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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Observe o poema: 
 
Cidade grande 
 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros.  
Que indústria em Montes Claros.  
Montes Claros cresce tanto,  
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro,  
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

Carlos Drummond de Andrade 

 
Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical: 
 
A) Ficou urbe tão notória – substantivo; 
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo; 
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção; 
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido; 
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo. 
 

QUESTÃO 02 

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo: 
 

 
 
I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo; 
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo; 
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração; 
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição. 
 
São verdadeiras as afirmações: 
 
A) I e IV; 
B) I, II e III; 
C) I, III e IV; 
D) II, III e IV; 
E) Todas. 
  

QUESTÃO 03 
Marque a opção em que há desvio da norma padrão: 
 
A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que 

ele os assine; 
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos; 
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa; 
D) Informaram aos associados o saldo da conta; 
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado. 
 

QUESTÃO 04 

Marque a opção em que há erro de ortografia: 
 
A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito; 
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem; 
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido; 
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito; 
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem 

(verbo). 
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QUESTÃO 05 

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial: 
 
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao 

menos supostamente, tenha amparo legal; 
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a 

existência de uma situação, é fornecido somente se alguém 
pedir; 

III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou 
departamentos. Também é chamado de Correspondência 
Interna (CI); 

IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada 
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o 
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por 
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único 
assunto, a numeração recomeça a cada ano.  

 
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em 
branco: 
 
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento; 
B) Requerimento, certidão,  ofício e memorando; 
C) Certidão, atestado, memorando e ofício; 
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício; 
E) Requerimento, atestado, ata e ofício. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 06 

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma 
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número 
de senhas diferentes que ele pode criar é:  
 
A) 1800 
B) 2250 
C) 2500 
D) 2750 
E) 3550 
 

QUESTÃO 07 

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do 
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar: 
 
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2); 
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento; 
C) A área de ABCD é 15 unidades de área; 
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento; 
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher 
entre dois planos: 
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a 
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00. 
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a 
cada mensalidade. 
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre 
os dois planos: 
 
A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B; 
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00; 
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00; 
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A; 
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B. 
 

QUESTÃO 09 

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se 
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem 
estragadas é: 
 
A) 5/28; 
B) 23/28; 
C) 5/23; 
D) 18/23; 
E) 3/8. 
 

QUESTÃO 10 

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que: 
 
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte; 
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei; 
C) 20 frequentadores praticam somente natação; 
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte; 
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte. 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de 
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 

“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal 
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012; 

B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e 
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF; 

C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Superior Tribunal de Justiça – STJ; 

D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012; 

E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como 
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012, 
no Supremo Tribunal Federal – STF. 

 
 
 



40302 – PEDAGOGO 

Página 3 de 7 

QUESTÃO 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou 

os vinte anos de realização da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e 
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento 
sustentável para as próximas décadas; 

B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela 
Assembléia-Geral das Nações Unidas; 

C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 
sustentável; 

D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês 
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de 
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 
países; 

E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do 
progresso e das lacunas na implementação das decisões 
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes. 

 

QUESTÃO 13 

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram 
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento 
mundialmente importante, que influencia no cenário político-
econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou 
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A 
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no 
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, 
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a 
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário 
Geral da ONU: 
 
A) David Cameron; 
B) Ban Ki-moon; 
C) Barack Obama; 
D) Kofi Annan; 
E) Al Gore. 
 

QUESTÃO 14 

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou 
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de 
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior 
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém 
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da 
Síria, respectivamente. 
 
