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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008 

 
Cód. 20 – Professor Nível I – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
1. Quando a função social que se atribui ao ensino é a formação integral da pessoa e a concepção sobre os 

processos de ensino-aprendizagem, é construtivista, de atenção à diversidade, pode-se dizer que: 
 

A) a intervenção pedagógica prioriza os conteúdos de caráter conceitual. 
B) a intervenção pedagógica recorre a mais de um modelo de ensino. 
C) a intervenção pedagógica espelha-se nas pesquisas de Piaget e Vygotsky. 
D) o professor transforma as pesquisas psicogenéticas em métodos de ensino. 

 
2. Ainda que na escola se destaque a autonomia na relação com o conhecimento – saber o que se quer saber, como 

fazer para buscar informações e possibilidades de desenvolvimento de tal conhecimento, manter uma postura 
crítica comparando diferentes pontos de vista e reservando para si o direito de conclusão, por exemplo – ela não 
ocorre sem o desenvolvimento: 

 
I. da autonomia moral (capacidade ética). 
II. da autonomia emocional (auto-respeito, respeito mútuo, segurança, sensibilidade, etc). 
III. da heteronomia paralela e inicial. 
IV. da independência. 

 
 Completam corretamente o enunciado: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV apenas. 
C) I e II apenas. 
D) III e IV apenas. 

 
3. Analise o diálogo entre Beatriz, 6 anos, que acreditava em Papai Noel, e sua mãe: 
 
 – Mãe , como Papai Noel usa o mesmo papel de embrulho que você comprou ontem na papelaria? 
 – Ora, Bia, acho que ele comprou também na mesma loja!... 
 A explicação que a mãe lhe deu a satisfez por poucos minutos, pois em seguida veio outra pergunta: 
 – Mãe, como Papai Noel tem a mesma letra de papai? 
 
 Essa criança pensava por si própria, e o diálogo é um exemplo de: 
 

A) autonomia intelectual. 
B) autonomia amoral. 
C) autonomia centrada. 
D) autonomia axiológica. 

 
4. Analise as afirmações sobre identidade. 
 

I. A identidade é um conceito do qual faz parte a idéia de distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, 
a começar pelo nome seguido de todas as características físicas, modo de agir e de pensar e da história 
pessoal. 

II. Nas interações sociais estabelecidas pela criança, ela, alternadamente, imita e se funde com o outro para 
diferenciar-se dele em seguida, muitas vezes utilizando-se da oposição, da imitação, do brinquedo, da 
linguagem e da apropriação da imagem corporal. 

III. A construção da identidade é gradativa e se dá desde muito cedo na criança por meio das interações sociais 
estabelecidas. 

IV. A fonte original da identidade está no círculo de pessoas com quem a criança interage no início da vida. 
V. Em geral a família é a primeira matriz de socialização. 
VI. Identidade é a consciência do indivíduo acerca de suas características físicas, psicológicas e socioculturais. 

 
 Marque: 
 

A) Se todos os itens estiverem corretos. 
B) Se apenas os itens II, III, IV e V estiverem corretos. 
C) Se apenas os itens I, III, IV, V e VI estiverem corretos. 
D) Se apenas os itens I, II, III, IV e V estiverem corretos. 
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5. Piaget classificou os jogos que a criança apresenta após a aquisição da linguagem em três tipos: jogos de 
exercício, jogos simbólicos e jogos de regras. Os jogos de exercícios: 

 
I. aparecem durante os primeiros 18 meses de vida. Predominam nos dois primeiros anos, mas reaparecem 

durante toda infância e mesmo no adulto. 
II. são exercícios lúdicos que correspondem a uma espécie de repetição de seqüências estabelecidas de ações e 

manipulações. 
III. tornam-se menos numerosos em torno de um ano de idade e diminuem de importância. 
IV. são “divididos” por Piaget em duas categorias: os simples que se conservam puramente sensório-motores 

(correr, pular, etc) e os que envolvem o próprio pensamento (fazer perguntas só por perguntar). 
 
 Marque: 
 

A) Se apenas a afirmação I estiver incorreta. 
B) Se apenas a afirmação III estiver incorreta. 
C) Se apenas as afirmações I e IV estiverem incorretas. 
D) Se nenhuma afirmação estiver incorreta. 

 
6. O outro tipo de jogo que Piaget define é o de “regras”, que marca a transição da atividade individual para a 

socializada. 
 

I. Esse tipo de jogo não ocorre antes de 4 a 7 anos e predomina no período de 7 a 11 anos. 
II. Os jogos de regras consistem em combinações: sensório-motoras (corridas, futebol), intelectuais (xadrez, 

cartas) com competição entre os participantes (sem o que a regra seria inútil) e os regulamentados. 
III. A regulamentação dos jogos de regras podem surgir de códigos transmitidos de geração a geração e de 

acordos momentâneos estabelecidos pelos participantes. 
IV. No jogo de regras, porém, ainda estão presentes as formas anteriores de jogo, portanto a fantasia e vôos de 

imaginação não estão excluídos nessa fase. 
 
 Analisadas as afirmações, marque a alternativa que contém as corretas: 
 

A) II e III apenas. 
B) I, II e III apenas. 
C) I, II, III e IV. 
D) II, III e IV apenas. 

 
7. Complete os claros: 
 

Ao longo do século XX, filósofos, educadores e psicólogos apresentaram concepções diversas de jogo infantil. 
 

I. O jogo representa a possibilidade de eliminar o excesso de energia represado na criança (Spencer). 
II. O jogo prepara a criança para a vida futura (Gross). 
III. O jogo representa um instinto herdado do passado (Stanley Hall) 
IV. O jogo representa um elemento fundamental para o equilíbrio emocional da criança (_____1_____). 
V. O jogo é uma forma de infração do cotidiano e suas normas (_____2_____). 
VI. O ato lúdico tem o poder de criar situações exploratórias propícias à solução de problemas (Bruner). 
VII. A brincadeira é uma situação imaginária criada pelo contato da criança com a realidade social (_____3_____). 
VIII. Tendo como princípio básico a noção de equilibração como mecanismo adaptativo da espécie, admite a 

predominância na brincadeira de comportamentos de assimilação sobre a acomodação (_____4_____). 
 

