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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser 

compreendida não só como formadora de palavra apenas no 

sentido de ‘pequeno’: 

A. Longuinho – fé  

B. Pulinhos – afetividade  

C. Amiguinho – desprezo  

D. Pulinhos – barganha 

E. Amiguinho – afetividade 

 

OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere 

redução de velocidade em áreas urbanas 

Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo 

o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a 

falta de medidas de segurança nos países mais pobres. 

Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS 

afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a 

principal causa de morte entre crianças e jovens com idades 

entre 5 e 29 anos. 

"Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. 

"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo 

aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito 

mais importantes", completou. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a 

legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no 

trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de 

motociclistas ou cadeirinhas para crianças. 

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais 

seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, 

assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos, 

como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios. 

O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior 

nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as 

taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada 

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 

100.000 habitantes). 

Brasil e redução de velocidade 

O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 

redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais 

rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início 

da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do 

mercado a partir de 2019. 

Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao 

limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere 

que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 

50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou 

com grande circulação de pessoas. 

(France Presse e G1 07/12/2018 11h10  in: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-

relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-

velocidade-em-areas-urbanas.ghtml) 

 

02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado: 

A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um 

fato novo, porém expressando uma opinião, 

privilegiando o comentário sobre esse fato. 

B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um 

público de nicho específico, com linguagem jargão 

desse grupo. 

C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um 

resumo conciso, no qual as perguntas básicas do 

gênero notícia são respondidas. 

D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de 

especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a 

fim de priorizar apenas o discurso indireto livre. 

E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista 

restringiu as informações, ao não apresentar um outro 

ponto de vista sobre o fato noticiado, o que 

comprometeu a veracidade do texto. 

03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre 

a questão e o fato relatado no texto: 

A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito 

B. Quem  – apenas o diretor geral da OMS 

C. Quando – dia mundial da saúde 

D. Onde – Brasil  

E. Por que – pressão dos governos e seus sócios 

04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade" 

Segundo a mensagem contida no trecho: 

A. A mobilidade é algo bastante custoso. 

B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes. 

C. A mobilidade só é possível se houver redução das 

mortes. 

D. As mortes não devem ser vistas como consequência 

natural da mobilidade. 

E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo, 

inviabilizarão a mobilidade. 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
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05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país: 

A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de 

mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais 

rígidas. 

B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019, 

quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e 

motos for implantada, poderá haver algum estudo 

definitivo. 

C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei 

Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em 

áreas urbanas. 

D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e 

direção, mas na mesma medida, facilitou o controle 

da velocidade dos carros nas cidades e áreas de 

grande concentração, mantendo seus dados iguais. 

E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite 

nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca, 

que compensa o impedimento da ingestão de álcool 

com a permissividade   

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um 

apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas 

muito mais importantes’, completou. 

A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação’.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre o trecho: 

 

A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que 

os governos podem adotar medidas passíveis de erros 

no controle das mortes no trânsito. 

B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que 

de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém 

sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram. 

C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar 

que apenas os países onde há dinheiro suficiente para 

que a população exija medidas de segurança no 

trânsito podem alterar os dados da OMS. 

D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao 

leitor que os resultados obtidos são da 

responsabilidade dos países que não adotaram medidas 

de segurança no trânsito. 

E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser 

feito nos países de renda média e alta para que 

diminuam as mortes no trânsito. 

 

07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de 

renda média e alta mitigaram a situação’ 

 

A palavra destacada foi empregada no sentido de: 

 

A. Abrandar 

B. Emplacar 

C. Prejudicar 

D. Financiar 

E. Humanizar 

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que 

completa as lacunas corretamente: 

I-  “Ora cabe humor, ora cabe ________ para 

representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.” 

II-   “O autodeclarado presidente teve seus direitos 

políticos  ________ . 

III- “ Preso que tentava fugir vestido de agente 

penitenciário é pego no __________ e vai pro 

isolamento.” 

