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CARGO: LABORATÓRIO PEDAGÓGICO I (Anos Iniciais 

do Ensino Fund.) 

 

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 
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

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

 

3 
 

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
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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) 

LABORATÓRIO PEDAGÓGICO I (Anos Iniciais do Ensino Fund.) 

11 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC é um documento de caráter normativo que define 

o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. 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. A Base Nacional Comum Curricular é fruto de amplo 

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

brasileira, faz referência:  

I- a um conjunto de normas disciplinares que devem guiar as escolas municipais. 

II- às diretrizes relativas ao que deve ser ensinado aos professores nos programas de formação 

continuada. 

III- ao conjunto de conhecimentos essenciais a que todo estudante brasileiro deve ter acesso ao 

longo das etapas e modalidade da Educação Básica. 

IV- ao comportamento que deve ser assumido pelos professores nas escolas brasileiras.  

A(s) assertiva(s) CORRETAS são: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e IV. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas III. 
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12 - As pesquisas realizadas por Emília Ferreiro e Ana Teberosky afirmam que um determinado nível 

de escrita caracteriza-se pela correspondência entre fonemas e grafemas, quando a criança 

compreende a organização e o funcionamento da escrita e começa a perceber que cada emissão 

sonora (sílaba) pode ser representada, na escrita, por uma ou mais letras. Segundo Ferreiro e 

Teberosky (1991), “aqui a criança já compreendeu que cada um dos caracteres da escrita 

corresponde a valores menores que a sílaba. Isto não quer dizer que todas as barreiras tenham sido 

superadas: a partir deste momento, a criança se defrontará com as dificuldades da ortografia, mas 

não terá mais problemas de escrita, no sentido estrito.” Considerando o exposto acima, esse nível de 

escrita é denominado:  

a) alfabético 

b) ortográfico 

c) pré-silábico 

d) silábico-alfabético 

e) silábico 

13 - Piaget (1896-1980) formulou uma teoria que descreve como crianças e adolescentes pensam e 

adquirem conhecimento, ou seja, a gênese (nascimento) e a evolução do conhecimento humano. De 

acordo com Piaget, o desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessivas mudanças qualitativas 

e quantitativas das estruturas cognitivas derivando cada estrutura de estruturas precedentes. Ou seja, 

o indivíduo constrói e reconstrói continuamente as estruturas que o tornam cada vez mais apto ao 

equilíbrio. Essas construções seguem um padrão denominado por Piaget de ESTÁGIOS que seguem 

idades mais ou menos determinadas. Considerando os estudos realizados por Piaget, o estágio 

sensório-motor se caracteriza por ocorrer: 

a) do nascimento aos 2 anos, havendo progressão de simples ações reflexas para o 

processamento simbólico; 

b) a partir dos 2 anos, havendo aprendizado através da habituação, do condicionamento 

operante e da imitação; 

c) entre 2 e 6 anos, com uso de palavras e números para representação do mundo em uma 

perspectiva subjetiva; 

d) entre 7 e 11 anos, com entendimento e aplicação das operações lógicas às experiências do 

aqui e agora; 
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e) a partir da adolescência, com uso do pensamento abstrato, especulação hipotética e 

raciocínio dedutivo. 

14 - Segundo a teoria de Lev Vygotsky, a diferença entre o desempenho de uma criança sozinha e o 

desempenho da mesma criança sob orientação de um adulto é explicada pelo conceito de: 

a) andaime; 

b) discurso orientado; 

c) aprendizado dirigido; 

d) zona de desenvolvimento proximal; 

e) processamento interativo. 

15 - Vygotsky dedicou parte de sua obra às questões escolares, trazendo contribuições importantes 

para a compreensão dos chamados “problemas de aprendizagem”. Considere as assertivas abaixo, a 

respeito do pensamento deste autor sobre aprendizagem e desenvolvimento. 

I- Vygotsky defende a ideia de que há um desenvolvimento pronto e previsto dentro de nós que 

vai se atualizando conforme o tempo passa ou recebemos influência externa. 

