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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 
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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! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Observe os elementos em destaque e assinale a alternativa que apresenta os conectivos capazes 

de estabelecer a adequada coesão referencial, em caso de substituição: 

Até que eu não sou de reclamar, puxa! Taí, se há alguém que não é de reclamar, sou eu. Pago 

sempre e não bufo. Claro que procuro me defender da melhor maneira possível, isto é, chateando o 

patrão, cobrando cada vez mais, buscando o impossível — como diz Tia Zulmira —, ou seja, 

equilíbrio orçamentário. Se o Banco do Brasil não tem equilíbrio orçamentário, eu é que vou ter, é ou 

não é? 

Mas a gente luta. Eu ganho cada vez mais e nem por isso deixo de terminar sempre o mês que 

nem time de Zezé Moreira: 0 x 0. Segundo cálculos da tia acima citada, que é bárbara para assuntos 

econômicos, eu sou um dos homens mais ricos do Brasil, pois consigo chegar ao fim do mês sem 

dever. Esta afirmativa não me agrada nada, mas dá uma pequena amostra de como vai mal a 

organização administrativa do nosso querido Brasil. 

(Fragmento da crônica: Cartãozinho de Natal de Stanislaw Ponte Preta) 

a) em outras palavras – além disso – mas   

b) ou seja – todavia – visto que    

c) de outro modo – porém – por conseguinte 

d) por exemplo – mais – nesse caso   

e) adversamente – não obstante – então 

2 - Observe as palavras em destaque e assinale a alternativa que apresenta uma proposição 

EQUIVOCADA:  

Ausência 

Por muito tempo achei que a ausência é falta. 

E lastimava, ignorante, a falta. 

Hoje não a lastimo. 

Não há falta na ausência. 

A ausência é um estar em mim. 

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, 

que rio e danço e invento exclamações alegres, 

porque a ausência, essa ausência assimilada, 

ninguém a rouba mais de mim.                                                            (Carlos Drummond de Andrade) 
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a) Em “E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços,” e “ninguém a rouba mais 

de mim”, os vocábulos em destaque estão ligados ao referente “ausência”. 

b) “Não há falta na ausência.” O verbo em destaque é impessoal e por isso pode ser substituído 

por “existe”.   

c) Está incorreto o emprego de “mim” no fim da frase: “A ausência é um estar em mim.” As 

regras gramaticais indicam que, nessa construção, se deve empregar o pronome “eu”. 

d) Em “porque a ausência” poderíamos empregar a preposição “pois” sem alterar o sentido. 

e) Em “rio e danço” temos respectivamente os verbos “rir” e “dançar”. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Em uma escola, a razão entre o número de alunos que estudam espanhol e o número de alunos que 

estudam inglês, é . Se o número de alunos dessa escola é 180, então podemos concluir que o número 

de alunos que estudam espanhol é: 

a) 72 

b) 86 

c) 94 

d) 68 

e) 105 

 

4 - A nota dos candidatos que prestaram um determinado concurso é dada pela média ponderada dos 

quatro tipos de provas e seus respectivos pesos. O desempenho de um candidato está representado na 

tabela abaixo: 

PROVA NOTA  PESO 

A 5,0 1 

B 6,5 2 

C 7,0 3 

D 8,0 4 

Então a nota desse candidato é: 

a) 6,45 
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b) 6,75 

c) 7,00 

d) 7,10 

e) 7,25 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - No mês de julho, Concórdia ganhou mais um espaço para o lazer, recreação e integração das 

pessoas. Uma praça, construída no “coração” do Parque de Exposições Attílio Fontana, deu um novo 

visual e muitas alternativas de atividades para o espaço. A estrutura, que recebeu um investimento de 

R$ 510 mil, foi inaugurada durante a Festa Nacional do Leitão Assado – Fenal, e contou com 

presenças ilustres, já que o local ganhou uma denominação “estrangeira”.  Ainda no mês de 

setembro, durante a Expo Concórdia, o prefeito Luca Cortese e outros representantes italianos 

estiveram em Concórdia para mais um ato na praça. Dessa vez, a colocação de um monumento 

simbólico firmando o pacto entre as cidades uma vez que agora denominam-se cidades irmãs.  O 

referido pacto possibilitará a criação de convênios e ações, além de intercâmbios sociais, científicos e 

culturais entre as duas cidades.  O novo espaço, cujo nome também referência a cidade italiana, 

denomina-se:  

a) Praça Itália 

b) Praça Vicenza 

c) Praça Sarcedo  

d) Praça Gemellaggio  

e) Praça alla Concórdia 

6 - Foi lançado recentemente pelo governo de Jair Bolsonaro um programa para implementar escolas 

cívico-militares em âmbito nacional.  Com relação a essa iniciativa é INCORRETO o exposto em:  

a) O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Defesa, 

que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e 

administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.  

