender, como e quando aprender, 

que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem, e o que, 

como e quando avaliá-lo.  

II. Faz-se necessário compreender que nem todos os educandos atingirão o mesmo grau de 

abstração ou de conhecimento, num tempo determinado. Assim, o planejamento das atividades 

escolares deve levar em conta a singularidade dos alunos.  

III. Quando se fala de adaptações curriculares está se falando sobretudo e, em primeiro lugar, de 

uma estratégia de planejamento e de atuação docente e, nesse sentido, de um processo para tratar de 

responder as necessidades de aprendizagem de cada aluno. 

 IV. Está fundamentado em uma série de critérios para guiar a tomada de decisões com respeito ao 

que é, ao que o aluno ou aluna deve aprender, como e quando e qual é a melhor forma de organizar 

o ensino para que todos saiam beneficiados. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

C) As assertivas II, III e IV estão incorretas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 
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17. Complete a frase, prevista na LDB/96 (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

 A terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão 

do ____________________ em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor 

tempo o programa escolar para os _____________________. 

Assinale a alternativa cujos termos, respectivamente, preenchem as lacunas: 

A) Educação básica e educandos com deficiência. 

B) Ensino Fundamental e Altas Habilidades. 

C) Educação Básica e Altas Habilidades. 

D) Ensino Fundamental e Superdotados. 

 

18. Segundo a legislação nacional, para que a inclusão cumpra com seu papel também é 

responsabilidade do segundo professor: 

A) A adaptação de currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 

atender as suas necessidades. 

B) Garantir o atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino. 

C) Valorizar o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e 

em outras atividades. 

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

19.  Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e suas atualizações, em seu Art. 11, é 

assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 

2016). Com base na afirmação, analise as assertivas abaixo: 

I. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em 

suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. 

II. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, 

próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

III. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, 

órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação 

para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades 

específicas.   

Com base nas assertivas acima, assinale a alternativa correta:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas I e III estão corretas. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

20. A Política da Educação Especial do Estado de Santa Catarina considera a deficiência mental 

como: 

A) Aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com 

as demais pessoas. 

B) Comprometimento cognitivo relacionado ao intelecto teórico (capacidade para utilização das 

formas lógicas de pensamento conceitual), que pode também se manifestar no intelecto prático 

(capacidade para resolver problemas de ordem prática de modo racional), que ocorre no período de 

desenvolvimento, ou seja, até os 18 anos de idade. 

C) Manifestações de comportamento típicas de portadores de síndromes e quadros neurológicos ou 

psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em 

grau que requeira atendimento educacional especializado. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

21. Modifica a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro- Brasileira”. Sendo que, passa a vigorar acrescida dos artigos: Art. 26 - A. 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. E Art. 79 B. O calendário escolar incluirá o dia 20 

de Novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A que Lei está se referindo? 

A) 11.274/2003. 

B) 10.639/ 2003. 

C) 8.069/2005. 

D) 12.352/2007. 

 

22. A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, institui Diretrizes operacionais para o atendimento 

educacional especializado na educação Básica, modalidade Educação Especial. Sendo que o Art. 4º 

diz: para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo do AEE. Assinale a alternativa (V) 

verdadeira ou (F) falsa:  
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(     ) Alunos com dificuldade de socialização, aprendizagem, locomoção e surdez em nível extremo.  

(   ) Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial. 

(    ) Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e 

transtornos invasivos sem outra especificação. 

(    ) Alunos com dificuldade de aprendizagem, incluindo a Dislexia, falta de atenção, habilidades  e 

concentração. 

(   )  Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que  apresentam um potencial elevado e 

grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 

liderança, psicomotora , artes e criatividade. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

23. A Constituição Federal no seu Art. 208. Afirma que o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de:  

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.  

II. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

III. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, referencialmente na rede 

regular de ensino. 

IV. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 05 (cinco) anos de idade.  

V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um.  

VI. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando.  

VII. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.  

VIII. Atendimento de jovens e adultos e maiores de 60 anos que não tiveram oportunidade na idade 

certa. 
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De acordo com as assertivas acima, a questão correta é: 

A) I, II, II, IV, V, VIII.  

B) III, IV, V, VI, VII.  

C) II, III, IV, V, VIII.  

D) I, II, III, IV, V, VI. VII. 

 

24. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da criança e do Adolescente, 

no seu Art. 3º afirma que: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-

lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar. 

Assinale a alternativa correta:  

A) O desenvolvimento do raciocínio, convivência, socialização, relações humanas e sociais com a 

família e comunidade local.  

B) O desenvolvimento físico, sexual, emocional, espiritual, afastando-os dos preconceitos e maus 

tratos.  

C) O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade.  

D) O desenvolvimento cognitivo, intelectual, emocional, social e comunitário, colaborando para 

que sua infância seja vivenciada em plenitude. 

 

25. A Proposta Curricular de Santa Catarina/2014, orienta-se por três fios condutores que se 

colocam como desafios no campo educacional. Quais seriam eles? 

I. Caminho de formação disciplinar que respeita saberes dos professores e a autoridade centrada na 

gestão escolar. 

II. Perspectiva de formação integral, referenciada numa concepção multidimensional de sujeito.  

III. Currículo oculto, negação do preconceito e respeito ao professor que tem domínio do 

conhecimento.  

