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CARGO: PROFESSOR DE LABORATÓRIO PEDAGÓGICO 

I (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) 

 

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 3 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; 
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 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, 

c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
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a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE LABORATÓRIO PEDAGÓGICO I 

16. O Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, Lei n° 8.069/1990, dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente. No Capítulo II – a Lei trata do direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade. Em que “A criança e o adolescente têm direito à Liberdade, ao 

Respeito e à Dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL, 

1990. Art 15.). De acordo com o Art. 16, desse documento, o direito à liberdade compreende 

os seguintes aspectos:  

I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, independente das restrições legais; 

II – opinião e expressão;  

III – crença e culto religioso; 

IV – brincar, praticar esportes e divertir-se; 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
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V – participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;  

VI – participar da vida política, na forma da lei;  

VII – buscar refúgio, auxílio e orientação, somente em espaços públicos, e ou órgãos assistenciais. 

As assertivas CORRETAS são: 

a) As alternativas I; II; III; IV; V 

b) As alternativas II; III; IV; V; VI 

c) As alternativas III; IV; V; VI; VII 

d) As alternativas I; II; III; IV; VII 

e) As alternativas II; IV; V; VI; VII 

 

17. A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e suas alterações, em seu Art. 24 trata da estruturação das 

regras da educação básica, nos níveis fundamental e médio, devendo ser organizada de acordo 

com as seguintes regras comuns, EXCETO:  

a)  A carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 

dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 

b)  A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser 

feita, por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na 

própria escola; por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; independentemente 

de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento 

e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme 

regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

c) Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir 

formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas 

do respectivo sistema de ensino; 

d)  Poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes 

de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares; 

e) O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas 

normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta por cento do total de 

horas letivas para aprovação; 

 

18. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 

2013), é necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco 
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pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos 

os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, 

imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. Segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar alguns fatores.  A 

seguir, complete com Verdadeiro (V) ou Falso (F), e em seguida assinale a alternativa que 

apresenta a ordem CORRETA: 

(   ) A alfabetização e o letramento; 

(  ) O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

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

Matemática, de Ciências, de História e de Geografia;  

(   ) A frequência escolar estabelecida pela LDB 9394/96 salvo para o primeiro ano; 

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

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

na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro.   

(  ) No início do Ensino Fundamental, atendendo às especificidades do desenvolvimento infantil, a 

avaliação deverá basear-se, sobretudo, em procedimentos de observação e registro das atividades dos 

alunos e portfólios de seus trabalhos, seguidos de acompanhamento contínuo, de revisão das 

abordagens adotadas, sempre que necessário. 

a) V; F; V; F; F 

b) V; V; F; V; V 

c) F; V; F; V; V 

d) V; F; V; F; V 

e) F; F; V; V; F  

 

19. O autor Cipriano Luckesi, em seu livro Avaliação da Aprendizagem Escolar: estudos e 

proposições, decorre sobre avaliação da aprendizagem escolar. Sendo que cita “A avaliação 

na aprendizagem e na escola tem dois objetivos: auxiliar o educando no seu desenvolvimento 

pessoal, a partir do processo de ensino-aprendizagem, e responder à sociedade pela qualidade 

do trabalho educativo realizado.” Refletindo sobre o processo de ensino e aprendizagem 

segundo Luckesi, assinale a alternativa que NÃO está em concordância com o autor:  

a) A avaliação tem como função propiciar a auto compreensão, tanto do educando quanto do 

educador. Por meio desse processo, professor e aluno, podem encontrar o suporte para o 
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desenvolvimento, sendo necessário ter consciência de onde se está, tendo em vista escolher para onde 

ir. 

b) A Avaliação na aprendizagem tem por objetivo auxiliar o educando no seu crescimento e, na 

integração consigo mesmo, ajudando-o na apropriação de conhecimentos significativos.  

c) A avaliação na aprendizagem responde a uma necessidade social. A escola recebe o mandato 

social de educar as novas gerações e, por isso, deve responder por esse mandato, obtendo dos seus 

educandos a manifestação de suas condutas aprendidas e desenvolvidas. 

d) A avaliação se designa ao diagnóstico, e por isso, à inclusão: destina-se a melhoria do ciclo de 

vida. 

e) A avaliação apresenta-se como um meio constante de fornecer suporte ao educando no processo de 

assimilação dos conteúdos, sendo que o Plano Político Pedagógico, nesse contexto deve estar 

dissociado da prática pedagógica.   