b) O Projeto-Piloto do Programa destina-se às escolas de ensino regular que possuem as etapas 

Ensino Fundamental II e/ou Ensino Médio. 
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c) A proposta é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país, até 2023, sendo 54 por 

ano. 

d) O militar atuará, em colaboração, nas áreas de gestão escolar e gestão educacional, a fim de 

contribuir com a melhoria do ambiente escolar. 

e) A maior parte do Brasil deseja a gestão de excelência das escolas cívico-militares. Quinze 

estados e o Distrito Federal aderiram ao programa lançado pelo governo federal em setembro. 

Em três das cinco regiões do país — Centro-Oeste, Norte e Sul —, todas as unidades 

manifestaram o interesse. 

Fonte: http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/ Acesso em 22 out. 2019 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Leia as alternativas que se referem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96. Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. 

( ) Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer 

nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante 

prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, 

segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades 

( ) Os municípios terão a incumbência de estabelecer diretrizes e procedimentos para 

identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos 

com altas habilidades ou superdotação. 

( ) Os professores incumbir-se-ão de zelar pela aprendizagem dos alunos. 

( ) As escolas não poderão reclassificar os alunos quando se tratar de transferências entre 

estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V – V – F – F. 

b) V – V – V – F. 

c) F – F – F – V. 

d) F – F – V – V. 

e) V – F – V – F. 

 

 

http://escolacivicomilitar.mec.gov.br/
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8 - Todas As alternativas abaixo se referem à Base Nacional Comum Curricular- BNCC, EXCETO: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica. 

b) A BNCC encontra-se alicerçada legalmente na Constituição Federal, artigo 205 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional artigo 9º e 26º. Em 2017, com a alteração da LDB 

o artigo 35º e 36º também passa a definir direcionamento ao respectivo documento. 

c) A BNCC é um documento jurídico o qual determina que Estados e Municípios alterem seus 

currículos até 2030 a fim de se adequarem ao disposto no documento. Excetuam-se destes 

ajustes a Rede Federal e Privada as quais possuem legislação própria. 

d) Os fundamentos pedagógicos descritos na BNCC apontam que o foco da mesma encontra-se 

no desenvolvimento de competências. 

e) Dentre as competências gerais descritas na BNCC está a necessidade de valorizar e utilizar 

os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital 

para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 

uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

9 - As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica são normas obrigatórias para a 

Educação Básica, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, as quais orientam o 

planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Com relação ao exposto, assinale a 

alternativa que corrobora com sua resposta considerando as informações apresentadas.: 

I- As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica tem por objetivo estimular a 

reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto 

político-pedagógico da escola de Educação Básica. 

II- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam estabelecer bases 

comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e demais 

modalidades que os Sistemas de Ensino possam formular orientações assegurando a integração 

curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização. 

III- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica a compreendem e 

discutem o atendimento a etapas fundamentais: a Creche, englobando crianças de 2 (dois) anos e 

11 (onze) meses até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; a Pré-Escola, com duração de 3 (três) anos. O 

Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, Anos Iniciais e Anos 

Finais. 
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IV- As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica compreendem 

orientações para a elaboração das diretrizes específicas para cada etapa e modalidade da Educação 

Básica, tendo como centro e motivação os que justificam a existência da instituição escolar: os 

estudantes em desenvolvimento. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente a alternativa IV. 

d) Somente as alternativas I e II. 

e) Somente as alternativas I, II e IV. 

10 - A Sistematização Curricular do Município de Concórdia de 2016, considerou o materialismo 

histórico dialético como linha pedagógica norteadora da Rede Municipal de Ensino. Sobre este 

assunto, leia o parágrafo abaixo, contido no referido documento e assinale a alternativa que apresenta 

as palavras CORRETAS que completam a afirmação do autor: 

 

 

 

 

 

 

a) Trabalho, reproduz, escola, materialista. 

b) Estudo, modifica, vida, financeira. 

c) Movimento, reforça, realidade, econômica. 

d) Fundamento, mantém, meritocracia, capitalista. 

e) Conhecimento, transforma, realidade, histórica. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

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

11 - A Lei de diretrizes e Bases, lei 9394/96 refere-se no artigo 13 sobre as atribuições dos 

professores no cotidiano da escola. Leia as alternativas que se referem ao assunto e assinale (V) para 

as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 

Segundo (SOUZA; MAGALHÃES; SILVEIRA, 2014, p. 252): 

 O materialismo histórico-dialético concebe que “o ___________________produzido 

alcança seu propósito final na medida em que __________________de maneira 

significativa a _____________________ concreta e ________________________”. 
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( ) A responsabilização quanto a aprendizagem dos alunos é restrita aos pais ou responsáveis 

que devem zelar por ela em todas as circunstâncias. 