A) 1. Erikson 2. Claparède  3. Piaget 4. Vygotsky. 
B) 1. Freud  2. Wallon 3. Vygotsky 4. Piaget. 
C) 1. Jung  2. Vygotsky 3. Wallon 4. Piaget. 
D) 1. Freud  2. Piaget 3. Vygotsky 4. E. Ferreiro. 
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8. O construtivismo realizou uma verdadeira revolução no que se refere ao ensino da leitura e da escrita. As 
pesquisas de Emília Ferreiro e colaboradores deslocaram a investigação do “como se ensina” para o “como se 
aprende”. Emília Ferreiro descobriu e descreveu a “psicogênese da língua escrita” e abriu espaços para vários 
outros tipos de pesquisas. 

 Analise. 
 
I. As primeiras escritas infantis aparecem, do ponto de vista gráfico, como linhas onduladas ou quebradas, 

contínuas ou fragmentadas. 
II. As primeiras escritas aparecem como uma série de elementos isolados. 
III. A aparência gráfica é garantia de escrita. 
IV. Os aspectos gráficos têm a ver com a qualidade do traço, a distribuição espacial das formas, a orientação 

dominante (da esquerda para a direita, de cima para baixo), inversões, rotações, etc. 
V. Os aspectos construtivos têm a ver com o que se quis representar e os meios utilizados para criar 

diferenciações entre as representações. 
 
 Marque: 
 

A) Se todas as afirmações estiverem corretas. 
B) Se estiverem corretas apenas as afirmações I, IV e V. 
C) Se apenas estiverem corretas as afirmações I, II, III e V. 
D) Se apenas estiverem corretas as afirmações I, II, IV e V. 

 
9. Do ponto de vista construtivo, a escrita infantil segue uma linha de evolução surpreendentemente regular através de 

diversos meios culturais, de diversas situações educativas e diversas línguas. Aí podem ser distinguidos grandes 
períodos no interior dos quais cabem múltiplas subdivisões: 

 
I. distinção entre o modo de representação icônico e o não-icônico. 
II. a construção de formas de diferenciação (controle progressivo das variações sobre os eixos qualitativo e 
 quantitativo). 
III. a fonetização da escrita (que se inicia com um período alfabético e culmina no período silábico). 

 
 Segundo Emília Ferreiro, estão corretos os períodos: 
 

A) I, II e III. 
B) I e III apenas. 
C) II e III apenas. 
D) I e II apenas. 

 
10. Emília Ferreiro e Ana Teberosky, em suas pesquisas dos diferentes níveis da escrita, não consideram a escrita 

infantil em seu aspecto gráfico, mas em seus aspectos construtivos, referentes ao que a criança quis representar e 
às estratégias para isso utilizadas, que são semelhantes em crianças de diferentes línguas e ambientes culturais. 

 Analise. 
 
 Larissa tem 5 anos e escreveu assim: 
 

AOBH – boneca 
OBH – cabeça 
HOB – fantoche 
AODB – giz 
HBO – peixe 

 
 Larissa, segundo a pesquisa, encontra-se no ____________________ porque: 
 

• demonstra a intenção de criar diferenciação entre seus grafismos. 
• ela ainda continua com a hipótese da quantidade mínima de caracteres que devem compor a escrita. 
• ela ainda continua com a hipótese da necessidade de variar os caracteres. 
• por dispor de poucas “letras” conhecidas, ela varia a ordem em que as dispõe. 

 
 Complete a lacuna com a alternativa que convier: 
 

A) nível 3 – hipótese silábica. 
B) nível 1 – escrita indiferenciada. 
C) nível 2 – hipótese fonética. 
D) nível 2 – diferenciação da escrita. 
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11. Analise. 
 

I. Letramento é muito mais que alfabetização 
porque 

II. letramento é um estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo 
porque 

III. letramento é o estado ou condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de escrita, com 
diferentes gêneros e tipos de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e a escrita 
desempenham na nossa vida 
porque 

IV. ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever 
porque 

V. aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a 
língua escrita. 

 
 Marque: 
 

A) Se apenas as afirmações I, IV e V forem verdadeiras. 
B) Se apenas as afirmações I, III e IV forem verdadeiras. 
C) Se todas as afirmações forem verdadeiras e se justificarem mutuamente. 
D) Se apenas as afirmações II e III forem verdadeiras. 

 
12. Beatriz é uma criança que ainda vai completar 6 anos. Nunca freqüentou escola, mas convive com livros, ouve 

histórias lidas por adultos, vê adultos lendo e escrevendo, cultiva e exerce práticas de leitura e de escrita: toma um 
livro e finge que está lendo, quando finge que lê, usa as convenções e estruturas lingüísticas próprias da natureza 
escrita, toma papel e lápis e “escreve” uma carta para a vovó. 

 Beatriz, então, 
 

I. é ainda analfabeta porque não aprendeu a ler e a escrever. 
II. é analfabeta funcional apenas. 
III. é analfabeta e é letrada, porque aprender a ler e a escrever faz parte de um longo processo, e o letramento no 

caso é de grau zero. 
IV. é de certa forma letrada porque ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever: é 

tomar a escrita “própria”, ou seja, assumi-la como sua “propriedade”. 
 
 Completam corretamente o enunciado: 
 

A) I e IV apenas. 
B) I e III apenas. 
C) II e IV apenas. 
D) II e III apenas. 

