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amasse; 
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9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

NÃO EXISTE RELACIONAMENTO PERFEITO, EXISTE 

RELACIONAMENTO POSSÍVEL! 

 

Quando se fala em relacionamento a maior dificuldade 

não é lidar com o outro. Nossa maior dificuldade é lidar com a 

nossa mente, ou seja, com as expectativas e os sonhos que ela tem. 

É por isso que o terapeuta e espiritualista Luiz Gasparetto diz que 

não existe relacionamento ideal, existe relacionamento possível.                                                          

 Temos uma ideia muito distorcida de uma relação per-

feita, porque nosso conceito de perfeição é uma cópia do que ve-

mos nos filmes e livros. A partir deles fazemos um script da rela-

ção, de como ela deve ser, como o parceiro deve nos tratar, que 

falas ele deve dizer, quando deve dizer, como deve dizer. Fazemos 

uma peça perfeita em nossa mente, uma história de vários atos, 

com começo meio e fim, permeado de flores, promessas, presen-

tes, casamento, casa, filhos e uma velhice tranquila ao lado do par-

ceiro, com uma morte de preferência em conjunto e de mãos da-

das. Fazemos todo um teatro com nossa imaginação e exigimos 

isso do outro. Assumimos um papel na relação e deixamos de ser  

naturais para nos tornarmos o personagem que aprendemos que 

devemos ser dentro de um relacionamento. Mas, quando os im-

provisos da vida fazem algum dos dois sair do roteiro nós fecha-

mos as cortinas. Esperneamos, gritamos, choramos, nos decepci-

onamos porque as coisas não foram como “imaginávamos” e o 

espetáculo da relação acabou sem aplausos. Essa decepção tão 

constante em nossas relações vem do choque entre o imaginado e 

o verdadeiro.      

 E por que imaginamos tanto?   

 Porque temos um sério problema de não assumirmos nos-

sas necessidades emocionais e acabamos as projetando nos outros. 

Então não vemos a pessoa como ela é, a vemos como nós quería-

mos que ela fosse. O resultado disso é que queremos criar pessoas 

artificiais, apagando a sua verdadeira personalidade, para ter al-

guém que na verdade não existe. Neste jogo o natural é sempre 

mais forte e uma hora ou outra ele acaba aparecendo. E os proble-

mas surgem pelo simples fato de que nenhuma pessoa real vai po-

der competir com o ideal de parceiro que você faz na cabeça. É 

uma batalha perdida. Afinal, ninguém tem a capacidade para adi-

vinhar o que o outro imagina, ou pra ser o que não é.  

 Quando compreendemos que todas as pessoas têm suas 

limitações, que cada um tem uma personalidade própria e o direito 

de se manifestar como é, abrimos nosso coração para a oportuni-

dade de viver um amor verdadeiro. Neste ponto ficamos diante de 

uma pessoa que realmente existe, e que na sua naturalidade, sem 

estar coberta por um monte de exigências, pode nos surpreender 

com seu jeito espontâneo de ser todos os dias. Talvez você nunca 

venha a viver o que imaginou, mas viverá algo muito melhor, den-

tro da solidez que a realidade traz.    

 Viver um relacionamento real exige amadurecimento, 

força interior, estabilidade emocional e acima de tudo amor. É a 

ternura de olhar o outro como ele é, de amar quem está na sua 

frente e não na sua cabeça, é a compaixão de aceitar suas limita-

ções, porque temos limitações também, e é um ato de coragem, de 

mesmo sabendo de seus pontos fracos e dos desafios de um rela-

cionamento, aceitar dar as mãos e caminhar juntos nesta jornada 

de aprendizagens.     

 Os relacionamentos existem pra isso. Para aprender. Não 

aprender necessariamente a lidar com o outro, mas sim conosco. 

Pois um relacionamento nos dá um espelho de nossas emoções 

íntimas. Aceitar se relacionar é aceitar se encarar: encarar nossos 

sonhos, expectativas, nossa paciência, bondade, aceitação, com-

paixão, ternura, fé, confiança, e acima de tudo, nossa capacidade 

de amar. 
    

(https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-
relacionamento-possivel/ Adaptado. Acesso em 20/10/019) 

 

01- De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 

 

A. A durabilidade de um relacionamento se dá quando o 

parceiro confirma as idealizações preestabelecidas no ou-

tro. 

