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CARGO: ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º 

ao 5º ano) 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

2 
 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

6 
 

a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, ―favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares‖ (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano) 

11 - A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao 

valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as 

experiências vivenciadas na Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva 

sistematização dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de 

relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-

las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. 

Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino fundamental, analise as proposições 

abaixo e marque a alternativa INCORRETA: 

a) O ensino da arte se constitui um componente curricular obrigatório nos diversos níveis de 

educação básica, enfatizando principalmente suas expressões regionais. 

b) A música deve ser um conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do ensino da arte, enquanto 

componente curricular. 

c) O ensino de pelo menos uma língua estrangeira é obrigatório a partir da terceira série do 

ensino fundamental. 

d) A cultura indígena é conteúdo obrigatório dos currículos dos estabelecimentos de ensino 

fundamental e médios, públicos e privados. 

e) O estudo da história da África e dos africanos, bem como da luta dos negros no Brasil é 

conteúdo programático obrigatório pertinente a História do Brasil. 
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12 - A Pedagogia Histórico-Crítica surgiu no Brasil na década de 1980, tendo como principal 

expoente o professor Dermeval Saviani. Esta teoria de educação desenvolveu-se aos poucos, mas 

desde o seu princípio, assumiu alguns pressupostos teóricos vindos de outras áreas. Quando explicita 

a Pedagogia Histórico-Crítica, Saviani (2008, p. 9) ressalta que esta teoria de educação tem três 

tarefas. Nesse contexto, analise as premissas a seguir. 

I- Promoção de uma formação puramente moral e intelectual, lapidando o aluno para a 

convivência social, tendo como pressuposto a conservação da sociedade em seu estado atual 

(status quo). 

II- A conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos 

no espaço e tempo escolares. 

III- Provimento de meios necessários da educação para o mundo do trabalho, com foco na 

resolução de exercícios e na memorização de fórmulas e conceitos. 

IV- Provimento dos meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo 

enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua 

transformação. 

V- A identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido 

historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais 

manifestações, bem como as tendências de transformação. 

Estão CORRETAS apenas as premissas: 

a) I, II e III.  

b) I, II e IV. 

c) II, III e IV.  

d) II, IV e V. 

e) III, IV e V. 

13 - A infância é um período muito importante, quando a crianças se apropriam das formas humanas 

de comunicação. E adquirir a habilidade da leitura e da escrita permite que elas ampliem sua 
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experiência cultural. Deste modo, os professores que desenvolvem sua prática com base nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs e nas orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa –PNAIC, compreendem  que ensinar a ler e escrever requer: 

a) uma prática pedagógica de alfabetização que evidencia a faceta psicológica, fundamental 

para lidar com as crianças das classes populares. 

b) uma prática pedagógica pautada na memorização para que os alunos aprendam a ler e 

escrever. 

c) uma prática de alfabetização que evidencia a função diagnóstica da avaliação para classificar 

as crianças e homogeneizar as turmas. 

d) uma postura psicológica, fundamental para que as crianças das classes populares sejam 

aprovadas automaticamente para séries posteriores. 

e) uma prática pedagógica que insira o aluno no contexto das práticas sociais da leitura e 

escrita, de modo que se torne alfabetizado e letrado. 

14 - Nos cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) temos explicitado 

por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p.97) que as sequências didáticas caracterizam-se como um 

―conjunto de __________________________ organizadas, de maneira 

_________________________, em torno de um ______________________ oral ou escrito‖, que 

permitem uma maior sistematização do ensino e da aprendizagem ―com a finalidade de ajudar o 

aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira 

mais adequada numa dada situação de ____________________________‖. A alternativa que 

completa CORRETAMENTE a frase é:  

a) atividades escolares; sistemática; gênero; comunicação 

b) atividades escolares; aleatórias; gênero; comunicação 

c) atividades lúdicas; sistemática; gênero; comunicação 

d) atividades lúdicas; aleatórias; gênero; comunicação 

e) atividades escolares; sistemática, texto argumentativo; comunicação. 
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15 - Conforme a Lei Federal nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 59, pontua que os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação:          