 
13. Analisando-se as principais dificuldades de redação nos diferentes níveis de escolaridade, freqüentemente 

encontram-se narrações que não “contam histórias”, cartas que não parecem cartas, textos expositivos sem nexo, 
além de outras dificuldades. De acordo com as ponderações sobre o ensino da língua portuguesa nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs), uma das prováveis razões dessas dificuldades para redigir pode ser o fato de a 
escola: 

 
A) propor a produção de textos já nas séries iniciais. 
B) colocar a avaliação como objetivo da escrita. 
C) ensinar a produzir textos com técnicas inadequadas. 
D) deixar de explicitar aos alunos que as dificuldades são muitas, mas não intransponíveis. 

 
14. Analise as afirmações sobre organização do tempo. 
 

I. A consideração do tempo como variável que interfere na autonomia permite ao professor criar situações em 
que o aluno possa progressivamente controlar a realização de suas atividades. 

II. Por meio de erros e acertos, o aluno toma consciência de suas possibilidades e constrói mecanismos de auto-
regulação que possibilitam decidir como alocar seu tempo. 

III. São importantes as atividades em que o professor seja somente orientador do trabalho, cabendo aos alunos o 
planejamento e a execução, o que os levará a decidir e a vivenciar o resultado de suas decisões sobre o uso do 
tempo. 

IV. os alunos devem arbitrar livremente a respeito de como e quando atuar na escola. A vivência do controle de 
tempo pelos alunos se insere dentro de limites estabelecidos pelo professor. 

 
 São verdadeiras as afirmações: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I e III apenas. 
C) II e IV apenas. 
D) I, II e III apenas. 
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15. Analise. 
 

I. Uma sala de aula com carteiras fixas dificulta o trabalho em grupo, o diálogo e a cooperação. 
II. Armários trancados não ajudam a desenvolver a autonomia do aluno e não favorecem o aprendizado da 

preservação do bem coletivo. 
III. Numa concepção construtivista é preciso que as carteiras sejam móveis, que as crianças tenham acesso aos 

materiais, as paredes sejam utilizadas para exposição de trabalhos, etc. 
IV. É importante salientar que o espaço de aprendizagem se restringe à escola e, dada a pouca infra-estrutura de 

muitas escolas, é preciso contar com a improvisação de espaços para o desenvolvimento de atividades 
específicas. 

 
 São verdadeiras as afirmações: 
 

A) I, II e III apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I, III e IV apenas. 
D) II, III e IV apenas. 

 
16. Os objetivos propostos nos PCNs concretizam as intenções educativas em termos de capacidades que devem ser 

desenvolvidas pelos alunos. A decisão de definir os objetivos em termos de capacidades é crucial numa proposta 
construtivista, porque capacidades uma vez desenvolvidas podem se expressar numa variedade de 
comportamentos. Assim, os objetivos se definem em termos de capacidades de ordem: 

 
I. física. 
II. moral. 
III. cognitiva. 
IV. social. 
V. afetiva. 
VI. econômica e cultural. 
VII. ética e estética. 
VIII. de relação interpessoal e inserção social. 

 
 Marque: 
 

A) Se corretos estiverem os itens I, III, V, VII e VIII apenas. 
B) Se todos os itens estiverem corretos. 
C) Se corretos estiverem os itens III, IV, V e VIII apenas. 
D) Se corretos estiverem os itens I, II, III, V e VII apenas. 

 
17. Um projeto pedagógico comprometido com a cidadania precisa ter, de acordo com os PCNs, como uma forma de 

suas diretrizes, a orientação para a escola: 
 

A) buscar a transformação da sociedade para o futuro. 
B) tratar os valores como conceitos ideais. 
C) entender a tarefa educativa como intervenção no momento presente. 
D) evitar temas políticos contraditórios, que são tendenciosos. 

 
18. Nos PCNs encontra-se uma diretriz que indica a avaliação como instrumento para o desenvolvimento das 

atividades didáticas. Dentre os itens seguintes, há algumas definições que correspondem à concepção de 
avaliação, expressas nos PCNs. 

 
I. Elemento integrador entre aprendizagem e o ensino. 
II. Conjunto de ações cujo objetivo é o de ajuste e orientação da intervenção pedagógica. 
III. Indicação do desempenho do aluno, mediante conceitos, para informação aos pais. 
IV. Julgamento sobre o desempenho do aluno, ao término da unidade didática. 
V. Apreciação classificatória sobre os graus de sucesso ou fracasso dos alunos. 
VI. Momento de observação de um processo dinâmico e não-linear de construção do conhecimento. 

 
 Os itens correspondentes ao enunciado da questão estão contidos apenas em: 
 

A) I, IV e V. 
B) II, IV e V. 
C) III, V e VI. 
D) I, II e VI. 
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19. Analise as afirmações sobre linguagem. 
 

I. O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela 
que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói 
visões de mundo, produz conhecimento. 

II. Um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a 
responsabilidade de garantir, a todos os seus alunos, o acesso aos saberes lingüísticos necessários ao 
exercício da cidadania, direito inalienável de todos. 

III. Essa responsabilidade é tanto maior quanto maior for o grau de letramento das comunidades em que vivem os 
alunos. 

IV. Durante as séries do ensino fundamental, cabe à escola fazer com que cada aluno se torne capaz de 
interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos 
eficazes nas mais variadas situações. 

 
 São corretas as afirmações: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV apenas. 
C) I, II e III apenas. 
D) I, III e IV apenas. 

 
20. O ensino da língua portuguesa tem sido marcado por uma sequenciação de conteúdos que se poderia chamar de 

aditiva: ensina-se a juntar sílabas para formar palavras, a juntar palavras para formar frases e a juntar frases para 
formar textos. 