II- Vygotsky concebe o desenvolvimento como um processo que antecede à aprendizagem. 

III- Para Vygotsky, o desenvolvimento é um processo que se dá de dentro para fora. 

IV- Vygotsky construiu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, referindo-se às 

potencialidades da criança que podem ser desenvolvidas a partir do ensino sistemático. 

V- A partir das concepções de Vygotsky, a escola é vista como um espaço que deve privilegiar o 

contato social entre seus membros e torná-los mediadores da cultura. 

Marque as assertivas CORRETAS. 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas I; II e III. 

c) Apenas II e IV. 
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d) Apenas III; IV e V. 

e) Apenas IV e V. 

16 - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas e prover meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento, bem como, elaborar e executar sua proposta 

pedagógica; nos termos do art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações são atribuições: 

a) dos docentes. 

b) dos municípios. 

c) da comunidade. 

d) dos estabelecimentos de ensino. 

e) das instituições auxiliares da escola. 

17 - Qualidade segundo o dicionário Houaiss significa a propriedade que determina a essência ou a 

natureza de um ser ou coisa, a capacidade de atingir o efeito pretendido, estratégia de gestão em que 

se procura otimizar a produção de resultados na função ou no papel exercido. Neste sentido, o 

Houaiss também define qualificação, que significa conjunto de atributos que habilitam alguém ao 

exercício de uma função. Em relação à escola, é possível que governantes, gestores, educadores, pais, 

alunos compartilhem de noções gerais sobre o que é uma escola de qualidade concordando que ela é 

boa, quando os alunos aprendem coisas importantes para a vida sendo capazes de ler e escrever, 

resolver problemas, conviver, trabalhar em grupo, respeitar os pares, etc. Considerando esses 

pressupostos, para o sucesso e a qualidade da aprendizagem no processo pedagógico dependem, entre 

outros fatores, de o professor: 

a) priorizar atividades de memorização, a fim de promover o pleno desenvolvimento cognitivo 

dos alunos. 

b) delegar à família dos alunos a responsabilidade pela qualidade do desempenho deles em 

atividades extraclasse. 

c) proteger e prestar assistência financeira à família dos alunos de baixa renda. 
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d) tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados, planejar atividades, 

sequências didáticas ou projetos de ensino, com os respectivos instrumentos avaliativos para 

cada etapa. 

e) disciplinar e subordinar os alunos a rigorosas regras de conduta que limitem a criatividade 

deles. 

18 - De forma geral, a avaliação escolar pode ser definida como um meio de obter informações sobre 

os avanços e as dificuldades de cada aluno, constituindo-se em um procedimento permanente de 

suporte ao processo de ensino e aprendizagem, de orientação para o professor planejar suas ações, a 

fim de conseguir ajudar o aluno a prosseguir, com êxito, seu processo de escolarização. Acerca das 

avalições diagnóstica, formativa e somativa, assinale a opção CORRETA:  

a) A função da avaliação formativa é checar se os objetivos das políticas públicas foram 

atendidos. 

b) A avaliação somativa tem como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao 

final de um curso ou unidade de ensino. Classificando os estudantes de acordo com os níveis de 

aproveitamento previamente estabelecidos. 

c) A avaliação somativa funciona como parâmetro para a checagem das metas que a direção da 

escola ainda necessita alcançar. 

d) A avaliação diagnóstica é utilizada quando se pretende encaminhar o aluno para a avaliação 

do psicopedagogo. 

e) A avaliação diagnóstica revela apenas os conhecimentos que o aluno não aprendeu. 

19 - Reúne conteúdos abrangentes, atingindo propósitos didáticos e sociais. Um projeto de leitura e 

escrita, por exemplo, em que os estudantes fazem um livro de receitas ensina a ler e escrever e 

trabalha com valores nutricionais. Pode ter como meta mostrar à comunidade como aproveitar as 

frutas regionais. Considerando o exposto anteriormente, na organização do trabalho pedagógico, a 

utilização de projetos didáticos como estratégia pedagógica tem como objetivo valorizar:  

I- o resultado e o produto dos conhecimentos. 