IV- “o cãozinho estava deitado na caminha dele, 

pupila __________, babando, mal conseguia 

ficar em pé.” 

 

A. Descrição – caçados – flagra – dilatada. 

B. Descrição – caçados – fraga- dilatada. 

C. Descrição – cassados – fragra – delatada. 

D. Discrição – cassados – flagra – delatada.  

E. Discrição – cassados – flagra – dilatada. 

 

 
09- Assinale a análise correta: 

A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de 

‘penso’. 

B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração 

subordinada objetiva direta. 

C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma 

oração com função de adjetivo. 

D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal. 

E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal. 

10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela 

mesma regra que ‘ódio’? 

A. Túneis 

B. Bíceps 

C. Mágoa 

D. Ninguém  

E. Baús  

11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi 

empregado o acento grave? 

A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar 

com autoridades palestinas é quebrar a tradição 

diplomática internacional.” (O Globo) 

B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos 

beneficiários.” (A Folha Vitória) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

 

MÉDIO – 23 – PROF. EDUC. BÁSICA E DO 1º AO 5º ANO; 24 – MONITOR DE CRECHE.  
Página 3 

C. “O setor industrial da China voltou 

inesperadamente a crescer em março pela primeira 

vez em quatro meses.” (G1) 

D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e 

vai a segundo turno. (Estado de Minas) 

E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de 

assalto na última quinta (28), as vésperas de sua 

estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)  

 

 
(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019) 

 

12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em 

carros de família. Porém há uma mudança significativa no 

desenho. A que ela se refere? 

 

A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado. 

B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do 

carro em viagens longas. 

C. Às mortes de homens pelas consequências da 

combinação bebida e direção. 

D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão, 

que é usado sem cuidado pela maioria das famílias. 

E. Às mulheres que não permitem que seus maridos 

dirijam enquanto bebem. 

 

13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca 

passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso? 

 

A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos 

que comumente são usados nos carros. 

B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o 

tema abordado. 

C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original 

e o que o substitui. 

D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram 

situação semelhante e mudarão de atitude. 

E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha 

conhecimento de mundo suficiente para entender o que 

o autor pretendia. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em 

desacordo com a norma culta da língua: 

 

A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de 

novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é 

vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma 

besta enjaulada com ódio!” (Bol) 

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os 

cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?) 

C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do 

corpo e suas relações.” (Pierre Levy) 

D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã 

Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa 

mantém o foco e a determinação do início da carreira.” 

(O Globo) 

E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubro-

negra.” 

 

15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta: 

 

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas 

no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da 

graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro 

contato com o ensino superior e atrai os alunos.   

Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares 
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é 
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter 
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios 
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de 
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que 
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão, 
01/04/2019) 

A. À – faz – há – está – a – existe 

B. A – faz – há – estão – à – existe 

C. À – fazem – há – estão – à – existem 

D. A – fazem – há – estão – a – existem  

E. À – faz – a – está – a – existem  

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Numa escola de ensino fundamental, os professores se 

reúnem para conversar sobre as aulas desenvolvidas e os 

objetivos trabalhados, bem como para planejar as ações, a partir 

da análise dos resultados obtidos. Essa prática indica que  o 

planejamento:   

 

A. É um documento delineador e burocrático que precisa 

ser preenchido por exigência da equipe gestora. 

B. É construído de forma participativa e se configura 

enquanto um processo vivo de racionalização, 

organização e coordenação da ação docente. 

C. É um documento que o professor recebe da gestão da 

escola e os professores se reúnem para cumprir o que 

foi estabelecido. 

D. Deve ser bem elaborado evitando-se flexibilidade e 

improvisação. 

E. É algo que está além da realidade local e social da 

escola, visto que precisa atender ao currículo oficial. 

