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ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS
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1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Tenho sempre certa inibição em tratar do tema
das crianças e de seu sofrimento. Temo cair no
sentimentalismo banal, que alimenta as piedosas
almas, burguesas ou não. Sei, pela própria
experiência, o quanto há de honrado e o quanto há de
hipocrisia nesse proclamado interesse pelos
menores abandonados. Devo confessar que sou
suspeito e nada imparcial ao tratar do tema, porque,
como milhares e milhares de outros brasileiros,
também fui um deles, em um tempo em que o mundo
era bem melhor.

Segunda-feira, reuniram-se fiéis e sacerdotes
de todas as crenças para lembrar os meninos mortos
há 13 anos no adro da igreja da Candelária. Centenas
de discursos, volumosos trabalhos acadêmicos,
milhares e milhares de trabalhos jornalísticos tentam
explicar esse drama social. Mas há poucos esforços
coerentes da sociedade a fim de resolvê-lo. A razão é
simples: o abandono dos menores é um assunto dos
pobres. E os pobres são pobres. Não se incluem entre
os bem nascidos. Se não são bem nascidos, o melhor
seria que não tivessem nascido, é o que muitos
pensam e proclamam. Parte-se da ideia de que a
pobreza deve ser eliminada no ventre, com o
ligamento de trompas, em nome da paternidade
responsável, quando não a esterilização mediante
agentes químicos misturados aos alimentos, doados
pelos países ricos às populações miseráveis.
Sabe-se que muitas mulheres foram esterilizadas
contra a própria vontade.

Se os meninos mortos na Candelária
tivessem sido eliminados no ventre, os que foram orar
em sua memória estariam dispensados desse
sacrifício. Se os chefes do PCC e dos outros
comandos não tivessem nascido, não estariam hoje
assaltando bancos, nem matando policiais. E
poderíamos seguir a mesma lógica, para afirmar que
se os policiais que mataram essas crianças não
tivessem nascido, elas não teriam morrido. Este pode
ser o raciocínio de grande parte da classe média − e
de muitos ricos. É uma posição de classe. Os pobres,
que pensam, embora muitos acreditem que não
contam com essa faculdade mental, pensam de outra
maneira.

Há muitos que vivem das crianças
abandonadas. São os que se ocupam delas, criando
e administrando organizações não governamentais,
os que escrevem livros e os que se elegem
prometendo resolver o problema. Só delas não se
ocupa, e como deveria ocupar, o Estado. O Estado
tem outras prioridades, como a de colocar mais
policiais nas ruas para caçar essas crianças quando
cometem crimes e eliminá-las de qualquer forma,
quando se tornam adultas e criminosas. Falta aos

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Na argumentação desenvolvida ao longo do texto, o
conteúdo do enunciado em: “É certo que se todas as
crianças pudessem só frequentar boas escolas e
passar o resto do tempo brincando felizes, seria
ótimo.” (parágrafo 5) deve ser visto como:

A) concessão a ponto de vista que contraria opinião
sustentada pelo autor.

B) tese sustentada pelo autor.
C) argumento orientado para a conclusão pretendida

pelo autor.
D) retificação de ponto de vista emitido na frase

anterior do texto.
E) conclusão do texto.

governantes o senso de realidade.
Acreditava-se, antigamente, que o trabalho

educava. É certo que se todas as crianças pudessem
só frequentar boas escolas e passar o resto do tempo
brincando felizes, seria ótimo. Mas impedir que os
adolescentes pobres possam trabalhar, e, da mesma
forma, exigir que os jovens tenham formação
universitária para ocupações simples, é empobrecer
o mundo e excluir milhões da sociedade econômica.
É agravar o conflito entre os ricos e os pobres, e
alimentar a guerra das ruas, que já começou e que irá
continuar, se o Estado não for reconstruído para
promover a justiça e a igualdade. De nada adiantarão
as preces pelas crianças mortas, e as farisaicas
expressões sentimentais pelas que irão morrer, se
cada um de nós não for capaz de ver, em cada menino
de rua, a face do próprio filho. E como não podemos
cuidar de todos, exigir do Estado que o faça.
(SANTAYANA, Mauro. JB: 26/07/2006)

Questão 01

Entre as estratégias argumentativas a seguir, aquela
de que se vale o autor para persuadir o leitor da
legitimidade da tese que defende é a seguinte:

A) re i te ração de um t ipo de rac ioc ín io
lógico-semântico.