 

20. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino Fundamental de nove Anos, também 

contemplam a avaliação escolar, para tanto estabelece que a avaliação dos alunos, a ser 

realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular e da 

implementação do currículo, é redimensionadora da ação pedagógica, EXCETO:  

a) Assumir um caráter processual e formativo, ser contínua, cumulativa e classificatória.  

b) Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo e 

reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre 

outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do 

educando;  

c) Assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições 

de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo;  

d) Prover, obrigatoriamente, períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, 

como determina a Lei nº 9.394/96;  

e) Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos 

alunos com frequência insuficiente, evitando, sempre que possível, a retenção por faltas; 

 

21. A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia-SC, apresenta-se 

embasada na perspectiva do Materialismo Histórico Dialético. Para Masson (2007) o 

materialismo histórico dialético, é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real, e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. Com base nessas informações, complete com Verdadeiro (V) ou Falso (F), e em 

seguida assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA: 

(   ) O materialismo histórico-dialético concebe o conhecimento produzido e alcança seu propósito 

final na medida em que perpetua a diferença entre as classes e mantem a realidade imposta.  

(  ) A produção humana é sempre social e constrói o modo de ser da sociedade. Os humanos, 

portanto, se organizam em sociedade para produzirem suas condições de vida e consequentemente se 

construírem.  

(  ) Para o materialismo histórico dialético,  o ser humano é produto e processo de relações adversas 

às sociais, que tem origem no trabalho individual e produtivo. 

(  ) para o materialismo histórico-dialético, o princípio básico de organização e funcionamento da 

vida é a matéria em movimento que se efetiva por contradições permanentes e (re)arranjos 

permanentes de teses, antítese e sínteses. 

( ) A atividade humana é uma atividade histórica e geradora da história, do desenvolvimento humano, 

da humanização da natureza e do próprio homem, em decorrência de algo que caracterize a 

especificidade, a peculiaridade dessa atividade frente a todas as demais formas de atividades de 

outros seres vivos. 

a) V; F; V; F; F 

b) V; V; F; V; F 

c) F; V; V; V; F 

d) F; V; F; V; V 

e) F; F; V; V; V  

 

22. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de nove anos (2013), em 

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, definem as propostas curriculares 

do Ensino Fundamental. Tais propostas visão desenvolver o educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania, e fornecendo-lhe os meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante quatro objetivos previstos para esta 

etapa da escolarização. A seguir, assinale a alternativa que NÃO corresponde ao texto da Lei:  

a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

b) A abrangência da população para esta etapa da educação encontra-se na faixa etária dos 5 (cinco ) 

aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, a todos os que, na idade própria, não tiveram condições 

de frequentá-lo.  
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c) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

d) A aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores como instrumentos 

para uma visão crítica do mundo;  

e) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

 

23. De acordo com a Sistematização Curricular da rede municipal de ensino de Concórdia-SC 

(2016), com aporte no documento da Base Curricular Nacional Comum (2016/2016) para os 

anos iniciais tem como propósito favorecer a necessária articulação entre esses anos e as 

experiências vivenciadas na Educação Infantil. Para tanto, é importante que se considere as 

culturas infantis tradicionais e contemporâneas, valorizando as situações lúdicas de 

aprendizagem que constituem o cerne das práticas desenvolvidas na primeira etapa da 

Educação Básica. A partir destas informações assinale a alternativa que expressa 

conformidade com o texto: 

I- Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as crianças desenvolvem a oralidade/sinalização e os 

processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do 

sistema de escrita alfabético-ortográfica e de outros sistemas de representação, como os signos 

matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos, as formas de representação do tempo e 

do espaço. 

