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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 

 

 

 

 

 



 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância,  uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr. 2016. [Adaptado]  

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de o ralidade. 

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto.  

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcia lidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações. 

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”.  
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos.  

B) por razões diferentes, em todos trechos.  

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

11. A discussão acerca do que é Pedagogia como campo disciplinar e de seu objeto é de suma 
importância quando se trata de delimitar a identidade e as funções do Pedagogo. Embora 
haja diferentes perspectivas de abordagem do tema, a Pedagogia  

A) permite a formação de um profissional voltado essencialmente para os fenômenos sociais.  

B) é o campo do conhecimento que tem como objeto de estudo a instrução na escola.  

C) permite a formação de um profissional voltado essencialmente para os fenômenos da 
aprendizagem. 

D) é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação como 
processo complexo. 

 
12. Uma das competências do Pedagogo é saber relacionar as linguagens dos meios de 

comunicação com os processos didáticos-pedagógicos, demonstrando domínio das 
Tecnologias da Informação e das Comunicações adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens de conteúdos significativos.  

Em uma escola pública, um pedagogo propõe criar uma plataforma que permi ta aos 
professores organizar as atividades e disponibilizá-las para acesso na própria instituição ou 
na casa dos estudantes. Para essa finalidade, a escola deve criar  

A) um grupo no whatsApp. 

B) um correio eletrônico. 

C) um banco de dados.     

D) um ambiente virtual de aprendizagem  (AVA).  
 

13. Na coordenação pedagógica, o pedagogo tem como importante função propiciar um clima 
favorável ao desenvolvimento das relações interpessoais na escola. Nesse sentido, a 
comunicação pedagógica se torna uma competência necessária a esse profissional. Em uma 
discussão entre dois pedagogos, um deles faz as seguintes afirmações: 

I 
A comunicação pedagógica é um processo bifatorial, no qual só intervêm a 
informação e o destinatário.  

II Por sua natureza, a comunicação pedagógica é sempre um processo democrático.  

III 
A comunicação pedagógica é uma prática social: realiza -se em um contexto social 
no qual intervêm elementos éticos, morais, sociais, políticos, dentre outros.  

IV 
A comunicação pedagógica é eficaz quando o Pedagogo adota uma atitude de 
empatia. 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e IV.   B) I e III.   C) III e IV.   D) I e II. 
 

14. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE) é um instrumento de planejamento da 
Educação Brasileira. Ao conversarem sobre esse plano, duas professoras de uma escola 
municipal do ensino Fundamental, em uma reunião pedagógica, discutem algumas metas e 
apresentam as seguintes: 

I 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 5 
(cinco) a 16 (dezesseis) anos e garantir  que, pelo menos, 95% de alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do 
PNE. 

II 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º. (terceiro) ano do 
ensino fundamental. 

III 
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação 
de jovens e adultos nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à 
educação profissional. 

IV 
Formar em nível de pós-graduação 100% (cem por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a todos (as) os 
(as) professores (as) da educação básica formação continuada.  

Das metas apresentadas pelas professoras, estão presentes no PNE 2014-2024 as dos itens 

A) II e III.   B) I e II.   C) I e IV.   D) III e IV. 
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15. O acesso à e a permanência para a conquista da qualidade social é um fundamento essencial 
da educação brasileira. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica, a escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a 
aprendizagem, o que pressupõe 

A) a realização de parcerias com órgãos e empresas da iniciativa privada para garantir o  
desenvolvimento de atividades esportivas e culturais.  

B) a revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos, 
privilegiando espaços individuais dentro da escola. 

C) considerar a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à 
diversidade cultural.  

D) focar a atenção no Projeto Político-Pedagógico e na avaliação como instrumento de 
controle de aprendizagem dos estudantes.  

 
16. Durante uma reunião pedagógica de uma escola, ao se referir à Supervisã o Escolar, uma 

professora faz quatro afirmações explicitadas a seguir: 

I A supervisão escolar é mais abrangente que a supervisão educacional.  

II A orientação pedagógica designa, parcialmente, uma das atividades supervisoras.  

III A supervisão escolar tem como foco a inspeção da escola para o controle desta. 

IV 
A supervisão escolar em nível de escola tem como objeto específico o processo 
de ensino aprendizagem. 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.     C) III e IV. 

B) I e II.     D) II e IV. 
 