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 

menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - 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; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 

inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V - acesso diferenciado aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 

respectivo nível do ensino regular. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas I; II e III. 

b) Apenas II; III e V. 

c) Apenas I; II; III e IV. 

d) Apenas II; IV e  V. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

16 - A constituição promulgada em 1988 foi o grande marco da redemocratização no Brasil após a 

ditadura civil-militar de 1964 a 1985. O intuito principal do texto constitucional era garantir, em 

linhas gerais, direitos sociais, econômicos, políticos e culturais que estavam suspensos no período 

anterior. Deste modo, a Constituição Federal/88, art. 206 determina que o ensino seja ministrado com 

base nos seguintes princípios:  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - unilateralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 

e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas;  

VI - gestão autoritária do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade.  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 

termos de lei federal. 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas II; III; V; VI e VIII 

b) Apenas I; II; III; V e VI 

c) Apenas I; II; IV; V; VII e VIII 

d) Apenas II; III; IV; V e VI 

e) Apenas II; IV; V e VI 

17 - O processo de implantação e implementação do disposto na alteração da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação pela Lei nº 11.274/2006, que estabeleceu o ingresso da criança a partir dos seis 

anos de idade no Ensino Fundamental, tem como perspectivas melhorar as condições de equidade e 

qualidade da Educação Básica, estruturar um novo Ensino Fundamental e assegurar um alargamento 

do tempo para as aprendizagens da alfabetização e do letramento (Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica, 2013). 

Marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas, considerando a perspectiva proposta pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), que determina que os três anos iniciais 

do Ensino Fundamental devem assegurar: 

(  ) a alfabetização e o letramento;  
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(  ) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado 

da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia; 

 (  ) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização 

e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo, e, 

particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o 

terceiro. 

(  ) considerando as características de desenvolvimento dos alunos, cabe aos professores adotar 

formas de trabalho que permita a transmissão de conhecimentos, instruções e o repasse de 

conteúdos prontos, para que as crianças memorizem e acumulem informações. 

Assinale a sequência CORRETA:  

a) V – V – F – F 

b) F – V – F – F  

c) F – F – V – F  

d) V – F – F – F 

e) V – V – V– F 

18 - O estudo do desenvolvimento do ser humano constitui uma área do conhecimento da psicologia 

cujas proposições nucleares concentram-se no esforço de compreender o homem em todos os seus 

aspectos, englobando fases desde o nascimento até o seu mais completo grau de maturidade e 

estabilidade. Varias teorias foram formuladas nesse sentido e uma delas é a de Jean Piaget. De acordo 

com Piaget, o desenvolvimento humano se dá por estágios dentro do processo evolutivo. Assinale a 

opção que indica os estágios do desenvolvimento cognitivo que, segundo Piaget, integram a 

compreensão de números, do pensamento egocêntrico e construção prática das noções dos objetos, 

espaço, causalidade e tempo, respectivamente. 

a) estágio das operações concretas; estágio das operações formais; sensório-motor. 

b) estágio das operações concretas; estágio pré-operacional; estágio sensório-motor. 

c) estágio pré-operacional; estágio pré-operacional; estágio das operações concretas. 

d) estágio das operações formais; estágio pré-operacional; estágio das operações concretas. 
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e) estágio pré-operacional; estágio das operações concretas; estágio pré-operacional. 

19 - Um dos grandes saltos evolutivos do homem em relação aos outros animais se deu quando ele 

adquiriu a linguagem, ou seja, quando aprendeu a verbalizar seus pensamentos. É por meio das 

palavras que o ser humano pensa. A generalização e a abstração só se dão pela linguagem e com base 

nelas melhor compreendemos e organizamos o mundo à nossa volta. Faz parte das concepções de 

Vygotsky com relação ao desenvolvimento da linguagem o que consta nas opções a seguir, 

EXCETO: 

a) A fala egocêntrica constitui uma linguagem social, com funções de comunicação e interação.  

b) O discurso interior é uma fase posterior à fala egocêntrica. É quando as palavras passam a 

ser pensadas, sem que necessariamente sejam faladas. É um pensamento em palavras. 

c) A linguagem organiza o pensamento. 

d) A fala egocêntrica caracteriza-se pela fala que a criança emite para si mesmo, em voz baixa, 

enquanto está concentrado em alguma atividade. 

e) A linguagem é, antes de tudo, social. Portanto, sua função inicial é a comunicação, expressão 

e compreensão. 

