
 
SESC 
Concurso Público – 2010 
Tipo 2      Cargo: Professor II – Séries Finais do Ens. Fundamental, Ens. Médio e EJA – Biologia – Nível Superior 

Página 1/10  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Assuntos ligados à Ecologia têm sido discutidos com mais 
intensidade nos últimos anos, em parte devido ao 
agravamento dos problemas ambientais em nosso planeta. 
Com a popularização deste tema, alguns conceitos são 
erroneamente utilizados na mídia para abordar o assunto. 
Entretanto, para o professor de Biologia, é fundamental a 
utilização da terminologia correta, para que os conteúdos 
sejam trabalhados com o máximo de correção conceitual. 
Analise as definições a seguir: 
 
1. Conjunto de indivíduos pertencentes a mais de uma 

espécie que coexistem em um meio e formam conjuntos 
funcionais em interação uns com os outros. 

2. Grupo de espécies que exploram de maneira similar a 
mesma classe de recursos ambientais. 

3. Tipo de interação ecológica na qual uma espécie é 
eliminada por uma outra que secreta uma substância 
tóxica. 

4. Número de espécies em uma região. 
 
As definições dos números 1, 2, 3 e 4 referem-se, 
respectivamente, a: 
 
A) comunidade, guilda, amensalismo, riqueza; 
B) população, comunidade, alelopatia, diversidade; 
C) comunidade, simbiontes, predatismo, biodiversidade; 
D) população, co-específicos, parasitismo, diversidade; 
E) comunidade, co-específicos, amensalismo, guilda. 
 
 
 
 
O conhecimento sobre as Ciências Biológicas pode ser 
utilizado para fins econômicos, com ênfase na conservação 
ambiental. Este é o caso dos Créditos de Carbono, ou 
Redução Certificada de Emissões, que funcionam como 
certificados emitidos para um agente que reduziu sua emissão 
de gases do efeito estufa. Sobre o ciclo do Carbono na 
natureza, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A fonte fundamental de carbono para a composição das 

moléculas orgânicas é o dióxido de carbono (CO2) 
B) A oxidação do carbono durante a respiração libera 

energia e os organismos podem utilizar parte desta 
energia para a síntese de proteínas. 

C) As plantas assimilam uma quantidade menor de carbono 
através da fotossíntese do que oxidam através da 
respiração, e assim precisam de uma fonte externa de 
carbono. 

D) Tanto o dióxido de carbono quanto os íons bicarbonato 
podem entrar nas células das plantas aquáticas. 

E) O dióxido de carbono entra nas células das plantas 
terrestres porque existe uma concentração de CO2 na 
atmosfera maior do que a existente nas células, onde o 
CO2 é continuamente “consumido” na fotossíntese. 

 

 
 
 
 
Os invertebrados formam uma considerável parcela da 
biodiversidade em nosso planeta, representando a grande 
maioria das espécies de seres vivos descritas. Sobre este 
grupo, assinale a alternativa correta: 
 
A) Os invertebrados formam o grupo mais numeroso tanto 

em relação ao número de espécies descritas como 
também ao número de espécies ameaçadas de extinção. 

B) Não existem espécies do Filo Chordata classificadas 
como invertebrados.  

C) O grupo dos invertebrados inclui seres protostômios e 
deuterostômios. 

D) O tamanho reduzido e o ciclo de vida curto são os 
principais fatores responsáveis pela extinção das espécies 
de invertebrados.  

E) Todos os invertebrados se caracterizam pela ausência de 
coluna vertebral e presença de tecidos verdadeiros. 

 
 
 
Até o século XX, a maioria dos biólogos considerava que 
todos os seres vivos seriam categorizados como animal ou 
vegetal. A partir dos anos 1950, percebeu-se que este sistema 
era falho por não incluir seres como bactérias, fungos e 
diversos microrganismos. Por volta dos anos 1970, um 
sistema de cinco reinos foi proposto e aceito por grande parte 
da comunidade científica. Atualmente, um dos reinos, o 
Reino Monera, tem sido considerado uma classificação falha 
e uma corrente atual de Sistemática reconhecida por grande 
parte da comunidade científica propõe modificações no Reino 
Monera. Que modificações são estas? 
 