II- a aprendizagem por meio do encadeamento dos conhecimentos. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

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

 

14 
 

III- a transversalidade e a interdisciplinaridade. 

IV- a fragmentação de conhecimentos. 

A(s) assertiva(s) CORRETAS são: 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e IV. 

c) Apenas I e II. 

d) Apenas I; II e III. 

e) Apenas III. 

20 - Considerando os pressupostos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 

acerca das sequências didáticas, Zabala (1998) explicita que a validade de uma sequência didática 

deve ser avaliada quando favorece o maior grau de significância às aprendizagens. Nesse sentido, a 

utilização das sequências didáticas são adequadas, quando: 

I- identificam os conhecimentos prévios que cada aluno tem em relação ao novo conhecimento. 

II- propõem conteúdos que sejam significativos, funcionais e adequados ao desenvolvimento dos 

alunos. 

III- deixam que cada aluno supere individualmente suas dificuldades, considerando que os 

conteúdos são bem trabalhados pelos professores. 

IV- consideram as competências atuais dos alunos e permitem avançar com a ajuda necessária do 

professor como mediador, ou seja, intervêm na zona de desenvolvimento proximal. 

V- determinam que os alunos pesquisem todos os conteúdos a serem trabalhados na unidade e, 

assim, não apresentem dificuldades no processo de ensino do professor. 

Estão CORRETAS as afirmativas 

a) Apenas I; II e III. 

b) Apenas II; III e IV. 
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c) Apenas I; IV e V. 

d) Apenas I; II e IV. 

e) Apenas II; III e V. 

21 - Em todos os anos de escolarização, as crianças devem ser convidadas a ler, produzir e refletir 

sobre textos que circulam em diferentes esferas sociais de interlocução, mas alguns podem ser 

considerados prioritários como os gêneros da esfera literária; esfera acadêmica/escolar e esfera 

midiática destinadas a discutir temas relevantes. Considerando as contribuições de alguns educadores 

sobre escrita, alfabetização e letramento, entre eles Emília Ferreiro e Magda Soares, é correto afirmar 

que: 

I- alfabetização e letramento são processos interdependentes. 

II- o professor que valoriza o contexto sócio-cultural onde o aluno está inserido por ocasião de sua 

prática pedagógica, enriquece o nível de letramento de seus alunos. 

III- alfabetização é o desenvolvimento de competências e habilidades para o uso efetivo da língua 

portuguesa em práticas sociais. 

IV- na hipótese alfabética, a criança já compreende o mecanismo da escrita e expressa, 

graficamente, o que pensa e fala. 

V- letramento é a aprendizagem do sistema de utilização das letras, na escrita. 

 Estão CORRETAS as afirmativas 

a) Apenas I; II e IV. 

b) Apenas II; III e IV. 

c) Apenas I; IV e V. 

d) Apenas I; II e V. 

e) Apenas II; III e V. 
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22 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN‟s têm como objetivo auxiliar o professor na 

execução de seu trabalho, compartilhando seu esforço diário de fazer com que as crianças dominem 

os conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e 

conscientes de seu papel em nossa sociedade. Acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais, é 

INCORRETO afirmar: 

a) Propostas pedagógicas têm procurado trazer contribuições para que se desenvolva uma 

"Cultura da Paz", no âmbito da escola, baseada em trabalhos sobre tolerância, como ponto de 

partida no processo de construção do entendimento, do respeito mútuo, da solidariedade. 

b) O estabelecimento de escolas indígenas, com proposta pedagógica, organização 

administrativa e didática próprias, atende a uma exigência constitucional, traz enriquecimento 

pedagógico e introduz exigências adicionais na estruturação do sistema nacional de educação. 

c) A natureza e a função dos Parâmetros curriculares é possibilitar que ada criança ou jovem 

brasileiro, mesmo de locais com pouca infraestrutura e condições socioeconômicas 

desfavoráveis, deve ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania para deles poder usufruir 

d) Ao se trabalhar o tema transversal "Pluralidade Cultural", devem-se encontrar formas de 

cumprir o princípio constitucional de igualdade, o que exige sensibilidade para a questão da 

diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas gerados pela injustiça social. 

e) Para que a diversidade de etnias seja trabalhada com a devida contextualização, a escola 

deve agrupar seus alunos em turmas separadas, de etnias indígena, negra, branca, etc., para 

resgatar a autoestima das populações marginalizadas. 

