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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 20  Didática Geral; 21 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 d o 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 di reitos 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 oralidade.  

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 imparcialidade 

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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Didát ica  Ge ra l            11  a  20  
 

 

11. Apesar dos debates entre os especialistas da Didática acerca do seu objeto, do seu conteúdo 
e do seu status epistemológico, há alguns consensos, segundo o professor J.C. Libâneo, que 
garantem o balizamento dessa disciplina. Em relação a esses consensos, considere as 
seguintes afirmações de duas especialistas em Didática.  

 

I 
A Didática é um ramo da ciência pedagógica voltado, intencionalmente, para a 
formação do estudante, com finalidades educativas. 

II 
A Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, 
especificamente os nexos e as relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender.  

III 
A Didática é uma disciplina teórica que encara a prática de ensino como um processo 
neutro. 

IV 
A Didática tem como foco o estudo dos processos que explicam as aprendizagens 
dos estudantes em contexto escolar.  

 

Das afirmações, aquelas que representam posições consensuais sobre Didática são  

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II.  
 
 
12. Toda Didática pressupõe uma concepção de sociedade, de escola, de educação e de ser 

humano. Em razão disso, a história da educação tem possibilitado relacionar a Didática a 
diferentes Tendências Pedagógicas. No quadro a seguir, há a caracterização de uma dessas 
Tendências. 

 

Visa ao aperfeiçoamento da ordem social vigente. O interesse da escola é produzir 
indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Os métodos de ensino estão 
pautados em procedimentos que assegurem a transmissão e a recepção de 
informações. O professor é o elo entre a verdade científica e o estudante.  

As características apresentadas no quadro correspondem à Tendência Pedagógica 

A) Liberal Renovada Progressivista.  

B) Liberal Renovada não Diretiva.  

C) Liberal Conservadora. 

D) Liberal Tecnicista. 
 
 
13. A organização didática para o ensino de um conteúdo, tomando como fundamento a Teoria 

da Aprendizagem Significativa de D. Ausubel, necessita considerar que  

A) a aprendizagem significativa é uma via eficiente para mudar as ideias prévias d os 
estudantes (mudança conceitual).  

B) o modelo de Ausubel dá ênfase à formação de habilidades cognitivas , o que não se 
adequa ao uso de aulas expositivas. 

C) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve levar os estudantes a se 
motivarem e a ter a disposição de relacionar a informação nova com suas estruturas 
cognitivas. 

D) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve promover a reestruturação 
cognitiva pela via da acomodação de informação, usando conflitos cognitivos.  
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14. Os conteúdos do currículo escolar podem ser organizados segundo diferentes perspectivas, 
como a disciplinar, a transdisciplinar, a interdisciplinar, a multidisciplinar e a metadisciplinar. 
No quadro a seguir, apresentam-se características de uma dessas perspectivas. 

 

Disciplinas utilizadas para o estudo de um tema específico, sem que sejam 
reveladas as relações entre elas. Especialistas autônomos e independentes são 
chamados a contribuir para a solução de um problema.  

Essa caracterização corresponde à perspectiva  

A) Multidisciplinar.    C) Metadisciplinar. 

B) Interdisciplinar.    D) Transdisciplinar. 

 
15. Em uma reunião pedagógica com professores iniciantes , foram discutidas as quatro ideias 

explicitadas no quadro a seguir, como parte de uma reflexão crítica sobre os métodos de 
ensino. 

 

Ideia I 
Os métodos de ensino são determinados pela relação objetivo – conteúdo e 
referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos de ensino.  

Ideia II 
Os métodos de ensino implicam uma sucessão planejada e sistematizada de 
ações, tanto do professor quanto dos estudantes.  

Ideia III Os métodos de ensino não requerem a utilização de meios ou recursos de ensino.  

Ideia IV 
Os métodos de trabalho em grupo têm por finalidade principal obter a 
competitividade dos alunos na realização de suas tarefas.  

 

Dentre essas ideias, as que se mostram coerentes com as perspectivas atuais da didática são  

A) II e IV.    C) I e II. 

B) I e III.   D) III e IV. 
 