A) A inclusão das cianofíceas e outros seres acelulares no 

Reino Monera. 
B) A extinção do Reino Monera, o qual seria substituído 

pelos Domínios Bacteria e Archaea. 
C) A inclusão dos vírus no Reino Monera. 
D) A subdivisão do Reino Monera em dois reinos, um dos 

quais teria representantes eucariontes e o outro apenas 
espécies procariontes. 

E) A substituição do Reino Monera pelo Reino Acellulae, 
incluindo algas unicelulares e demais eucariontes sem 
mitocôndria com membrana definida. 
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A explicação para o surgimento da vida em nosso planeta 
sofreu diversas contribuições e até hoje o tema desperta 
enorme polêmica, uma vez que parte das explicações é 
baseada em hipóteses. Apesar disso, há algumas evidências 
aceitas pela comunidade científica sobre os mecanismos 
envolvidos no surgimento e diferenciação da vida em nosso 
planeta. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta: 
 
A) Um ponto central para a aceitação da teoria proposta pelo 

bioquímico russo Alexander Oparin foi a correlação feita 
por este cientista entre a constituição dos genes e os 
aminoácidos que estavam presentes nos mares bilhões de 
anos atrás.  

B) Antes do surgimento das moléculas orgânicas, a 
atmosfera terrestre era rica em sais portadores de 
clorofila, os quais possibilitaram a fixação da energia 
solar no processo de fotossíntese, viabilizando a 
formação de outras moléculas orgânicas. 

C) A partir da reprodução das condições iniciais da 
atmosfera primitiva em laboratório, comprovou-se que o 
surgimento da vida na Terra não poderia ter resultado de 
combinações químicas ao acaso, pois isto não explicaria 
como uma enorme diversidade de moléculas orgânicas 
surgiu em um período de tempo extremamente curto. 

D) Embora os cientistas ainda discordem sobre quem 
“surgiu” primeiro – se a célula ou o gene – há um 
consenso de que a primeira molécula orgânica formada 
nos mares primitivos tenha sido o DNA. 

E) As substâncias presentes nas águas dos mares primitivos 
agregaram-se para formar estruturas maiores, chamadas 
coacervados, os quais tinham capacidade de absorver 
material do meio e transformá-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir que abordam as diferenças 
entre as células vegetais e animais: 
 
1. A célula vegetal está circundada por uma estrutura semi-

rígida denominada parede celular, a qual confere 
proteção e apoio mecânico à célula, que se deforma à 
medida que a célula cresce e se diferencia, sendo esta 
parede ausente nas células animais. 

2. Como resultado da heterotrofia e da necessidade de 
armazenar substâncias não digeridas, os vacúolos das 
células animais são maiores que os vacúolos encontrados 
nas células vegetais.  

3. Mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo 
golgiense e ribossomo são estruturas encontradas tanto 
nas células animais como nas vegetais.  

4. Plasmodemos são encontrados somente em animais 
unicelulares.  

5. Cloroplastos são organelas encontradas apenas nas 
células de espécies do Reino Plantae.  

 
Estão corretas as afirmações:  
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 5, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
Na espécie humana, a dificuldade em perceber certas cores, 
especialmente o verde e o vermelho, é parte de uma disfunção 
chamada de daltonismo. A herança do daltonismo é diferente 
para homens e mulheres, uma vez que este é um exemplo 
típico de herança ligada ao sexo. Sobre sistemas de 
determinação do sexo e herança influenciada pelo sexo, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) No caso das abelhas, os óvulos não fecundados 

desenvolvem-se e originam machos haplóides que 
produzirão gametas por mitose, em vez de meiose. 

B) Em uma mesma espécie, os genes se expressam de 
maneira idêntica entre machos e fêmeas, permitindo o 
equilíbrio dos caracteres em uma população. 

C) O sistema de determinação do sexo XY é encontrado em 
todas as espécies animais, mas não é aplicado a seres 
vivos pertencentes a outros grupos taxonômicos, como 
Monera, Protista, Fungi e Plantae. 

D) Embora fatores ambientais, como a temperatura, possam 
ativar determinados genes, a determinação do sexo entre 
animais é sempre regulada por fatores genéticos. 

