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CARGO: AUXILIAR DE SALA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Concurso Público: 

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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

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

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais / Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O fragmento de texto retirado do livro: O caçador de pipas de Khaled Hosseini servirá se 

subsídio para as questões 1 a 4: 

 Quanto tempo demora? - perguntou ele. 

- Não sei. Um pouco. 

Sohrab deu de ombros e voltou a sorrir, desta vez era um sorriso mais largo. 

- Não tem importância. Posso esperar. É que nem maçã ácida. 

- Maçã ácida? 

- Um dia, quando eu era bem pequenininho mesmo, trepei em uma árvore e comi uma daquelas 

maçãs verdes, ácidas. Minha barriga inchou e ficou dura feito um tambor. Doeu à beça. A mãe disse 

que, se eu tivesse esperado as maçãs amadurecerem, não teria ficado doente. Agora, quando quero 

alguma coisa de verdade tento lembrar do que ela disse sobre as maçãs. 

1 - Após a leitura do texto é possível inferir que:  

a) Todas as maçãs são ácidas. 

b) Ao comer maças as pessoas ficam com a barriga inchada. 

c) É preciso saber esperar o tempo certo para cada acontecimento. 

d) Sohrab virou as costas para sua mãe, pois a mesma lhe advertiu sobre maças verdes.  

e) A mãe levou Sohrab ao médico. 

2 - “Um dia, quando eu era bem pequenininho mesmo, trepei em uma árvore e comi uma daquelas 

maçãs verdes, ácidas. Minha barriga inchou e ficou dura feito um tambor”. A partir do expresso no 

excerto assinale V (verdadeiro) e F (falso) para as seguintes proposições: 

( ) As palavras em destaque são adjetivos e por isso qualificam determinados substantivos 

presentes na oração. 

( ) Todos os adjetivos destacados estão no singular. 
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( ) Os adjetivos sempre concordam com o substantivo ao qual fazem referência. Um exemplo 

disso é o termo “ácidas” concordando com o vocábulo “maças”.  

( ) O adjetivo “dura” deveria ter sido redigido “duro” uma vez que referencia a característica do 

tambor. Desse modo, temos um exemplo de incoerência textual e equívoco de concordância 

nominal. 

( ) O adjetivo “pequenininho” e “dura” estão no singular. 

a) F – F – F – F – F  

b) V – F – F – V – F 

c) V – V – V – V – V   

d) V – F – V – F – V   

e) V – V – V – F – F   

3 - As frases abaixo possuem  sentido literal, EXCETO: 

a) Comi uma daquelas maçãs. 

b) Minha barriga inchou. 

c) Sohrab deu de ombros. 

d) Ele voltou a sorrir. 

e) Tento lembrar o que ela disse sobre as maçãs. 

4 - Observe a acentuação das seguintes palavras: Ácida, Maçã e Importância.  Qual alternativa 

apresenta vocábulos que devem receber respectivamente os mesmos acentos e/ou sinal gráfico 

atribuído aos vocábulos anteriores para que estejam de acordo com as regras ortográficas em 

vigência:  

a) geleia – avela – conjuge  

b) sofa – hortela – idoneo  

c) alcool – toboga - voo 
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d) limoes – sutia -  exito  

e) joia – caibra – sinonimo  

5 - Observe a seguinte manchete veiculada pelo jornal O Tempo em 23 de janeiro de 2020: ”Polícia 

inicia oitiva de vítimas e testemunhas de cerveja contaminada”. A palavra em destaque significa:  

a) aprazar as testemunhas e vítimas 

b) ouvir as testemunhas e vítimas 

c) investigar as testemunhas e vítimas 

d) advertir as testemunhas e vítimas 

e) convocar as testemunhas e vítimas 

Fonte: https://www.otempo.com.br/cidades/policia-inicia-oitiva-de-vitimas-e-testemunhas-de-cerveja-contaminada-