B. Um dos entraves dos relacionamentos é a disparidade de 

sonhos e de expectativas dos parceiros sem um acordo 

prévio. 

C. A relação é um autoconhecimento a ser desafiado diaria-

mente para poder conciliar os momentos de idealização 

aos da realidade.   

D. A aceitação do parceiro como um ser de limitações traz 

decepções e frustrações, e a crença de não ter encontrado 

ainda o companheiro ideal. 

E. As relações se edificam quando o parceiro se dispõe a 

encarar a si mesmo e a enxergar o outro de maneira au-

têntica, sem fantasiar. 

 

02- Analise as relações de sentido sugeridas a seguir para 

determinados segmentos do texto e assinale a alternativa correta: 

 

A. No período: “Nossa maior dificuldade é lidar com a 

nossa mente, ou seja, com as expectativas e os sonhos 

que ela tem.”, a expressão destacada sinaliza que haverá 

uma mudança argumentativa no enunciado. 

B. Em: “... porque nosso conceito de perfeição é uma cópia 

do que vemos nos filmes e livros. A partir deles fazemos 

um script da relação...”, o recurso coesivo grifado, refere-

se exclusivamente ao termo ‘livros’, inspiração constante 

para os relacionamentos. 

C. No trecho: “... os improvisos da vida fazem algum dos 

dois sair do roteiro...”, a expressão destacada equivale a 

‘um dos parceiros resolve terminar a relação’. 

D. Em: “... e o direito de se manifestar como é...”, o vocá-

bulo grifado possui o mesmo significado de   ‘ocultar’. 

E. No trecho: “Pois um relacionamento nos dá um espelho 

de nossas emoções íntimas.”, a expressão sublinhada 

equivale semanticamente à simbologia do reflexo, do 

verdadeiro conteúdo dos corações dos homens e de sua 

consciência. 

 

03- No enunciado: “Essa decepção tão constante em nossas 

relações vem do choque entre o imaginado e o verdadeiro.”, o 

recurso linguístico destacado pode ser substituído no contexto sem 

prejuízo semântico por: 

 

A. conflito 

B. roteiro 

C. acordo 

D. indiferença 

E. convergência      

 

 

 

https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-relacionamento-possivel/
https://osegredo.com.br/nao-existe-relacionamento-perfeito-existe-relacionamento-possivel/
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04- Considerando o processo de formação de palavras, analise os 

enunciados a seguir e indique a alternativa correta: 

 

A. O vocábulo ‘espiritualista’ é formado pelo acréscimo do 

sufixo –ISTA, cujo sentido significa ‘doutrina’, caracte-

rizando a composição por sufixação. 

B. No termo ‘decepcionamos’, tem-se a desinência número-

pessoal  -MOS, que indica a segunda pessoa do plural. 

C. Em: “o imaginado e o verdadeiro.”, registra-se o pro-

cesso da composição imprópria, quando as palavras tran-

sitam de classe gramatical, sem sofrer acréscimo ou su-

pressão em sua forma. 

D. Na palavra destacada em: “que falas ele deve dizer”, 

ocorre a derivação regressiva, formada por redução e não 

por acréscimo. 

E. Em: “... a sua verdadeira personalidade...”, o vocábulo 

destacado é formado pelo sufixo  – DADE, caracteri-

zando a derivação parassintética. 

 

05- Considerando as normas da acentuação gráfica vigentes, 

indique a alternativa em que as regras foram desrespeitadas. 

 

A. No trecho: “... existe relacionamento possível.”, o termo 

destacado possui a tonicidade na penúltima sílaba e é 

acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em 

L, como ‘hábil’ e ‘durável’.  

B. Em: “Temos uma ideia muito distorcida...”, a palavra 

sublinhada deixou de ser acentuada, pois não se usa mais 

o acento dos ditongos abertos ÉI e ÓI das palavras paro-

xítonas, como ‘plateia’ e ‘paranoia’.       

C. Em: “... as pessoas têm suas limitações...”, o termo des-

tacado é acentuado por estar conjugado na terceira pessoa 

do plural, como também ocorre em ‘ele contêm’, ‘ele de-

têm’ e ‘ele vêm’.  

D. Em: “... relacionamento nos dá um espelho...”, o termo 

acentuado se justifica por ser um monossílabo   tônico 

terminado em A(s), E(s) ou O(s), igual às palavras ‘chá’  

, ‘vá’, ’ mês’,  ‘pô-lo’.  