23 - Discussões acerca do „erro‟ sempre provocaram muita polêmica em torno do papel do professor 

no processo de avaliação do aluno e do papel atual da escola (Pinto 2000). A visão construtivista 

sobre o erro se distancia da forma como o erro é visto no ensino tradicional. Analise as afirmativas 

abaixo, e indique T para o que se refere ao erro no contexto do ensino Tradicional e C para o que se 

refere ao erro numa visão Construtivista do ensino. 

I- (  ) A escola aponta as formas erradas e conduz à memorização das respostas certas. 
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II- (  ) A responsabilidade do professor é tão somente de verificar as respostas certas e erradas, 

atribuir a nota e, em seguida, entregar os resultados à secretaria da escola. 

III- (  ) O professor analisa os erros dos alunos, identificando a lógica que conduziu às respostas 

apresentadas e discute com ele formas para resolver a situação. 

IV- (  ) O professor interessa-se pelos erros, esforça-se para compreendê-los, e oferece ao aluno os 

meios para tomar consciências deles, identificar sua origem e transpô-los. 

V- (  ) A análise do erro é uma fonte de informações/subsídios para as decisões do professor em 

relação a sua prática pedagógica. 

A sequência CORRETA é: 

a) T; T; C; C e C. 

b) T; T; C; T e C. 

c) T; T; T; C e C. 

d) T; C; T; T e T. 

e) T; C; C; C e T. 

24 - O ato de brincar é fundamental para a formação do indivíduo. Ao brincar, a criança, de forma 

lúdica, vai-se apropriando da realidade, estabelecendo as suas relações sociais e utilizando toda a sua 

corporeidade, nas suas dimensões motora, cognitiva e afetiva. Experimenta, assim, novas situações, 

desafios e aventuras. No espaço lúdico formam-se conhecimentos, adquirem-se valores, aprendem-se 

limites, testam-se capacidades físicas, superam-se medos, adquire-se confiança, ganha-se resistência 

à frustração, desenvolve-se a autoestima, aperfeiçoa-se a linguagem não-verbal e verbal. 

Considerando o exposto assinale a alternativa que expressa o papel do professor na brincadeira: 

a) deve evitar organizar a base estrutural da brincadeira, por meio da oferta de determinados 

objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do tempo para 

brincar. 

b) observa e constitui uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e 

de cada uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de 

suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. 
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c) para que as crianças possam ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos 

códigos sociais e das diferentes linguagens, é fundamental que o professor apenas as observe. 

d) É preciso que o professor tenha consciência que a brincadeira das crianças é apenas um 

momento recreativo. 

e) Nos momentos nos quais as crianças brincam, devem ser evitados jogos que possuem regras, 

como atividades didáticas, pois o brincar não deve estar associado às atividades didáticas. 

25 - Sobre a utilização de jogos no desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança, é 

correto afirmar que: 

I- em seu sentido integral, é um eficiente meio estimulador das inteligências. 

II- O jogo é uma estratégia importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. 

Por meio dele, é possível refletir sobre a realidade, a cultura local e, ao mesmo tempo, questionar 

regras e papeis de cada um.  

III- os jogos ajudam a controlar os impulsos, ajudam na aceitação das regras, que podem ser 

estabelecidas pelos que jogam, e não impostas. 

IV- os jogos são recursos utilizados no fim das aulas e nos dias em que o conteúdo foi aplicado 

rapidamente. 

É CORRETO o que está contido em: 

a) I; II e III, apenas. 

b) I; II e IV, apenas. 

c) I; III e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 

e) I e IV; apenas. 

 