 
16. O planejamento de ensino é uma das atividades profissionais mais relevantes dos 

professores. Planejar é um ato por meio do qual o professor estabelece uma série de 
decisões baseadas em diferentes conhecimentos profissionais. Dessa forma, no 
planejamento de ensino,  

A) o plano de aula tradicional está fundamentado no conceito de zona de desenvolvimento 
próximo como condição indispensável para se assimilar os novos conteúdos.  

B) os conteúdos conceituais são planejados com independência dos conteúdos 
procedimentais e dos ati tudinais. 

C) os planos de aula são elaborados como documentos fechados e complexos que não 
devem ser modificados de um ano para outro. 

D) os objetivos determinam a estrutura e o desenvolvimento do planejamento das atividades 
de ensino. 

 
17. Atualmente, a escola precisa desenvolver estratégias didáticas, considerando que os seus 

alunos nasceram e cresceram na sociedade da informação. Em relação a esses estudantes e 
ao uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), leia as afi rmações a 
seguir.   

 

I 
O uso das novas TICs, na sala de aula, limitam o papel educativo do professor na 

escola. 

II 
Os hipertextos e as possibilidades de múltiplas tarefas realizadas simultaneamente 

podem ser utilizados em sala de aula.  

III As novas TICs facilitam a interação social em espaços diversos de aprendizagem.  

IV 
A disponibilidade de recursos, como as lousas digitais, determinam os objetivos e os 

conteúdos das aulas. 
 

Das afirmações, estão corretas 

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

B) I e IV.   D) II e III. 
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18. Para Perrenoud, cabe ao professor saber organizar e dirigir situações de aprendizagem 
construtivistas, o que corresponde a uma das atividades didáticas  desse profissional. As 
ideias a seguir dizem respeito a competências do professor para organizar e desenvolver 
suas atividades didáticas. 

 

Ideia I 
Considerar as concepções e as representações prévias dos estudantes, que 

podem facilitar ou obstaculizar as novas aprendizagens.  

Ideia II Combater e rechaçar os erros durante a aprendizagem. 

Ideia III 
Envolver os estudantes em atividades de pesquisas e em projetos de 

conhecimentos. 

Ideia IV Priorizar o desenvolvimento de exercícios de fixação baseados no condutismo.  
 

Considerando as orientações didáticas atuais, estão corretas as ideias 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
19. Ao planejar suas aulas, uma professora decide organizar os conteúdos de um determinado 

tema e avaliá-los de forma processual. Nesse sentido, estabelece quatro decisões 
explicitadas a seguir. 

 

Decisão I 
Avaliar e outorgar pontuação a todas as atividades realizadas pelos 

estudantes durante a aprendizagem como questão de destaque.  

Decisão II 
Com os resultados das aprendizagens, durante o processo, fornecer as 

ajudas necessárias aos estudantes.  

Decisão III 

Anotar falas significativas, o desempenho e as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, em fichas de acompanhamento, para ter um perfil da 

aprendizagem da turma. 

Decisão IV 
Limitar a avaliação à apreciação sobre a aprendizagem conceitual dos 

estudantes. 
 

Das decisões explicitadas, as que se mostram coerentes com as propostas de avaliação 
processual são 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 
20. Leia o trecho reproduzido a seguir.  
 

Escolher livros é escolher recursos de opção ao processo de ensino -aprendizagem, é 
escolher conhecimento e valores (porque em todo conhecimento existem valores  e 
intenções) que substanciam esse processo. É este o conceito que fundamenta a 
orientação supervisora das decisões dos professores sobre os livros a serem adotados.  

Range! . M. Supervisão: do Sonho à ação - uma prática em transformação. In Naura Syria Carrapeto Ferreira 
(org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade em formação  4ª edição:  São Paulo: Cortez 
Editora. 2003, p, 69 - 96. f 

 

Para decidir qual livro didático adotar, o professor deve 

A) escolher um livro que valorize o pensamento convergente, uma vez que isso facilita  a 
aprendizagem criativa. 

B) escolher um livro melhor ilustrado, uma vez que isso é o que determina a compreensão 
dos estudantes. 

C) considerar os pré-requisitos dos componentes curriculares anteriores. 

D) considerar o Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 35 
 

 
21. Com o objetivo de promover a formação do cidadão, nas primeiras sérias do Ensino 

Fundamental, as escolas, em seus documentos formais, devem considerar que 

A)  a infância caracteriza-se por brincadeiras e pela imaginação, mas as crianças , quando 
estão na escola, devem ser restritas ao pensamento racional.  