( ) Os professores devem ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional. 

( )  Os professores devem comunicar ao Ministério Público listagem contendo o nome dos 

alunos que apresentem dificuldade de aprendizagem para que o órgão  tome as medidas cabíveis 

na responsabilização da família. 

( ) Os professores devem elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) F – V – F – V. 

b) F – F – V – V. 

c) V – V – V – F. 

d) F – F – F – V. 

e) F – V – V – F. 

12 - Somos sabedores da importância da escola na formação do aluno, sabemos também, que o 

aprendizado ocorre em diversos contextos, situações e lugares. Neste sentido, é fundamental que o 

professor: 

a) Reprove todo e qualquer aluno que demonstrar dificuldade no conhecimento. 

b) Mantenha fortalecidas as relações de hierarquia e distinção entre as diferentes classes 

sociais. 

c) Adote uma postura de coletividade, respeito às diferenças, fortalecimento do exercício de 

cidadania; valorização dos diferentes saberes e respeito ao pensamento crítico e reflexivo 

dos alunos. 

d) Não aceite o conhecimento que os alunos trazem consigo, aceitando como conhecimentos 

somente aqueles reproduzidos pela escola. 

e) Determine os conhecimentos a serem abordados durante o ano já nos primeiros dias de aula 

e não modifique a sequência dos mesmos a fim de garantir que os alunos mantenham a 

centralidade dos assuntos abordados. 
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13 - Leia as afirmações que se referem à Base Nacional Comum Curricular – BNCC sobre o Ensino 

Fundamental: 

I- A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, valoriza as situações lúdicas de 

aprendizagem, apontando para a necessária articulação com as experiências vivenciadas pelos 

alunos na Educação Infantil. 

II- A BNCC do Ensino Fundamental considera que os conteúdos programáticos (base geral e 

parte diversificada) devem ser a essência nesta etapa, visto que ela se prolonga por nove anos. 

Assim, conteúdo, avaliação são a tônica deste documento. 

III- A BNCC aponta que a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das 

aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e 

intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que 

ainda precisam aprender. 

IV- A BNCC aponta que a consolidação do conhecimento por parte dos alunos ocorre pela 

decadência das aprendizagens anteriores bem como através das práticas de linguagem, interação, 

pesquisa, levantamento de hipóteses e atividades práticas que apresentem o conhecimento de 

formas variadas e prazerosas. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e III. 

b) Somente as alternativas II e IV. 

c) Somente as alternativas I, III e IV. 

d) Somente as alternativas I, II e III. 

e)  Somente as alternativas II, III e IV. 

14 - Nas relações que se estabelecem na escola, é comum que em momentos de estudo ou formação 

continuada os professores discutam sobre a formação a ser desencadeada na escola e que tenham as 

questões relativas à cidadania como premissa para o desenvolvimento integral dos alunos. Neste 

sentido, é INCORRETO afirmar: 

a) Um ponto importante para iniciar a reflexão sobre cidadania é convidar os alunos a fazerem 

parte da elaboração das regras da sala de aula, discutindo e refletindo a cerca de suas 

atitudes e dos demais. A reflexão auxilia na elaboração de conceitos onde respeito e 

igualdade esteja presente no cotidiano de todos. 
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b) Criar um ambiente onde o diálogo seja constante torna o espaço amigável e acolhedor. Desta 

forma, o aluno consegue perceber seus erros, refletir sobre seus acertos com a parceria dos 

demais colegas e da professora. 

c) Um ambiente escolar que desenvolve os conceitos de cidadania já possui regras prontas e 

fixas, os alunos aprendem que devem segui-las sem questionar, aceitando passivamente 

qualquer nova regra que devem obedecer.  

d) Um ambiente que quer desenvolver as questões relacionadas à cidadania busca despertar nos 

alunos a compreensão dos valores humanos, discutindo direitos, deveres, responsabilidades 

e temas pertinentes, para que os mesmos possam se perceber como agentes transformadores 

da sociedade. 

e) Discutir cidadania implica fortalecer com os alunos reflexões a cerca do respeito mútuo, 

coletividade, reciprocidade, amizade, justiça e convívio social nas mais variadas situações da 

vida cotidiana. 