IV. Concepção de percurso formativo visando superar o etapismo escolar e a razão fragmentária 

que ainda predomina na organização curricular.  

V. Atenção à concepção de diversidade no reconhecimento das diferentes configurações identitárias 

e das novas modalidades da educação.  

VI. Currículo integrado baseado nas especialidades e na avaliação quantitativa. 

De acordo com as assertivas acima, a questão correta é: 

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

C) II, IV, V. 

D) III, IV, V. 

 

26. Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina/2014, a avaliação da aprendizagem constitui-

se, num processo de acompanhamento dos sujeitos, de modo que forneça indicadores para o 

aprimoramento do processo educativo. A avaliação, assim concebida, constitui-se em. Assinale a 

alternativa (V) verdadeira ou (F) falsa:  

(      ) Prática investigativa. 

(      ) Instrumento  de decisão sobre as atividades orientadoras de ensino que vêm sendo adotadas. 

(      )  Produto final. 

(      ) Formativa, exclusiva e seletiva. 

(      ) Contínua, sistemática, expressa num movimento permanente de reflexão e ação.  

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

27. Os professores Saviani (1997) e Libâneo (1990) mostram que as principais tendências 

pedagógicas são. Assinale a alternativa correta: 

A) Pedagogias dos saberes docentes e pedagogias dos saberes discentes. 

B) Pedagogias emancipatórias e Pedagogias inclusivas. 

C) Pedagogias libertadoras e libertárias. 

D) Pedagogias liberais (não-críticas) e pedagogias progressistas (críticas). 

 

28. A conscientização, como consciência crítica, alertou contra a obsessão do uso da palavra como 

emblema nos programas conservadores onde os princípios educacionais estavam mais próximos da 

educação bancária do que da educação problematizadora ou da ação cultural para a liberdade. Paulo 

Freire concebe pedagogia como uma ação cultural, diferenciando duas ações culturais centrais: 

educação bancária e educação problematizadora. Assinale a alternativa (V) verdadeira ou (F) falsa:  

(     ) A educação bancária refere-se a prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade 

dos alunos. 
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(   ) Educação bancária, refere-se ao professor que deposita o conhecimento em um aluno 

desprovido de seus próximos pensamentos. 

(     ) Educação bancária é aquela desprovida de diálogo. O professor apresenta uma única via para 

explicar as situações relatadas pelos alunos: a ideologia em que ele acredita. 

(      ) Educação problematizadora é aquela que a práxis constitui-se na ação teórico -prática, na qual 

a teoria e a prática relacionam-se permanentemente de maneira dialética. 

(   ) Educação bancária e educação problematizadora não se distinguem, seus conceitos são 

próximos e ambas referem-se ao desenvolvimento integral, crítico  e emancipado do ser humano. 

(   ) Educação problematizadora  é  ação prática é resignificada, onde, através da teorização 

reflexiva, o sujeito que atua se apropria conscientemente. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

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

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

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

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

 

29. Professoras Laura e Joana dialogam na sala dos professores sobre a questão dos signos. A 

primeira professora afirma, que toda atividade humana é mediada pelos signos, podendo perceber 

ao comparar a atividade mental humana a outros animais. Então, Joana complementa dizendo que 

eles dirigem suas ações pelo imediatismo, enquanto o homem é capaz de romper como essa 

dimensão imediata do comportamento, dirigindo e controlando suas ações. Então Laura contribui 

dizendo, que só o homem é capaz de tomar decisões baseada em intenções e de dirigir sua ação 

através do universo simbólico do qual o signo faz parte. Diante deste diálogo pedagógico, qual seria 

o pensador responsável pelo embasamento teórico de Laura e Joana? Assinale a alternativa correta: 

A) Philippe Perrenoud. 

B) Dermeval Saviani. 

C) Lev Semenovitch Vygotsky. 

D) Paulo Freire. 

 

30. João Pedro e Ana Clara reúnem-se para elaborar seus Planos de Aula. Primeiramente olham 

para seus componentes curriculares, ementas e bibliografias. Em seguida, começam a pensar sobre 

o delineamento de seus Planos, definindo objetivos, conteúdos, metodologia e critérios de 

avaliação. Então surge a dúvida sobre o que seria cada uma dessas partes do plano de aula. Ajude 

João Pedro e Ana Clara assinalando a alternativa (V) verdadeira ou (F) falsa. 
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(    ) Objetivos são os conhecimentos a ser compreendidos. 

(    )  Objetivos são os  recursos que caracterizam os meios. 

(    ) Conteúdo é um aglomerado de conceitos que não devem estar articulados aos   objetivos.  

(  ) Conteúdos inclui conceitos, ideias fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, 

habilidades cognoscitivas, isto é, objeto de mediação no processo de ensino aprendizagem.  

(   ) Metodologia consiste na transposição didática do conhecimento produzido para que se efetive a 

aprendizagem, abrangendo a utilização de recursos para esse fim. 

(  ) Metodologia é a organização do processo de ensino e aprendizagem, articulando objetivos e 

conteúdos. 

(   ) Avaliação é a definição da temática que embasará o projeto educativo na escola. 

(  ) Forma pela qual se pretende analisar se os objetivos foram atingidos e se os alunos estão 

aprendendo. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

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

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

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

D) Todas são verdadeiras. 

 