 
I. Essa abordagem aditiva levou a escola a trabalhar com “textos” que não existem fora da escola e, como 

escritos das cartilhas, nem sequer podem ser consideradas textos. 
porque 

II. se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir textos e interpretá-los, não é possível tomar como unidade 
básica de ensino nem a letra nem a sílaba nem a palavra nem a frase. 
porque 

III. descontextualizadas, pouco têm a ver com a competência discursiva. 
porque 

IV. competência discursiva é compreendida como a capacidade de se produzir discursos – orais e escritos – 
adequados às situações enunciativas em questão, considerando todos os aspectos e decisões envolvidos 
nesse processo. 
porque 

V. dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, mas isso não significa que não se 
enfoquem palavras ou frases nas situações didáticas específicas que o exijam. 

 
 Marque: 
 

A) Se apenas a afirmação I for incorreta. 
B) Se nenhuma afirmação for incorreta. 
C) Se apenas as afirmações IV e V forem incorretas. 
D) Se apenas as afirmações I e V forem incorretas. 

 
21. Analise as afirmações sobre o texto: 
 
 Um texto não se define por sua extensão porque: 
 

I. o nome que assina um desenho é um texto. 
II. a lista do que deve ser comprado é um texto. 
III. um conto, um romance são textos. 
IV. a palavra “pare”, pintada no asfalto em um cruzamento é um texto. 
V. a palavra “entre” numa lista de palavras começadas por “e”, proposta pelo professor, é um texto. 

 
 Marque: 
 

A) Se todas as afirmações estiverem corretas. 
B) Se apenas as afirmações II, III e V estiverem corretas. 
C) Se apenas as afirmações I, II, III e IV estiverem corretas. 
D) Se apenas as afirmações I, II, IV e V estiverem corretas. 
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22. Hoje já se sabe que aprender a escrever envolve alguns processos paralelos e alguns princípios. 
 

I. Há que se compreender a natureza do sistema de escrita da língua – os aspectos discursivos. 
II. Há que se compreender o funcionamento da linguagem que se usa para escrever – os aspectos notacionais. 
III. Há que se compreender que é possível saber produzir textos sem saber grafá-los. 
IV. Há que se compreender que é possível grafar sem saber produzir. 
V. Há que se compreender que o domínio da linguagem escrita se adquire muito mais pela leitura do que pela 

própria escrita. 
VI. Há que se compreender que não se aprende a ortografia antes de se compreender o sistema alfabético de 

escrita e a escrita não é o espelho da fala. 
 
 Marque: 
 

A) Se apenas os itens I e II não são verdadeiros. 
B) Se todos os itens são verdadeiros. 
C) Se apenas os itens III e VI não são verdadeiros. 
D) Se apenas os itens IV e V não são verdadeiros. 

 
23. Nas últimas décadas, a atenção dos educadores, dos políticos e da sociedade voltou-se para a dimensão social e 

política da avaliação por representar práticas incompatíveis com uma educação democrática. 
No âmbito da educação brasileira, as questões debatidas em avaliação, os preceitos expressos nos documentos 
legais e as novas experiências desenvolvidas em várias regiões do país, expressam igualmente as tendências 
universais e apontam, em uníssono, a preocupação em: 

 
I. superar o viés positivista e classificatório da avaliação. 
II. superar em avaliação, o caminho das verdades absolutas, dos critérios objetivos, das medidas padronizadas e 

das estatísticas. 
III. superar a intenção prognóstica, somativa de explicação e apresentação de resultados finais. 
IV. superar a visão dialógica, de negociação entre os envolvidos e multirreferencial (objetivos, valores, discussão 

interdisciplinar). 
V. superar práticas avaliativas que se fundam na competição, no individualismo e na arbitrariedade presentes nas 

relações professores/alunos, alunos/alunos, professores/professores. 
 
 Marque: 
 

A) Se apenas as afirmações I, II, IV e V completarem corretamente o enunciado. 
B) Se apenas as afirmações I, II e III completarem corretamente o enunciado. 
C) Se apenas as afirmações I, II, III e V completarem corretamente o enunciado. 
D) Se todas as afirmações completarem corretamente o enunciado. 

 
24. É preciso um esforço coletivo para delinear as setas dos caminhos para uma nova avaliação educacional, na 

direção do seu significado ético de contribuição à evolução da sociedade. 
A compreensão dos novos rumos exige a reflexão conjunta pelos avaliadores e todos os envolvidos, porque lhes 
exige retomar concepções de: 

 
I. cidadania. 
II. criatividade. 
III. democracia. 
IV. direito à educação. 
V. antropologia e sociologia. 
VI. psicologia. 

 
 Segundo J. Hoffmann, as concepções que devem ser retomadas são: 
 

A) I, III, IV e VI apenas. 
B) I, III e IV apenas. 
C) II, IV, V e VI apenas. 
D) I, III, IV, V e VI apenas. 

 



 8

25. A importância do papel do professor, segundo a concepção construtivista, é fundamental, uma vez que é ele quem, 
como mediador do processo, irá propiciar a interação aluno x aluno e aluno x professor em sala de aula: 

 
I. compreendendo o aluno, pois o professor precisará interpretar seus esquemas interpretativos, uma vez que, 

segundo Piaget, o conhecimento aparece como uma aquisição, não é um dado inicial. 
II. considerando o aluno como um ser ativo, que por si só compara, ordena, classifica, reformula, elabora 

hipóteses reorganizando sua ação, construindo o conhecimento. 
III. criando situações problemáticas, permitindo o surgimento de momentos de conflito para o alfabetizando e, 

conseqüentemente, o avanço cognitivo. 
 
 Completa(m) corretamente a proposta: 
 

A) I e II apenas. 
B) II apenas. 
C) I e III apenas. 
D) I, II e III. 

 
26. Piaget fez uma distinção entre números perceptuais e “números”. 
 
 Analise. 
 