15 - Cotidianamente teóricos, professores e demais membros da comunidade escolar se debruçam a 

analisar as causas que se referem ao fracasso escolar de muitos alunos no Ensino Fundamental. 

Diante do exposto, leia as alternativas que refletem sobre este assunto: 

I- Todos os teóricos que estudam sobre o tema apontam que a falta de rigidez por parte da 

família é a única causa do fracasso escolar que acomete os alunos brasileiros. 

II- Quando o professor se preocupa em auxiliar seus alunos, planeja aulas diversificadas e 

motivadoras, cria um espaço de diálogo e interação, há um ambiente para que o aluno aprenda de 

diferentes formas e junto com o professor busquem alternativas para vencer as dificuldades que 

encontram pelo caminho. 

III- O fracasso escolar tem raiz na falta de atuação eficiente por parte da direção escolar. Adotar 

estratégias de disciplina e cumprimento de regras intransigentes garante respeito, estudo, 

organização e alcance de metas. 

IV- O fracasso escolar é uma das consequências da não apropriação do aprendizado por parte dos 

alunos, porém o insucesso não deve ser atribuído somente ao aluno, mas ao processo. Por isso, a 

reflexão e busca de alternativas entre professores, pais, direção, alunos e comunidade escolar são 

fundamentais para modificar o panorama existente. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente a alternativa IV. 
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b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas I e II. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente as alternativas I, III e IV. 

16 - Muitos educadores têm apontado à necessidade de discutirmos a questão da disciplina no 

cotidiano escolar. Sobre este assunto é INCORRETO afirmar: 

a) É fundamental que escola e família trabalhem de forma coletiva e colaborativa a fim de 

ajustar possíveis problemas de indisciplina nas relações escolares. 

b) A escola deve ter regras claras a serem seguidas. Estas regras devem ser conhecidas, 

compreendidas e discutidas pelos alunos para que eles se apropriem delas. 

c) No contexto da sala de aula também é fundamental que o professor elabore as regras de 

convivência com a turma, ao discuti-las e utiliza-las, os alunos refletem sobre acertos e 

dificuldades e se apropriam destes conceitos.  

d) No cotidiano da escola as questões de autoritarismo do professor devem prevalecer. Nesta 

caminhada há o entendimento de quais atitudes se espera que o aluno exerça na escola. 

e) A escola deve estar atenta aos alunos, seus diálogos e relações, bem como brincadeiras que 

amedrontem, envergonhem ou exponham a criança. A reflexão coletiva deve ser pautada 

também na análise das ações individuais e coletivas exercidas naqueles espaços. 

17 - Constantemente a importância da participação da família na escola e as relações desta 

participação no aprendizado nos alunos voltam à discussão. Quanto a estas reflexões, leia as 

alternativas que se referem ao assunto e assinale aquela que está CORRETA: 

a) Família e escola devem ser parceiros constantes para garantir que a criança sinta-se inserida 

na escola. Realizar feiras, encontros, reuniões, mostras e palestras são boas iniciativas 

desenvolvidas pela escola e que demonstram que a instituição está aberta à participação de 

todos. 

b) Garantir que pais ou responsáveis venham até a escola exclusivamente na entrega de 

boletins já é o bastante para que a criança perceba que família e escola atuam em conjunto. 

c) Qualquer inciativa a ser adotado quanto à participação no cotidiano da escola deve ser 

desenvolvida pela família, à escola cabe estar aberta a estas ações. 

d) A família deve seguir as regras e organização definidas pela escola sem emitir opinião ou 

contestar qualquer decisão tomada pela escola. 
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e) Exclusivamente pais ou responsáveis de alunos que alcançaram altas notas durante o 

trimestre devem fazer parte da Associação de Pais e Professores- APP. 

18 - Leia as alternativas que se referem ao planejamento da prática pedagógica e assinale (V) para as 

alternativas Verdadeiras e (F) para as falsas: 

( ) O planejamento da prática pedagógica refere-se a registrar no formulário de planejamento 

anual quais os conteúdos que serão ministrados para cada turma no ano letivo. 