E) Ao contrário de caracteres somáticos, na herança ligada 
ao sexo não existem genes associados a caracteres 
dominantes ou recessivos. 
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Observe o cladograma a seguir que estabelece graus de 
parentesco e similaridade entre cinco espécies de seres vivos, 
A, B, C, D e E: 

 
 
A partir da interpretação deste cladograma, analise as 
afirmações a seguir sobre as espécies A, B, C. D e E? 
 
1. Para os caracteres analisados neste cladograma, os táxons 

C e E compartilham mais afinidades do que os táxons A 
e D. 

2. O provável evento que causou a diferenciação do táxon 
A em relação aos demais ocorreu posteriormente ao 
evento que causou a separação do táxon C dos táxons D e 
E, considerando-se uma linha temporal. 

3. A espécie A é a mais basal de todo o grupo, para os 
caracteres analisados. 

4. Caracteres derivados (apomórficos) foram considerados 
na construção deste cladograma. 

5. O cladograma em questão poderia representar graus de 
parentesco tanto entre seres vivos procariontes como 
seres eucariontes. 

 
Estão corretas apenas as afirmações: 
 
A) 1, 2 e 3 
B) 2, 3 e 5 
C) 2, 4 e 5 
D) 1, 2, 4 e 5 
E) 1, 3, 4 e 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Polissacarídeos são macromoléculas constituídas por 
numerosos monossacarídeos e desempenham importantes 
papeis nos sistemas biológicos. Sobre os polissacarídeos 
amido, celulose e glicogênio, assinale a alternativa correta: 
 
A) Apesar de terem unidades estruturais diferentes, as três 

substâncias têm o mesmo grau de solubilidade. 
B) Apesar de terem o mesmo papel nos sistemas biológicos, 

as três substâncias têm diferentes conformações 
espaciais. 

C) Apesar de terem configurações espaciais diferentes, as 
três substâncias são constituídas pelas mesmas unidades 
estruturais, isto é, moléculas de glicose. 

D) Apesar da composição idêntica, isto é, aminoácidos, 
essas três moléculas podem ter diferentes papeis nos 
sistemas biológicos. 

E) Apesar de atuarem essencialmente como reserva 
energética, apenas o glicogênio é encontrado nos seres 
vivos heterótrofos. 

 
 
 
O termo hipercolesterolemia refere-se a níveis aumentados de 
colesterol na corrente sanguínea. Sobre o colesterol, assinale 
a alternativa correta: 
 
A) Trata-se de um lipossacarídeo não sintetizado nos seres 

vivos heterotróficos, sendo sua aquisição resultado da 
ingestão de substâncias animais. 

B) O colesterol é fundamental para os animais, participando, 
por exemplo, da composição das membranas plasmáticas 
e funcionando como “ponto de partida” para a fabricação 
de hormônios. 

C) Quando a colesterol do tipo “HDL” (lipoproteína de alta 
densidade) tem sua concentração reduzida no sangue, os 
vasos sanguíneos tendem a “endurecer”, caracterizando 
uma síndrome conhecida como arterosclerose. 

D) Trata-se do único lipídeo cujas taxas não são reduzidas a 
partir da prática de exercícios físicos regulares, o que 
aumenta sua importância médica. 

E) O pâncreas é um órgão chave na regulação da quantidade 
de colesterol no sangue humano, ativando enzimas que 
degradam o excesso de colesterol em moléculas de 
glicogênio rapidamente eliminadas. 
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Em sua aula de Biologia, a Professora Maria Silva usou 
vários exemplos de imunização, e como exercício final, listou 
uma série de exemplos da própria comunidade, descritos a 
seguir: 
 
1. O aluno Pedro contraiu catapora alguns anos atrás e por 

isso ficou tranquilo quando houve um surto desta doença 
em seu bairro no mês passado. 