B)  a infância e o ser criança são caracterizados pela multiplicidade de formas de acordo com 
os contextos sociais, culturais e históricos de cada tempo e lugar.  

C)  os alunos da faixa etária das primeiras séries do Ensino Fundamental são crianças e , por 
isso, tem a infância assegurada no contexto escolar.  

D) os termos criança e infância  são sinônimos e, por isso, todas as crianças têm sua infância 
garantida no âmbito familiar e social.  

 
22. Em uma turma de alunos do segundo ano do Ensino Fundamental , algumas crianças já 

sabem ler enquanto outras ainda não sabem. Por outro lado, as que não sabem ler 
conseguem efetuar as quatro operações matemáticas básicas: somar, subtrair, dividir e 
multiplicar. Há ainda crianças que não leem e não efetuam as operações matemáticas 
básicas e outras que leem e efetuam as operações matemáticas básicas. Considerando as 
teorias sociointeracionistas e cognitivistas sobre os processos de aprendizagem e de 
desenvolvimento humano, a explicação para a situação apresentada é:  

A) cada criança tem um ritmo próprio de aprender e de se desenvolver. Assim, a 
heterogeneidade, nesses aspectos, é natural e deve fornecer indicativos para o professor 
organizar suas intervenções visando a aprendizagem e o desenvolvimento de cada uma 
delas. 

B) todas as crianças passam, ao mesmo tempo, por determinados processos de 
aprendizagem e de desenvolvimento. Por essa razão, não se justifica a heterogeneidade 
desses processos nas crianças, o que, em geral, é resultado de problemas no trabalho 
realizado pelo professor. 

C) todas as crianças que apresentam heterogeneidade nos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento devem ser submetidas a situações e exercícios que promovam o seu 
nivelamento com as demais crianças e a correção dos erros cometidos por elas.  

D) uma criança é semelhante a outra em seus processos de aprendizagem e de 
desenvolvimento. Por isso, o professor deve desenvolver os conteúdos com aulas 
expositivas para que os alunos estudem mais e fiquem nivelados.  

 
23. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 

4, de 13 de julho de 2010), definem os objetivos da formação básica das crianças no Ensino 
Fundamental. Sobre esses objetivos considere as afirmativas a seguir:  

 

I 
o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo é um dos objetivos do Ensino Fundamental.  

II 
o foco deve ser na alfabetização, ao longo dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental. 

III 
o foco deve ser na compreensão do ambiente natural e social, ao longo dos  três  
primeiros anos do Ensino Fundamental.  

IV 
o desenvolvimento de atitudes que permitam que as crianças sejam bem sucedidas em 
uma sociedade contemporânea regida pela concorrência é um dos principais objetivos 
do Ensino Fundamental. 

Em relação aos objetivos da formação básica da criança no Ensino Fundamental, estão 
corretas as afirmativas: 

A) II e IV   C) I e III 

B) I e II   D) III e IV 
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24. O currículo da Educação Básica abrange o conjunto de valores e práticas que proporcionam a 
produção e a socialização de significados no espaço social e  que contribuem intensamente 
para a construção de identidades socioculturais dos educandos. Sobre o Currículo da 
Educação Básica, conforme legislação vigente, considere as seguintes afirmativas:  

 

I 
o currículo deve assegurar que os conhecimentos produzidos pela humanidade sejam 
selecionados de modo a favorecer o acesso prioritário à cultura erudita e institucional.  

II 
o currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e 
deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e da ordem democrática. 

III 

na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo 
como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas 
pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os 
conhecimentos historicamente acumulados. 

IV 

na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo 
como experiências científicas que se desdobram em torno do conhecimento 
historicamente acumulado pela sociedade culta, permeadas pelo que de  melhor já se 
produziu em termos de arte sacra.  

Em relação ao Currículo da Educação Básica, estão corretas as afirmativas:  

A) I e III 

B) I e IV 

C) II e IV 

D) II e III  

 
25. Após o processo democrático de eleição de diretor para uma escola municipal de Ensino 

Fundamental, a equipe gestora eleita decidiu revisar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
Escola. Sobre a revisão e elaboração do PPP, considere as seguintes afirmativas:  

 

I 
o PPP é um documento no qual se registram regras determinadas pelo direto r para 
garantir a ordem, o respeito e a boa convivência.  