17. A formação continuada dos professores do Ensino Fundamental tem estado relacionada com 

as tendências pedagógicas e didáticas que, historicamente, configuraram a própria história da 
Educação. Essas tendências não se apresentam como “modelos puros”, constituin do-se 
apenas como modelos teóricos. No quadro a seguir, estão presentes algumas características 
de um dos modelos de formação docente.  

 

 O professor é treinado em procedimentos.  
 Fundamenta-se nos resultados das investigações sobre eficiência docente.  
 O objetivo prioritário é a formação no docente, de competências específicas 

observáveis, concebidas como habilidades de intervenção.  
 

O modelo de formação docente descrito está baseado na Perspectiva  

A) Prática. 

B) Crítica. 

C) Profissional. 

D) Técnica. 
 
18. Uma das atividades do Pedagogo é promover a inovação didática, como estratégia de 

melhorar as práticas de ensino e o seu próprio desenvolvimento profissional. Em relação a 
essa inovação, leia as afirmações a seguir : 

I 
É uma mudança em uma ou mais das dimensões do processo de ensino – 
aprendizagem que leva a novas formas de conhecimentos,  e a formas originais de 
gestão desse processo. 

II 
É dificultada quando não existe uma elaboração prévia de critérios de otimização 
do processo de ensino – aprendizagem. 

III É favorecida quando o pensamento é essencialmente lógico e convergente.  

IV 
É um processo que deve ser definido pelas pessoas que estabelecem as políticas 
educacionais do Estado. 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.     C) I e II. 

B) II e IV.     D) III e IV. 
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19. A metacognição está também presente na aprendizagem do adulto, geralmente em um nível 
mais aprofundado. Uma Pedagoga de uma escola propõe quatro atividades com a finalidade 
de promover a metacognição, ou seja, fazer com que o professor aprenda a aprender. Essas 
atividades estão explicitadas a seguir:  

I 
Estimular os professores a verbalizar suas dificuldades e facilidades e os 
processos mentais utilizados na solução das tarefas.  

II Estimular a explicitação dos percursos utilizados na solução das tarefas.  

III Favorecer a memorização de técnicas de aprendizagem.  

IV Estimular o trabalho independente automatizado.  

As atividades que são consideradas como estratégias metacognitivas estão presentes nos 
itens 

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) III e IV. 
 
 
20. Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica,  

A) na organização da educação especial, os sistemas de ensino devem observar a 
obrigatoriedade de práticas homogêneas de ensino.  

B) é vetada a matrícula de estudantes com altas habilidades / superdotação nas classes 
comuns do ensino regular.  

C) é vetada a participação de instituições comunitárias sem fins educativos em atividades 
com estudantes que apresentem deficiências. 

D) na organização da educação especial, os sistemas de ensino devem considerar a oferta 
do atendimento educacional especializado.  

 
 

21. Na visão de Libâneo (2004), a Coordenação Pedagógica é responsável por canalizar o 
esforço coletivo das pessoas para os objetivos es tabelecidos ao atuar junto à direção, 
buscando a articulação e a convergência de esforço dos membros do grupo. Nos itens a 
seguir, estão listadas quatro atividades ou funções de diferentes especialistas que atuam em 
uma escola. 

I Coordenar e gerir a elaboração de projetos da escola. 

II Avaliar os estudantes. 

III Coordenar e gerir as atividades de todos os funcionários da escola.  

IV Favorecer a articulação de gestão e organização da escola.  

Dessas funções, as que são atribuições de uma Coordenação Pedagógica estão presentes 
nos itens 

A) I e II.   C) II e III.  

B) I e IV.    D) III e IV.   
 
 
22. Uma prática de supervisão transformadora assume uma dimensão estratégica, pressupondo 

uma intencionalidade. Uma das estratégias a ser usada pelo Pedagogo para a Supervisão 
Pedagógica é o portfólio de ensino. Leia as afirmações a seguir sobre esse portfólio.  

I Constitui uma prática híbrida, passível de ter diversas finalidades e formatos.  

II Deve ter estruturação flexível e construção continuada.  

III Deve-se evitar seu uso para a avaliação do professor.  

IV Por ser um registro do cotidiano, não deve ser fundamentado teoricamente.  

Das afirmações, estão corretas 

A) I e II.    C) II e III. 

B) I e IV.     D) III e IV.   
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23. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica definem o Ensino 
Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos , como uma etapa  da 
Educação Básica. Segundo essas diretrizes,  o Ensino Fundamental 

A) tem como foco, no primeiro ano, a alfabetização e a educação científica conceitual.  

B) é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos 
finais. 

C) deve ser ofertado, exclusivamente, pelas escolas munic ipais.  

