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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. 
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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 

Existem quatro elementos que justificam e, de certa forma, 
condicionam a aplicação de jogos. 
Identifique um dos elementos que se refere a utilização do jogo 
pelo professor como ferramenta de combate à apatia e como 
instrumento de inserção e desafios grupais. 
 
A) Condições ambientais; 
B) Capacidade de se constituir em um fator de autoestima  do 

aluno; 
C) Condições psicológicas favoráveis; 
D) Fundamentos Técnicos; 
E) Todas as afirmativas estão incorretas. 
 

QUESTÃO 17 

Piaget defende que a criança devidamente estimulada através de 
jogos, pode manipular grandezas de zero a dez e, eventualmente, 
trans formar a percepção do símbolo que todo número representa 
em grandeza que sustenta seu valor, e até compreender 
conceitos simples de adição e subtração. Este desenvolvimento 
mental poderá acontecer: 
 
A) Antes dos seis anos; 
B) Depois dos seis anos; 
C) A partir dos sete  anos; 
D) Entre sete a oito anos; 
E) Depois dos oito anos. 
 

QUESTÃO 18 

Segundo estudiosos da Psicogênese da Língua Escrita, as 
crianças criam hipóteses sobre a escrita: 
 
A) Logo que começam a escrever; 
B) Muito antes da sua inserção na escola; 
C) Na fase da hipótese silábica; 
D) No nível silábico alfabético; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 19 

No processo de apropriação do sistema Alfabético, as crianças 
apresentam, segundo Tebersky, uma série de regularidades: 
 
l. Construção de hipóteses; 
ll. Resolução de problemas; 
lll Elaboração de conceituação sobre o escrito. 
 
Está(ão) correta(s): 
 
A) Apenas os itens l  e ll estão corretos; 
B) Apenas os itens ll e lll estão corretos; 
C) Apenas o item l está correto; 
C) Apenas os itens l e lll estão corretos; 
E) Todas os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 20 

Identifique a etapa do princípio alfabético em que o educando 
começa a analisar as sílabas em unidades menores, os fonemas, 
mais não consegue aplicar a cada fonema um sinal gráfico. 
 
A) Período silábico; 
B) Período alfabético; 
C) Período pré-silábico; 
D) Período silábico-alfabético; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21 

As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar 
os seguintes princípios: 
 
A) Éticos, impolíticos e estéticos; 
B) Políticos, estéticos e éticos; 
C) Estéticos e desarmônicos; 
D) Impolítico, ético e desarmônico; 
E) Desarmônico, político e estético. 
 

QUESTÃO 22 

Para a efetivação de seus objetivos, as propostas pedagógicas 
das instituições de Educação Infantil deverão prever condições 
para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, 
espaços e tempos que assegurem: 
 
l. A divisibilidade das dimensões expressivo-motora, efetiva, 

cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança; 
ll. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos 

espaços internos e externos às salas de referência das turmas 
e a instituição; 

lll. A educação em sua integridade, entendendo o cuidado algo 
indissociável ao processo educativo. 

 
É correto afirmar que: 
 
A) Apenas a afirmativa l está correta; 
B) Apenas as afirmativas l e ll estão corretas; 
C) Apenas a afirmativa ll está correta; 
D) Apenas as afirmativas l e lll estão corretas; 
E) Apenas a afirmativa l está incorreta. 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

A avaliação formativa tem a função de: 
 
A) Averiguar a posição do aluno face a novas aprendizagens que 

lhe vão ser propostas; 
B) Permitir constatar se  os alunos estão de fasto, atingindo os 

objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais 
objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante o 
desenvolvimento  das atividades propostas; 

C) Proporcionar informações acerca das capacidades do aluno 
antes de iniciar um processo  de ensino-aprendizagem; 

D) Determinar o grau de domínio do aluno em uma área de 
aprendizagem; 

E) Classificar os alunos ao final de um período de aprendizagem. 
 

QUESTÃO 24 

EVOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO 
 
A partir do início do século XX, a avaliação vem atravessando 
pelo menos quatro gerações, conforme Guba e Lincoln, apud 
Firme (1994). São elas 
 
I. Mensuração; 
II. Descritiva; 
III. Julgamento; 
IV. Negociação. 
 
Indique a afirmativa correta: 
 
A) Apenas os itens l e ll estão corretos; 
B) Apenas os itens ll e lll estão corretos; 
C) Apenas o item lV está correto; 
D) Apenas o item lll está correto; 
E) Todas os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 25 

Identifique a área em que o jogo desenvolve na criança a 
capacidade de observação do meio à sua volta, através de 
comparações de semelhanças e diferenças. 
 