B) apoio em dados estatísticos autorizados e
fidedignos.

C) recorrência a exemplo extraído de narrativa
literária.

D) apelo a argumento de autoridade na matéria.
E) testemunho pessoal de terceiros.

Questão 02
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A alternativa em que, do ponto de vista semântico, há
evidente equívoco na substituição da preposição
empregada no texto pela locução prepositiva
indicada é:

A) “Sei, PELA própria experiência, o quanto há de
honrado e o quanto há de hipocrisia nesse
proclamado interesse [...]” / EM RAZÃO Da

B) “[...] reuniram-se fiéis e sacerdotes de todas as
crenças PARA lembrar os meninos mortos [...]” /
COM O INTUITO DE

C) “[...] a pobreza deve ser eliminada no ventre, COM
o ligamento de trompas [...]” / POR MEIO DE

D) “[...] muitas mulheres foram esterilizadas
CONTRA a própria vontade.” / AO ENCONTRO
DE

E) “Há mui tos que vivem DAS cr ianças
abandonadas.” / ÀS EXPENSAS Das

Questão 08

Formam substantivos de adjetivos, exprimindo a
noção de “estado ou qualidade de”, ambos os sufixos
destacados nas seguintes palavras do texto:

A) igual − sentiment
B) liga − esteriliza
C) sentimental − govern
D) pobr − hipocris
E) jornalíst − adolesc

dade al
mento ção

ismo ante
eza ia

ico ente

Questão 09

Altera-se o sentido fundamental de “[...] e alimentar a
guerra das ruas, que já começou e que irá continuar,
SE O ESTADO NÃO FOR RECONSTRUÍDO para
promover a justiça e a igualdade.” com a seguinte
redação da oração em destaque:

A) desde que o Estado não seja reconstruído.
B) salvo se o Estado for reconstruído.
C) a menos que o Estado seja reconstruído.
D) enquanto o Estado não for reconstruído.
E) caso o Estado não seja reconstruído.

Questão 07

A forma verbal que podia estar empregada entre
aspas, por sua conotação visivelmente irônica no
texto, encontra-se destacada em:

A) Não se INCLUEM entre os bem nascidos.
B) Os pobres, que PENSAM, embora muitos

acreditem que não contam com essa faculdade
mental, pensam de outra maneira.

C) São os que se OCUPAM delas, criando e
a d m i n i s t r a n d o o r g a n i z a ç õ e s n ã o
governamentais.

D) O Estado tem outras prioridades, como a de
colocar mais policiais nas ruas para CAÇAR
essas crianças.

E) Acreditava-se, antigamente, que o trabalho
EDUCAVA.

Questão 05

A alternativa em que o adjetivo é empregado pelo
autor, não para documentar objetivamente a
realidade, mas para fazer uma avaliação ou
valoração subjetiva, é:

A) menores abandonados (parágrafo 1)
B) agentes químicos (parágrafo 2)
C) adolescentes pobres (parágrafo 5)
D) formação universitária (parágrafo 5)
E) farisaicas expressões (parágrafo 5)

Questão 06

Em todas as alternativas a seguir leem-se
justificativas para o que foi enunciado anteriormente
no texto, EXCETO em:

A) “Temo cair no sentimentalismo banal, que
alimenta as piedosas almas, burguesas ou não.”
(parágrafo 1)

B) “[...] como milhares e milhares de outros
brasileiros, também fui um deles, em um tempo
em que o mundo era bem melhor.” (parágrafo 1)

C) “Centenas de discursos, volumosos trabalhos
acadêmicos, milhares e milhares de trabalhos
jornalísticos tentam explicar esse drama social.”
(parágrafo 2)

D) “[...] o abandono dos menores é um assunto dos
pobres.” (parágrafo 2)

E) “O Estado tem outras prioridades, como a de
colocar mais policiais nas ruas para caçar essas
crianças [...]” (parágrafo 4)

Questão 03

Os verbos auxiliares em destaque indicam que o
autor quer que se entenda o conteúdo das
proposições:

a) “[...] a pobreza DEVE ser eliminada no ventre,
com o ligamento de trompas [...]”

b) “Este PODE ser o raciocínio de grande parte da
classe média − e de muitos ricos”,

respectivamente, como:

A) duvidoso, necessário.
B) necessário, possível.
C) possível, certo.
D) certo, facultativo.
E) facultativo, duvidoso.