A) Damasco e Allepo; 
B) Sirte e Damasco; 
C) Turquia e Aleppo; 
D) Latakia e Turquia; 
E) Jordânia e Argélia. 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar 
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos 
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação 
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a 
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique 
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações: 
 
A) José Eduardo Cardoso; 
B) Marco Antonio Raupp; 
C) Celso Amorim; 
D) Mendes Ribeiro; 
E) Paulo Bernardo Silva. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

São tendências teóricas da orientação: 
 
A) Abordagem funcionalista; 
B) Abordagem não-diretiva; 
C) Abordagem fenomenológico-existencial; 
D) Abordagem tecnicista; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 17 

De acordo com os pressupostos gerais da pedagogia 
progressista chega-se ás seguintes considerações, exceto:  
 
A) O indivíduo e a sociedade são abstrações e produtos da 

existência material; 
B) A ideia de ajustamento pressupõe uma sociedade ideal e 

harmônica e organicamente estruturada; 
C) As relações interpessoais visam estabelecer a harmonia entre 

as classes sociais, entretanto, os interesses de classes são 
antagônico; 

D) A relação de ajuda aos indivíduos, a fim de que alcancem a 
auto-realização, personalidade equilibrada, saúde mental, não 
leva em conta que tais valores devam ser vistos como produto 
da existência material; 

E) A natureza humana, é social e histórica, não inata. 
 

QUESTÃO 18 

Segundo Senge (1990) são pilares de sustentação de uma 
organização dinâmica e humana: 
 
A) Diálogo, pensamento e ação; 
B) Pensamento, passividade, liderança; 
C) Ação, passividade e cumplicidade; 
D) Ação, passividade e ação; 
E) Diálogo, passividade e ação. 
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QUESTÃO 19 

Relacione a 2ª coluna pela 1ª coluna referente a concepções de 
aprendizagem. 
 

1. Vygotsky; 
2. Wallon; 
3. Piaget. 
 

(   ) Sincretismo, a principal característica do pensamento infantil; 
(   ) Zona de desenvolvimento proximal; 
(   ) Sujeito epistêmico. 
 

Na sequência de cima para baixo a opção correta é: 
 

A) II – III – I; 
B) II – I – III; 
C) I – III – II; 
D) III – II – I; 
E) I – II – III. 
 

QUESTÃO 20 

Indique a opção em que os estudiosos defendem que a 
metodologia implica em algumas tarefas indissocráveis: Partir da 
prática – Refletir sobre a prática - Transformar a prática. 
 

A) Saviani – Vasconcelos – Gasparin; 
B) Saviani – Piaget – Gastarin; 
C) Larção – Saviane – Vasconcelos; 
D) Vasconcelos – Piaget – Vasconcelos; 
E) Vygotsky – Piaget – Vasconcelos. 
 

QUESTÃO 21 

Segundo Castello as características fundamentais da tecnologia 
da informação: 
 

A) A informação é sua matéria prima; 
B) Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade; 
C) Predomínio da lógica das redes; 
D) Flexibilidade; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 22 

A sociedade da informação oferece avanços significativos: 
 

A) Na vida individual; 
B) Eleva o patamar dos conhecimentos gerados e utilizados na 

sociedade; 
C) Oferece o estimulo para constante aprendizagem e mudança; 
D) Facilita a vanguarda da diversidade e deslocando o eixo da 

atividade econômica em direção mais condizente com o 
respeito ao meio ambiente; 

E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 23 

Identifique um dos desafios na construção de sociedade da 
informação realizada no campo das aplicações das novas 
tecnologias à educação, exceto:  
 

A) Videoconferência; 
B) Comércio eletrônico; 
C) Trabalho à distância; 
D) Melhor estrutura física das escolas; 
E) Vídeo-on-demand. 

QUESTÃO 24 

Relacione os filósofos às concepções sobre a aprendizagem na 
antiguidade: 
 
I. Sócrates; 
II. Platão; 
III. Aristóteles. 
 
(   ) A aprendizagem nada mais é do que uma reminiscência; 
(   ) Nada está na inteligência que não tenha primeiro estado nos 

sentidos; 
(   ) O conhecimento preexiste no espírito do homem e a 

aprendizagem consiste no despertar esses conhecimentos 
inatos e adormecidos. 