A) Área motora; 
B) Área sócio-afetiva; 
C) Área cognitiva; 
D) Área  afetiva e motora; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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QUESTÃO 26 

Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna. 
 
Coluna 1 
 
l. Área cognitiva; 
ll. Área  motora; 
lll. Área sócio-afetiva. 
 
Coluna 2 
 
(   ) O jogo permite a criança ocasiões para criar e construir seus 

próprios brinquedos aperfeiçoando as suas habilidades; 
(   ) O jogo permite a criança a viver situações de colaboração, 

competição e também de oposição; 
(   ) O jogo permite a criança conhecer regras respeitando o 

parceiro, aumentando seus contatos sociais; 
(   ) O jogo permite a criança a se livrar do seu egocentrismo; 
(   ) Comunicação e expressão usando da necessidade de 

explicar as regras, contestar ou comentar as fases do jogo.  
 
A opção correta de cima para baixo é: 
 
A) ll – lll – lll – lll – l; 
B) lll – ll – lll – lll – l; 
C) lll – lll – lll – l – ll; 
D) l – ll – lll – lll – lll; 
E) lll – lll – ll – lll – l. 
 

QUESTÃO 27 

Piaget classifica os jogos, de acordo com a complexidade de 
suas estruturas. Portanto o jogo de exercício é classificado como: 
 
A) Um jogo que se refere a atividades funcionais de prazer; 
B) A representação de um objeto ausente; 
C) Representa regras; 
D) Supõe relações sociais; 
E) Supõe relações interindividuais. 
 

QUESTÃO 28 

Bande e Sarazanas afirmam que desde os primeiros dias de vida 
que a criança começa a brincar. Indique a opção que se refere  
ao primeiro brinquedo que a criança usa para brincar: 
 
A) A chupeta; 
B) Os objetos de decoração do berço; 
C) O corpo; 
D) O mordedor; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 

Analise as afirmações a seguir: 
 
l. A arte tem por objetivo mostrar a realidade como ela é; 
ll. Não existe arte verdadeira  e arte falsa; 
lll. O artista mostra por meio de suas criações, como as coisas 

podem ser. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) l é verdadeira e ll é falsa; 
B) ll é falsa e lll é verdadeira; 
C) Somente a  lll  é falsa; 
D) Somente a ll é verdadeira; 
E) Somente a l é falsa. 
 

QUESTÃO 30 

Assinale a opção incorreta: 
 
A) Wallon define o pensamento infantil como sintético; 
B) A lógica científica é o principal parâmetro para a criança 

esclarecer o funcionamento das coisas; 
C) Sem se dar conta , os pequenos criam metáforas para explicar 

as coisas. 
D) A criança constrói formulações de acordo suas possibilidades 

cognitivas; 
E) O pensamento infantil funciona como uma nuvem de 

elementos distintos combinados para criar sentidos. 
 

QUESTÃO 31 

A dimensão subjetiva do movimento deve ser contemplada e 
acolhida em todas as situações do dia-a-dia na educação infantil. 
A dimensão expressiva do movimento engloba: 
 
l. Manifestações corporais da cultura local dissociada; 
ll. Comunicação das ideias; 
lll. Sensações e sentimentos impessoais. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas l e ll são verdadeiras; 
B) Apenas l e lll são falsas; 
C) Apenas l é verdadeira; 
D) Apenas ll e lll são verdadeiras; 
E) Apenas l e lll são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 32 

A linguagem musical tem estrutura e características próprias, 
devendo ser considerada como: 
 
A) Produção – Apreciação e reflexos; 
B) Apreciação – Reflexão e execrável; 
C) Reflexão – Produção e execrável; 
D) Apreciação – Produção e execrável; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 33 

No processo de aprendizagem em artes visuais a criança traça 
um percurso de criação e construção individual que envolve: 
 
A) Experiências pessoais; 
B) Relação com a natureza; 
C) Aprendizagem; 
D) Motivação interno e/ou externo; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 34 

É correto afirmar que planejamento operacional é: 
 
A) É o processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da 

ação escolar; 
B) É o processo de decisão sobre atuação concreta dos 

professores, no cotidiano de seu trabalho pedagógico; 
C) A preocupação central é definir fins, buscar, conceber visões 

globalizantes e de eficácia; 
D) Abarca cada aspecto isoladamente e enfatiza a técnica, os 

instrumentos, centralizando-se na eficiência e a busca da 
manutenção do funcionamento; 

E) É o planejamento global da escola, envolvendo o processo de 
reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e 
a proposta pedagógica da instituição. 