Questão 04
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É facultativa, no português culto, a concordância
verbal documentada em:

A) “[...] o abandono dos menores é um assunto dos
pobres.” / são

B) “Se os meninos mortos na Candelária tivessem
sido eliminados no ventre [...]” / tivesse

C) “[...] como a de colocar mais policiais nas ruas
para caçar essas crianças [...]” / caçarem

D) “Falta aos governantes o senso de realidade.” /
Faltam

E) “De nada adiantarão as preces pelas crianças
mortas [...]” / adiantará

Questão 11

A substituição do complemento verbal por um
pronome átono que, na língua escrita culta, implica
infração a uma norma de regência é:

A) “[...] que alimenta as piedosas almas, burguesas
ou não.” / as alimenta

B) “[...] para lembrar os meninos mortos há 13 anos
no adro da igreja da Candelária.” / lembrar-lhes

C) “[...] para caçar essas crianças quando cometem
crimes.” / os cometem

D) “Falta aos governantes o senso de realidade.” /
Falta-lhes

E) “[...] se o Estado não for reconstruído para
promover a justiça e a igualdade [...]” /
promovê-las

Questão 12

Entre as mudanças de colocação do pronome átono
indicadas a seguir, aquela que nossas gramáticas
validam é:

A) “Mas há poucos esforços coerentes da sociedade
a fim de resolvê-lo.” / o resolver

B) “Só delas não se ocupa, e como deveria ocupar, o
Estado.” / ocupa-se

C) “[...] quando se tornam adultas e criminosas [...]” /
tornam-se

D) “Acreditava-se, antigamente, que o trabalho
educava.” / Se acreditava

E) “E como não podemos cuidar de todos, exigir do
Estado que o faça.” / faça-o

Questão 13

Ao fazer-se a substituição do complemento
destacado na passagem: “[...] doados pelos países
ricos ÀS POPULAÇÕES MISERÁVEIS”, mantém-se,
necessariamente, o acento grave no “A” em:

A) doados pelos países ricos do mundo as suas
populações miseráveis.

B) doados pelos países ricos a elas, populações
miseráveis do mundo.

C) doados pelos países ricos a toda população
miserável do mundo.

D) doados pelos países ricos a uma ou outra
população miserável daAmérica.

E) doados pelos países ricos a América e suas
populações miseráveis.

Questão 14

Em: “É certo que se todas as crianças pudessem só
frequentar boas escolas e passar o resto do tempo
brincando felizes, seria ótimo.”, é perfeitamente
admissível, segundo as normas de pontuação em
vigor, além da vírgula usada no original, a vírgula
sugerida na alternativa:

A) É certo [,] que se todas as crianças.
B) É certo que [,] se todas as crianças.
C) se todas as crianças [,] pudessem só frequentar.
D) pudessem só frequentar boas escolas [,] e passar

o resto do tempo.
E) pudessem só frequentar boas escolas e [,] passar

o resto do tempo.

Questão 15

Na conversão da voz passiva analítica em passiva
pronominal, ou vice-versa, falta a necessária
correspondência temporal entre os verbos na
seguinte alternativa:

A) “Não se incluem entre os bem nascidos.”
Não são incluídos entre os bem nascidos

B) “[...] a pobreza deve ser eliminada no ventre [...]”
a pobreza se deve eliminar no ventre

C) “Sabe-se que muitas mulheres foram
esterilizadas [...]”
Sabe-se que se esterilizaram muitas mulheres

D) “Se os meninos mortos na Candelária tivessem
sido eliminados no ventre [...]”
Se se tivessem eliminado no ventre os meninos
mortos na Candelária

E) “[...] os que se elegem prometendo resolver o
problema [...]”
os que foram eleitos prometendo resolver o
problema

Questão 10
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Questão 21

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Podem-se citar três tendências nas quais se
manifesta a pedagogia progressista. São elas, as
tendências:

A) tradic ional , renovada progressiv ista e
renovada não diretiva.

B) renovada não diretiva, libertadora e libertária.
C) libertária, tradicional e renovada.
D) libertadora, libertária e crítico-social dos

conteúdos.
E) crít ico-social dos conteúdos, l iberal e

renovada progressivista.

Segundo a Lei Orgânica Municipal de Magé, a
competência para sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar é:

A) da Câmara Municipal.
B) do Chefe do Poder Executivo municipal.
C) do Governador.
D) daAssembleia Legislativa.
E) do Tribunal de Contas do Município.