E. Em: “... seu jeito espontâneo... ”, o vocábulo grifado  pos-

sui a penúltima sílaba tônica e acentua-se por ser uma 

palavra paroxítona terminada em DITONGO,  como 

ocorre em   ‘água’,  ‘’espécie’ e pônei’.   

 

06- Acerca do emprego dos pronomes e de sua funcionalidade 

como elemento de coesão, analise os enunciados recortados do 

texto e indique a alternativa adequada ao substituir a expressão 

grifada pela      construção pronominal entre parênteses:  

 

A. “... apagando a sua verdadeira personalidade...”  (apa-

gando-la) 

B. “...compaixão de aceitar suas limitações...” ( aceitá–las) 

C. “... queremos criar pessoas artificiais...” ( criar-lhes) 

D. “Temos uma ideia muito distorcida...”  (Temos-a) 

E. “Viver um relacionamento real...” ( Viver-no) 

 

 07- No enunciado: “E por que imaginamos tanto?”, o termo 

destacado foi empregado de acordo com a norma culta.  

Assinale a alternativa em que o vocábulo em destaque também 

atende às regras em vigor. 

 

A. Mau deu início ao relacionamento, procurava idealizar as 

ações do parceiro e exigia justificativas. 

B. Para o sucesso do relacionamento, é preciso, na vida do 

casal, que haja compreensão e um interesse afim. 

C. A parceria envolve aceitação e reconhecimento do outro 

há cerca das ideias e atitudes concretizadas. 

D. A não idealização do outro e o diálogo aberto traçam o 

verdadeiro caminho onde o casal almeja chegar. 

E. A aceitação do outro como ele realmente é, faz-se neces-

sária para o amadurecimento da relação, se não as frus-

trações da idealização virão. 

 

08- Analise os enunciados a seguir em relação ao emprego dos 

verbos e de sua funcionalidade diante do contexto apresentado e  

assinale  a alternativa correta: 

 

A. No trecho: “... o espetáculo da relação acabou sem aplau-

sos.”, o verbo está flexionado no pretérito perfeito do 

modo indicativo e indica uma ação duvidosa. 

B. No trecho: “... como nós queríamos...”, o verbo encontra-

se conjugado no pretérito imperfeito do modo  indicativo 

e designa uma ação não concluída, com uma ideia de 

continuidade. 

C. No fragmento: “Porque temos um sério problema...”, o 

verbo foi empregado no presente do modo subjuntivo, in-

dicando uma ação realizada no ato da fala. 

D. Na oração: “... mas viverá algo muito melhor...”, o verbo 

empregado no futuro no presente do modo indicativo, si-

naliza um tempo anterior ao ato de fala. 

E. No fragmento: “... pessoa que realmente existe...”, o 

verbo está flexionado no modo imperativo na terceira 

pessoa do singular, designando conselho. 

 

09- No período: “Talvez você nunca venha a viver o que 

imaginou, mas viverá algo muito melhor....”, a oração sublinhada 

é encabeçada por um conectivo que estabelece uma relação 

semântica de: 

 

A. oposição 

B. conclusão 

C. finalidade 

D. concessão 

E. conformidade 

 

10- Assinale, entre os enunciados a seguir, o que analisa de forma 

inadequada as relações morfológicas do texto: 

 

A. Em: “Esperneamos, gritamos, choramos, nos decepcio-

namos porque as coisas não foram como “imagináva-

mos”...”, o uso dos verbos e do pronome ‘nos’ na pri-

meira pessoa do plural sinaliza a ideia de o autor também 

se incluir no texto. 

B. Em: “... competir com o ideal de parceiro que você faz 

na cabeça.”, o pronome destacado substitui “o ideal de 

parceiro’ para evitar, desse modo, a repetição. 

C. Em: “Então não vemos a pessoa como ela é, a vemos 

como nós queríamos que ela fosse.”, os pronomes pesso-

ais estabelecem uma rede de retomada ao mesmo subs-

tantivo: ‘pessoa’. 

D. Em: “... ou pra ser o que não é.” e em: “... como o parceiro 

deve nos tratar...”, os elementos sublinhados são, respec-

tivamente, pronome e artigo. Ambos desempenham a 

função de particularizar o termo que caracterizam. 
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E. Em: “... quando os improvisos da vida fazem algum dos 

dois sair do roteiro...” o substantivo grifado indica, no 

contexto, um sentido de algo feito ou dito sem prepara-

ção, sem aviso prévio. 

