
  

PROCESSO SELETIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 

EDITAL ‐ Nº 03/2015 

CADERNO DE QUESTÕES   
 

DOCENTE: Geografia 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões 
objetivas, você recebeu a FOLHA DE RESPOSTA destinada à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem na FOLHA DE RESPOSTA. 
Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios da FOLHA DE RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche a FOLHA DE RESPOSTA. Ela somente poderá ser substituída caso 
esteja danificada na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 Na FOLHA DE RESPOSTA marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a 
resposta, preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
Preencha os campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTA. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato 
entregar a prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está 
sendo observada. 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 Data de Publicação do Gabarito Preliminar: 21/12/2015. 

  Prazo de Recursos contra o Gabarito Preliminar: 22 e 23/01/2015. 

 Demais datas consulte o Cronograma do certame. 

 Acesse - Local de publicação: http://www.ckmservicos.com.br/  
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FOLHA DE RASCUNHO 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RASCUNHO DO GABARITO (Marque suas respostas no quadro abaixo para posterior consulta/conferência) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
 
 
 
 
 

Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou reprodução 
total ou parcial deste documento, sob quaisquer formas ou sob 

quaisquer meios, sem permissão expressa da CKM Serviços Ltda. 
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ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

Questão01 
De acordo com o previsto pelos Conselhos Escolares e LDB, 
os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica em 
conformidade com 
A a comunidade escolar municipal e regional, de modo que 

as exigências sejam padronizadas e atendam ao 
estabelecido pelo Plano Municipal de Educação. 

B com o Plano Nacional de Educação e atendendo às 
exigências previstas pelos conselhos escolares locais. 

C com os Parâmetros Curriculares Nacionais e com a 
participação de conselhos escolares e comunidade local. 

D as suas particularidades, conforme, dentre outros, o 
princípio da participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto pedagógico da escola. 

E os parâmetros educacionais regionais incluindo a 
participação da comunidade local e conselho tutelar. 

Questão02 
Sobre os Conselhos Escolares, no que tange à função 
deliberativa, assinale a alternativa CORRETA. 
A Elabora normas internas da escola sobre questões 

referentes ao seu funcionamento nos aspectos 
pedagógico, administrativo ou financeiro. 

B Possui caráter de assessoramento, analisa as questões 
externas encaminhadas pelos diversos segmentos da 
escola e apresenta sugestões ou soluções. 

C Acompanha a execução das ações pedagógicas e avalia 
e garante o cumprimento das normas e orçamento laboral 
da escola. 

D Promove a participação, de forma integrada, dos 
segmentos representativos da escola e da comunidade 
local em diversas atividades. 

E Contribui para a efetivação da democracia participativa e 
para a melhoria da qualidade social da educação. 

Questão03 
Sobre a organização dos calendários escolares, em 
conformidade com a legislação vigente, analise os itens 
abaixo: 
I Admite o planejamento das atividades letivas em 

períodos que independem do ano civil. 
II Recomenda, sempre que possível, o atendimento das 

condições de ordem climática, econômica ou outras que 
justifiquem a medida, sem redução da carga de 800 horas 
anuais. 

III Aumenta o ano letivo para 250 dias de trabalho escolar 
efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando previsto no calendário escolar. 

IV Estabelece o cumprimento da carga horária: as horas-
aula programadas deverão ser cumpridas pelos pais e 
alunos. 

V Define a duração de cada módulo-aula para 60 minutos, 
no mínimo, de acordo com as conveniências de ordem 
metodológica ou pedagógica a serem consideradas. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A I, II, III, IV e V. 
B I e II, apenas. 
C III, IV e V, apenas. 
D I, III, IV e V, apenas. 
E II, III, e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 

Questão04 
O Conselho Escolar tem por finalidade efetivar a gestão 
escolar, na forma de colegiado, promovendo  
A o funcionamento da escola, compreendendo tomada de 

decisão, planejamento, execução, acompanhamento e 
avaliação das questões inerentes ao ano letivo. 

B o interesse dos alunos e inspirando-os a lutar pela  
educação pública e de qualidade, e assegurando o 
cumprimento da função da escola que é cumprir o 
calendário letivo. 

C a articulação entre os segmentos da comunidade escolar 
e os setores da escola, constituindo-se no órgão máximo 
de direção. 