Questão 19

No que tange à Lei Orgânica Municipal de Magé, a
competência para prover e extinguir os cargos, os
empregos e as funções públicas municipais, na forma
da lei, é:

A) daAssembleia Legislativa.
B) do Prefeito.
C) do Ministério Público.
D) da Câmara Municipal.
E) dos Vereadores.

Questão 20

No que tange às suas relações internacionais, a
República Federativa do Brasil rege-se pelo seguinte
princípio:

A) da publicidade.
B) da efetividade.
C) da eficiência.
D) da impessoalidade.
E) da não intervenção.

Questão 16

“Consiste em uma consulta posterior sobre
determinado ato governamental para ratificá-lo,
conceder-lhe eficácia ou, ainda, para retirar-lhe a
eficácia.”Aassertiva acima reflete o conceito de:

A) cassação.
B) renúncia.
C) referendo.
D) prescrição.
E) plebiscito.

Questão 17

Segundo a Constituição Federal, assinale a
alternativa correta.

A) O prazo de validade do concurso público será de
até um ano, não sendo admitida a sua
prorrogação.

B) É vedado ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.

C) É vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos em qualquer hipótese.

D) Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.

E) As funções de con f iança , exe rc idas
exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se às atribuições de chefia e
assessoramento, mas não à atribuição de
direção.

Questão 18

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 22

Sobre os métodos de ensino, NÃO é correto afirmar:

A) São determinados pela relação objetivo
conteúdo.

B) Impl icam uma sucessão p lane jada e
sistematizada de ações.

C) Não há interdependência mútua entre os
conteúdos, objetivos e métodos.

D) Requerem a utilização de meios.
E) Estão orientados para objetivos.
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Questão 25

A avaliação articulada com a prática de uma
pedagogia cr í t ica, compromet ida com o
desenvolvimento do aluno, enxerga o erro como:

A) indicador da ausência de conhecimento.
B) percurso da construção do conhecimento.
C) explicação para o fracasso ou sucesso

escolar.
D) indicador dos saberes docentes.
E) instrumento de classificação.

Questão 23

A proposição de que ensinar significa provocar um
desequilíbrio no organismo (mente) da criança para
que ela, procurando o reequilíbrio, se reestruture
cognitivamente e aprenda, pertence à teoria de:

A) Wallon.
B) Ausubel.
C) Rogers.
D) Thorndike.
E) Piaget.

Questão 24

Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da
consideração das exigências da realidade social,
assegurar a unidade e a coerência da ação docente,
facilitar a preparação das aulas, explicitar princípios,
diretrizes e procedimentos , são
funções:

A) da metodologia de ensino.
B) da formação do professor.
C) do processo de aprendizagem.
D) da formação político-didática.
E) do planejamento escolar.

(Libâneo, 1994)

De acordo com a psicogenética walloniana, o estágio
que possui como um dos marcos fundamentais o
desenvolvimento da função simbólica e da linguagem
é o:

A) sensório-motor e projetivo.
B) categorial.
C) impulsivo-emocional.
D) da adolescência.
E) das operações formais.

Questão 26

Questão 27

De acordo com Saviani (2008, p. 432) em História das
ideias pedagógicas no Brasil, o “aprender a aprender”
“significava a capacidade de buscar conhecimentos
por si mesmo, de se adaptar a uma sociedade
entendida como um organismo onde cada indivíduo
tinha um lugar.” Na situação atual, o “aprender a
aprender” está muito vinculado à necessidade de
constante atualização exigida pela sociedade para
ampliar a esfera da empregabilidade. Esta
ressignificação está vinculada ao conceito:

A) crítico-reprodutivista.
B) histórico-crítico.
C) contra-hegemônico.
D) neoescolanovista.
E) crítico-social dos conteúdos.

Marque a alternativa abaixo que NÃO está de acordo
com a LDB no que se refere ao currículo da Educação
Básica:

A) Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasi leira e dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de
todo o cu r r í cu lo esco la r do Ens ino
Fundamental e Médio, em específico na área
de história brasileira.

B) Na parte diversificada do currículo será
incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta
série, o ensino de pelo menos uma língua
estrangeira moderna, cuja escolha ficará a
cargo da comunidade escolar, dentro das
possibilidades da instituição.