 

17- O processo de ensino é composto por elementos que devem 

ser considerados na elaboração do planejamento escolar. Esses 

elementos são: 

 

A. Financiamento, objetivos, conteúdos, provas escritas. 

B. Técnicas, métodos, objetivos, improvisação. 

http://marcojacobsen.zip.net/
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C. Flexibilização, sondagem, conteúdos. 

D. Objetivos, conteúdos, métodos, avaliação. 

E. Competências, inovação, burocratização. 

 

18- Segundo Libâneo existem na escola pelo menos três níveis 

de plano. O plano de ensino ou de unidade tem a função de:  

 

A. Expressar as orientações gerais do processo educativo e 

do papel da escola como um todo 

B. Prever o desenvolvimento de uma aula ou de um 

conjunto de aulas 

C. Prever os objetivos e tarefas (conteúdos, metodologia) 

do trabalho docente 

D. Indicar as atribuições dos docentes de acordo com cada 

nível de ensino 

E. Especificar uma situação didática real 

 

19- No contexto educacional, a avaliação é um instrumento 

permanente do trabalho docente e não se resume apenas a 

realização de provas e atribuição de notas (Libâneo). Uma 

prática avaliativa que vai além da mensuração é aquela em que: 

 

A. O professor utiliza os resultados obtidos para realizar 

uma apreciação qualitativa e estabelecer novas práticas 

de ensino. 

B. Não realiza prova escrita, realiza diferentes atividades 

para dar oportunidades ao aluno de forma aleatória. 

C. Desenvolve apenas atividades coletivas, avaliando o 

grupo e não o individual. 

D. Quantifica os dados para classificar os alunos e 

identificar os de melhor desempenho. 

E. Prioriza o ensino no processo educativo. 

 

20- Considerando as modalidades de avaliação educacional, 

enumere: 

 

I.   Avaliação somativa 

II. Avaliação formativa 

III. Avaliação diagnóstica 

 

( ) prática contínua que se realiza durante todo o processo de 

ensino-aprendizagem. 

( ) procedimento de regulação permanente da aprendizagem 

realizado por aquele que aprende. 

(  ) levantamento das capacidades dos estudantes em relação 

aos conteúdos a serem abordados. 

(  ) busca investigar os conhecimentos adquiridos anteriormente 

pelo estudante. 

(  ) visa detectar o nível de rendimento, verificando ao final de 

um período, o alcance dos objetivos previamente estabelecidos. 

 

A sequência correta é: 

 

A. I, I, I, II, III 

B. II, II, III, III, I 

C. II, I, II, III, III 

D. II, I, III, I, III 

E. II, II, I, I, III 

 

21- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

determina critérios para a verificação do rendimento escolar, 

dentre estes: 

 

A. Flexibilidade dos estudos de recuperação, ficando a 

cargo da instituição e de seus regimentos. 

B. Preferencialmente estudos de recuperação paralelos ao 

período letivo para os casos de rendimento escolar. 

C. Obrigatoriedade de uma avaliação contínua, somativa e 

classificatória. 

D. Prevalência de aspetos quantitativos sobre os 

qualitativos nas provas e exames realizados. 

E. Testes de verificação que valorizem questões de 

múltipla escolha. 

 

22- As transformações de ordem econômica, política, cultural, 

social e tecnológica, ocorridas nos últimos anos, têm acarretado 

reflexões sobre o papel da escola e sua relação com a 

sociedade. Neste sentido,  enquanto espaço de acesso ao 

conhecimento, que visa a transformação social e inserção social 

dos sujeitos cabe a escola: 

 

A. Rever a sua função, sendo a mais neutra possível,  para 

não intervir na realidade que está se construindo. 

B. Reestruturar-se para atender a lógica do capital e do 

mercado de trabalho, selecionando os estudantes mais 

competentes. 

C. Reconfigurar seu papel e o processo de ensino, 

consolidando instrumentos de participação, inserção dos 

sujeitos nos espaços escolares e valorização das 

realidades locais. 