D a participação e responsabilização social e coletiva dos 
gestores escolares, assim como a implementação de 
suas deliberações pedagógicas selecionadas e votadas 
em assembleia. 

E a discussão institucional entre a secretaria de educação 
municipal e os docentes pertencentes ao quadro efetivo 
da prefeitura tendo caráter político-partidário. 

Questão05 
Sobre as regras para votação nas eleições do Conselho 
Escolar, assinale a alternativa que apresenta informações 
VERDADEIRAS. 
A As eleições do Conselho Escolar realizar-se-ão 

anualmente, em reunião de cada segmento convocada 
para este fim. 

B Para dirigir o processo eleitoral, será constituída uma 
Comissão Eleitoral de composição que contará com 
apenas um representante de cada segmento que compõe 
a Comunidade Escolar. 

C A eleição ocorrerá somente mediante voto aberto para a 
comunidade, por aclamação ou outro procedimento a ser 
decidido pelo próprio segmento, devendo, para tanto, ser 
lavrada ata. 

D Têm direito a voto: os servidores e docentes temporários 
em efetivo exercício na escola, pais ou responsáveis de 
alunos e alunos efetivamente matriculados (maiores de 
14 anos). 

E No segmento dos professores, o integrante do Quadro 
Próprio do Magistério detentor de dois padrões na mesma 
Unidade Escolar terá direito a um voto, e em unidades 
diferentes, um voto em cada escola. 

Questão06 
Dessa forma, a função político-pedagógica do Conselho 
Escolar se expressa  
A com o objetivo de acompanhar o desenrolar das ações da 

escola, num processo provisório  de acompanhamento e 
avaliação. O intento do Conselho Escolar é repassar a 
responsabilidade das ações para os docentes.  

B na definição da educação inclusiva a ser estabelecida na 
comunidade, para torná-la uma prática democrática 
comprometida com a qualidade educacional referenciada. 

C na definição dos professores para implementar as 
medidas estabelecidas pelo Plano Nacional, Estadual e 
Municipal de Educação com vistas a atingir os resultados 
impostos pelo MEC. 

D na postura de delegar à população  a construção de uma 
educação democrática e emancipadora. 

E na visão comprometida que desenvolve durante todo o 
processo educacional, tendo como foco privilegiado a 
aprendizagem, qual seja: no planejamento, na 
implementação e na avaliação das ações da escola.  
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Questão07 
No que se refere ao foco da educação emancipadora na 
Administração Escolar, assinale (V) para Verdadeiro e (F) 
para Falso. 
(__) Ser pluralista, porque admite correntes de pensamento 

divergentes com respeito à diversidade, ao diferente. 
(__) Ser humanista, por identificar o homem como foco do 

processo educativo. 
(__) Ter consciência de seu papel político como instrumento 

para a liberdade, combate às desigualdades sociais e 
desalienação dos trabalhadores. 

(__) Transmitir os conhecimentos de modo libertário e o 
objetivo é a manutenção da realidade. Nessa ótica, o 
educando protagoniza a relação de aprendizagem, 
portanto, transmite o saber entre os colegas. 

(__) Ter a capacidade de ver o outro, de captar a 
aprendizagem suma já existente no corpo docente, a 
ser considerada pelos alunos e diretor. 

A sequência CORRETA, de cima para baixo é: 
A F, V, V, F, F. 
B F, V, V, V, V. 
C V, V, V, F, F. 
D V, F, V, F, V. 
E V, V, F, V, F. 

Questão08 
Sobre a concepção de Planejamento na Gestão Escolar, 
aponte a alternativa que contém informações CORRETAS. 
A Deve ser tomado como um procedimento administrativo 

de natureza burocrática, decorrente de alguma exigência 
superior ou de alguma instância externa à instituição. 

B Deve ser compreendido como mecanismo de mobilização 
e articulação dos diferentes sujeitos, segmentos e setores 
que constituem a instituição escolar e participam dela. 

C Deve ser desenvolvido, sobretudo, no mundo do trabalho, 
no contexto das teorias administrativas do campo 
empresarial com vistas a profissionalizar o projeto. 

D Objetiva ser o agente de mudança, secundarizando os 
fatores sociais, políticos, culturais que concebem a ação. 

E Possui caráter técnico e instrumental, à medida que parte 
de uma leitura de mundo crítica, que apreende e 
denuncia o caráter excludente e de injustiça presente em 
nossa realidade. 