C) Os currículos do Ensino Fundamental e
Médio devem ter uma base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma
p a r t e d i v e r s i f i c a d a , e x i g i d a p e l a s
caracter ís t icas reg ionais e loca is da
sociedade, da cultura, da economia e da
clientela.

D) O s c u r r í c u l o s d e v e m a b r a n g e r ,
obr igator iamente, o estudo da l íngua
portuguesa e da matemática, o conhecimento
do mundo físico e natural e da realidade social e
política, especialmente do Brasil.

E) O ensino da arte, especialmente em suas
e x p r e s s õ e s r e g i o n a i s , c o n s t i t u i r á
componente curr icular obr igatór io nos
diversos níveis da educação básica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos
alunos.

Questão 28
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De acordo com Luckesi (1998, p. 75, 76), a escola
opera com verificação e não com avaliação da
aprendizagem. Indique a alternativa que melhor
define o processo de verificar segundo o autor:

A) A verificação, diferentemente da avaliação,
envolve um ato que ultrapassa a obtenção de
configuração do objeto, exigindo decisão do
que fazer ante ou com ele.

B) A dinâmica do ato de verificar não se encerra
com a obtenção do dado ou informação que
se busca, isto é, “vê-se” ou “não se vê”
alguma coisa. Por si, a verificação implica que o
sujeito retire dela consequências novas e
significativas.

C) O objetivo primeiro da verif icação do
aproveitamento escolar não será a aprovação
ou a reprovação do educando, mas o
direcionamento da aprendizagem e seu
consequente desenvolvimento.

D) O ato de verificar não se encerra na
configuração do valor ou qualidade atribuídos
ao objeto em questão, exigindo uma tomada
de posição favorável ou desfavorável ao
objeto de avaliação, com uma consequente
decisão de ação.

E) O processo de verificar configura-se pela
observação, obtenção, análise e síntese dos
dados ou informações que delimitam o objeto
ou ato com o qual se está trabalhando.

Questão 30

Questão 29

Marque (V) para VERDADEIRO e (F) para FALSO.
Para que a escola cumpra sua função social, são
necessárias ações como:

( ) conceber a escola como transmissora do
conhecimento já sistematizado.

( ) considerar as práticas econômica, política,
social, cultural, ética ou moral da sociedade.

( ) promover a identidade cultural do aluno,
inserindo-o no mundo em que vive.

( ) diferenciar as práticas pedagógicas da
escola dos conflitos sociais dos estudantes.

( ) auxiliar o aluno a ver e pensar a sociedade de
forma distanciada e fragmentada.

Asequência correta é:

A) V, F, F, V, V.
B) V, F, V, F, F.
C) F, F, V, F, F.
D) F, V, V, F, F.
E) F, V, F, V, V.

Sobre os temas transversais propostos nos PCNs, no
campo da ética, encerra-se a proposta de uma
educação em:

A) capacidades.
B) valores.
C) deveres.
D) tradição.
E) direitos.

Questão 31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

São características que estão de acordo com uma
organização curricular escolanovista:

I. currículo centrado no aluno.
II. caráter livresco e verbalista.
III. currículo centrado em competências.
IV. professor como facilitador da aprendizagem.
V. foco na interdisciplinaridade.

Estão corretas:

A) Somente I, II, III e IV.
B) Somente III, IV V.
C) Somente I IV.
D) Somente IV V.
E) Somente II V.

e
e

e
e

Questão 32
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Na perspectiva da teoria de Vygotsky, só há ensino,
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, se
houver:

A) adequação.
B) maturação cognitiva.
C) interação social.
D) transmissão de saber.
E) competência do sujeito.

Questão 34

São temas fundamentais da didática:

A) os conteúdos escolares, os métodos de ensino e
aprendizagem, o controle e a avaliação da
aprendizagem.

B) a estruturação da equipe gestora da escola, a
formação continuada e a avaliação da
aprendizagem.

C) os objetivos sociopolíticos e pedagógicos e as
políticas públicas de financiamento da educação.

D) as formas organizativas do ensino, a qualificação
profissional docente e a administração escolar.

E) o desenvolvimento cognitivo do aluno, a prática
metodológica, a gestão e a avaliação do corpo
docente.

Questão 36

Questão 37

É característica da modalidade de gestão
técnico-científica:

A) estar muito pautada no modelo de gestão da
qualidade total e utilizar métodos e práticas da
administração empresarial.