D. Estabelecer princípios que priorizem os conteúdos sobre 

as competências, tendo em vista seu papel de 

transmissora do saber. 

E. Dialogar com a realidade local, sem, entretanto, deixar 

que esta interfira nas práticas escolares cotidianas. 

 

23- Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas foram surgindo, a partir dos ideais da formação do 

homem para a sociedade de cada época. Dentre essas 

concepções, a Pedagogia Histórico-Crítica, que tem como 

principal representante Demerval Saviani, concebe a educação 

enquanto: 

 

A. Uma atividade mediadora que se encontra no centro da 

prática social global, voltada para a transformação social 

e a humanização.  

B. Uma atividade que deve priorizar os conhecimentos 

históricos, como instrumentos de reprodução da realidade 

já estabelecida.   

C. Uma atividade de reprodução social que atua enquanto 

aparelho ideológico do Estado. 

D. Uma atividade fundamentada na transmissão do 

conhecimento livresco. 

E. Uma atividade que deve valorizar as diferenças 

individuais através das quais o sujeito alcança a ascensão 

social. 
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24- As ideias de Paulo Freire estão presentes no contexto 

educacional brasileiro, numa perspectiva libertadora, que visa à 

transformação social. Configuram-se elementos do pensamento 

freireano, EXCETO : 

 

A. A educação não é neutra, ela  é sempre um ato político. 

B. Existe uma unidade  dialética entre a reflexão e a ação. 

C. O conhecimento não é um ato passivo. 

D. O conhecimento é construído através do diálogo entre 

educando e educador. 

E. A ação pedagógica é objetivamente uma violência 

simbólica.  

 

25- O currículo escolar se apresenta como elemento central do 

projeto pedagógico, por isso é preciso considerar em sua 

construção a complexidade dos saberes e das diferentes áreas 

presentes no contexto atual. Nesse sentido, pensar a 

organização do currículo escolar implica em:  

 

A. Construir um currículo que prevaleça a hierarquia das 

disciplinas, uma vez que facilitará o processo de 

ensino. 

B. Dar ênfase aos conceitos em detrimento das habilidades 

e competências. 

C. Desenvolver práticas que priorizem as disciplinas de 

primeira grandeza, como Linguagens e Matemática. 

D. Refletir sobre a neutralidade inerente ao processo de 

construção da proposta da escola.  

E. Construir uma proposta fundamentada na 

interdisciplinaridade e na contextualização de modo a 

assegurar um maior diálogo entre as áreas do saber. 

  

26- Os estudos acerca do currículo escolar indicam que ele não 

é neutro, nem estático, pois se encontra em constante 

construção. Assim, de acordo com o contexto em que se insere, 

o currículo adquire diferentes sentidos e serve a diferentes 

propósitos, dentre os quais temos: 

 

A. O currículo prescrito que se refere ao planejamento que 

o professor desenvolve em sala de aula. 

B. O currículo oculto, diz respeito às manifestações e 

simbologias que se expressam no contexto da escola. 

C. O Currículo real, que traz as orientações estabelecidas 

pelos mecanismos oficiais. 

D. O Currículo formal, ação que se constrói a partir das 

ideias, concepções e comportamentos dos sujeitos. 

E. O Currículo heterogêneo, que une a perspectiva do 

currículo formal ao oficial. 

 

27- A discussão acerca da necessidade de construção coletiva 

do Projeto Político Pedagógico se fundamenta nos princípios 

de: 

 

A. Gestão Democrática e autonomia 

B. Interdisciplinaridade e controle burocrático 

C. Identidade e quantificação de resultados 

D. Meritocracia e autocracia  

E. Participação e centralização 

 

 

28- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN 

9394/96, determina em seu artigo 14 que os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 

educação básica, de acordo com as suas peculiaridades. 

Entende-se por gestão democrática: 

 

A. A  prática administrativa  na qual o gestor constrói a 

proposta pedagógica da escola e  compartilha em seguida 

com os outros segmentos da escola. 