 

11- Está empregada plenamente correta a ocorrência de crase na 

alternativa: 

 

A. O olhar dado à relações alicerçadas na confiança e no 

aprendizado com o outro fortalece os laços. 

B. Estar disposto à aprender e à escutar o outro promovem 

o amadurecimento do casal na relação. 

C. É preciso preferir o diálogo sincero à imaginação fértil 

do parceiro no relacionamento. 

D. Referir-se à uma relação fictícia como princípio do rela-

cionamento implica fuga ao real. 

E. Estar frente à frente numa relação conjugal envolve res-

peito e acolhida do outro sem idealização. 

 

12- Acerca das regras da regência verbal e nominal, indique a 

alternativa em que o emprego do elemento destacado atende à 

norma culta: 

 

A. As tensões e incertezas de que o casal faz alusão devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

B. As tensões e incertezas por que o casal se lembra devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

C. As tensões e incertezas de que o casal reclama devem ser 

encaradas como aprendizagem. 

D. As tensões e incertezas às quais o casal convive devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

E. As tensões e incertezas às quais o casal resolve devem 

ser encaradas como aprendizagem. 

                   

 
                                           
(https://br.pinterest.com/pin/439452876114317749/?d=t&mt=signup) 

13- Nessa peça publicitária, busca-se atingir o público-alvo de 

forma mais direta e eficaz com o objetivo de: 

 

A. Destacar a aceitação da maior parte dos homens em cui-

dar da saúde. 

B. Divulgar o empenho do órgão da Saúde através de ações 

efetivas. 

C. Combater o preconceito em relação ao exame de próstata 

em algumas regiões. 

D. Promover a adesão ao movimento e a realização de exa-

mes preventivos. 

E. Instruir  a sociedade, em geral, a ir regularmente ao mé-

dico. 

 

14- As regras da concordância verbo-nominal não foram 

cumpridas no enunciado da alternativa: 

 

A. Durante o mês de novembro, vai haver diversas palestras 

e a realização de exames para o combate ao câncer de 

próstata. 

B. O receio do exame de toque, na maioria das vezes, ocorre 

por falta de informações devidas e de consulta médica. 

C. O incentivo dos profissionais da saúde, para os exames 

serem realizados, intensifica-se no mês de novembro.  

D. As medidas de prevenção tornam-se essenciais para ini-

bir os casos de câncer de próstata no Brasil. 

E. No momento, foram expostas ao público, segundo a Se-

cretaria de Saúde, a campanha de prevenção Novembro 

azul. 

 

15- Está corretamente empregada a pontuação do seguinte 

período: 

 

A. É importante que os homens passem a se cuidar como 

rotina, pois 90% dos casos diagnosticados de câncer de 

próstata têm cura, desde que o diagnóstico e o tratamento 

aconteçam em fase inicial. 

B. O hábito de fazer exames periódicos principalmente a po-

pulação masculina, está distante do que é esperado e, ide-

alizado pelo setor  da Saúde Pública  no Brasil. 

C. Sabe-se que nos últimos anos, os casos de câncer de prós-

tata detectados no Brasil, em sua maioria, poderiam ter 

chegado à cura, se exames preventivos, fossem feitos. 

D. É fundamental a realização de exames para um diagnós-

tico preciso, porém, segundo afirmam os especialistas de 

saúde há resistência por uma boa parte dos homens. 

E. No Brasil, a falta de cultura de se cuidar, por parte dos 

homens de maneira preventiva leva a um diagnóstico tar-

dio devido ao avanço rápido da doença espalhando-se, 

para outros órgãos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/439452876114317749/?d=t&mt=signup
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 

16- Para a organização da Educação Básica, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – Lei nº. 9394/96  determina no Art. 

4º que “O dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de”: 

 

A. Educação básica obrigatória e gratuita dos 5 (cinco) aos 

17 (dezessete) anos de idade, organizada como pré-es-

cola, ensino fundamental e ensino médio. 

B. Educação básica obrigatória e gratuita prioritariamente 

no ensino fundamental.  

C. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos de idade, organizada como pré-es-

cola, ensino fundamental e ensino médio. 

D. Educação básica obrigatória e gratuita na pré-escola e en-

sino fundamental. 