B) basear-se na responsabilidade coletiva, na
ausência de direção centralizada e acentuação da
participação direta e igual de todos os membros.

C) tomar decisões coletivamente, por meio de
assembleias e reuniões, buscando eliminar todas
as formas de exercício de poder.

D) entender que as práticas organizativas são
socialmente construídas, com base nas
experiências subjetivas e nas interações sociais.

E) conceber a organização como um sistema que
agrega pessoas, destacando o caráter intencional
das ações e as relações da escola com o contexto
sociocultural e político.

Questão 38

Para o exercício de uma organização escolar
democrática, com base nos preceitos de autonomia,
é necessário(a):

A) a prescrição de funções e tarefas, de forma
detalhada e supervisionada.

B) a instauração de uma organização administrativa
verticalizada.

C) uma visão mais burocrática e tecnicista,
planejada e controlada.

D) a gestão da participação e a corresponsabilidade
da equipe escolar.

E) a recusa de todo poder instituído e de normas e
sistemas de controle.

Assim como na teoria piagetiana, a teoria de Wallon
também propõe uma série de estágios do
desenvolvimento. Marque a alternativa que expressa
uma diferença básica entre a teoria do
desenvolvimento walloniana e a piagetiana.

A) Wal lon acred i ta que os es tág ios de
desenvolvimento formam uma sequência linear e
fixa e que um estágio de desenvolvimento possa
suprimir o outro.

B) O núcleo central da teoria de Wallon não está nos
estágios do desenvolvimento, mas sim na
assimilação, na acomodação e na equilibração.

C) Para Wallon, a mente é um conjunto de esquemas
que se aplicam à realidade. O desenvolvimento
da criança é uma construção por reestruturações
sucessivas.

D) O importante, no pensamento walloniano, é a
sucessão de períodos pelos quais o indivíduo
necessariamente passa até chegar ao
pensamento formal e não a idade cronológica.

E) Na teoria de Wallon, os estágios não são
sobrepostos, nem se sucedem linearmente. As
passagens de um estágio para outro são
marcadas por conflitos e oposições.

Questão 33

De acordo com a teoria da aprendizagem
significativa, a aprendizagem ocorre quando:

A) a formação das ligações entre estímulo e resposta
assume a forma de conexões neurais, de acordo
com os resultados do ensaio e erro.

B) há situações em que ocorra a facilitação
permanente da condução entre unidades
neurológicas que reforçam as sinapses.

C) acontece o , ou seja, quando a transição
entre a pré-solução e a solução de um problema é
súbita e completa.

D) o que precisa ser ensinado se coloca sob controle
de certas contingências de reforço, gerando a
formação do conceito correto.

E) a nova informação se ancora em subsunçores
relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva
de quem aprende.

insight

Questão 35
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De acordo com Libâneo (1994, p. 48), “o magistério é
um ato político porque se realiza no contexto das
relações sociais onde se manifestam os interesses
das classes sociais.” O docente assume esse
compromisso ético-político quando:

A) contesta a necessidade de posicionar-se.
B) se posiciona diante desses interesses.
C) se exime de posicionamento.
D) age em interesse próprio.
E) assume uma posição de neutralidade.

Questão 39 Questão 42

O plano de ensino é:

I. denominado também de plano de curso ou plano
de unidades didáticas.

II. a previsão dos objetivos e das tarefas do trabalho
docente para um ano ou semestre.

III. um documento global que expressa orientações
gerais.

IV. um documento que sintetiza a ligação da escola
com um sistema escolar mais amplo.

V. a previsão do desenvolvimento do conteúdo para
uma aula ou um conjunto de aulas.

Estão corretos os itens:

A) Somente I, II e III.
B) Somente III, IV V.
C) Somente II III.
D) Somente I II.
E) Somente I, III, IV V.

e
e
e

e

A escola não deve elaborar seu Projeto
Político-Pedagógico apenas para cumprir a exigência
legal estabelecida na LDB (Lei n° 9.394/96). O PPP
deve ser visto como:

A) uma forma de direcionar os estudantes, de acordo
com normas vigentes da sociedade, para um

B) um instrumento que explicita a intencionalidade
da escola como instituição, indicando seu rumo e
sua direção.

C) um mecanismo de intencionalidade da escola de
direcionar o aprendizado dos docentes de forma
democrática.