B. O fazer cotidiano que o gestor escolar executa, pautado 

nos princípios de autonomia e centralização. 

C. A prática de participação coletiva, onde os diferentes 

seguimentos da comunidade escolar participam da 

organização da escola e da construção de sua proposta 

pedagógica. 

D. Um fazer administrativo, na qual a figura do gestor é de 

fundamental importância, visto ser esse o responsável por 

garantir o controle e a autonomia dos sujeitos 

determinando quais seguimentos podem ou não participar 

da gestão da escola. 

E. Uma forma de atuar frente as políticas educacionais 

impostas pelo poder público,  uma vez que a escola 

pública pode construir sua proposta autonomamente, 

criando diretrizes e orientações contrárias aos órgãos 

oficiais de ensino. 

 

29- A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva está fundamentada no paradigma da 

educação inclusiva, que tem por base o direito dos alunos, 

conjugando igualdade e diferença.  Nesse sentido, deve 

garantir: 

 

A. Salas de aula exclusivas para os alunos surdos de modo a 

desenvolver suas habilidades. 

B. Transversalidade da educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior. 

C. Um currículo escolar diferenciado para os estudantes 

com transtorno do espectro autista. 

D. Ambientes escolares que valorizem a homogeneidade. 

E. Práticas de ensino  que valorizem apenas atividades 

artísticas, principalmente artes plásticas. 

 

30- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, ao tratar da organização e gestão do currículo no 

contexto escolar indicam:  

 

A. A necessidade de um percurso formativo aberto e 

contextualizado que contemple, além dos componentes 

curriculares obrigatórios, componentes flexíveis e 

variáveis, atendendo a diversidade dos estudantes. 

B. Práticas centradas prioritariamente nos componentes 

obrigatórios, onde o ensino seja flexível e homogêneo. 

C. A necessidade de um ensino interdisciplinar, em que as 

disciplinas deixem de existir. 

D. Que seja garantida a equidade do ensino com práticas as 

mais homogêneas possíveis, pois só assim todos 

aprenderam da mesma forma. 

E. Que os professores sigam a plano de ensino assim como 

foi estabelecido sem flexibilizá-lo.  
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31- A teoria de  Piaget parte da perspectiva de que o sujeito 

constrói seu  conhecimento quando interage com a realidade. 

Para ele, o desenvolvimento é um processo sequencial marcado 

por etapas, denominadas de estágios cognitivos. Dentre esses 

estágios destacam-se: 

 

A. Operatório formal e período pré-silábico 

B. Pré-operatório e sensório-motor 

C. Potencial e sensório-motor 

D. Acomodação e operatório-concreto 

E. Assimilação e aglutinação 

 

32- A Psicogênese da Língua Escrita, de base construtivista, 

discute como a criança constrói diferentes hipóteses sobre o 

sistema de escrita. Uma criança ao tentar escrever as palavras 

abaixo, está no nível:  

 

T O (gato) 

C L O (cavalo) 

O O T A (borboleta)  

 

A. Sensorial 

B. Pré-Silábico 

C. Silábico 

D. Alfabético 

E. Pré-alfabético 

 

33- A proposta pedagógica de uma escola pública de ensino 

fundamental adota como metodologia de ensino a participação 

ativa do estudante de forma problematizadora, interativa e 

dialógica. Um exemplo dessa prática está em: 

 

I. Rodas de discussão de temática como discriminação, 

a partir de uma situação-problema apresentada. 

II. Construção das normas de disciplina por professor e 

estudantes. 

III. Leitura das etapas do projeto cultural que será 

desenvolvido pelos alunos e que foi pensado e 

elaborado pelo professor. 

IV. Articular a vivência de datas comemorativas com 

conteúdos de Direitos Humanos de forma transversal. 

 

Estão corretas: 

 

A. I e II 

B. I, II, IV 

C. II e IV 

D. II e III 

E. Todas 

 

34- O ser humano tem a necessidade permanente de conhecer, 

construir e reconstruir regras de convivência em sociedade. 