E. Educação básica obrigatória e gratuita de 0 (zero) aos 17 

(dezessete) anos de idade, organizada como pré-escola, 

ensino fundamental e ensino médio. 

 

17- A LDB, Lei nº. 9394/96, ao tratar da oferta da educação para 

jovens e adultos, aponta que:  

 

A. Deve ser ofertada prioritariamente em regime especial e 

fazendo uso da modalidade de educação a distância para 

garantir a agilidade do processo. 

B. Deve ser ofertada educação escolar regular, com caracte-

rísticas e modalidades adequadas às necessidades e dis-

ponibilidades dos jovens e adultos, garantindo-se aos que 

forem trabalhadores as condições de acesso e permanên-

cia na escola.  

C. Deve ser ofertada apenas aos jovens e adultos que com-

provarem que não podem frequentar um ambiente regu-

lar porque trabalham. 

D. Deve atender as expectativas dos jovens e adolescentes 

de conquistar um emprego assim que concluírem os es-

tudos. 

E. Deve atender ao público acima de 12 (doze) anos de 

idade que não pode frequentar as aulas em horário di-

urno. 

 

18- A LDB 9394/96 atribui competências aos diferentes entes 

federativos quanto a organização da educação escolar. São 

atribuições dos municípios:  

 

I. Exercer, em parceria com a união, ação redistributiva em 

relação às suas escolas. 

II. Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com priori-

dade, a educação infantil dos 4 (quatro) aos 5 (cinco) 

anos. 

III. Baixar normas complementares para o seu sistema de en-

sino. 

IV. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimen-

tos do seu sistema de ensino. 

V. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede munici-

pal. 

 

 

 

 

NÃO se configuram atribuições do município: 

 

A. I, II, III. 

B. II, III, V. 

C. II e III apenas. 

D. I e II apenas. 

E. II e V apenas. 

 

19- Considerando o que determina a legislação educacional 

vigente, a função de estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento é atribuída a:  

 

A. Coordenadores pedagógicos. 

B. Dirigentes escolares. 

C. Docentes. 

D. Equipe técnica pedagógica. 

E. Conselho de classe. 

 

20- A lei nº 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, “destinada a assegurar e a promover, em condições 

de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 

social e cidadania”, define profissionais com diferentes funções 

para atender a pessoa com deficiência, entre os quais: 

 

A. Atendente pessoal: pessoa da família, que, com ou sem 

remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essen-

ciais à pessoa com deficiência no exercício de suas ativi-

dades na escola. 

B. Atendente de saúde: aquele que utiliza técnicas ou os 

procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas. 

C. Profissional de atividades recreativas: contratado pelo 

poder público para desenvolver atividades esportivas. 

D. Profissional de apoio escolar: pessoa que exerce ativida-

des de alimentação, higiene e locomoção do estudante 

com deficiência e atua em todas as atividades escolares 

nas quais se fizer necessária.  

E. Acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com de-

ficiência exclusivamente para atividades de higiene e ali-

mentação. 

 

21- Os métodos de ensino envolvem ações, etapas e 

procedimentos que visam atingir os objetivos estabelecidos no 

planejamento. Acerca destes é possível afirmar que: 

 

A. O método independe do objeto de estudo, uma vez que 

possui etapas bem estruturadas e criteriosas.  

B. O método regula as formas de interação entre ensino e 

aprendizagem resultando na assimilação consciente do 

conhecimento. 

C. O método vincula-se aquilo que o professor quer trans-

mitir ao aluno não estando relacionado diretamente com 

a avaliação. 

D. O método é especifico de cada professor, uma vez que 

cada um desenvolve um método individual dependendo 

do que considera adequado.  

E. O método deve ser criado de forma exclusiva para cada 

conteúdo que se quer ensinar. 
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22- O planejamento escolar se configura numa atividade de 

reflexão sobre a ação docente e apresenta entre as suas principais 

funções 

 

A. Aperfeiçoar o trabalho docente sem flexibilizar as ações 

já estabelecidas. 

B. Inter-relacionar os elementos que compõem o processo 

de ensino: objetivos, conteúdos, métodos e avaliação.  

C. Concretizar-se num documento que será monitorado pe-

riodicamente pela coordenação pedagógica para avaliar  

o professor. 

D. Determinar quais conteúdos de ensino serão trabalhados 

para que não haja mudança em sua estrutura. 