 
A opção correta na sequência de cima para baixo é: 
 
A) I – II – III; 
B) II – III – I; 
C) III – I – II; 
D) III – II – I; 
E) II – I – III. 
 

QUESTÃO 25 

Dentre as diferentes concepções a respeito do processo ensino-
aprendizagem, indique a opção que se refere a abordagem 
cognitiva. 
 
A) O ensino está centrado na pessoa que o implica orientá-la 

para sua própria experiência para que, dessa forma, possa 
estruturar-se e agir; 

B) A educação problematizadora busca o ato da consciência 
crítica e da liberdade como meios de superar as contradições 
da educação tradicional; 

C) O ponto fundamental do ensino, portanto, consiste em 
processos e não em produtos de aprendizagem; 

D) A atitude básica a ser desenvolvida é a confiança e o respeito 
do aluno; 

E) Os conteúdos e as informações tem que ser adquiridos e os 
modelos imitados. 

 

QUESTÃO 26 

Segundo Telma Weisg, diz o modelo Construtivista, exceto:  
 
A) Para aprender alguma coisa é preciso já saber alguma coisa; 
B) Ninguém conseguirá aprender alguma coisa se não tiver  

como reconhecer aquilo como algo apreensível; 
C) O conhecimento não é gerado do nada; 
D) O conhecimento prévio do aprendiz é base de novos 

aprendizagens; 
E) Afirmar que o conhecimento prévio é base da aprendizagem, é 

defender pré-requisito. 
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QUESTÃO 27 

Referente ao processo aprendizagem: 
 
(   ) O processo de aprendizagem não responde necessariamente 

ao processo de ensino; 
(   ) É o processo de aprendizagem que deve se adaptar ao de 

ensino; 
(   ) O processo de ensino tem que se adaptar ao processo de 

aprendizagem; 
(   ) O processo de aprendizagem deve dialogas com o do ensino. 
 
Na sequência vertical a opção correta é: 
 
A) V – V – V – F; 
B) V – V – F – F; 
C) V – F – V – F; 
D) F – V – V – F; 
E) F – F – V – V. 
 

QUESTÃO 28 

Como consequência da corrente empirista, o processo ensino-
aprendizagem é centrado: 
 
A) No aluno; 
B) No professor; 
C) No modelo de ensino aberto; 
D) Em definições a serem memorizadas com significado real; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 29 

O conceito de aprendizagem segue das investigações empíricas 
da: 
 
A) Psicologia; 
B) Pedagogia; 
C) Sociologia; 
D) Antropologia; 
E) Filosofia. 
 

QUESTÃO 30 

Indique a concepção epistemológica que conduz, 
inevitavelmente, à superação da dicotomia transmissão X 
produção do saber. 
 
A) Concepção empirista; 
B) Concepção racionalista; 
C) Concepção mecanicista; 
D) Concepção interacionista; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

Na abordagem Vygotsky, é correto afirmar que: 
 
I. O homem é visto como alguém que transforma e é 

transformado nas relações que acontecem em uma 
determinada cultura; 

II. O homem é uma somatória entre fatores inato e adquirido; 
III. O desenvolvimento humano é compreendido como produto de 

trocas recíprocas, que se estabelecem durante toda a vida, 
entre individuo e meio, cada aspecto influindo sobre o outro. 

 
A opção incorreta é: 
 
A) Apenas a opção I está incorreta; 
B) Apenas a opção II está incorreta; 
C) Apenas a opção I e II estão incorretas; 
D) Apenas as opções I e III estão incorretas; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 32 

Sobre o projeto pedagógico, podemos afirmar. 
 