Essa perspectiva implica dizer que na sala de aula:  

 

A. Alunos e professores devem estabelecer relações 

interpessoais de forma neutra e formal. 

B.  Os conteúdos devem estar associados a valores e 

comportamentos éticos os quais devem ser trabalhados de 

forma transversal. 

C. As relações interpessoais e de afetividade devem 

acontecer nos momentos de intervalo para não interferir 

no trabalho de sala de aula. 

D. Desde a Educação Infantil, as crianças devem ser 

ensinadas que são sujeitos sociais e que a escola é um 

espaço em que a afetividade é inadequada. 

E. As regras de convivência social não devem ser 

trabalhadas como conteúdos escolares. 

 

35- Na complexa realidade do contexto atual, o professor tem 

um papel imprescindível no processo ensino-aprendizagem, o 

qual vai além de levar o estudante a memorizar conteúdos. 

Nessa perspectiva, a ação docente deve:   

 

I. Ser aberta aos questionamentos e curiosidades dos 

estudantes. 

II. Conhecer a realidade social de cada   estudante. 

III. Contextualizar os saberes relacionando-os a prática 

social. 

IV. Assumir uma postura centralizadora para manter o foco e 

a disciplina dos estudantes. 

 

Estão corretas: 

 

A. I e II 

B. I, II, III 

C. III, IV 

D. II e IV 

E. Todas 

 

36- O artigo 26, parágrafo 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº. 9394/96, ao tratar da abrangência 

do currículo escolar, determina a obrigatoriedade do estudo da 

língua portuguesa e da matemática e:  

 

A. Faculta o ensino de artes e do ensino religioso. 

B. Flexibiliza o ensino de história afro-brasileira e 

indígena. 

C. A obrigatoriedade do conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política, especialmente 

do Brasil. 

D. Faculta  o  ensino de educação física na educação 

infantil. 

E. Insere o ensino da música como disciplina obrigatória.  

 

37- Sobre a organização da educação escolar, a LDB 9394/96, 

apresenta as atribuições do docente, dentre as quais temos: 

 

A. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor 

rendimento. 

B. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a escola. 

C. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento. 

D. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de 

paz nas escolas. 

E. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 
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38- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº. 

9394/96, art. 26, parágrafo 8º, reza que a exibição de filmes da 

produção nacional:  

 

A. Constituirá componente curricular complementar 

integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua 

exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas 

mensais. 

B. Deverá compor o currículo de língua  portuguesa e 

história. 

C. Poderá ser utilizada em qualquer disciplina desde que o 

conteúdo seja educativo. 

D. Será componente obrigatório do ensino médio. 

E. Deverá ser instrumento dos professores de história para 

trabalhar as temáticas do Brasil. 

 

39- O Estatuto da Criança e do Adolescente garante prioridade 

na efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Essa 

prioridade compreende, EXCETO:  

 

A. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias. 

B. A preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas. 

C. A assistência facultativa em caso de existência de 

pessoas idosas.  

D. A destinação privilegiada de recursos públicos nas 

áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. 

E. A precedência de atendimento nos serviços públicos ou 

de relevância pública.  

 

40- O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, 

reza em seu artigo 27,  que a educação constitui direito da 

pessoa com deficiência, devendo ser assegurado: 

 

A. Um sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a 

alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades.  

B. Um sistema educacional inclusivo, que deve ser 

ofertado na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 

de forma obrigatória.  

C. Um sistema educacional inclusivo,  com salas de aulas 

específicas para cada deficiência, favorecendo assim o 

desenvolvimento de diferentes habilidades. 

D. Um sistema educacional inclusivo, que construa um 

método de ensino único e unificado onde todos possam 

aprender independente da deficiência apresentada. 

E. Um sistema educacional inclusivo, transversal e 

seletivo. 

 

 

 

 

 

 

 