E. Indicar o que o professor sabe ensinar e o que os alunos 

aprenderam. 

 

23- Dentre os critérios da verificação do rendimento escolar, a Lei 

9394/96 determina, EXCETO: 

 

A. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 

atraso escolar. 

B. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado. 

C. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

D. Flexibilização dos estudos de recuperação para os casos 

de baixo rendimento escolar. 

E. Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitati-

vos. 

 

24- Segundo Libâneo, o processo de ensino é um conjunto de 

atividades organizadas do professor e dos alunos que visa alcançar 

determinados resultados. Este é sempre condicionado por 

perspectivas teóricas que se originam a partir  da compreensão de 

mundo e sociedade. Dentre essas perspectivas encontra-se o 

ensino tradicional onde: 

 

A. A ênfase é dada as necessidades e estímulo aos interesses 

dos alunos. 

B. O professor é incentivador, orientador e controlador da 

aprendizagem e do conteúdo a ser ensinado. 

C. O professor orienta a aprendizagem dos alunos e a ativi-

dade escolar é centrada na discussão de temas intelectu-

ais. 

D. Ênfase no uso de meios e técnicas para alcançar os obje-

tivos instrucionais. 

E. A atividade de ensinar é centrada no professor que expõe 

e interpreta a matéria e o aluno memoriza. 

 

25- Para conduzir o processo de ensino, o professor precisa 

compreender como se dá a aprendizagem e que aspectos ou 

condições de ordem interna e externa estão relacionados a esta. 

Pode a aprendizagem acontecer de forma casual ou organizada, 

sendo esta última:  

 

A. Aquela que se dá através da convivência social e da ob-

servação dos objetos e acontecimentos. 

B. Algo que está na capacidade de cada ser humano que é 

capaz de se organizar para aprender. 

C. Aquela que se dá a partir de condições específicas, inten-

cionais e sistemáticas. 

D. Algo que depende exclusivamente das condições inter-

nas individuais. 

E. Aquela em que apenas as condições externas são neces-

sárias ao desenvolvimento cognitivo. 

 

26- O Ensino Fundamental se constitui enquanto um direito 

público subjetivo e como dever do Estado e da família na sua 

oferta a todos. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

fundamental de 9 anos orientam que “os sistemas de ensino e as 

escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das 

ações pedagógicas os seguintes princípios”: 

 

A. Éticos, estéticos e sociais.  

B. Políticos, éticos e estéticos.  

C. Afetivos, estéticos e éticos. 

D. Humanos, éticos e políticos. 

E. Estéticos, humanos e éticos. 

 

27- Para Candau (2012), “a educação intercultural se situa em 

confronto com todas as visões diferencialistas que favorecem 

processos radicais de afirmação de identidades culturais 

específicas”. A construção de um currículo na perspectiva 

intercultural crítica deverá, pois, estar pautada em: 

 

A. Questionar os critérios utilizados para selecionar e justi-

ficar os conteúdos que serão trabalhados na escola. 

B. Propor atividades e situações em momentos específicos, 

focalizando a atenção nos grupos que mais se destacam 

no universo da cultura local. 

C. Favorecer processos de empoderamento dos atores histo-

ricamente menos favorecidos socialmente. 

D. Considerar questões relativas à hibridização cultural e a 

constituição de novas identidades culturais. 

E. Promover atividades e práticas de interação com diferen-

tes modos de viver e expressar-se. 

 

28- São objetivos estabelecidos para o Ensino Fundamental, 

EXCETO: 

 

A. A aquisição de conhecimentos e habilidades, e a forma-

ção de atitudes e valores como instrumentos para uma vi-

são crítica do mundo. 

B. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que 

se assenta a vida social. 

C. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 

e do cálculo. 

D. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 

prática. 

E. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. 

 

29- Acerca da composição do currículo escolar, a LDB 9394/96 

aponta como conteúdos a serem trabalhados como temas 

transversais: 

 

I. Conteúdos relativos aos direitos humanos. 

II. Estudo da arte, como dança, teatro e música. 

III. Prevenção de todas as formas de violência contra a cri-

ança e o adolescente. 

IV. Educação alimentar e nutricional. 
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V. Estudos referentes à língua estrangeira. 