 

QUESTÃO 35 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, objetiva atendimento Educacional 
especializado garantindo: 
 
I. Transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior; 
II. Desismanar intersetorial na implantação das políticas públicas; 
III. Atendimento educacional especializado; 
IV. Acessibilidade arquitetônica exceto nos sistemas de 

informações e nas matérias didáticas pedagógicas. 
 
Assinale a opção correta: 
A) Apenas I e II estão corretas; 
B) Apenas I e IV estão incorretas; 
C) Apenas II e IV estão incorretas; 
D) Apenas III e IV estão corretas; 
E) Apenas II e III estão incorretas. 
 

QUESTÃO 36 

A gestão pedagógica implica um processo de participação 
coletiva. Sua efetivação na escola pressupõe instâncias 
colegiadas de caráter deliberativo, bem como:  
 
A) Refutação do processo de escolha de dirigentes escolares; 
B) Aplicabilidade os recursos da escola sob a responsabilidade 

do gestor; 
C) Criação de órgãos colegiados; 
D) Participação exclusiva da comunidade no que se refere aos 

pais dos educandos; 
E) Todas as opções estão incorretas. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

Indique a opção em que as categorias históricas estão 
relacionadas ao tempo físico, histórico e cronológico: 
 
A) Movimentação da natureza; 
B) As ações do homem; 
C) Fatos e fenômenos; 
D) Mensuração dos ventos; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 38 

São conceitos básicos para a compreensão do tempo histórico e 
do tempo cronológico: 
 
I. Duração; 
II. Ordenação; 
III. Simultaneidade; 
 
Marque a opção correta: 
 
A) Apenas o item I está correto; 
B) Apenas II e III estão corretos; 
C) Apenas I e III estão corretos; 
D) Os itens I, II e III estão corretos; 
E) Todos os itens estão incorretos. 
 

QUESTÃO 39 

Associe os níveis de desenvolvimento das estruturas mentais à 
suas características próprias. 
 
1. Sensório-motor; 
2. Pré-operatório; 
3. Operatório Concreto; 
4. Operatório Formal. 
 
(   ) Função  simbólica; 
(   ) Atividades reflexas; 
(   ) Multiplicação lógica; 
(   ) Lógica hipotético-dedutiva. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) 1, 4, 3, 2; 
B) 4, 3, 1, 2; 
C) 3, 2, 1, 4; 
D) 2, 4, 1, 3; 
E) 2, 1, 3, 4. 
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QUESTÃO 40 

Associar a classificação das estruturas cognitivas à noções 
matemáticas são: 
 
1. Sensório-motor; 
2. Pré-operatório; 
3. Operatório Concreto; 
4. Operatório Formal. 
 
(   ) Reversibilidade – Classificação; 
(   ) Proporção combinações; 
(   ) Correspondência termo a termo; 
(   ) Maior – menor. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) 4, 2, 1, 3; 
B) 4, 1, 2, 3; 
C) 3, 4, 2, 1; 
D) 1, 2, 3, 4; 
E) 2, 4, 1, 3. 
 

QUESTÃO 41 

Em relação a algoritmo, antropologia e educação, marque (V) 
para verdadeira e (F) para falsa nas afirmativas abaixo: 
 
(   ) A antropologia deve ser pensada como uma forma de 

educação; 
(   ) Educação não deve ser vivida como uma prática 

antropológica; 
(   ) A antropologia exige de nós uma pedagogia restrita do 

aprendizado, à curiosidade, criatividade e ao dialogo; 
(   ) A antropologia é um domínio do conhecimento da voz a quem 

não tem. 
 
A sequência correta é: 
 
A) F – V – F – V; 
B) F – F – V – V; 
C) V – V – F – V; 
D) V – F – F – V; 
E) V – V – V – F. 
 