I. Números perceptuais são números pequenos até 10 porque a criança pode contá-los nos dedos das mãos. 
II. Números perceptuais são números pequenos até 2 ou 3, que podem ser abrangidos num olhar. 
III. Números perceptuais são números pequenos até 4 ou 5, que podem ser distinguidos por percepção, sem 

necessitar da estrutura lógico-matemática. 
IV. Alguns pássaros podem ser treinados para distinguir entre “oo” e “ooo”. Contudo, a distinção entre “ooooooo” e 

“oooooooo” é impossível à percepção. 
V. Números pequenos maiores do que 4 ou 5 são chamados números elementares. 
VI. Números pequenos maiores do que 2 ou 3 são chamados elementares. 

 
 Marquem, segundo Piaget e Kamii: 
 

A) Se estiverem corretos os itens I, IV e V apenas. 
B) Se estiverem corretos os itens II, IV e VI apenas. 
C) Se estiverem corretos os itens III, IV e V apenas. 
D) Se estiverem corretos os itens III e V apenas. 

 
27. Como indicam inúmeras experiências pedagógicas, a abordagem da sexualidade no âmbito da educação precisa 

ser: 
 

I. ampla – para não reduzir sua complexidade. 
II. flexível – para permitir o atendimento a conteúdos e situações diversas. 
III. sistemática – para possibilitar uma aprendizagem e um desenvolvimento crescentes. 
IV. explícita – para que seja tratada de forma simples e direta. 

 
 Nos termos dos PCNs, estão corretas as afirmações: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 

 
28. A educação para a cidadania requer que questões sociais sejam apresentadas para aprendizagem e reflexão dos 

alunos e dentre elas muitas poderiam ser eleitas como temas transversais para o trabalho escolar, uma vez que o 
que os norteia, a construção da cidadania e a democracia, são questões que envolvem múltiplos aspectos e 
diferentes dimensões da vida social. Foram estabelecidos então os seguintes critérios para defini-los e escolhê-los: 

 
I. urgência nacional. 
II. abrangência nacional. 
III. possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino básico. 
IV. favorecimento da compreensão da realidade e participação social. 
V. possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. 

 
 De acordo com os Parâmetros Curriculares, estão corretos os critérios: 
 

A) II, III, e IV apenas. 
B) I, II e V apenas. 
C) I, II, IV e V apenas. 
D) I, II, III e IV apenas. 
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29. O ensino da geografia, de modo geral, é realizado por meio de aulas expositivas ou da leitura dos textos de livros 
didáticos. 
Entretanto, é possível trabalhar com esse campo de conhecimento de forma mais dinâmica e instigante para os 
alunos, mediante: 

 
I. situações que problematizem os diferentes espaços geográficos materializados em paisagens, lugares e 

territórios. 
II. situações que disparem relações entre o presente e o passado. 
III. situações que reúnam o específico e o geral, as ações individuais e as coletivas. 
IV. situações que promovam o domínio de procedimentos que permitam “ler” a paisagem local e outras paisagens 

presentes em outros tempos e espaços. 
 
 São corretas, de acordo com as orientações didáticas nos PCNs (geografia e história): 
 

A) I e IV apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I e III apenas. 
D) II e III apenas. 

 
30. Leia os textos: 
 

• “Reconhecer algumas semelhanças e diferenças no modo de viver dos indivíduos e dos grupos sociais que 
pertencem ao seu próprio tempo e ao seu espaço.” (PCNs) 

• “Reconhecer a presença de alguns elementos do passado no presente, projetando a sua realidade numa 
dimensão histórica, identificando a participação de diferentes sujeitos, obras e acontecimentos, de outros 
tempos, na dinâmica da vida atual.” (PCNs) 

 
A) Ambos referem-se a critérios de avaliação de história para o primeiro ciclo. 
B) Ambos referem-se a conteúdos comuns às temáticas históricas para o primeiro ciclo. 
C) Ambos referem-se a objetivos gerais para o ensino de história para o ensino fundamental. 
D) Ambos referem-se a sugestões de metodologias de trabalho na organização de estudos de história. 
 

31. Para responder ao impasse criado por outras concepções radicais, surgiu na psicologia outra concepção acerca do 
desenvolvimento humano que advoga a existência de uma relação de recíproca constituição entre indivíduo e meio, 
a vertente interacionista. 

 
 Segundo ela: 
 

I. o desenvolvimento humano decorre de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a vida entre 
indivíduo e meio,  cada aspecto influindo sobre o outro. 

II. como todo organismo vivo, o humano inscreve-se em uma linha de desenvolvimento condicionada tanto pelo 
biocomportamental da espécie quanto pela operação de mecanismos gerais de interação com o meio. 

III. não há uma essência humana, mas uma construção do homem em sua permanente atividade de adaptação a 
um ambiente. 

IV. ao construir seu meio, atribuindo-lhe a cada momento determinado significado, a criança é por ele constituída; 
adota formas culturais de ação que transformam sua maneira de expressar-se, pensar, agir e sentir. 

 
 Completam corretamente o enunciado: 
 

A) I, III e IV apenas. 
B) I, II e IV apenas. 
C) II e IV apenas. 
D) I, II, III e IV. 

 
32. Poucas teorias têm outorgado ao erro um lugar tão central como a teoria genética. A partir dessa teoria: 
 

I. os erros são interpretados como indicadores de uma atividade organizadora e assimiladora, certamente 
suficiente e essencial para poder progredir. 

II. os erros são indícios de que o sujeito não incorpora passivamente as informações do seu meio, mas que as 
assimila aos seus esquemas, mesmo que muitas vezes esses sejam ineficazes e tenham de modificar-se ou 
organizar-se de maneira mais adequada. 

III. os erros, nada mais são que o resultado visível de um processo dinâmico que dirige todo o desenvolvimento: a 
equilibração nas interações entre o sujeito e o seu meio ambiente. 

 
 É(são) verdadeira(s) a(s) afirmação(ções): 

 
A) I, II e III. 
B) I e III apenas. 
C) II e III apenas. 
D) apenas III. 
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33. Analise a afirmação sobre questões do construtivismo e teoria interacionista. 
 