II- Nesta etapa os/as estudantes se deparam com uma variedade de situações/conflitos que envolvem 

conceitos e fazeres psicológicos, impedindo o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem 

bem como prejudicando as analises e argumentações tanto na individualidade, quanto na 

individualidade.  

III- As vivências dos/das estudantes em seus contextos imediatos, suas heranças e memórias, seu 

pertencimento a um grupo, sua interação com os meios de comunicação e outros equipamentos 

tecnológicos são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas, cabendo à escola 

estimular questionamentos sobre processos pessoais, naturais e sociais.  

IV- Nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, é importante que o/a estudante tenha amplas 

oportunidades para a apropriação do sistema de escrita alfabética, que se dá articulada ao seu 

envolvimento com a leitura e a produção de textos em todos os componentes curriculares.  

V- A alfabetização e o letramento devem se dar,  em um contexto interdisciplinar, sendo 

compromisso de todas as áreas e seus componentes. Ainda nesses três primeiros anos, os sujeitos 
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aperfeiçoam seus sistemas de localização e a capacidade de descrição do espaço e do tempo, o que é 

complementado pelas experiências com as diferentes grandezas que os cercam, com o pensamento 

numérico e com as ideias de previsibilidade, tendência, singularidade e incerteza. 

a) I; III; IV;  

b) II; III; IV; V 

c) I; III; IV; V  

d) I; II; IV; V 

e) II; III; V 

 

24. No contexto atual da sociedade, a leitura é considerada uma atividade permanente da 

condição humana, amplia e diversifica a visão e interpretação sobre o mundo e a vida como 

um todo.  Referindo-se à leitura no contexto escolar é INCORRETO. 

a) A leitura deve ser vista como uma habilidade indispensável à vida sociocultural. Essa habilidade 

pode ser construída com base em práticas específicas estruturadas à grade curricular do cotidiano da 

escola.   

b) Para que o gosto e o compromisso com a leitura aconteçam, a escola precisa mobilizar seus alunos 

internamente, pois aprender a ler requer esforço e, para isso deve fazê-los compreender que a leitura 

lhe dará autonomia e independência.  

c) A leitura está presente em todos os ambientes da sociedade, sendo que através dela o indivíduo 

pode ampliar seu conhecimento, aperfeiçoar a escrita, o vocabulário, entre outros aspectos que levam 

à reflexão e formação do senso crítico. 

d) O hábito da leitura se forma mesmo antes que a criança comece a ler, pois a mesma já chega à 

escola com suas vivências internalizadas do meio social no qual está inserido, e a família tem papel 

fundamental na construção do leitor ativo. 

e) A escola entende que a leitura é a atividade auxiliar da escrita e que os professores podem formar 

leitores, de modo que os problemas com a leitura é algo dissociável do processo ensino 

aprendizagem. 

  

25. De acordo com Dermeval Saviani a escola deve promover a inclusão dos indivíduos através 

da aprendizagem significativa. Para isso, a realidade do aluno deve estar presente nos 

conteúdos de sala de aula, para que se faça uma análise crítica desta. Partido dessas 

informações assinale a alternativa que NÃO corresponde ao pensamento do autor:  
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a) A escola deve buscar maneiras e meios de favorecer a seletividade dos indivíduos. Dando 

primazia para os princípios econômicos, políticos e assistenciais. Dessa maneira, poderá combater a 

evasão escolar e a marginalização. 

b) O Estado tem fundamental importância no processo educacional participando através da 

elaboração de projetos e políticas públicas que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem 

tanto nas escolas municipais como estaduais. 

c) A escola tem como seu objetivo maior, formar cidadãos, transmitindo valores éticos e morais a 

fim de prepará-los para participar ativamente nas esferas política e social. 

d) Ao aluno cabe não somente a aquisição do conteúdo, mas a transformação do meio social no qual 

está inserido, fazendo deste um local de igualdade quanto às oportunidades. 

e) A educação é um agente transformador e por isso a escola deve garantir a educação a todos, 

atendendo à demanda e interesses da população.  

 

 