( ) O planejamento da prática pedagógica não deve prever quais avaliações serão feitas no 

decorrer do período letivo. Planejar é uma coisa e avaliar é outra completamente diferente. 

( ) O planejamento da prática pedagógica consiste em um importante processo de reflexão por 

parte do professor. Considerar o aluno, suas necessidades e dificuldades e a partir disso traçar 

metas para vencer estas dificuldades é fundamental. 

( ) O planejamento da prática pedagógica auxilia o professor a evitar improvisos, repetições e 

equívocos com os alunos, pois ao planejar o professor define, delimita e organiza o trabalho a ser 

desenvolvido com a turma. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V – V – F – F. 

b) F – F – V – V. 

c) V – F – V – F. 

d) F – V – F – V. 

e) F – V – V – V. 

19 - As teorias educacionais podem ser classificadas em dois importantes grupos. A distinção entre 

esses grupos reside na forma de compreender as relações entre educação e sociedade. Ante o exposto, 

Assinale a alternativa CORRETA que apresenta quais são estes dois grupos: 

a)  Pedagogia Tradicional e Construtivismo. 

b)  Teorias Pedagógicas e Teorias Fenomenológicas. 

c)  Teorias não-críticas e Teorias crítico-reprodutivistas. 

d)  Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos e Materialismo Histórico Dialético. 

e)  Fenomenologia e Teorias Sociais do Conhecimento. 
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20 - Avaliar é um processo fundamental para a compreensão das necessidades e avanços do aluno. 

Neste sentido, quanto à avaliação é CORRETO afirmar: 

a) As legislações que tratam do tema apontam que o professor deve realizar semanalmente 

atividades que apontem subsídios numéricos quanto ao desempenho dos alunos e assim o 

professor tenha elementos para compreender se os mesmos podem avançar para a turma 

seguinte. 

b) A avaliação na escola deve ser individual, quantitativa e diária cabendo ao aluno alcançar a 

média prevista na respectiva rede de ensino para ser aprovado. 

c) O professor deve seguir exclusivamente os instrumentos de avaliação previstos pela rede de 

ensino em que atua, não podendo selecionar, planejar ou organizar formas diferenciadas de 

avaliar, pois a variedade de instrumentos de avaliação faz a qualidade pedagógica diminuir. 

d) A avaliação deve ser realizada de forma contínua, onde os avanços dos alunos sejam 

observados e as dificuldades e necessidades retomadas sob diversos e diferentes aspectos. A 

qualidade do conhecimento deve sempre se sobrepor a quantidade de instrumentos 

avaliativos empregados. 

e) A avaliação deve ser realizada em momentos específicos, definidos pela Secretaria de 

Educação, definidos em calendário escolar, onde a legislação aponte de forma clara como 

fazê-lo. Assim evita-se que o aluno falte e fique sem nota. 

21 - É comum que nas ações desenvolvidas em sala de aula o professor se depare com alunos com 

dificuldade de aprendizagem. Leia as alternativas que se referem sobre este assunto: 

I- Ao perceber que o aluno tem dificuldade de aprendizagem o professor deve informar à família 

por escrito para que a mesma busque alternativas particulares para resolver o problema observado. 

II- O professor deve buscar auxílio na direção e orientação escolar pensando juntas intervenções 

pedagógicas que possam oferecer condições para que o trabalho desenvolvido auxilie o aluno a 

superar as dificuldades observadas. 

III- Além do trabalho coletivo – professor, orientação e direção – é fundamental que a família seja 

informada sobre as observações realizadas e seja envolvida na busca pela superação das mesmas. 

O trabalho coletivo nas mais diversas situações auxilia o aluno e garante boas oportunidades de 

desenvolvimento. 

IV- Ao detectar que determinado aluno apresenta dificuldade de aprendizagem o professor deve 

reunir-se com a direção a fim de trocá-lo de turma objetivando não atrapalhar o desenvolvimento 

dos demais alunos. 
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Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas I e II. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas I e IV. 

22 - Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

1º ano, localizamos reflexão a cerca da alfabetização. Complete com a alternativa CORRETA que 

apresenta as palavras que faltam:  

 

 

 

 

a) Desligado, reprodução, informação, repetição, currículo, caderno. 

b) Articulado, produção, leitura, escrita, conhecimento, livro. 

c) Relativizado, revisão, caligrafia, conversação, saber, currículo. 

d) Mensurado, elaboração, reflexão, repetição, conhecimento, saber científico. 

e) Articulado, revisão, reestruturação, reprodução, saber científico, senso comum. 