D) um documento que regulamenta a organização
administrativa da instituição de ensino, dando-lhe
uma direção.

E) uma regulamentação do poder entre as diversas
instâncias da comunidade escolar e os dirigentes
da escola.

status quo.

Questão 43

No âmbito escolar, programas, conteúdos, métodos e
formas de organização somente adquirem qualidade,
ou seja, elevam a qualidade do ensino quando:

A) não convergem com a realidade social da classe
dominante.

B) são compatibilizados com as condições reais dos
alunos.

C) não relevam as condições sociais particulares dos
indivíduos.

D) atendem aos interesses da classe média.
E) relativizam o conhecimento com a grade

curricular proposta.

Questão 40

Sobre os aspectos da avaliação diagnóstica, marque
(V) para verdadeiro e (F) para falso:

( ) Ocorre apenas ao final do desenvolvimento do
processo de aprendizagem.

( ) Tem finalidade puramente quantitativa com
objetivo classificatório.

( ) Ocorre no início, durante e no final das unidades
didáticas.

( ) Fornece ao professor informações sobre a
maneira como está conduzindo seu trabalho.

( ) Permite identificar progressos e dificuldades dos
alunos.

Asequência correta é:

A) F, F, V, V, V.
B) F, F, F, V, V.
C) V, V, F, F, V.
D) V, F, V, V, F.
E) V, V, F, V, V.

Questão 41
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É correto afirmar que existem dois aspectos da
interação professor-aluno no trabalho docente. São
eles os aspectos:

A) tradicional e funcional.
B) social e empático.
C) afetivo e financeiro.
D) cognoscitivo e socioemocional.
E) sociointeracionista e psicológico.

Questão 44

As práticas pedagógicas que compõem a proposta
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores:

A) as interações e a brincadeira.
B) as habilidades e os conhecimentos.
C) a frequência e as interações.
D) o desenvolvimento e a competência.
E) o lúdico e a transmissão do conteúdo.

Questão 46

Na tendência pedagógica progressista libertadora, os
conteúdos de ensino são denominados de:

A) temas transversais.
B) temas geradores.
C) grade escolar.
D) currículo real.
E) currículo oculto.

Questão 45

De acordo com Luckesi (2011, p. 76,77), a tendência
pedagógica liberal renovada progressivista, no que
se refere aos conteúdos de ensino privilegia o
“aprender a aprender”. O aprender a aprender dá
maior importância:

A) ao processo de memorização do saber.
B) às concepções e teorias.
C) ao processo de aquisição do saber.
D) ao saber propriamente dito.
E) às capacidades de retenção do conteúdo.

Questão 49

De acordo com o Art. 8º das Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para o Ensino Fundamental, a
garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso,
inclusão e permanência dos sujeitos das
aprendizagens na escola e seu sucesso, com
redução da evasão, da retenção e da distorção de
idade/ano/série, resulta na:

A) qualidade total da aprendizagem.
B) formação continuada de qualidade.
C) qualidade social da educação.
D) aprendizagem formal de qualidade.
E) transformação social de qualidade.

Questão 48

De acordo com oArt. 61 da LDB (Lei n° 9.394/96), são
considerados profissionais da educação escolar
básica:

A) trabalhadores em educação, portadores de
dip loma de pedagogia, que possuam
exclusivamente títulos de mestrado.

B) exclusivamente docentes que possuam
habilitação em licenciatura comprovada, apenas
por diploma do Ensino Superior.

C) trabalhadores em educação, portadores de
diploma de pedagogia, sendo desnecessário
título de mestrado ou doutorado nas mesmas
áreas.

D) professores habilitados exclusivamente em nível
superior para a docência do Ensino Fundamental
e Médio, exceto a Educação Infantil.

E) professores habilitados em nível médio ou
superior para a docência na Educação Infantil e
nos Ensinos Fundamental e Médio.

Questão 47

De acordo com Dalben (1995, p. 16), “o conselho de
classe não deve ser uma instância que tem como
função reunir-se ao final de cada bimestre ou do ano
letivo para definir a aprovação ou reprovação de
alunos, mas deve atuar em espaço de avaliação
permanente.” Nesta perspectiva, o conselho de
classe tem por objeto de estudo:

A) a qualificação dos docentes.
B) a participação da comunidade.
C) o processo administrativo.
D) o processo de ensino.
E) a gestão democrática da escola.

Questão 50