Questão09 
A democratização dos sistemas de ensino e da escola 
implica, portanto, o aprendizado e a vivência do exercício de 
participação e de tomadas de decisão. Trata-se de um 
processo  
A a ser construído coletivamente, que deve considerar a 

realidade de cada sistema de ensino, distrital, municipal, 
estadual ou federal, de cada escola e dos que nela 
trabalham e estudam. 

B que se efetiva por meio de decreto, portaria ou resolução 
e sobretudo, da concepção de gestão e da capacidade 
interpessoal, por parte dos gestores escolares. 

C documental, teórico-prático que pressupõe relações de 
interdependência e reciprocidade  entre professores, 
alunos e pais. 

D intencional, com um sentido implícito, com um 
compromisso definido entre pais e professores. 

E que busca formar os discentes para participarem 
politicamente na sociedade da qual fazem parte, bem 
como nortear os familiares para compartilhar das 
decisões políticas e sociais do município. 

 
 
 
 

Questão 10  
Em suas orientações aos professores para o desenvolvimento 
do planejamento, determinada coordenadora ressaltou que os 
professores devem analisar e ter como referência as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, afirmando que elas 
A são o conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, 

fundamentos e procedimento da educação básica. 
B compreendem práticas de organização dos conteúdos 

programáticos e formas de abordagem. 
C têm o intento de ser uma referência curricular e apoiar a 

criação e elaboração da proposta curricular das escolas. 
D são orientações de qualidade para a educação básica, 

privada e superior do país, criadas pelo Governo Federal. 
E correspondem à grade curricular a ser adotada e 

implementada pelas escolas públicas e particulares. 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

Questão 11 
De acordo com a Constituição Federal, entendem-se as três 
finalidades da educação como sendo: o pleno 
desenvolvimento da pessoa, sua qualificação para o trabalho 
e  
A seu preparo psíquico e religioso. 
B seu preparo emocional, intelectual e físico. 
C seu preparo para o exercício da cidadania. 
D a promoção do conceito de moral e formação intelectual. 
E seu acesso amplo e pleno ao mercado de trabalho e 

promoção física. 

Questão 12 
A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n° 
9.394/96 especifica que os conteúdos curriculares da 
educação básica e do ensino médio necessitam ter uma base 
nacional comum e uma parte diversificada a ser 
complementada em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar. Essa parte diversificada deverá 
considerar o(s) 
A ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
B ensino de música como conteúdo optativo e exclusivo  do 

componente curricular. 
C tópicos  exigidos do programa abordando aspectos da 

cultura local e regional. 
D princípios da proteção e defesa civil e a educação 

ambiental de forma integrada. 
E conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção 

de violência contra a criança e o adolescente. 

Questão 13  
O novo Plano Nacional de Educação prevê que o poder 
público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins 
estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o 
perfil das populações de 
A 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência. 
B 5 (cinco) a 18 (dezoito) anos com deficiência. 
C 3 (três) a 18 (dezoito) anos com deficiência. 
D 2 (dois) a 17 (dezessete) anos com deficiência. 
E 1 (um) a 16 (dezesseis) anos com deficiência. 

Questão 14  
De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei n° 8.069/90, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público 
A Objetivo. 
B Subjetivo. 
C Universal. 
D Positivo. 
E Natural. 
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Questão 15  
Dentre as diretrizes do PNE, Plano Nacional de Educação, 
evidencia-se o objetivo de superar as desigualdades 
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação. Assim, a 
Constituição Federal e suas alterações, cria o Plano Nacional 
de Educação que  
A consiste em um plano educacional do governo Executivo 

para regulamentar o repasse de  recursos para o 
desenvolvimento da educação. 

B corresponde a um plano orçamentário, o qual tem 
duração de vinte anos e metas revistas a cada cinco 
anos. 

C se trata de um plano educacional promovido pela 
Secretaria de Educação que norteia toda rede de ensino 
estadual e municipal. 

D assegura a alfabetização de todos os alunos das séries 
iniciais , reduzindo, significantemente o analfabetismo do 
ciclo básico.  

E consiste em um plano educacional que determina 
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional 
dos próximos dez anos.  