A) Todo projeto pedagógico é  necessariamente político; 
B) O projeto político-pedagógico nega o instituído da escola que 

é a sua história; 
C) É necessário um padrão único que oriente a escolha do 

projeto de nossas escolas; 
D) Todo projeto pedagógico é apolítica; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 33 

Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 
 
1. Plano; 
2. Programa; 
3. Projeto; 
4. Atividade. 
 
(   ) Deve expressa a operacionalização de uma unidade de ação 

e segue um roteiro pré-estabelecido pela instituição; 
(   ) Produto final do processo de planejamento, sistematiza e 

compatibiliza os objetivos e meios; 
(   ) É basicamente, um desdobramento ou um aprofundamento 

de um plano; 
(   ) Instrumento de programação para alcançar os objetivos. 
 
Assinale a alternativa correta que apresenta a sequencia de cima 
para baixo: 
 
A) 3 – 1 – 2 – 4; 
B) 3 – 4 – 2 – 1; 
C) 2 – 3 – 4 – 1; 
D) 3 – 2 – 1 – 4; 
E) 4 – 2 – 3 – 1. 
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QUESTÃO 34 

De acordo com Roesch, os projetos podem ser de uma pesquisa 
aplicada, avaliação de resultados, avaliação formativa e de 
pesquisa diagnostica. Projeto de avaliação formativa: 
 
A) Tem o propósito de melhorar um programa ou plano, 

acompanhando sua implementação; 
B) Visa gerar soluções para os problemas humanos; 
C) Julga a efetividade de um plano; 
D) Objetiva a apresentação de soluções para problemas já 

diagnosticados; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 35 

De acordo com a equipe Latino-Americana de Planejamento 
(ELAP), projeto pedagógico é composto do marco referencial – 
diagnostico e programação. Podemos afirmar que marco 
Referência: 
 
A) Busca traduzir a que distância estamos daquilo que 

buscamos; 
B) É uma análise critica da realidade da escola em comparação 

com o que desejamos que venha a ser; 
C) Define a concepção de educação e de escola que será 

perseguida; 
D) É a elaboração da proposta geral da ação educativa da 

escola; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 36 

Buscando coerência num novo jeito de avaliar a aprendizagem a 
qual deverá estar voltada para que o aluno se aproprie do 
conhecimento de forma critica e criativa, é fundamental que a 
avaliação seja: 
 
A) Coercitiva; 
B) Classificatória; 
C) Discriminatória; 
D) Interativa; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 37 

Na perspectiva de construção do conhecimento, a avaliação parte 
das seguintes premissas básicas: 
 
I. A confiança na possibilidade dos educandos construírem as 

suas verdades; 
II. A valorização de suas manifestações e interesses; 
III. Os docentes constroem as suas verdades, interesses e 

avaliam. 
 
A opção correta é: 
 
A) Apenas a III está correta; 
B) Somente II e III estão corretas; 
C) Apenas a II está incorreta; 
D) Somente I e II estão corretas; 
E) Apenas a I está incorreta. 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Referente ao processo de conhecimento, na concepção inatista, 
marque a opção correta: 
 
A) O conhecimento está centrado no sujeito; 
B) Os conhecimentos já estavam pré-formados na mente 

humana; 
C) Defende a ideia de que nada chega a inteligência sem antes 

passar pelos sentidos; 
D) Todo e qualquer conhecimento só é adquirido através de 

sensações; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 39 

Entende-se sobre interdisciplinaridade: 
 
I. Para se fazer interdisciplinaridade basta tomar um assunto e 

convocar em torno duas ou três ciências; 
II. A interdisciplinaridade consiste em criar um objeto novo que 

não pertença a ninguém; 
III. A interdisciplinaridade pretende o estabelecimento de uma 

intercomunicação efetiva entre as disciplinas. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Apenas a afirmativa I está incorreta; 
B) Apenas a afirmativa II está incorreta; 
C) Apenas a afirmativa III está correta; 
D) Apenas a afirmativa I e II estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 40 

A complexidade da tarefa do professor ao avaliar envolve o 
reconhecimento e a semeadura de valores fundamentais, que às 
vezes aparentemente se entrechocam como: 
 