1.2286519  Acesso em 23 jan. 2020. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Os termos da sequência  foram obtidos segundo uma lei de formação. De 

acordo com essa lei de formação, o valor do décimo termo somado ao trigésimo termo dessa 

sequência é igual a: 

a) 600 

b) 700 

c) 900 

d) 1.000 

e) 1.200 

7 - Uma caixa de água possui base quadrada de 2 metros de lado. Sabe-se que a capacidade máxima 

de armazenamento de água dessa caixa é de 6.000 litros. Assinale a alternativa que indica a altura 

interna dessa caixa de água: 

a) 1,5 metros 

b) 2,5 metros 

c) 1,2 metros 

d) 40 centímetros 

e) 15 centímetros 

https://www.otempo.com.br/cidades/policia-inicia-oitiva-de-vitimas-e-testemunhas-de-cerveja-contaminada-1.2286519
https://www.otempo.com.br/cidades/policia-inicia-oitiva-de-vitimas-e-testemunhas-de-cerveja-contaminada-1.2286519
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8 - Um cliente de determinada instituição financeira tomou um empréstimo de R$ 1.500,00 a juros 

compostos de 2% ao mês. Dois meses depois ele pagou R$ 860,60 e, 2 meses após esse pagamento, 

liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi de aproximadamente: 

a) R$ 614,00 

b) R$ 672,00 

c) R$ 704,00 

d) R$ 718,00 

e) R$ 728,00 

9 - Um gato, um coelho e uma ovelha percorrem em um dia respectivamente 8,07 hectômetros, 

10.500 centímetros e 0,85 quilômetros. A soma das distâncias percorridas pelos três animais nesse 

dia foi de: 

a) 10.509,20 m 

b) 1.762 m 

c) 1.662 hm 

d) 17,72 km 

e) 17.620 cm 

10 - As raízes da equação  são o segundo e o quinto termos de uma sequência 

aritmética crescente. O valor do vigésimo termo dessa sequência é: 

a) 119 

b) 120 

c) 130 

d) 135 

e) 138  

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

11 - Após a Segunda Guerra Mundial e com o advento da indústria ocorreu o “despertar da 

consciência ecológica”, o que foi marcado pela tentativa de muitos países em promover formas 

alternativas de desenvolvimento que integrassem a preservação da natureza e dos recursos naturais. 

Surgiram, assim, as principais conferências sobre o meio ambiente, que passaram a versar sobre as 

melhores estratégias, metas e ações pautadas sob uma perspectiva ambiental. As principais 

conferências ambientais internacionais foram, EXCETO:  

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conferencias-sobre-meio-ambiente.htm Acesso em 20 de jan. 

2020. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/conferencias-sobre-meio-ambiente.htm
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a) Conferência de Estocolmo,1972. 

b) Eco-92 ou Rio-92, 1992. 

c) Rio+10, 2002. 

d) Protocolo de Quioto, 2005. 

e) Rio+20, 2012. 

12 - Segundo o Ministério da Ciência (MCTIC) na Estação Comandante Ferraz, reinaugurada 

recentemente, há pesquisas sendo desenvolvidas que trarão benefícios para as áreas da medicina, com 

a formulação de medicamentos; da agricultura, no desenvolvimento de novos pesticidas e herbicidas; 

e da indústria, na fabricação de produtos como anticongelantes e protetores solares. A Estação 

Comandante Ferraz localiza-se: 

a) no arquipélago de Fernando de Noronha  

b) na Universidade de Campinas  

c) nos Estados Unidos  

d) na Antártica  

e) na Universidade de Brasília 

Fonte: https://g1.globo.com Acesso em 20 jan.2020 

13 - As Olimpíadas de 2020 serão realizadas em Tóquio, no Japão, de 24 de julho a 9 de agosto de 

2020. Em sua 32ª edição, os Jogos Olímpicos de Verão terão 33 modalidades esportivas, com a 

expectativa de participação de mais de 11 mil atletas, os quais representarão mais de 204 países. O 

nome da mascote das Olimpíadas de Tóquio é a junção de duas palavras japonesas, significando: 

futuro e eternidade, ou seja, representa o desejo de um futuro cheio de esperança nos corações de 

todas as pessoas do mundo. A referida mascote denomina-se:  

Fonte: Adaptado de: https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/olimpiadas-toquio-2020.htm Acesso em 20 jan.2020. 

a) Fuwa 

b) Miraitowa  

https://g1.globo.com/
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/olimpiadas-toquio-2020.htm
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c) Haakon 

d) Someity 

e) Tsukki 

14 - O presidente Jair Bolsonaro exonerou no dia 17 de janeiro de 2020 o secretário nacional da 

Cultura, Roberto Rego Pinheiro, conhecido como Roberto Alvim. Segundo NSC Notícias o 

presidente Jair Bolsonaro confirmou a demissão pelo Twitter, afirmando: "Comunico o desligamento 

de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha 

se desculpado, tornou insustentável a sua permanência". O pronunciamento do ex-ministro fez 

apologia ao governo de:  

a) Discursos de um ministro de Barack  Obama 

b) Discursos de um ministro de Dilma Rousseff 

c) Discursos de um ministro de Lula  

d) Discursos de um ministro de Hitler  

e) Discursos de um ministro de Nicolás Maduro 

Fonte: Adaptado de:  https://www.nsctotal.com.br/noticias. Acesso em 20 jan. 2020. 