Questão 16  
Para além dos recursos subvinculados ao ensino 
fundamental, no âmbito da LDB há que se considerar o 
financiamento de outros níveis de ensino, abrangendo desde 
a educação infantil até a educação superior, cujo 
financiamento não se esgota nos recursos para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino. Quanto à 
educação infantil, nos termos do art. 89 da nova LDB, até 
dezembro de 1999 deve ela estar integrada aos respectivos 
sistemas de ensino.  
Assim, a LDB estabelece que os municípios são responsáveis 
por  
A participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 
B atuar em outros níveis de ensino mesmo que as 

necessidades de sua área de competência ainda não 
sejam atendidas. 

C colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade. 

D oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, 
com prioridade, o ensino fundamental. 

E notificar ao juiz competente da comarca e ao Ministério 
Público a relação dos alunos que apresentem quantidade 
de faltas acima de 50%  do percentual permitido em lei. 

Questão 17  
Segundo a LDB, O estudo sobre os símbolos nacionais, no 
ensino fundamental, será incluído como tema 
A obrigatório. 
B transversal. 
C bilateral. 
D elementar. 
E interdisciplinar. 

Questão 18  
Concernente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 
quando este aborda o direito à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer, é dever do Estado assegurar: 
A progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade 

para cursos de extensão necessários à formação. 
B atendimento educacional individualizado aos portadores 

de deficiência, exclusivamente na rede regular de ensino. 
C ensino fundamental, facultativo e gratuito, até mesmo 

para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
D atendimento preferencial em creches e pré-escolas às 

crianças de dois a seis anos de idade. 
E Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 

e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um. 

Questão 19  
A respeito da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
analise os itens a seguir sobre as regras que norteiam a 
organização da educação infantil: 
I avaliação mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

II carga horária mínima anual de 600 (seiscentas) horas, 
distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional. 

III atendimento à criança de, no mínimo, 2 (duas) horas 
diárias para o turno parcial e de 4 (quatro) horas para a 
jornada integral. 

IV controle de frequência pela instituição de educação pré-
escolar, exigida a frequência mínima de 50% (cinquenta 
por cento) do total de horas. 

V expedição de documentação que permita atestar os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
A II, III e IV, apenas. 
B I, III, IV e V, apenas. 
C I e V, apenas. 
D II e III, apenas. 
E I, II, III, IV e V. 

Questão 20  
O ensino de Cultura Afro-Brasileira  
A deve priorizar e destacar sobretudo a denúncia da miséria 

e discriminações que atingem o continente, nos tópicos 
pertinentes se fará articuladamente com a história dos 
afrodescendentes no Brasil. 

B  deve relatar o tráfico e à escravidão do ponto de vista 
dos colonizadores e destacar o papel dos europeus, dos 
asiáticos e também de africanos no tráfico. 

C far-se-á por diferentes meios, inclusive, a realização de 
projetos de diferentes naturezas para celebrar o dia da 
Consciência Negra. 

D deverá celebrar o 13 de maio, Dia Nacional de Abolição 
da Escravatura, como o dia de divulgação da libertação 
dos negros e conquistas dos afrodescendentes. 

E destacará o jeito próprio de ser, viver e pensar 
manifestado tanto no dia a dia, quanto em celebrações 
como congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, 
rodas de samba, entre outras. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

Questão 21  
A Didática é uma disciplina do campo da Pedagogia que tem 
como elemento central de estudos, e de práticas, os 
arrolamentos entre as formas de ensino e aprendizagem e os 
desafios da docência na sociedade. 
Nos currículos dos cursos de formação de professores, a 
Didática tem a incumbência fundamental de 
A reconhecer o caráter instrucional da teoria docente e 

indicar técnicas adequadas ao fazer pedagógico. 
B cooperar com uma prática tradicional, amparando-se em 

modelos  existentes e de atestada eficiência. 
C apoiar a formação técnica do docente, ressaltando os 

aspectos da prática e mormente os de caráter normativo. 
D colaborar para a fundamentação de uma prática reflexiva 

e crítica, garantindo sobretudo a unidade entre teoria e 
prática. 

E preparar o jovem professor para lidar com diversos perfis 
de alunos, sobretudo os adolescentes que exigem que a 
teoria seja aliada à prática. 
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Questão 22  
Analise a situação hipotética abaixo. 
Determinada professora de ensino fundamental tem grande 
preocupação com a organização do ensino. Baseia-se na 
ideia de que se o educador “ensinar bem”, o aluno aprende. 
Ela acredita que o professor é detentor do conhecimento e o 
aprendizado é obtido por meio da cópia, seguida de 
memorização.  
Nesse sentido, pode-se dizer que essa professora tem uma 
ação pedagógica sustentada pelo (a) 
A Construtivismo. 
B Inatismo. 
C Socratismo. 
D Empirismo. 
E Pragmatismo. 