II 
o PPP deve contemplar o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo 
educativo, contextualizados no espaço e no tempo.  

III 
o PPP é um documento que apresenta as mesmas características, estrutura e conteúdo 
do Regimento Interno da Escola. 

IV 
o PPP deve envolver todos os segmentos da comunidade escolar: professores, pais, 
funcionários, equipe gestora e crianças.  

Em relação ao PPP, estão corretas as afirmativas:  

A) II e IV  

B) II e III 

C) I e III 

D) I e IV 

 
26. A população brasileira, em 2015, ganha mais um instrumento importante na defesa dos 

direitos das pessoas com algum grau de deficiência, marcando o início de um novo olhar 
sobre esses 45 milhões de brasileiros. Esse instrumento é a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 
também chamada de 

A) Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência . 

B) Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

C) Estatuto de Defesa das pessoas com Deficiência. 

D)  Política Nacional de Acessibilidade e Inclusão. 
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27. A Educação Brasileira ganha nova regulamentação a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), nº 9.394/1996. Essa Lei dispõe, na Seção III, artigo 32, sobre o 
objetivo do Ensino Fundamental na formação básica do cidadão. Para a concretização deste 
objetivo, a escola deve oportunizar ações educativas que 

A) favoreçam o domínio dos conhecimentos relativos à compreensão da ciência e da 
tecnologia voltados ao mundo do trabalho.  

B) desenvolvam a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.  

C) permitam a capacitação dos alunos no mundo do trabalho, conhecendo o sistema político, 
a tecnologia, as artes e os valores que  fundamentam a sociedade. 

D) suscitem o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos na estrutura de conhecimento de cada geração. 

 
28. Os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental organizaram um projeto de trabalho 

no qual as crianças puderam conhecer a vida e obra do artista Henri Matisse bem como 
experimentaram a criação de obras próprias a partir da apreciação e citação de obras, da 
linguagem do desenho, da pintura, do recorte e da colagem. Nesse projeto, as professoras 
desenvolveram o processo de ensino e aprendizagem tomando como referências os eixos 
norteadores da Arte, previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais  e identificados como: 

A) fruição, reflexão e socialização 

B) produção, contextualização e análise. 

C) produção, fruição e reflexão.  

D) contextualização, socialização e análise. 
 
 
29. As práticas pedagógicas nos anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar um novo 

lugar para as crianças, para seus corpos, com enfoque no conhecimento sensível, 
valorizando as ações corporais. Assim, as crianças encontram , nas aulas de Educação 
Física, possibilidades de ampliar o conhecimento sobre o corpo.  

Esse conhecimento refere-se 

A) à noção de corpo-todo, construída a partir da percepção de si, da superfície corporal, 
distanciando-se do outro no cotidiano das práticas corporais.  

B) à noção do eu em relação ao outro, convivendo com os iguais e colocando -se como 
principal sujeito a ser conhecido.  

C) à noção de corpo-próprio, construída a partir da percepção de si, da superfície corporal, 
diferenciando-se do outro, a partir do convívio com as diferenças.  

D) à noção de si mesmo, da superfície corporal, aproximando-se do outro, a partir do convívio 
com as diferenças. 

 
30. O ensino de Ciências possibilita que as crianças desenvolvam competências que lhes 

permitem compreender o mundo e atuar como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza 
científica e tecnológica.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, os 
conteúdos de Ciências Naturais estão organizados em quatro blocos temáticos:  

A) Seres Vivos e Meio Ambiente; Saúde; Energia e Tecnologia; e Terra e Universo . 

B) Ser Humano e Saúde; Meio Ambiente; Materiais e transformação; e Univers o. 

C) Ambiente; Seres vivos e tecnologia; Recursos Tecnológicos; e Sistema Solar.  