15 - Com quase 9 milhões de Km², o Brasil assume proporções continentais. Sendo assim possui 

várias peculiaridades. Entre as quais destacamos o fuso horário. Segundo o IBGE, no Brasil temos:  

a) 2 fusos horários 

b) 3 fusos horários 

c) 4 fusos horários 

d) 5 fusos horários 

e) 6 fusos horários 

Fonte:http://redenacionalderadio.com.br/programas/minuto-ibge/30-12-19-minutoibge-fusohorario.mp3/view e 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_fuso_horario.pdf. Acesso em 21 jan. 2020 

 

https://www.nsctotal.com.br/noticias
http://redenacionalderadio.com.br/programas/minuto-ibge/30-12-19-minutoibge-fusohorario.mp3/view
https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_fuso_horario.pdf
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INFORMÁTICA 

16 - Em que consiste o BOOT em um computador? 

a) Processo para verificação dos recursos do computador até a inicialização do sistema 

operacional. 

b) Adicionar novos recursos de hardware como memória, placas de conexão entre outros. 

c) É o processo que acontece quando o computador é conectado à rede Internet. 

d) É o processo de transferência de arquivos do computador através da WEB. 

e) São os processos de atualização de arquivos do sistema operacional em um 

microcomputador. 

17 - O que seria atualizar o “driver” de um dispositivo instalado em um computador? 

a) Informar local onde o dispositivo está fisicamente instalado. 

b) Desvincular o dispositivo do sistema operacional usado. 

c) Atualizar arquivos que permitem o seu funcionamento e conexão com o sistema operacional. 

d) Mudar cabos e conexões físicas do dispositivo. 

e) Apenas acrescentar um novo hardware ao computador. 

18 - Para que servem os arquivos com a extensão .DOT ou .DOTX para o MICROSOFT WORD? 

a) Backup de segurança nos arquivos que estão sendo editados (salvamento temporário). 

b) Armazenar uma formatação específica ou modelo para criação de outros documentos. 

c) Como drivers de comunicação com o sistema operacional. 

d) Somente para armazenar os dados origem de arquivos de uma mala direta. 

e) Somente para armazenar imagens ou figuras de documentos criados. 

19 - Ao utilizar a seguinte fórmula =C2+$G$4 em uma planilha criada no MICROSOFT EXCEL, 

podemos afirmar que: 
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a) C2 representa um endereço absoluto e $G$4 um endereço relativo para células da planilha. 

b) C2 representa um endereço relativo e $G$4 um endereço absoluto para células da planilha. 

c) C2 e $G$4 ambos são referência a uma célula com endereço relativo na planilha. 

d) C2 e $G$4 ambos são referência a uma célula com endereço absoluto na planilha.  

e) O uso do caractere $ irá gerar erro na fórmula. 

20 - Com relação aos recursos de redes INTERNET, qual a principal utilidade do endereço IP 

(Internet Protocol) em um computador: 

a) Identificar a versão do sistema operacional utilizado pelo usuário conectado a rede. 

b) Calcular a quantidade de bytes transferidos através da rede. 

c) Demonstrar os dados do usuário conectado à rede. 

d) Permitir a identificação de um dispositivo ou computador conectado na rede. 

e) Permitir a criptografia dos pacotes de dados que são transferidos na rede. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR DE SALA 

21 - A Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 

2017, estabelece seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito da Educação Infantil, 

são eles: 

a) Construir, repetir, interagir, copiar, memorizar, criar. 

b) Decidir, vivenciar, diversificar, refletir, participar, explorar. 

c) Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. 

d) Pensar, planejar, brincar, estilizar, conhecer-se, expressar. 

e) Criar, reproduzir, vivenciar, explorar, conhecer-se, brincar. 

22 - A organização curricular da Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

está estruturada em cinco Campos de Experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de 

aprendizagens e desenvolvimento. Dessa forma são considerados Campos de Experiência da 

Educação Infantil, EXCETO: 

a) O eu, o outro e o nós. 
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b) Corpo, gestos e movimentos. 

c) Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

d) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

e) Sons, aromas e paladares.  