 

Estão corretas: 

 

A. I, II, IV 

B. I, III, IV 

C. II, III, V 

D. I, III, V 

E. III, IV, V 

 

30- Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 

médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena LDB9394/96.  Acerca 

dos conteúdos referentes a este conforme a lei  determina que 

sejam ministrados: 

 

A. Prioritariamente na área de História do Brasil. 

B. Preferencialmente a partir do 5 ano do ensino fundamen-

tal. 

C. Em todo o currículo das séries finais do ensino funda-

mental. 

D. Nas áreas de educação artística e  literatura e história bra-

sileiras. 

E. No campo das linguagens humanas. 

 

31- Toda prática pedagógica é orientada por tendências 

pedagógicas que se fundamentam em condicionantes 

sociopolíticos. Tais tendências definem o papel da escola, os 

conteúdos e métodos de ensino e a relação professor-aluno. Numa 

perspectiva de cunho liberal tecnicista, na ralação professor-aluno: 

 

A. O professor é um especialista em relações humanas, ao 

garantir o clima de relacionamento pessoal autêntico. 

B. O professor  é auxiliar do desenvolvimento livre e espon-

tâneo da criança. 

C. O professor administra as condições de transmissão da 

matéria, conforme um sistema instrucional eficiente e 

efetivo em termos de resultados da aprendizagem. 

D. O professor é autoridade máxima e exige atitude recep-

tiva dos alunos. 

E. O professor é orientador, catalizador e está junto ao 

grupo para uma reflexão em comum. 

 

32- No  campo das concepções pedagógicas, Libâneo utiliza o 

termo progressista para designar:  

 

A. As tendências que, partindo de uma análise crítica das 

realidades sociais, sustentam implicitamente as finalida-

des sociopolíticas da educação. 

B. As tendências que surgem para substituir a perspectiva 

tradicional e conteudista do ensino. 

C. Concepções de cunho humanístico e voltada a desenvol-

ver aptidões individuais. 

D. Práticas fundamentadas em objetivos e métodos instruci-

onais. 

E. Ideias fundamentadas em concepções políticas e que vi-

sam o preparo do sujeito para o mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

33- Na organização escolar, o currículo se configura num 

importante elemento, principalmente no que diz respeito à 

construção do projeto político pedagógico da escola  (PPP). 

Assim, para elaboração do PPP, Veiga (2014) aponta: 

 

I. O currículo não é um instrumento neutro. 

II. O currículo não pode ser separado do contexto social, 

uma vez que ele é historicamente situado e cultural-

mente determinado. 

III. O currículo deve ser seguido obrigatoriamente como é 

apresentado pelos órgãos responsáveis. 

IV. O currículo deve expressar a cultura que mais se des-

taca na sociedade em detrimento de outros tipos. 

V. O currículo integração visa reduzir o isolamento entre 

as diferentes disciplinas curriculares, procurando 

agrupá-las num todo mais amplo. 

 

Estão corretas: 

 

A. Todas.  

B. I, II, V. 

C. II, III, IV. 

D. III, IV, V.  

E. III e V apenas. 

 

34- O Projeto Político Pedagógico encontra-se norteado pelos 

princípios próprios da escola democrática pública e gratuita. 

Dentre esses princípios, temos: 

 

A. Valorização do magistério, qualidade, liberdade. 

B. Gestão democrática, recursos humanos, indicadores. 

C. Igualdade, fraternidade, liberdade. 

D. Ideológicos, políticos, sociais. 

E. Participação, qualidade, quantidade. 

 

35- “A avaliação diagnóstica possibilita ao educador e educando 

detectarem, ao longo do processo de aprendizagem, suas falhas, 

desvios, suas dificuldades, a tempo de redirecionarem os meios, 

os recursos, as estratégias e procedimentos na direção desejada” 

(MACHADO, 1995, p. 33), Dentre as funções desse tipo de 

avaliação podemos apontar EXCETO: 

 

A. Ajuste dos conhecimentos dos alunos em relação aos 

conteúdos de ensino. 

B. Garantia de que todos poderão aprender. 

C. Estímulo ao fortalecimento da relação professor-aluno. 

D. Detectar o que se está ensinando e refletir sobre. 

E. Atribuição de notas, classificação dos alunos e transmis-

são dos resultados. 

 

36- Ao adotarmos uma proposta de educação inclusiva no 

contexto da escola, partimos do princípio de que a inclusão numa 

perspectiva social implica em: 

 

A. Utilização de metodologias específicas para cada defici-

ência através de escolas especializadas e exclusivas. 