O construtivismo piagetiano subordina a aprendizagem ao desenvolvimento. Quer dizer: o que uma pessoa pode 
compreender, assimilar e, portanto, aprender, depende de seu nível de desenvolvimento. Através da teoria dos 
estágios, Piaget descreve uma série de etapas de desenvolvimento correspondentes às capacidades e à maneira 
de atuar mais representativa de crianças de diferentes idades. 

 
 Assim podemos dizer que: 

• inteligência representativa (esquemas de ações interiorizadas); 
• egocentrismo; 
• pensamento intuitivo, baseado na percepção 

 
 correspondem ao estágio: 
 

A) das operações concretas. 
B) pré-operatório. 
C) sensório-motor. 
D) das operações formais. 

 
34. Analise. 
 

I. O ponto essencial do construtivismo piagetiano é que o sujeito vai construindo espontaneamente os seus 
conhecimentos por meio da interação com a realidade que o envolve. 

II. Isso significa que os conhecimentos já existem e que ele os assimila com as suas ações. 
III. A interação constante entre o sujeito e a realidade realizada por meio da assimilação e da acomodação 

permite, ao mesmo tempo, construir novos esquemas e permite, de modo simultâneo, construir a realidade. 
IV. Piaget pensa que a maneira de ver o mundo de uma criança de 2 anos é diferente da de uma criança de 7 ou 

15 anos. 
 
 São verdadeiras as afirmações: 
 

A) I, III e IV apenas. 
B) I, II, III e IV. 
C) I, II e III apenas. 
D) III e IV apenas. 

 
35. As concepções psicológicas básicas definidas por C. Coll, sobre a natureza e a origem das diferenças individuais 

que se pode distinguir, em um sentido geral são: 
 

I. Concepção __________: as características individuais que as pessoas apresentam não são fixas ou pré-
determinadas, mas dependem da diversidade de ambientes e de situações em que estiveram ou estão imersas. 

II. Concepção __________: as características individuais são consideradas inerentes à pessoa e supostamente 
estáveis e consistentes ao longo do tempo. 

III. Concepção __________: defende que somente é possível compreender as características individuais e a 
conduta humana, em conjunto, quando se consideram a interação entre o potencial da pessoa e as 
características das situações em que está envolvida. 

 
A) I. inatista II. subjetivista III. sócio-interacionista. 
B) I. sócio-interacionista II. estática III. construtivista. 
C) I. empirista II. objetivista III. interacionista. 
D) I. ambientalista  II. estática III. interacionista. 

 
36. Os adultos reforçam a heteronomia natural da criança quando trocam pontos de vista com as crianças. 
 Punições levam a alguns resultados possíveis: 
 

I. “cálculo dos riscos” – a criança punida repetirá o mesmo ato, mas tentará evitar ser pega de novo. 
II. conformidade cega – crianças obedientes ficam conformistas perfeitas: não precisam mais tomar decisões, 

apenas obedecer. 
III. autonomia radical – crianças “acomodadas”, durante anos, resolvem a certa altura que já é tempo de viverem 

por si mesmas, numa atitude autônoma. 
IV. revolta: “perfeitos anjos” podem assumir comportamentos que caracterizam delinqüência. 

 
 Marque: 
 

A) se apenas os itens I e II completarem corretamente o enunciado. 
B) se apenas os itens I, II e IV completarem corretamente o enunciado. 
C) se apenas os itens II e III completarem corretamente o enunciado. 
D) se todos os itens completarem corretamente o enunciado. 
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37. É preciso reconhecer que os professores não possuem apenas saberes, mas também competências profissionais 
que não se reduzem ao domínio dos conteúdos a serem enunciados. Há que se aceitar a idéia de que a evolução 
exige que todos os professores possuam competências antes reservadas aos inovadores ou àqueles que 
precisavam lidar com públicos difíceis. 
Existe hoje um referencial que identifica cerca de 50 competências cruciais na profissão de educador as quais 
Perrenoud separa em grandes famílias: 

 
I. gerar sua própria formação contínua. 
II. enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 
III. trabalhar em equipe e utilizar as novas tecnologias. 
IV. participar da gestão da escola e informar e envolver os pais. 
V. organizar e estimular situações de aprendizagem e gerar a progressão dos aprendizes. 
VI. conceber e fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam. 
VII. envolver os alunos em suas aprendizagens e no trabalho. 

 
 Aponte a alternativa que contiver as grandes famílias apontadas por Perrenoud: 

 
A) I, II, III, V e VII apenas. 
B) II, III, V e VII apenas. 
C) I, II, III, IV, V, VI e VII. 
D) III, IV, V e VI apenas. 

 
38. Analise as afirmações de Paulo Freire. 
 

I. Não há docência sem discência: quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
II. Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender participamos de uma experiência 

total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética. 
III. Ensinar exige estética e ética porque a necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ser feita à 

distância delas. 
IV. Ensinar exige estética e ética porque educar é substancialmente formar. 
V. Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador. 
 
 Marque: 
 

A) Se apenas forem verdadeiras as afirmações I e II. 
B) Se apenas forem verdadeiras as afirmações I, II, III e IV. 
C) Se apenas forem verdadeiras as afirmações I, II, IV e V. 
D) Se todas as afirmações forem verdadeiras. 

 
39. Ao responder à pergunta “o que se deve aprender?”, deveremos falar de conteúdos de natureza muito variada: 

dados, habilidades, técnicas, atitudes, conceitos, etc. 
Das diferentes formas de classificar essa diversidade de conteúdos, Coll propõe uma que tem uma grande 
potencialidade explicativa dos fenômenos educativos. 

 Esse autor agrupa os conteúdos segundo sejam: 
 

I. conceituais – que respondem à pergunta “o que se deve saber?”. 
II. factuais – que respondem à pergunta “a quem se deve ensinar?”. 
III. procedimentais – que respondem à pergunta “o que se deve saber fazer?”. 
IV. atitudinais – que respondem à pergunta “como se deve ser?”. 
V. axiológicos – que respondem à pergunta “quais valores ensinar?”. 