Questão 23  
Analise a situação hipotética abaixo. 
Uma criança alfabética escreve CUADRADO (quadrado). A 
professora pede à criança para ler o que escreveu e 
pergunta-lhe se conhece outra forma de escrever a palavra. 
A abordagem da professora pode ser classificada como: 
A Construtivista. 
B Empírica. 
C Crítico-superadora. 
D Psicomotora. 
E Desenvolvimentista. 

Questão 24  
A alfabetização ainda é um dos grandes assuntos discutidos 
por especialistas em educação e, não havendo sobre tudo, 
um consenso entre os educadores acerca da melhor forma de 
alfabetizar uma criança. Alguns educadores, porém, 
entendem que devem estabelecer uma correspondência entre 
o som e a grafia, entre o oral e o escrito, por meio do 
aprendizado letra por letra, ou sílaba por sílaba e palavra por 
palavra. Esses educadores aplicam o método 
A Piagetiano.  
B Sintético. 
C Freiriano. 
D Pragmático. 
E Analítico. 

Questão 25  
Tem por princípio a certeza de que a educação é um ato 
político, de construção do conhecimento e de criação de outra 
sociedade - mais ética, mais justa, mais humana, mais 
solidária. A educação deve ser uma busca permanente em 
favor das classes oprimidas, luta pela liberdade e igualdade. 
Para isso, é fundamental entender que o aluno - cidadão - é o 
agente principal do processo pedagógico, sem com isso 
desconsiderar o educador, que também deve aprender a ser 
sempre aluno, pois ambos ensinam e aprendem nos espaços 
de construção do conhecimento. O diálogo entre os diversos 
agentes envolvidos nas ações educativas, assim como o 
processo de construção dos temas geradores, para 
permanente identificação dos problemas sociais e busca de 
sua superação. 

 
Disponível em: PORTAL EDUCAÇÃO <http://www.portaleducacao.com.br>>. 

Acesso em: 19 nov.2015. Adaptado. 

O texto acima faz referência à Pedagogia 
A Waldorfiana.  
B Libertadora. 
C Democrática. 
D Montessoriana. 
E Tradicional. 
 
 
 
 

Questão 26  
Em uma sala de determinada escola, no ensino fundamental 
há dois alunos com necessidades especiais. Diante desses 
casos, a professora deverá organizar seu plano de aulas para 
atender a esses alunos com base nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Para isso 
A ela deverá, com o intuito de promover a igualdade, utilizar 

as mesmas metodologias de ensino e recursos didáticos  
com todos os alunos de sua classe. 

B ela deverá organizar atividades simples para os alunos 
especiais com o objetivo de mantê-los entretidos e 
ocupados em sala de aula. 

C ela deverá ter em mente que os trabalhos realizados em 
sala de aula tem o objetivo de promover apenas a 
integração dos alunos especiais. 

D ela deverá considerar os alunos com necessidades 
especiais iguais aos demais da sala, portanto, utilizar os 
mesmos instrumentos de avaliação visando promover a 
igualdade. 

E ela deverá realizar flexibilizações e adaptações 
curriculares que considerem o significado prático e 
instrumental dos conteúdos básicos. 

Questão 27  
Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum e respeito 
aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 
A Constituição Federal assegura o multiculturalismo em 
matéria educacional no texto final. O documento  
A afiança a gradativa universalização do ensino médio 

gratuito para cidadãos de baixa renda. 
B determina que os municípios operarão, majoritariamente, 

no ensino fundamental e na educação infantil. 
C institui o regime de colaboração entre a União, o Estado, 

o Distrito Federal e os Municípios para promover a 
inclusão social de jovens. 

D estabelece o acesso aos níveis mais elevados de ensino 
de acordo com a capacidade de cada aluno. 

E garante às comunidades indígenas também a utilização 
de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 

Questão 28  
Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de 
maneira heterogênea, a educação tem por função criar 
condições para o desenvolvimento integral de todas as 
crianças, considerando, também, as possibilidades de 
aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias. 
Para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que 
propicia o desenvolvimento de capacidades envolvendo 
aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de 
relação interpessoal e inserção social. 
Sobre o desenvolvimento da relação interpessoal, assinale a 
alternativa CORRETA. 
A Estão associadas ao desenvolvimento dos recursos para 

pensar, o uso e apropriação de formas de representação 
e comunicação envolvendo resolução de problemas. 