23 - Nas relações desencadeadas na escola, a mediação toma importante espaço na atuação do 

professor. Leia as alternativas que se referem ao assunto: 

I- A mediação desencadeada pelo professor permite perceber de forma prática através de provas 

e testes lógicos se o aluno compreendeu determinado conhecimento. 

II- Mediar é contribuir para o desenvolvimento do aluno com relação ao conhecimento, por isso, 

o professor pode desenvolver boas perguntas, utilizar estratégias variadas e estimular o aluno a 

pesquisar, ler e adotar atitudes investigativas frente aos conhecimentos. 

III- A mediação não se aplica ao cotidiano pedagógico, visto que esta é uma categoria jurídica, 

seu conceito não pode ser transferido livremente de uma área para outra sem prejuízo no seu 

entendimento legal. 

Vale ressaltar que o processo de alfabetização precisa estar ___________________ à 

aprendizagem da leitura e _________________ de textos, tendo em vista que a 

_________________e a __________________é que proporcionam o acesso aos bens culturais e a 

compreensão dos conteúdos das demais áreas do ________________, além de significar também 

o acesso aos veículos onde o conhecimento se encontra registrado – entre eles, o 

__________________. (2016, p.85) 
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IV- O professor não é o único detentor do conhecimento, e por conta disso, é fundamental que 

professor e aluno construam uma relação positiva de busca no entendimento e aperfeiçoamento 

dos conceitos. Neste sentido, o professor media o processo para que o aluno construa uma 

caminhada sólida e reflexiva a cerca dos conhecimentos aprendidos. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente as alternativas I e II. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas II e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV.  

24 - Inúmeros autores que se dedicam a estudar e a importância da brincadeira no desenvolvimento e 

aprendizado dos alunos também esclarecem que este é uma reflexão fundamental a ser desenvolvida 

pelos profissionais que atuam nos Anos Iniciais. Considerando este assunto é CORRETO afirmar: 

a) A centralidade pedagógica nos Anos Iniciais refere-se aos conhecimentos historicamente 

acumulados e previstos no currículo da rede. Desta forma, a brincadeira deve ser garantida 

exclusivamente em momentos de descontração ou nas atividades externas da sala de aula. 

b) A brincadeira deve ser utilizada para introduzir um assunto em especial que será abordado 

com metodologia planejada e centrada na atuação do professor. 

c) A brincadeira é fundamental no cotidiano escolar, por isso, é bom utilizá-la no final da aula, 

como estratégia de descontração antes de ir para casa. 

d) A brincadeira é uma forma de expressar sentimentos e emoções, por isso ela torna-se tão 

importante na escola. Ao brincar a criança interpreta o mundo, suas relações e medos; ao 

brincar ela tem contato com o mundo físico e social. 

e) A brincadeira deve ser realizada em momentos distintos: em comemoração ao dia das 

crianças ou outra data comemorativa. É fundamental considerarmos que o objetivo principal 

da escola é o aprendizado e não se pode perder o mesmo de foco. 

25 - A indisciplina é fator de preocupação na escola, muito se discute sobre as causas e 

consequências da mesma no cotidiano das crianças. Quanto ao assunto, leia as alternativas que 

seguem: 

I- Visando diminuir a indisciplina é importante discutir que qualquer ambiente possui regras de 

organização. Na escola em especial, estas regras podem ser construídas de forma coletiva e 
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reflexiva com a turma. Este processo favorece a identidade dos alunos com os combinados 

auxiliando-os no cumprimento das mesmas. 

II- Muitos fatores podem influenciar de forma direta ou indireta as questões de indisciplina na 

escola: a realidade que a escola apresenta aos alunos, o contexto social que os alunos vivenciam, o 

ambiente familiar bem como a forma com que os mesmos lidam com as emoções, dentre outros 

aspectos. 

III- Muitos alunos apontam a escola como monótona, com aulas repetitivas e distantes da 

realidade em que eles vivem. Desta forma, há que se esclarecer que a responsabilidade exclusiva 

pela indisciplina dos alunos reside na falta de atuação eficaz do professor. 

IV- Uma ação importante para diminuir a indisciplina reside no diálogo, ações que envolvam os 

alunos em rodas de conversa, palestras, momentos de estudos são oportunidades de reflexão. A 

presença da família como parceira neste processo também se torna imprescindível. 

Assinale somente a alternativa que contém todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente a alternativa II e III. 

d) Somente as alternativas I e IV. 

e) Somente as alternativas I, II e IV. 

 