 
 Segundo Coll, estão corretos os itens: 
 

A) I, II, III, IV e V. 
B) II, III e V apenas. 
C) I, III e IV apenas. 
D) I, II, III e V apenas. 
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40. Por trás de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção de valor que se atribui ao ensino assim 
como certas idéias mais ou menos formalizadas e explícitas em relação aos processos de ensinar e aprender. 
Daí às perguntas: “qual a função social do ensino?” e “que finalidade deve ter o sistema educativo?” respondem-se 
com outra pergunta: “o que pretendemos que nossos alunos consigam?” 
Um modo de determinar os objetivos ou finalidades da educação consiste em fazê-lo em relação às capacidades 
que se pretende desenvolver nos alunos. 
Existem diferentes formas de classificar as capacidades do ser humano. A proposta por Coll estabelece um 
agrupamento em capacidades: 

 
I. cognitivas ou intelectuais. 
II. motoras. 
III. de equilíbrio pessoal (afetivas). 
IV. de autonomia pessoal (afetivas). 
V. de relação interpessoal. 
VI. de inserção e atuação social. 

 
 Marque: 
 

A) Se todos os itens completarem corretamente o enunciado. 
B) Se apenas os itens I, IV, V e VI completarem corretamente o enunciado. 
C) Se apenas os itens I, II, III e IV completarem corretamente o enunciado. 
D) Se apenas os itens I, V e VI completarem corretamente o enunciado. 

 
41. Analise as afirmações sobre orientações didáticas contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 

I. A conquista dos objetivos propostos para o ensino fundamental depende de uma prática educativa que tenha 
como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo. 

II. Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas interações. 
III. Cada aluno é sujeito de seu processo de aprendizagem. 
IV. O professor é o mediador na interação dos alunos com os objetos de conhecimento. 
V. O processo de aprendizagem depende dos recursos financeiros injetados nos sistemas. 
VI. O processo de aprendizagem compreende também a interação dos alunos entre si, essencial à socialização. 

 
 Marque: 
 

A) Se apenas a afirmação II não estiver correta. 
B) Se apenas a afirmação V não estiver correta. 
C) Se todas as afirmações estiverem corretas. 
D) Se apenas as afirmações I e II não estiverem corretas. 

 
42. Cada escola terá suas peculiaridades e as metas a serem estabelecidas a partir do Projeto Pedagógico deverão 

estar em consonância com suas características. Devem ser estabelecidas metas factíveis de serem alcançadas 
pela escola e pelos professores, individualmente, em suas disciplinas. 
Uma das metas de grande importância é a introjeção dos conceitos de cidadania, solidariedade, companheirismo, 
etc. 
O conceito de cidadania será trabalhado inicialmente mediante a valorização da imagem do professor. O professor 
deve ter a imagem de educador. 

 Evidentemente, não terá a imagem de educador aquele que: 
 

I. não respeita seus alunos como seres em formação nem respeita os saberes dos educandos. 
II. falta excessivamente às aulas levando os alunos a uma falsa imagem do coletivo docente. 
III. com freqüência irregular, gera uma série de problemas na escola desde a descontinuidade do processo 

pedagógico a distorções do conceito de cidadania. 
IV. gera o desprestígio da escola junto à comunidade. 
V. não valoriza o trabalho do aluno, preferindo o silêncio ou a recriminação face aos tropeços deste ou daquele 

discente. 
VI. reconhece que educar é saber que a educação é ideológica. 

 
 São corretas: 
 

A) I, II, III, IV, V e VI. 
B) II, III e V apenas. 
C) I, II, III, IV e V apenas. 
D) II, III, IV, V e VI apenas. 
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43. Muitos dos problemas de compreensão do que acontece nas escolas não se devem tanto às dificuldades reais. 
Devem-se mais aos hábitos e costumes de uma tradição escolar cuja função básica foi seletiva e propedêutica. 
Quando a formação integral é a finalidade principal do ensino, muitos dos pressupostos da avaliação mudam. 

 
I. Assim, conteúdos a serem avaliados não serão somente os cognitivos (seleção dos mais aptos). 
II. Será necessário na avaliação levar em consideração os conteúdos que promovam as capacidades motoras, de 

equilíbrio e de autonomia pessoal e de inserção social. 
III. O objetivo do ensino não centra sua atenção em certos parâmetros finalistas para todos, mas nas 

possibilidades pessoais de cada um dos alunos. 
 
 Completa(m) corretamente a proposta: 
 

A) apenas II. 
B) apenas I e II. 
C) apenas II e III. 
D) I, II e III. 

 
44. Na elaboração do Projeto Pedagógico é preciso reflexão profunda sobre o que se vai fazer e como será feito o 

trabalho, reflexão essa fundada no diagnóstico da escola no qual, entre muitos questionamentos importantes, 
deverá ser focalizada a questão da elevação do nível de aprendizagem, a qual será conseguida por meio: 

 
I. fundamentalmente do desenvolvimento de “habilidades”. 
II. de conteúdos mínimos significativos e da aproximação das vivências dos alunos com esses conteúdos. 
III. de aulas bem preparadas com começo, meio e fim, nas quais o aluno tenha claro o que vai aprender, o objetivo 

e o sentido do conteúdo. 
IV. do diálogo constante com os alunos, mesmo os mais rebeldes, e do trabalho em equipe. 
V. de pesquisa baseada em bibliografia específica. 
VI. de aulas nas quais se desenvolvam discussões políticas, sociais, econômicas e culturais. 
VII. da integração das disciplinas pela coordenação de áreas – interdisciplinaridade. 
VIII. da demonstração de que o professor gosta de seus alunos, do entrosamento família-escola  e de atividades 

extraclasse. 
 