20 - Cada pessoa tem um ritmo e um estilo próprio para aprender e uma trajetória única de 

desenvolvimento. As experiências, as memórias, a construção de sentidos de cada sujeito são 

influenciadas por múltiplos fatores pessoais, socioculturais e históricos. A esse respeito, é 

CORRETO afirmar que as dificuldades de aprendizagem dos alunos: 

a) estão relacionadas especificamente à indisciplina, por deficiências na educação recebida pela 

criança no ambiente familiar. 

b) tendem a produzir menos efeitos ao longo do tempo, o que dispensa a necessidade de 

intervenção pedagógica. 

c) são barreiras atitudinais, perceptivas ou afetivoemocionais frente às diferenças 

interindividuais. 

d) As principais dificuldades de aprendizagem são associadas a algum comprometimento no 

funcionamento de certas áreas do cérebro, frequentemente alunos que apresentam sintomas 
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relativos a problemas de atenção, ansiedade ou agitação desenvolvem os problemas por causa 

de algum conflito pessoal, familiar — e não por razões de mal funcionamento fisiológico. 

e) podem ser facilmente diagnosticadas pelos psicólogos e devem ser encaminhados a outros 

profissionais da saúde para serem submetidos a tratamentos medicamentosos. 

21 - Durante muito tempo, a avaliação foi usada como instrumento para classificar e rotular os alunos 

entre os bons, os que dão trabalho e os que não têm jeito. A prova bimestral, por exemplo, servia 

como uma ameaça à turma. Atualmente, a avaliação é vista como uma das mais importantes 

ferramentas à disposição dos professores para alcançar o principal objetivo da escola: fazer todos os 

estudantes avançarem. A respeito de avaliação da aprendizagem e de aspectos a ela relacionados, 

assinale a opção CORRETA. 

a) A avaliação da aprendizagem contribui para o planejamento do ensino, cujo foco é a 

avaliação dos alunos, e para o replanejamento do ensino, cujo foco é a avaliação do trabalho do 

professor. 

b) A avaliação do ensino consiste em os alunos atribuírem notas e conceitos ao desempenho 

dos professores. 

c) A avaliação da aprendizagem aplicada a um aluno jamais deve ser usada para informar os 

professores da escola como é o desempenho escolar dele. 

d) A avaliação da aprendizagem não pode interferir no modo como o professor planeja sua 

prática pedagógica, pois seu foco é o desempenho do aluno, e não o do professor. 

e) Os efeitos da avaliação da aprendizagem não se direcionam ao planejamento pedagógico do 

ano letivo de sua aplicação, mas ao ano letivo posterior. 

22 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN's incluíram a Sexualidade como tema transversal. 

"Sabe-se que as curiosidades das crianças a respeito da sexualidade são questões significativas para 

a subjetividade na medida em que se relacionam com o conhecimento das origens de cada um e com 

o desejo de saber. (...) A oferta, por parte da escola, de um espaço em que as crianças possam 

esclarecer suas dúvidas e continuar formulando novas questões contribui para o alívio das 

ansiedades que muitas vezes interferem no aprendizado dos conteúdos escolares".  

Com base nisso, é CORRETO afirmar que:  
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a) a abordagem da sexualidade só deve ser iniciada a partir da puberdade, para que a 

contextualização seja mais eficiente. 

b) temas relacionados à sexualidade são de competência exclusiva de professores de Biologia, 

por envolverem conceitos morfo-fisiológicos. 

c) a proposta de Orientação Sexual considera a sexualidade nas suas dimensões biológica, 

psíquica e sociocultural, e por isso reúne contribuições de diversas áreas como Antropologia, 

História, Economia, Sociologia, Biologia, Medicina, Psicologia, entre outras. 

d) é importante que o professor manifeste suas experiências sexuais e opiniões pessoais no 

ensino do conteúdo de Orientação Sexual, a fim de estimular o debate e promover uma 

identificação do aluno com o mestre. 

e) considerando-se o baixo nível de conhecimento por parte dos pais dos alunos, a escola deve 

evitar ao máximo a interferência de familiares na construção e acompanhamento dos temas 

trabalhados em Orientação Sexual. 