B. Criação de  um currículo único e  estático, pré-determi-

nado para todos os alunos. 

C. Garantia de aprendizagem a todas as crianças e jovens 

por meio de todas as possibilidades de desenvolvimento 

que a escolarização oferece. 
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D. Criação de redes de educação inclusiva para atender es-

pecificamente as crianças com deficiência que não po-

dem frequentar o ensino regular. 

E. Produção de espaços e instituições filantrópicas de aten-

dimento educacional.    

 

37- Numa perspectiva construtivista de alfabetização, considera-

se o conhecimento prévio do aluno enquanto ponto de partida para 

a construção de um novo conhecimento. Para a Psicogênese da 

língua escrita, a criança apresenta diferentes níveis  no 

desenvolvimento do pensamento acerca da escrita, dentre os 

quais: 

 

A. O nível pré-silábico onde escreve uma letra para cada 

emissão sonora. 

B.  O nível silábico quando entende que para escrever é ne-

cessário uma quantidade de letras diferentes. 

C. O nível silábico-alfabético no qual  acrescenta letras, es-

poradicamente, para algumas emissões sonoras 

D. O nível alfabético-quantitativo, onde escreve muitas le-

tras sem conexão. 

E. O nível ortográfico em que as primeiras sílabas começam 

a ser escritas.  

 

38- A professora Sarah sempre utiliza jogos nas aulas de 

matemática adequando-os às habilidades que estão sendo 

trabalhadas e agrupando os alunos a partir de observações 

anteriormente refletidas. Ao adotar essa metodologia de ensino,  a 

professora demonstra compreender que: 

 

A. Os jogos ajudam a passar o tempo da aula e permitem 

que o professor possa disciplinar a turma quando está ba-

rulhenta. 

B. Os jogos são de uso exclusivo para memorização e trei-

namento técnico dos conhecimentos adquiridos. 

C. Os jogos são atividades que levam as crianças a aprende-

rem sozinhas,  sem que o professor precise intervir. 

D. Os jogos contribuem para que as crianças adquiram co-

nhecimentos de forma prazerosa e interativa e desenvol-

vam habilidades e competências. 

E. Os jogos são instrumentos emergenciais na ausência de 

uma atividade ou professor. 

 

39- O Projeto Político-Pedagógico (PPP) e o regimento escolar se 

configuram como instrumentos da gestão democrática e devem ser 

elaborados por meio de processos participativos por todos os que 

estão envolvidos no contexto da escola. Estes possuem 

características e funções próprias, dentre as quais temos,  

EXCETO: 

 

A. O regimento escolar assegura as condições institucionais 

que são adequadas para a execução do Projeto Político-

Pedagógico. 

B. O Projeto Político-Pedagógico traduz o projeto educativo 

construído pela comunidade escolar no exercício de sua 

autonomia. 

C. O regimento escolar refere-se a um documento exclusi-

vamente normativo, que deve ser elaborado pelas secre-

tarias estaduais ou municipais  e seguidos pelas escolas e 

seus componentes.  

D. O Projeto Político-Pedagógico tem como referência as 

orientações curriculares nacionais e dos respectivos sis-

temas de ensino. 

E. O regimento escolar deve assegurar a oferta de uma edu-

cação inclusiva e com qualidade social. 

 

 

40- A complexa sociedade em que nos encontramos inseridos tem 

exigido cada vez mais uma ação pedagógica consciente e reflexiva 

de sua função no contexto educacional. Neste sentido, o ato de 

planejar, de acordo com Luckesi (1992) “[...] é a atividade 

intencional pela qual se projetam fins e se estabelecem meios para 

atingi-los. Por isso, não é neutro, mas ideologicamente 

comprometido.” Cabe, pois, ao professor ao planejar suas aulas: 

 

I. Conhecer a realidade e necessidades do contexto em 

que irá atuar. 

II. Estabelecer critérios e princípios de avaliação para ava-

liar o que planejou e a sua execução. 

III. Selecionar os recursos possíveis para a execução da 

ação. 

IV. Definir de forma clara os objetivos que devem ser sig-

nificativos.  

V. Evitar a flexibilização das ações e estratégias propostas 

no decorrer do processo. 

 

Estão corretas: 

 

A. I e II, apenas.  

B. III e IV apenas. 

C. II, III, IV apenas.  

D. I, II, III, IV apenas. 

E. Todas. 

 

 

 



 

  

 