 Marque: 
 

A) Se apenas o item I estiver incorreto. 
B) Se apenas os itens I, V e VI estiverem incorretos. 
C) Se nenhum item estiver incorreto. 
D) Se apenas os itens II, IV e VI estiverem incorretos. 

 
45. Analise as afirmativas: 
 

I. O Plano de Escola é o documento que define as intenções da escola de realizar um trabalho de qualidade. 
II. O Projeto Pedagógico diz respeito à execução dessas intenções. 
III. Tanto Projeto Pedagógico como o Plano de Escola, dele decorrente, devem resultar de um desejo coletivo. 
IV. Para a consecução do desejo coletivo, será preciso que a comunidade docente assuma realmente o seu papel 

interagindo para alcançar as metas que estabeleceu e pretende alcançar. 
V. O Plano da Escola é um documento para muitos anos que se vai remodelando após sistemáticas avaliações. 
VI. O Plano da Escola é produto final do processo dinâmico que é o planejamento; é o instrumento essencial da 

gestão da escola. 
VII. O Plano da Escola compreende a política nacional de educação, as diretrizes da política estadual e municipal, 

as aspirações da comunidade, os objetivos e valores da escola e seus resultados atuais. 
 
 Marque: 
 

A) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 
B) Se estiverem corretas apenas as afirmativas III, IV, V, VI e VII. 
C) Se apenas as afirmativas I, II, IV, VI e VII estiverem corretas. 
D) Se apenas as afirmativas I, II, III, IV e V estiverem corretas. 
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46. O movimento de inclusão social começou incipientemente na segunda metade dos anos de 1980 nos países mais 
desenvolvidos, tomou impulso na década de 1990 também em países em desenvolvimento e está se 
desenvolvendo fortemente neste início de século, envolvendo todos os países. 
Esse movimento tem por objetivo a construção de uma sociedade realmente para todos, sob a inspiração de novos 
princípios dentre os quais se destacam: 

 
I. direito de ser, estar e aprender. 
II. solidariedade humanitária. 
III. soberania político-social. 
IV. igual importância das minorias. 
V. autonomia e identidade. 
VI. cidadania com qualidade de vida. 
VII. valorização da diversidade humana. 
VIII. direito de pertencer. 
IX. celebração das diferenças. 

 
 Completam corretamente o enunciado os princípios da alternativa: 

 
A) III, IV, VI, VII e IX apenas. 
B) I, II, IV, V e VII apenas. 
C) I, IV, VI, VIII e IX apenas. 
D) II, IV, VI, VII, VIII e IX apenas. 

 
47. Complete as lacunas com a mesma palavra: 
 

• Conceitua-se ____________________ como o processo pelo qual a sociedade se adapta, para poder ter em 
seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para 
assumir seus papéis na sociedade. 

• ____________________ constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a 
sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetuar a equiparação de 
oportunidades para todos. 

 
A) integração social. 
B) empowerment. 
C) inclusão social. 
D) mainstreaming. 

 
48. Leia com atenção: 
 

Considerar que os alunos são diferentes entre si, implica propiciar uma educação baseada em condições de 
aprendizagem que respeitem suas necessidades e ritmos individuais, 

 
porque 

I. uma vez valorizada a diversidade, não se terá mais a inquietação de responder sobre se alguém aprendeu 
como “o outro”, mas de observar e acompanhar curiosamente o jeito sempre inusitado e mágico de cada um 
viver, de cada um vir-a-ser, no seu tempo e a seu tempo, cuidando, acolhendo, compartilhando diferentes jeitos 
de aprender. 
porque 

II. o respeito à diversidade exige, sobretudo, respeitar os diferentes saberes das muitas pessoas com quem 
convivemos e aceitar os nossos não-saberes. 
porque 

III. não respeitar a diversidade é um desrespeito ao aluno e à sua identidade; revela uma ideologia elitista e 
autoritária da escola 
porque 

IV. a escola é elitista entre outras coisas por só aceitar como válido o saber já montado, o saber pseudamente 
terminado. 

 
 Marque: 
 

A) Se apenas as afirmações II, III e IV forem verdadeiras. 
B) Se todas as afirmações forem verdadeiras. 
C) Se apenas as afirmações I, III e IV forem verdadeiras. 
D) Se apenas as afirmações I e II forem verdadeiras. 
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49. Nos termos da Lei n.º 7.716/1989, serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional. 
Assim com relação a recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino 
público ou privado de  qualquer grau: 

  
A) a pena será de reclusão de três a cinco anos e agravada de 1/3 (um terço) se o crime for praticado contra 

menor de dezoito anos. 
B) a pena será de reclusão de um a três anos e agravada de 1/5 (um quinto) se o crime for praticado contra menor 

de dezoito anos. 
C) a pena será de reclusão de dois a cinco anos e agravada de 1/3 (um terço) se o crime for praticado contra 

menor de quatorze anos. 
D) a pena será de reclusão de três a cinco anos e agravada de 1/4 (um quarto) se o crime for praticado contra 

criança (zero a doze anos). 
 
50. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada pela Lei n.º 10.639/2003 para acrescentar algumas 

disposições: 
 

I. Tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira apenas nos estabelecimentos públicos 
(estaduais e municipais) de ensino fundamental e médio. 

II. O estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro 
na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil, deverão ser incluídos no conteúdo programático. 

III. Os conteúdos previstos na Lei, referentes à história e cultura afro-brasileira deverão ser ministrados apenas nas 
áreas de Educação Artística, de Literatura e de História Brasileiras. 

IV. O dia 20 de dezembro deverá ser incluído no calendário escolar como Dia Nacional da Consciência Negra. 
 
 Completa(m) corretamente a proposta: 
 

A) I, II e III apenas. 
B) I, II e IV apenas. 
C) II e IV apenas. 
D) II apenas. 

 

 