D) Vida e Ambiente; Ser Humano e Saúde; Tecnologia e Sociedade; e Terra e Universo.  
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31. A leitura é uma atividade que possibilita o acesso a realidades diversas levando -se em conta 
os fenômenos de fruição estética, de imaginação e de lirismo, assim como os múltiplos 
sentidos que o leitor pode produzir enquanto lê. A professora do terceiro ano do Ensino 
Fundamental planejou uma atividade na qual as crianças precisariam ler um  texto e, em 
seguida, responder alguns questionamentos a partir dele. Nesta atividade, as crianças 
utilizarão estratégias de 

A) antecipação, comparação, dedução, verificação e/ou decodificação . 

B) ponderação, separação, indução e decodificação.  

C) refluência, seleção, inferência e verificação.  

D) antecipação, seleção, inferência, verificação e/ou decodificação.  
 
32. O ensino da Geografia no Ensino Fundamental aborda questões referentes às relações que a 

sociedade estabelece com a natureza e com o espaço geográfico. Uma turma de 2º ano 
desenvolveu um projeto de trabalho a respeito dos modos de viver e trabalhar nas 
comunidades litorâneas. O estudo aborda as seguintes questões: como as comunidades 
litorâneas se formaram; quais são as relações dos Caiçaras com o mar e quais são as 
atividades desenvolvidas por essas comunidades.  

Dessa forma, para operar com o conhecimento geográfico , a criança utiliza os procedimentos 
de 

A) exposição, análise, representação e experimentação.  

B) observação, descrição, representação e construção de explicações.  

C) observação, descrição, registro e memorização.  

D) experimentação, proporção, análise e construção de explicações.  
 
33. Durante o bimestre, uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental estudou sobre os “Pontos 

Turísticos de Natal”. Os alunos aprenderam sobre a constituição do patrimônio histórico-
cultural da cidade do Natal/RN, conhecendo aspectos importantes sobre esses lugares e o 
que eles representam para a história e a cultura do povo natalense. O desenvolvimento deste 
trabalho centrou-se no componente curricular História e trabalhou os conceitos de 

A) mudança e permanência. 

B) transformação e instituição. 

C) permanência e síntese. 

D) mudança e progresso. 

 
34. Os procedimentos de cálculo consistem no desenvolvimento de estratégias de compreensão 

por meio de análises e comparações na resolução de situações-problema. O cálculo é 
considerado uma atividade básica na formação do indivíduo. A esse respeito , considere as 
afirmativas: 

 

I 
o cálculo possibilita o exercício de capacidades mentais como memória, dedução, 
análise, síntese e generalização.  

II 
o cálculo favorece o desenvolvimento da criatividade, da capacidade para tomar 
decisões e de atitudes de segurança para resolver problemas numéricos cotidianos. 

III 
o cálculo determina a seleção e organização de conteúdos matemáticos, levando em 
conta sua relevância social.  

IV 
o cálculo permite a descoberta de princípios matemáticos como a equivalência, a 
decomposição, a igualdade e a desigualdade.  

A respeito das atividades com cálculo nos anos iniciais, estão corretas as afirmativas  

A) II, III e IV. 

B) I, II e IV. 

C) I, II e III. 

D) I, III e IV. 
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35. A inserção da criança de seis anos de idade no Ensino Fundamental aponta  para a 

necessidade de se compreender as especificidades dessa faixa etária no momento de 
organização do trabalho pedagógico. De acordo com as Diretrizes Curr iculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental (2013), o trabalho pedagógico com crianças de seis anos de 
idade, na escola, deve 

A) propor uma prática pedagógica a partir de atividades dirigidas; propor aulas que exi jam a 
permanência das crianças em cadeiras e carteiras, mas que sejam também prazerosas e 
desafiadoras e experimentar as diversas linguagens artísticas.  

B) adotar formas de trabalho que proporcionem aos alunos oportunidade de raciocinar, 
manusear e explorar as características e propriedades dos materiais, ao mesmo tempo 
em que passam a sistematizar mais os conhecimentos escolares.  

C) propor uma prática pedagógica a partir da ludicidade, tornando as aulas menos repetitivas, 
mais prazerosas e desafiadoras; proporcionar maior mobilidade às crianças na sala de 
aula e explorar as diversas linguagens artísticas.  

D) adotar formas de trabalho que incluam a ludicidade; proporcionar aos alunos oportunidade 
de racionar e organizar o conhecimento a partir de experiências e sistematizar mais os 
conhecimentos escolares. 

 
 