D) deve representar uma ruptura estratégica em relação à educação infantil.  
 
24. Uma escola municipal do Ensino Fundamental se propõe trabalhar para uma melhor gestão 

democrática. Com esse propósito, a escola deve 

A) pautar as atividades coletivas nas relações espontâneas, a fim de estimular a criatividade 
dos estudantes. 

B) empenhar-se para assegurar o princípio da igualdade e o do controle burocrático da 
escola. 

C) empenhar-se para garantir que práticas e normativas prescritas pela Secretaria de 
Educação sejam rigorosamente obedecidas. 

D) pautar as atividades em decisões coletivas dos atores da comunidade escolar.  
 

25. John Dewey, nascido nos Estados Unidos, foi filósofo, psicólogo e pedagogo e deu  uma 
contribuição significativa para a concepção da Escola Ativa. No Brasil, essa escola teve uma 
influência determinante no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1932. Uma escola 
que se sustenta nas ideias desse pedagogo deve  

A) estimular a democracia e a liberdade de pensamento como instrumento par a a maturação 
emocional e intelectual das crianças.  

B) planejar o desenvolvimento das crianças com critérios das Ciências Exatas e da Biologia.  

C) planejar o desenvolvimento das crianças com base nas condutas observáveis que 
estimulam a passividade.   

D) estimular a hierarquia e a rigidez como meio de garantir a formação de indivíduos  
criativos e socialmente solidários.  

 

26. “O Projeto Pedagógico é bem mais que o plano diretor da aprendizagem em sua história, seu 
currículo, seus métodos, seus autores internos e externos. Ele, na qualidade de instituinte 
desse plano, vai além, estabelecendo vínculos e tradições, prevendo estratégias para a 
obtenção de recursos e desenvolvimento de capital intelectual de organização, criando 
condições para que essa organização institucionaliza-se, incorporando e implementando 
valores.” Silva (1989, p. 29 -30).  

Considerando o texto reproduzido acima, o Projeto Pedagógico da escola  

A) desenvolve-se por meio de técnicas como ferramentas pré-estabelecidas, possibilitando 
práticas pedagógicas racionalmente eficientes.  

B) é um documento estratégico para o desenvolvimento de práticas que integram instrução e 
educação. 

C) desenvolve-se por meio dos conteúdos definidos pelos livros didáticos com uma referência 
cultural de relevância social. 

D) é um documento que normatiza as regras de conduta e de funcionamento da escola, em 
especial a disciplina dos estudantes.  

 

27. A aprendizagem cooperativa pode desenvolver as capacidades intelectuais e sociais dos 
participantes assim como pode melhorar, de forma significativa, a qualidade de suas 
aprendizagens. No trabalho cooperativo entre os professores, o Pedagogo deve  

A)  deixar o grupo trabalhar livremente sem controle do tempo.  

B) promover frequentemente o rodízio das funções dentro do grupo.  

C) garantir a liderança dos componentes com mais sucesso no grupo.  

D) responder preferentemente aos pedidos organizados em decisões individuais.  
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28. A escola na qual uma professora ensina decidiu intensificar a ação educativa para combater 
o cyberbullying, que é um tipo de agressão virtual, considerada como bullying. Na intervenção 
contra esse tipo de agressão, a escola deve 

A) evitar envolver a família, o que pode aumentar o constrangimento da vítima.  

B) orientar todos os estudantes a procurar ajuda só no caso de se agudizarem as agressões.  

C) conversar individualmente com quem está envolvido, antes de tomar uma atitude.  

D) encaminhar, desde o início, as informações das agressões para a justiça.  
 
 

29. A Prova Brasil é uma avaliação diagnóstica, em larga escala, desenvolvida pelo INEP/MEC 
que objetiva avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro. Uma 
escola municipal do Ensino Fundamental se propõe realizar uma melhoria nos resultados 
dessa avaliação. Para essa finalidade, a escola deve  

A) reforçar as aprendizagens dos estudantes dos 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, 
avaliados pela Prova Brasil.  

B) reforçar as aprendizagens dos estudantes em Ciências Naturais, com foco na solução de 
problemas, considerando a matriz de habilidade da prova.  

C) reforçar as aprendizagens dos estudantes em Língua Portuguesa, com foco em leitura, 
considerando a matriz de competências e habilidades da prova.  

D) reforçar as aprendizagens dos estudantes dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental,  
avaliados pela Prova Brasil.  