23 - Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN- 1998 ―Para que uma aprendizagem 

significativa possa acontecer, é necessário investir em ações que potencializem a disponibilidade do 

aluno para a aprendizagem, o que se traduz, por exemplo, no empenho em estabelecer relações entre 

seus conhecimentos prévios sobre um assunto e o que está aprendendo sobre ele.” A afirmação 

acima destacada convida o professor a refletir acerca de que, ao iniciar uma nova situação de ensino e 

aprendizagem, deve considerar que: 

a) em geral, os conceitos prévios dos alunos são esquemas mentais alternativos, imperfeitos, 

incompletos e, por isso, devem, desde o primeiro momento, ser afastados do contexto da sala 

de aula e do ensino. 

b) antes de qualquer nova situação de ensino deve ser feita uma investigação extensa de todos 

os conhecimentos prévios que possam influenciar no objeto de estudo, devendo ser discutidos 

apenas no início de uma situação de ensino. 

c) o conhecimento prévio dos alunos constitui um amplo esquema de ressignificação, devendo 

ser mobilizados durante todo o processo de ensino e aprendizagem, pois a partir deles o 

indivíduo interpreta o mundo. 
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d) a natureza da estratégia didática não influencia a disponibilização dos conhecimentos prévios 

dos estudantes. 

e) todo conhecimento prévio surge do contexto social do estudante e, portanto, deve ser 

substituído por meio da transmissão clara e objetiva de novos materiais adequados de ensino. 

24 - A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei nº 5.692/71. Desde 

então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se tornado mais presente e, recentemente, 

mais ainda, com a nova Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 e com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais- PN’s Além da sua grande influência na legislação e nas propostas curriculares, a 

interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática de professores. A 

utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos 

conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas apresentadas 

pelos PCN’s que  contribui para o aprendizado do aluno. A prática pedagógica referenciada por uma 

perspectiva interdisciplinar tem como princípio: 

I - a superposição de matérias diferentes, oferecidas de forma simultânea, com a intenção de 

esclarecer conceitos comuns, mas sem o propósito de explicitar as possíveis relações entre eles. 

II - a justaposição de disciplinas mais ou menos próximas, dentro de um mesmo setor de 

conhecimentos, como por exemplo, Ciências e Matemática, História e Geografia, etc. 

III - a coordenação de duas disciplinas, cujos limites entre elas desaparecem, constituindo-se em 

um sistema de total correção entre conceitos e conhecimentos. 

IV - a intercomunicação e interação entre duas ou mais disciplinas e a modificação de conceitos, 

fazendo com que as disciplinas passem a depender umas das outras. 

A(s) assertiva(s) CORRETAS são: 

a) Apenas I; II e III.  

b) Apenas I. 

c) Apenas II e IV.  

d) Apenas IV. 

e) Apenas III. 

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
https://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
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25 - A elaboração do Projeto Político-Pedagógico é indicada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB nº 9394/96 e alterações, como uma forma de exercer a gestão democrática na 

escola, sendo uma oportunidade para ―o gestor reconhecer e concretizar a participação de todos na 

definição de metas e na implementação de ações. Além disso, a equipe assume a responsabilidade de 

cumprir os combinados e estar aberta a cobranças‖. As afirmativas a seguir apresentam possíveis 

encaminhamentos para a elaboração do Projeto Político-Pedagógico nas escolas. 

 

I - Adotar modelos prontos ou encomendar o PPP a consultores externos. 

II - Convidar representantes de todos os setores da escola para pensarem a elaboração do documento. 

III- Desconsiderar os conflitos de ideias que surgem durante os debates. 

 

Assinale a(s) afirmativa(s) CONTRÁRIA(S) ao caráter proposto para o documento pela legislação 

citada.  

a) Apenas I. 

b) Apenas I e III. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

e) As alternativas I, II e III. 

 