B Estão associadas à construção da autoestima, às atitudes 
no convívio social, à compreensão de si mesmo e dos 
outros. 

C Estão associadas à possibilidade de produção artística e 
apreciação desta produção, oriundas de diferentes 
culturas. 

D Estão associadas à possibilidade de estabelecimento de 
condições para o convívio social. Isso implica aprender a 
conviver com as diferenças de temperamentos, de 
intenções, de hábitos etc.  

E Estão associadas à possibilidade de cada criança 
perceber-se como membro participante de um grupo de 
uma comunidade e de uma sociedade. 

http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/32708/pedagogia-libertadora#ixzz3rwfckL8C
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Questão 29  
As diferentes aprendizagens se dão por meio de sucessivas 
reorganizações do conhecimento, e este processo é 
protagonizado pelas crianças quando podem vivenciar 
experiências que lhes forneçam conteúdos apresentados de 
forma não simplificada e associados a práticas sociais reais. 
É importante marcar que não há aprendizagem sem 
conteúdos. 
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
salienta a necessidade de se trabalhar com os conteúdos  
A conceituais que se referem à construção ativa das 

capacidades para operar com símbolos, ideias, imagens e 
representações que permitem atribuir sentido à realidade. 

B atitudinais, que concebe valores, normas e atitudes como 
conteúdos. Implica torná-los implícitos e estabelecê-los 
como passíveis de serem aplicados em todas as aulas. 

C  de modo tácito em cada aula, sem que estejam 
conjecturados no respectivo programa docente. 

D de modo desmembrado, por grupo, a cada aula, para que 
as crianças possam relacionar-se de maneira inteligível. 

E técnicos, que se referem ao saber fazer e cuja 
aprendizagem é automática, com práticas providas de 
sentido. 

Questão 30  
A função de mediador do professor no processo de ensino e 
aprendizagem demanda uma postura amparada em práticas 
de respeito ao aluno, no que tange ao conhecimento, à 
vivência cultural e à realidade palpável. Por esse ângulo, a 
mediação do professor estabelece  
A conhecimentos imprescindíveis a uma prática pedagógica 

diretiva que permite mais autonomia ao aluno e menor 
participação do professor no processo de ensino e 
aprendizagem. 

B que deve-se considerar o aluno como sujeito integrante 
do processo de ensino e aprendizagem, tomando como 
marco inicial os conteúdos estruturados. 

C conhecimentos indispensáveis a uma prática educadora 
mais prescritiva e menos compromissada com os elos 
entre o currículo e o know-how dos alunos. 

D ponderar sobre o processo cultural do aluno, com o 
propósito de atingir resultados significativos de 
aprendizagem, principiando dos saberes vivenciados e 
dos conteúdos do currículo contextualizados.  

E que o aluno é um sujeito integrante do processo, 
entretanto, não possui autonomia para lidar com o 
conteúdo do currículo sem a prescrição do docente que 
estabelece uma relação diagonal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 31 
Nessa linha de trabalho, o professor descreve e explica os 
fenômenos (sociais, culturais, políticos ou naturais) sem 
contextualizá-los em relação ao lugar ou espaço no qual o 
aluno está inserido; analisa as interações entre a cultura 
(sociedade) e a natureza sem priorizar as relações sociais e 
suas condicionantes políticas; e elabora apenas exercícios de 
fixação para que os alunos memorizem tais conteúdos. 

Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/segundosegmento/vol2

_geografia.pdf. Acesso em: 03 dez.2015. 

A abordagem do professor exposta no trecho acima é regida 
pela: 
A Geografia crítica. 
B Geografia renovada. 
C Metodologia positivista. 
D Geografia tradicional. 
E Abordagem humanista. 
 
 

Questão 32 
Sua paisagem é formada por árvores de troncos tortuosos, 
recobertos por cortiça e espinhos. As raízes cobrem a 
superfície do solo, para capturar o máximo de água durante 
as chuvas leves. Algumas das espécies mais comuns são: a 
umburana, a aroeira, o umbu, a baraúna 
(braúna), a maniçoba, a macambira, o mandacaru, o 
xiquexique, o faceiro e juazeiro. 

Disponível em: ftp://www.ufv.br. Acesso em: 03 dez. 2015. 