A) Razão, emoção e criatividade; 
B) Disciplina, imaginação e concentração; 
C) Solidariedade, desempenho e honra; 
D) Honestidade e vontade; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 41 

Indique a linha pedagógica que quando em ação é considerada 
orientadora dos Referenciais Curriculares: 
 
A) Inatismo; 
B) Empirismo; 
C) Interdisciplinaridade; 
D) Transdisciplinaridade; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 42 

Podemos afirmar que o estudo do bem, pertence a primeira das 
ciências práticas. Segundo Aristóteles, a ciência é:  
 
A) Artes; 
B) Política; 
C) Medicina; 
D) Religiosa; 
E) Sociais. 
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QUESTÃO 43 

Indique a disciplina, segundo Gabriel Chalita, que é impossível 
separar da ética. 
 
A) Pedagogia; 
B) Artes; 
C) Religião; 
D) Política; 
E) Sociologia. 
 

QUESTÃO 44 

Identifique a opção correta sobre o significado de ética: 
 
A) Ética trata de princípios; 
B) Ética trata de mandamentos; 
C) Ética tem regras definitivas; 
D) Ética exige normas acabadas prontas; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 45 

Referindo-se a ética na proposta curricular. Identifique a 
tendência afetiva. 
 
A) Os alunos são convidados a pensar sobre as escritas dos 

grandes autores dedicados ao tema; 
B) A importância dada ao raciocínio e a reflexão sobre questões 

morais; 
C) Trata-se de fazer os alunos encontrarem seu equilíbrio 

pessoal e suas possibilidades de crescimento intelectual 
mediante técnicas psicológica; 

D) Tem um objetivo claramente normatizador; 
E) Ensina valores e leva os alunos a atitudes consideradas 

corretas de antemão. 
 

QUESTÃO 46 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos 
termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 
público: 
 
A) Progressão funcional baseada no titulo ou na avaliação de 

desempenho; 
B) Piso salarial; 
C) Condições adequadas de trabalho; 
D) Período reservado a estudos, planejamento e avaliação; 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 47 

Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 
 
I. Receita de transferências constitucionais e outras 

transferências; 
II. Receita de incentivo fiscal; 
III. Receita do salário-educação e de outras contribuições sociais. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Apenas I está correto; 
B) Apenas III está correto; 
C) Somente II e III estão corretos; 
D) Apenas II está correto; 
E) Todas os itens estão corretas. 

QUESTÃO 48 

Considerar-se-á como manutenção do desenvolvimento do 
ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os 
níveis, compreendendo as que se destinam a, exceto: 
 
A) Uso e manutenção de bens e serviços vinculador ao ensino; 
B) Concessão de bolsas de ensino somente a alunos da escola 

pública; 
C) Levantamento estatísticos, estudos e pesquisas visando 

aprimoramento da qualidade e a expansão de ensino; 
D) Aquisição de material didático-escolar e manutenção de 

programa de transporte escolar; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 49 

Metodologias dialógico-participativas com o uso de tecnologias 
e/ou linguagens imagéticas servem para os professores 
refletirem: 
 
A) Seus saberes e práticas escolares; 
B) Suas individualidades; 
C) Trazer para debate sentimentos e vivências pessoais; 
D) Ter um outro entendimento e uma outra ação diante de 

processos e questões de contexto escolar e social; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 50 

O aprender a fazer pesquisa na abordagem histórico-cultural. 
Partimos do entendimento que: 
 
I. O exercício da pesquisa é uma qualidade eminentemente 

humana, desenvolvida na cultura e na história da humanidade; 
II. A pesquisa é uma herança biológica, assim como são os 

conceitos científicos; 
III. Elas devem ser construídas e reconstruídas junto a cada 

individuo nos processos educacionais. 
 
Assinale a opção correta: 
 
A) Apenas I e II estão corretas; 
B) Apenas II está incorreta; 
C) Apenas III está incorreta; 
D) Apenas II e III estão corretas; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 
 
 