QUESTÃO 42 

Cuidar e educar implica em: 
 
A) Assistir a criança no ensino / aprendizagem; 
B) Contemplar de forma democrática todas as diferenças e 

simultaneamente a natureza complexo do  individuo; 
C) Acompanhar as ações rotineiras guiadas por regras; 
D) Reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos 

saberes, a constituição do ser o corre em momentos 
compartilhados; 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Na Educação Infantil o agir pedagógico deve atender as reais 
necessidades das crianças, tais como: 
 
I. Ser criativo e flexível; 
II. Na organização da aquisição e da construção do 

conhecimento; 
III. Reinventar o espaço/salas para que neles se deem as 

interações do sujeito com o mundo físico e social; 
IV. Tomadas as decisões sendo promovido, assim, sua autonomia 

e cooperação. 
 
As afirmativas corretas são: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas II e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 44 

Indique o elemento responsável pela mediação saber escolar, 
condições concretas das crianças no desafio da prática 
pedagógica. 
 
A) Metodologia; 
B) Recursos didáticos; 
C) Objetivos; 
D) Avaliação; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 45 

Assinale a opção que se refere ao filósofo que fez campanha pelo 
ensino da Ciência, combateu a interferência do Estado na 
Educação e afirmou que o principal objetivo da escola era a 
construção do caráter. 
 
A) Freud; 
B) Herbert Spencer; 
C) Charles Darwin; 
D) Thomas Huxley; 
E) Lamar CK. 
 

QUESTÃO 46 

Identifique a lei que em 2003 entrou em vigor, incluindo o ensino 
da história e cultura africanas e afro-brasileiras nas escolas. 
 
A) Lei nº 9394; 
B) Lei nº 10.639; 
C) Lei nº 7365; 
D) Lei nº 1891; 
E) Lei nº 19.171. 
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QUESTÃO 47 

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª. Referente às principais 
tendências na área das artes: 
 
I. Tradicional; 
II. Livre Expressão; 
III. Sócio interacionista. 
 
(   ) A ideia de considerar a relação da cultura com os 

conhecimentos do aluno; 
(   ) Favorecer a formação do aluno por meio do ensino da 

linguagem das artes; 
(   ) Aprendizado de técnicas e desenvolvimento de habilidades 

manuais, coordenação motora e precisão de movimentos 
para o preparo de um produto final; 

(   ) O que importa não é o resultado, mas o processo, e 
principalmente a experiência. 

 
A sequência correta é:  
 
A) III – I – III – II; 
B) II – I – III – III; 
C) I – III – II – III; 
D) II – I – III – III; 
E) III – III – I – II. 
 

QUESTÃO 48 

A psicogênese, contribuiu na área da escrita, exceto: 
 
A) Permitir aos educadores olhar para o conhecimento e por 

outro ângulo para o processo de aprendizagem; 
B) A validação do pensar no conhecimento já adquirido pelas 

crianças; 
C) Professor passou a ser mediador; 
D) Ocorreu um processo de construção de uma didática da 

alfabetização; 
E) Assumiu-se que o professor está pronto para lecionar 

perfeitamente depois de formado. 
 

QUESTÃO 49 

Identifique a afirmativa incorreta: 
 
A) Encarar a aprendizagem do sistema de escrita como uma 

etapa técnica e independente do ingresso à cultura letrada é 
um equivoco; 

B) A medida que avançam em suas hipóteses de leitura e escrita, 
os estudantes desenvolvem , com  base no trabalho do 
professor, alternativas de verificação cada vez mais 
sofisticadas; 

C) Articular as práticas de leitura e de produção de texto à 
reflexão sobre a escrita durante os projetos e as sequências 
didáticas é uma combinação perfeita; 

D) Identificar os sons que compõem uma sílaba é uma tarefa 
complexa para os alunos que estão na transição da hipótese 
de escrita silábica para o silábico-alfabético; 

E) Ler e contar histórias é a mesma coisa. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Para suscitar a necessidade na escola, o como fazer germinar na 
criança o interesse por aquilo que se deseja ensinar, pensadores 
da Escola Nova construíram um modelo de ensino que ficou 
conhecido como: 
 
A) Dialógico; 
B) Construtivismo; 
C) Aprendizagem pela descoberta; 
D) Práticas pedagógicas espontaneista; 
E) Todas as opções estão incorretas. 
 
 
 