23 - Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 

2017, o Ensino Fundamental, está organizado em cinco Áreas do Conhecimento. Essas áreas 

“favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes 

curriculares” (BNCC), são elas: 

a) Linguagens; Matemática; Ciências da Natureza; Ciências Humanas, Ensino Religioso. 

b) Língua Portuguesa, Arte, Matemática, Ciências, Ensino Religioso. 

c) Linguagens; Educação Física; Ciências da Natureza; Ciências Humanas, Ensino Religioso. 

d) Matemática, Educação Física; Ciências; Arte, Ensino Religioso. 

e) Ciências Sociais; Educação Física; Ciências da Natureza; Arte, Ensino Religioso. 

24 - Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 

competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. Dessa forma, são competências a serem desenvolvidas pelos alunos: 

I - Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos. 

II - Exercitar a curiosidade intelectual. 

III - Utilizar diferentes linguagens. 

IV - Depreciar a diversidade de saberes e vivências culturais. 

V - Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional.  

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa I é correta. 

b) Somente as alternativas I, II e V estão corretas. 

c) Apenas a alternativa IV é correta. 

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

e) Todas as alternativas estão corretas. 

25 - Assinale V para Verdadeiro e F para Falso considerando a redação do Art. 206 da Constituição 

Federal “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios”: 

( )  Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 

( )  Gratuidade do ensino público somente em determinados estabelecimentos oficiais. 
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( ) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

( ) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino. 

A sequência está CORRETA em: 

a) V – V – V – V    

b) V – V – F – F   

c) V – F – V – V  

d) F – F – V – F  

e) V – F – F – F  

26 - “Constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que 

conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de 

equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora 

da escola” (MEC, 2008).  Esse conceito refere-se a: 

a) Inclusão 

b) Diversidade 

c) Integração 

d) Valores 

e) Segregação 

27 - Para se construir uma educação inclusiva é fundamental a participação, parceria e a colaboração 

da família nesse processo. Segundo a cartilha “A Hora e a Vez da Família em uma Sociedade 

Inclusiva” (MEC 2006), é possível afirmar que: 

I- Os pais devem participar de reuniões que discutem questões sobre a educação de seus filhos, 

colaborando com sugestões, para a melhoria das condições da escola. 

II- Os pais devem conhecer os recursos utilizados pelas crianças e avaliar o funcionamento dos 

mesmos, conversando com os professores e demais profissionais envolvidos, nos casos de 

dúvidas. 

III- Os pais devem estar presentes, acompanhar e participar da resolução dos problemas da escola 

relacionados ao desenvolvimento dos alunos e, em particular, do seu filho ajudando-o a superar as 

dificuldades e aplaudindo seus progressos. 
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Diante do exposto, a assertiva CORRETA é: 

a) Os itens I, II e III corretos. 

b) Somente os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Somente o item II correto. 

e) Somente os itens I e II estão corretos. 

28 - São características de escola na perspectiva de educação inclusiva, EXCETO: 

a)  A escola que não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 

escola; mas apoia a todos: professores, alunos e pessoal administrativo para que obtenham 

sucesso. 

b)  A escola que reconhece e responde às diversas necessidades de seus alunos, considerando 

tanto os estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos. 

c)  A escola que tem um currículo apropriado, de modificações organizacionais, de estratégias 

de ensino, de uso de recursos e de parcerias com a comunidade. 

d)  A escola que os professores e alunos aprendem a respeitar as diferenças, ressaltando que a 

inclusão é a nossa capacidade de reconhecer o outro e ter o privilégio de conviver com 

pessoas diferentes. 

e)  A escola que se preocupa exclusivamente com as adaptações físicas do espaço: rampas de 

acesso, banheiros adaptados, piso tátil etc. 

29 - Sobre os objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC, 2008), assinale a alternativa que o objetivo está INCORRETO: 

a)  Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

b)  Garantir acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos 

níveis mais elevados do ensino. 

c) Oferecer formação aos professores para o atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para a inclusão. 

d) Impedir a participação da família e da comunidade. 

e)  Prover acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e 

informação. 
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30 - Dentre as situações que demonstram perspectiva de inclusão no ambiente escolar para 

criança/aluno com deficiência visual, podemos citar: 

I- Materiais desportivos adaptados: bola de guizo e outros. 

II - Sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades do aluno: sistema braille, tipos 

escritos ampliados. 

III - Adaptação de materiais escritos de uso comum: tamanho das letras, relevo, softwares 

educativos em tipo ampliado, textura modificada etc.. 