O texto acima apresenta características de qual domínio 
morfoclimático? 
A Caatinga. 
B Araucárias. 
C Pradarias mistas. 
D Mares de morros. 
E Cerrados. 

Questão 33 
Relacione os nomes de correntes do Pensamento Geográfico 
às características de cada uma.  
 

1 - Possibilista 2 - Determinista 3 - Pragmática 4 – Crítica. 
 

(__) O alemão Friedrich Ratzel, fundador da Geografia 
Humana, seu mais conhecido disseminador. Ratzel 
argumentava que o ser humano é influenciado pelo 
ambiente físico em que vive. Dessa forma, a natureza 
determina as condições para a sobrevivência dos 
seres humanos. 

(__) Associada à obra do francês Paul Vidal de la Blache, 
tal corrente de pensamento defende que é o ser 
humano quem amolda o espaço em que vive. O 
ambiente físico oferece inúmeras possibilidades para 
que os indivíduos gerem condições apropriadas para 
adaptá-lo às suas carências e exigências. 

(__) Suas hipóteses buscam a renovação metodológica, 
com vistas a criar uma tecnologia a serviço das novas 
tarefas determinadas pelo planejamento do espaço 
geográfico.  

(__) É uma corrente de pensamento que surgiu na década 
de 1950 e promoveu grandes modificações na 
abordagem metodológica da Geografia. Baseada no 
neopositivismo lógico, essa nova corrente geográfica 
surgiu com a necessidade de exatidão, por meio de 
conceitos mais teóricos e apoiados em uma 
explicação matemático-estatística. 

Assinale a alternativa que traz a sequência CORRETA de 
respostas, de cima para baixo. 
A 2,1,3,4. 

B 1,2,3,4. 

C 2,3,4,1. 

D 1,3,4,2. 

E 4,2,1,3. 

Questão 34 
A criação dos Parâmetros Curriculares nacionais para a área 
de Geografia tinha como vistas nortear as práticas 
pedagógicas na instância escolar. Seus idealizadores 
sobressaltam o imbróglio ocasionado com a proposição de 
diversas abordagens metodológicas para o ensino de 
Geografia, resultantes do processo de mudanças da 
disciplina, sobretudo a partir da década de 1980. Dentre os 
problemas diagnosticados pelos idealizadores, destaca-se o 
abandono de conteúdos primordiais da Geografia, tais como 
as categorias de:  
A Nação, território, lugar, paisagem e região. 
B Ambiente urbano, indústria e modo de vida. 
C O processo técnico-econômico, a política e os problemas 

socioambientais. 
D País, povo, tribo, aldeia e vila. 
E Raça, mestiçagem, cultura, etnia e evolução. 
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Questão 35 
Está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa 
uma área de 176.496 km² (IBGE, 2004). Isto corresponde a 
63% do território estadual e a 2,07% do território brasileiro.As 
paisagens naturais são variadas, de serras a planícies, de 
morros rupestres a coxilhas. Por ser um conjunto de 
ecossistemas muito antigos apresenta flora e fauna próprias e 
grande biodiversidade, ainda não completamente descrita 
pela ciência. Estimativas indicam valores em torno de 3000 
espécies de plantas, com notável diversidade de gramíneas, 
são mais de 450 espécies (campim-forquilha, grama-tapete, 
flechilhas, brabas-de-bode, cabelos de-porco, dentre outras). 
Nas áreas de campo natural, também se destacam as 
espécies de compostas e de leguminosas (150 espécies) 
como a babosa-do-campo, o amendoim-nativo e o trevo-
nativo. 

 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas/>. Acesso em: 03 dez. 2015. 

O texto acima faz referência a qual bioma? 
A Caatinga. 
B Pampa. 
C Cerrado. 
D Amazônia. 
E Pantanal. 

Questão 36 
Inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a 
região que tem a maior população, as maiores indústrias, os 
principais portos, aeroportos, shopping centers, 
supermercados, as principais rodovias e infovias, as maiores 
cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os 
principais meios técnico-científicos e as finanças do país. 

O texto apresenta dados os quais evidenciam que está em 
curso o surgimento de uma nova região no território brasileiro, 
denominada 
A industrializada. 
B emergente. 
C concentrada. 
D polarizada. 
E planejada. 