2. A mãe da aluna Sandra teve um bebê há seis meses e 
amamenta-o a fim de passar anticorpos à criança. 

3. Os alunos do ensino fundamental foram vacinados contra 
a gripe causada pelo vírus H1N1. 

4. Na área rural onde fica localizada a escola, o aluno Paulo 
foi picado por uma jararaca e recebeu o soro antiofídico. 

 
Identifique os tipos de imunização descritos nas situações 
acima: 
 
A) 1 = imunidade humoral; 2 = imunização ativa natural; 3 

= imunização passiva artificial; 4 = imunidade celular. 
B) 1 = imunização passiva natural; 2 = imunidade inata; 3 = 

imunização passiva artificial; 4 = imunização ativa 
artificial. 

C) 1 = imunização ativa natural, 2 = imunização passiva 
natural; 3 = imunização ativa artificial; 4 = imunização 
passiva artificial. 

D) 1 = suscetibilidade ausente natural; 2 = imunização inata; 
3 = imunização passiva artificial; 4 = imunização 
extracelular temporária. 

E) 1 = imunização ativa natural; 2 = imunidade permanente; 
3 = imunização passiva natural; 4 = imunização passiva 
natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Excreção é a eliminação de produtos residuais do 
metabolismo corporal. Trata-se de um processo fundamental 
na manutenção do equilíbrio interno dos animais. Analise as 
afirmações a seguir sobre a excreção em animais vertebrados 
e invertebrados, e classifique-as em Verdadeira (V) ou Falsa 
(F): 
 
(    ) A amônia é uma substância insolúvel, porém muito 

tóxica, que precisa ser eliminada rapidamente ou 
convertida em outra forma menos tóxica. 

(    ) Animais que não possuem órgãos excretores definidos 
são mais frequentemente encontrados em ambientes 
aquáticos. 

(    ) Uma das formas encontradas nos animais terrestres para 
evitar a perda de água na diluição de suas excretas 
nitrogenadas é a conversão destas excretas em 
substâncias mais simples e menos tóxicas. 

(    ) Nos mamíferos, a formação do bolo fecal e a 
consequente reabsorção dos sais minerais é a função 
mais importante da porção distal do sistema excretor. 

 
A sequência correta de cima para baixo é 
 
A) V, V, V, F 
B) V, V, F, F 
C) F, V, F, F 
D) F, V, V, V 
E) V, F, F. F 
 
 
 
 
No ensino de Bioética o professor pode favorecer situações 
de aprendizagem que estimulam uma postura ética e 
conservacionista dos seres vivos, destacando o papel da 
escola na formação de cidadãos críticos e conscientes. Sobre 
Bioética no ensino básico, é correto afirmar: 
 
A) A manipulação de animais vivos pelos alunos em sala de 

aula é proibida no ensino básico. 
B) A disciplina específica de Bioética tornou-se obrigatória 

em todas as escolas públicas nacionais a partir da 
implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

C) No ensino de Biologia das escolas nacionais, públicas ou 
privadas, é proibido o ensino de conteúdo religioso, a fim 
de garantir uma abordagem bioética dos conteúdos 
biológicos. 

D) O ensino de conteúdos de Bioética no nível básico deve 
ser iniciado a partir do segundo ciclo do ensino 
fundamental.  

E) O tema Bioética deve ser considerado tema transversal a 
partir do ensino médio.  

 
 
 
 

QUESTÃO 11 QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Em junho de 2000, um consórcio formado por cientistas de 
diversas nacionalidades anunciou a conclusão da fase inicial 
do Projeto Genoma Humano, o qual determinou a sequência 
de, aproximadamente, 3 bilhões de nucleotídeos do genoma 
humano. Qual das contribuições descritas a seguir não pode 
ser considerada como um desdobramento prático do 
conhecimento do genoma humano? 
 
A) a produção de drogas específicas para o tratamento de 

doenças genéticas; 
B) a terapia gênica; 
C) o diagnóstico precoce de doenças com predisposição 

genética; 
D) a remoção de cromossomos causadores de anomalias em 

seres humanos; 
E) a elaboração de uma identidade “genética” que 

funcionaria como um registro único para cada indivíduo. 
 
 
 
 
Qual das alternativas apresenta uma diferenciação correta 
entre mutação e recombinação gênica ? 
 