IV - Posicionamento do aluno na sala de aula de modo que favoreça sua possibilidade de ouvir o 

professor. 

V - Apoio físico, verbal e instrucional para viabilizar a orientação e mobilidade, visando à 

locomoção independente do aluno. 

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa V é correta. 

b) Somente as alternativas I, III e V estão corretas. 

c) Apenas a alternativa II é correta. 

d) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

31 - Das alternativas abaixo, qual delas NÃO podemos considerar estratégias de ensino e 

aprendizagem para estudantes com necessidades educacionais especiais (MEC, SEESP 2003): 

a) Agrupar os alunos de uma maneira que facilite a realização de atividades em grupo e 

incentive a comunicação e as relações interpessoais. 

b) Oportunizar para aos alunos com deficiência auditiva textos escritos complementados com 

elementos que favoreçam a sua compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros. 

c) Oportunizar material didático e de avaliação em tipo reduzido para os alunos com baixa 

visão e somente em relevo para os cegos. 

d) Para alunos com super dotação organizar pesquisas, enfatizar a persistência na tarefa e o 

engajamento em atividades cooperativas. 

e) Para alunos com deficiência física utilizar de pranchas ou presilhas para não deslizar o 

papel, suporte para lápis, presilha de braço etc. 

32 - Segundo Libâneo (1994, p.72) “Para que o professor possa atingir efetivamente seus objetivos, é 

necessário que realize um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São o planejamento, 
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a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação...”. Dessa forma, se requer do planejamento do 

professor: 

I -  Conhecimento das características sociais, culturais e individuais dos alunos, bem como o nível 

de preparo escolar em que se encontram. 

II - Habilidade de expressar ideias com clareza e falar de modo acessível a compreensão dos 

alunos. 

III - Conhecimento e domínio dos vários métodos de ensino e procedimentos didáticos, a fim de 

poder escolhê-los conforme temas a serem tratados e as características dos alunos. 

IV - Estímulo ao interesse pelo estudo, mostrando a importância da escola para a melhora das 

condições de vida, para a participação democrática na vida profissional, política e cultural dos 

alunos. 

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa IV é correta. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa II é correta. 

e) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

33 - “Quem nos dá a condição para o aprendizado é o meio externo, ou seja, o convívio social, a 

interação do eu com o outro. Aprendemos no contexto histórico-social ao sermos influenciados pela 

cultura. Pois a criança nasce com as funções psicológicas elementares e a partir do aprendizado da 

cultura elas se transformam em funções psicológicas superiores: as ações conscientes, a atenção 

voluntária, o pensamento abstrato e o comportamento intencional”. Esse fragmento de texto se refere 

a Teoria de que autor: 

a) Jean-Ovide Decroly 

b) Célestin Freinet 

c) Lev Vygotsky 

d) Jean Piaget 

e) Paulo Freire 

34 - “Entre 2 e 5 anos, aproximadamente, a criança adquire a linguagem e forma, de alguma maneira, 

um sistema de imagens. Entretanto, a palavra não tem ainda, para ela, o valor de um conceito; ela 

evoca uma realidade particular ou seu correspondente imagístico. Tendo que reconstruir o mundo no 

https://escolaeducacao.com.br/ovide-decroly/
https://escolaeducacao.com.br/ovide-decroly/
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plano representativo, ela o reconstrói a partir de si mesma. O egocentrismo intelectual está no auge 

no decurso dessa etapa. A dominação do pensamento por imagens encerra a criança em si mesma”. 

Piaget afirma por meio de seus estudos, que isso ocorre em qual estágio do desenvolvimento: 

a) Sensório motor. 

b) Sensório Concreto.  

c) Pré-operatório. 

d) Operatório Concreto. 

e) Operatório Formal. 

35 - “Não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um rumo. Por isso, todo 

projeto pedagógico da escola é também político. O projeto pedagógico da escola é, por isso mesmo, 

sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como 

horizonte da escola (Gadotti, 2000)”. Enfim, o projeto político-pedagógico da escola apoia-se: 

I- No desenvolvimento de uma consciência crítica. 

II- No envolvimento das pessoas: a comunidade interna e externa à escola. 

III-  Na participação e na cooperação das várias esferas de governo.  

IV-  Na autonomia, responsabilidade e criatividade como processo do projeto. 

Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa IV é correta. 

b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) Apenas a alternativa II é correta. 

e) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

36 - Para Libâneo (2013, p. 99) “O processo de ensino, efetivado pelo trabalho docente, constitui-se 

de um sistema articulado entre os componentes: _______________, ____________________ 

(conhecimentos, habilidades, hábitos), ________________ (incluindo meios e formas organizativas) 

e ______________ concretas de cada situação didática. O ensino é inseparável dessas condições 

didáticas.  

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é: 

a)  Objetivos, conteúdos, métodos, condições. 
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b) Conteúdos, métodos, objetivos, condições. 

c) Condições; métodos, objetivos, conteúdos. 

d) Métodos, condições, conteúdos, objetivos. 

e) Objetivos, condições, métodos, conteúdos. 

37 - Segundo Jussara Hoffman a avaliação deve ocorrer numa perspectiva mediadora. Dessa forma, 

qual das alternativas abaixo NÃO está de acordo com essa afirmação: 

a)  Classificar o aluno exclusivamente através dos erros, pois somente dessa forma o aluno se 

tornará capaz de enfrentar a sociedade competitiva. 

b)  Auxiliar e orientar o aluno para uma aprendizagem cada vez mais significativa. 

c) Aprofundar - se nas estratégias de pensamento do aluno, nas formas como ele age, pensa e 

realiza essas atividades educativas para poder auxiliá-lo. 

d) Prestar atenção no aluno, no interesse, na sua curiosidade, na sua autoria como pesquisador, 

como escritor, como leitor. 

e) Oportunizar a todos os alunos várias formas de expressar os seus conhecimentos a respeito 

de um estudo ou noção, e que essas várias expressões sejam observadas pelo professor, 

durante a sua evolução.  

38 - A professora Maria em suas aulas utiliza o método de ensino que parte de uma relação direta da 

experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado, sendo que o papel do aluno é de 

participar e o dela/professora é de mediar o saber. Qual tendência pedagógica Maria expressa em sua 

prática: 

a) Tendência Liberal Tradicional. 

b) Tendência Liberal Renovada Progressivista. 

c) Tendência Liberal Tecnicista. 

d) Tendência Progressivista Libertária. 

e) Tendência Progressivista "Crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica". 

39 - Os cuidados de saúde e higiene devem fazer parte do processo educativo global, considerando 

especialmente que a autonomia é um dos princípios orientadores do trabalho com a criança/aluno.  

Dessa forma assinale V para verdadeiro e F para falso considerando os cuidados que devemos ter 

com relação ao desenvolvimento de hábitos de higiene das crianças/alunos: 
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( ) Manter as mãos das crianças limpas. Conforme a criança cresce, ela pode ser orientada a 

lavar as mãos com água e sabão. 

( ) O corte das unhas das crianças deve ser orientado para que as mães/responsáveis o façam em 

casa. As unhas grandes acumulam mais sujeiras e facilitam a contaminação da criança, além de 

fazer com que elas se arranhem com facilidade. 

( ) A rotina de higiene bucal é muito importante. Antes mesmo que tenha dentes, pode-se 

iniciar a limpeza da boca do bebê por volta dos 4 meses de idade para que comece a se acostumar 

com esta prática de higiene bucal. 

( ) Ao trocar a criança que usa fralda, deve-se retirar o excesso de fezes e/ou urina com algodão 

úmido ou lenço umedecido, passando sempre no sentido da genitália para o ânus, evitando o 

contato das fezes com a genitália. 

( ) Após usar o vaso sanitário, acionar a descarga com o vaso tampado e lavar bem as mãos das 

crianças ou orientá-las a lavar com água e sabão. 

A sequência está CORRETA em: 

a) V – V – V – V – V   

b) V – V – F – F – F 

c) V – F – V – V – F 

d) F – F – V – F – F 

e) V – F – F – F– F  

40 - Ao desenvolvermos atividades/experiências que envolvem a área psicomotora, podemos 

proporcionar na infância, além dos movimentos, condições de desenvolvimento dos aspectos básicos 

e necessários para a vida diária, como o cognitivo e o afetivo. Dessa forma podemos afirmar que as 

atividades/experiências que envolvem a área psicomotora visa: 

I - A consciência e o controle do próprio corpo. 

II - O controle e o equilíbrio das funções físicas. 

III - O uso dos membros do corpo e à aquisição da noção de lateralidade. 

IV -  À organização perceptiva e a organização de todo o esquema motor. 

 

https://blogeducacaofisica.com.br/coordenacao-motora/
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Com relação ao exposto acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a alternativa I é correta. 

b) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativa III é correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

 

 