 
 

30. Um grupo de professores de uma escola do Ensino Fundamental decide organizar um projeto 
de aprendizagem com os estudantes. Escolhem a temática “Meio Ambiente”, que se integra a 
todos componentes curriculares e às áreas de conhecimento. O projeto visa, 
fundamentalmente, o desenvolvimento de atitudes e valores. A forma de organizar o projeto 
correspondente com os Parâmetros Curriculares Nacionais diz respeito à  

A) pluridisciplurariedade. 

B) multidisciplinaridade.  

C) metadisciplinariedade..  

D) transversalidade. 
 

 

31. O Pedagogo deve conhecer as habilidades e as capacidades que professores e estudantes 
devem ter, como o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas e  de tomar 
decisões, a autonomia, a disposição para o trabalho colaborativo, dentre outras. As 
afirmações a seguir dizem respeito a essas habilidades e capacidades .  

I 
A autonomia para o desenvolvimento da atividade profissional exige o domínio de 
conhecimentos epistemológicos, metodológicos e políticos.  

II 
A tomada de decisão se refere à capacidade de selecionar a possiblidade mais 
adequada e válida para qualquer contexto e situação.  

III 
A crítica se refere à capacidade de julgar e de emitir juízos críticos baseando -se 
em pressupostos disciplinares e provocando, na equipe, a capacidade de reflexão.  

IV 
A capacidade de resolver situações problema exige , fundamentalmente, do 
Pedagogo, o enfrentamento de rotinas da profissão.  

Das afirmações, estão corretas 

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) I e III. 
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32. A Educação Infantil corresponde a uma das etapas dos momentos constitutivos do 
desenvolvimento educacional. As afirmações a seguir dizem respeito a essa etapa.  

I 
A creche engloba as diferentes etapas do desenvolvimento da criança de onze 
meses até quatro anos. 

II 
A Educação Infantil tem por objetivo principal o desenvolvimento cognitivo da 
criança. 

III 
A Educação Infantil é um momento em que a curiosidade deve ser estimulada a 
partir da brincadeira.     

IV 
A individualidade é um dos princípios para o acolhimento e o respeito às crianças 
da Educação Infantil.  

Das afirmações, estão corretas 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e IV. 

D) I e III. 
 
 

33. Os processos de ensino estão fundamentados em aspectos que são explicados , em parte, 
pela Psicologia Educacional. No quadro reproduzido a seguir, estão explicitados alguns 
elementos de uma ação didática com base em uma teoria da Psicologia Educacional.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O fundamento explicitado no quadro é coerente com a teoria  

A) de Aprendizagem Significativa de D. Ausubel.  

B) de Conflitos Cognitivos de J. Piaget.  

C) de aprendizagem de J. Bruner.  

D) de aprendizagem de H. Wallon.  
 
 

34. A adolescência é uma etapa da vida na qual se produzem mudanças significativas com 
algumas características que podem ser, de forma geral, identificadas em um grupo de 
estudantes. As afirmações a seguir dizem respeito a essa etapa. 

I 
Na adolescência, consolida-se a capacidade de elaborar suposições acerca do 
real, superando os limites do real concreto.  

II Na adolescência, predomina o raciocínio do tipo “se A é B e B é C, então A é C”.  

III 
As gírias, com seus neologismos e jargões, são exemplos da baixa capacidade 
sócio linguística dos adolescentes. 

IV 
A prática de ouvir ou tocar música exerce, nos adolescentes, efeitos importantes 
no desenvolvimento cognitivo, afetivo, cultural e social.  

Das afirmações, estão corretas 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e II. 

D) III e IV.  
 
 
 
 

A atividade se inicia com o uso de um conceito geral como 
organizador prévio, fornecendo aos estudantes a informação que 
permitirá dar sentido ao novo conceito a ser aprendido e usar o 
conceito já assimilado. O organizador prévio atua como ponte 
conceitual entre o novo conteúdo e o que já foi assimilado. Por 
meio desse organizador, o estudante vai do conhecido ao 
desconhecido. 
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35. A indisciplina, a violência e o porte de drogas são problemas graves que, infelizmente, podem 
ocorrer em escolas municipais. Para evitar esses problemas, a escola deve  

A) revistar os alunos da forma estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

B) punir, com medidas severas, como a suspensão, os estudantes indisciplinados.  

C) colocar em discussão, nas aulas de todas as disciplinas, os valores, a ética, os direitos e 
os deveres para assegurar a cidadania e a convivência pacífica.  

D) colocar em discussão, nas aulas de todas as disciplinas, a necessidade de se 
criminalizarem os comportamentos escolares de indisciplina.  

 
 

 
 