Questão 37 
Uma erupção vulcânica no Monte Raung, no leste da ilha de 
Java, na Indonésia, provocou na sexta-feira, dez de julho de 
2015, o fechamento temporário de quatro aeroportos do país 
devido à baixa visibilidade. 
A companhia aérea indonésia Garuda confirmou, em seu 
perfil no Twitter, a suspensão das operações dos aeroportos 
de Denpasar, na turística ilha de Bali, de Udara, na ilha de 
Lombo , além de Jember e Banyuwangi, no oeste de Java. 

Disponível em: < http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/erupcao-
vulcanica-fecha-4-aeroportos-na-indonesia.html>. Acesso em: 03 dez.2015. 

A ocorrência de atividade vulcânica nessa região está 
relacionada  
A ao processo de sinestesia, elevação gradativa dos mares, 

que produz novas ilhas e, também, montanhas e vulcões.  
B à existência de placas tectônicas e cadeias de 

montanhas, cujos formatos são os mais adequados ao 
despejo do magma na superfície. 

C à elevada evaporação das águas oceânicas, motivada 
pela excessiva evaporação de massa de água do 
Pacífico, que atinge a superfície em formas de vapor. 

D à presença de áreas contatos e movimentações de 
placas tectônicas, nesta situação o contato das placas 
Indo-Australiana e placa Euro. 

E à proximidade da margem de rios e braços de mares do 
continente, posto que concede a passagem do magma 
para a superfície através de fendas. 

 

Questão 38  
A Geografia é uma área de conhecimento comprometida em 
tornar o mundo compreensível para os alunos, explicável e 
passível de transformações. Neste sentido, assume grande 
relevância dentro do contexto dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, em sua meta de buscar um ensino para a 
conquista da cidadania brasileira. As temáticas com as quais 
a Geografia trabalha na atualidade encontram-se permeadas 
por essa preocupação. 
A Geografia traz conhecimentos que podem contribuir para os 
temas transversais, tais como: 
A Orientação para o consumo, orientação sexual e noções 

de civismo. 
B Trabalho e consumo, ética e pluralidade cultural. 
C Meio Ambiente, noções religiosas e boas maneiras. 
D Folclore brasileiro, saúde e educação moral. 
E Esportes, ética e educação para o consumo. 

Questão 39 
A memorização tem sido o exercício fundamental praticado 
no ensino de Geografia, mesmo nas abordagens mais 
avançadas. Apesar da proposta de problematização, de 
estudo do meio e da forte ênfase que se dá ao papel dos 
sujeitos sociais na construção do território e do espaço, o que 
se avalia ao final de cada estudo é se o aluno memorizou ou 
não os fenômenos e conceitos trabalhados e não aquilo que 
pôde identificar e compreender das múltiplas relações aí 
existentes. 
Dentre os objetivos do estudo do meio, pode(m)-se destacar 
A a redução do número de alunos por sala e o 

acompanhamento diário de professores com vistas a 
melhorar os índices de avaliação das escolas. 

B a obrigatoriedade do professor de geografia em realizar 
passeios com os alunos, tornando a escola um local 
lúdico.  

C a elevação da carga horária da disciplina de geografia, a 
qual, comprovadamente, facilita e aumenta as 
possibilidades de aprendizado do discente. 

D a integração dos professores e alunos em atividades 
emergenciais relacionadas ao corpo e ao espaço físico é 
essencial para que haja assimilação do conteúdo. 

E que é oportuno que o professor dialogue com as áreas 
afins quando for definir o seu campo de interesse e tempo 
de permanência nas diferentes escalas na abordagem do 
tema.  

Questão 40 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
ensino de Geografia – 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, a 
Geografia é uma ciência que tem por objetivo basilar estudar 
A a distribuição e classificação política dos países no globo, 

as características da fauna, flora, clima e vegetação, 
objetivando identificar seus principais gêneros da vida. 

B as relações entre o processo histórico na formação das 
sociedades humanas e o funcionamento da natureza por 
meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua 
paisagem. 

C as estruturas primordiais da sociedade, ou seja, as 
relações de classe e de propriedade privada, a partir das 
quais se baseiam as formas de apropriação da natureza. 

D os fenômenos espaciais e climáticos, utilizando recursos 
geográficos recentes e mapeamento com uso de tablets e 
computadores. 

E os problemas sociais e históricos do Brasil, de modo que 
o aluno alcance um elevado grau de conscientização que 
lhe permita intervir, como cidadão, no meio ambiente. 

 

 