A) A mutação é um fenômeno imprevisível, que ocorre em 

taxas distintas de acordo com a espécie, e a variabilidade 
introduzida nos seres mutantes é limitada temporal ou 
espacialmente. Por sua vez, a recombinação gênica 
ocorre em taxas previsíveis em grau semelhante para 
todas as espécies eucarióticas, e a variabilidade gerada é 
transmitida a todos os membros da população. 

B) A mutação é exclusiva dos seres eucariontes, e 
caracteriza-se por uma rápida alteração na organização 
dos genes no DNA, a qual é hereditária. A recombinação 
gênica, a qual ocorre em todas as espécies, ocorre de 
modo mais lento, caracteriza-se pela reorganização dos 
códons, e não é herdada à progênie. 

C) A mutação pode ser tanto benéfica como prejudicial ao 
ser vivo, mas sempre beneficia a espécie como um todo. 
A recombinação gênica é sempre benéfica ao indivíduo, 
à espécie e à população como um todo. 

D) A mutação faz surgir genes novos que não existiam 
anteriormente; é uma fonte de variabilidade e pode 
ocorrer tanto na reprodução sexuada quanto na 
assexuada. A recombinação gênica, por sua vez, não faz 
aparecer genes novos, mas sim novas combinações de 
genes que existiam previamente, portanto novos 
genótipos; também é uma fonte de variabilidade, mas 
ocorre apenas na reprodução sexuada. 

E) A mutação pode ser induzida em laboratório (por 
exemplo, sob ação de radiação) e tem efeito limitado a 
uma pequena parcela da população. A recombinação 
gênica somente ocorre naturalmente e sua vantagem 
adaptativa é repassada a praticamente todos os indivíduos 
de uma população. 

 

 
 
 
 
 
Há alguns anos, o mundo ficou intrigado com uma 
enfermidade conhecida popularmente como “doença da vaca 
louca”, que fez com que os ingleses sacrificassem grande 
parte de seu rebanho bovino. O governo britânico baniu em 
1988, por causa disso, o uso de rações derivadas de animais. 
Há uma preocupação na Europa de que o consumo humano 
de gado com a doença possa, de alguma forma, contaminar 
seres humanos. Inicialmente diagnosticada como uma doença 
virótica, o agente etiológico da encefalopatia espongiforme 
bovina foi identificado como sendo um príon. Sobre vírus e 
príons, analise as afirmações a seguir: 
 
1. A influenza causada pelo vírus H1N1, também conhecida 

como “gripe suína” é uma enfermidade que afeta 
exclusivamente seres humanos, apesar da idéia 
disseminada de que afetaria porcos e outros vertebrados. 

2. As medidas adotadas pela população leiga para se 
proteger contra a influenza H1N1, como o uso de 
máscaras, são condenadas pelos órgãos de saúde, uma 
vez que o contato não envolve transmissão de partículas 
virais por meio do espirro ou gotículas de saliva. 

3. A principal diferença entre os príons e os vírus é o modo 
de inserção do ácido nucléico da célula hospedeira: 
enquanto o DNA dos príons necessita de um agente 
externo para penetrar na célula, os vírus têm mecanismos 
próprios (enzimas, por exemplo) para romper a barreira 
celular. 

4. Todas as enfermidades conhecidas comprovadamente 
causadas por príons afetam a estrutura do sistema 
nervoso e são incuráveis. 

 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões): 
 
A) 4. 
B) 1 e 2. 
C) 1 e 3. 
D) 1, 2 e 3. 
E) 2, 3 e 4. 
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A diversidade biológica em nosso planeta não se encontra sob 
as mesmas condições de conservação e ameaça nos diferentes 
continentes. Segundo pesquisadores da área da Biologia da 
Conservação, há áreas consideradas prioritárias para a 
conservação, chamadas de “hotspots” de diversidade 
biológica. Até o momento, 34 destas áreas foram catalogadas 
em diversos continentes. Qual das características abaixo é 
considerada indispensável para categorizar uma região como 
uma área crítica para conservação de biodiversidade? 
 
A) Para que uma área seja considerada como ponto crítico 

de biodiversidade, é fundamental que seja localizada em 
um país subdesenvolvido, sem condições de proteger a 
área em questão. 

B) Os pontos críticos de biodiversidade devem conter baixa 
concentração (riqueza) de espécies, mesmo em uma área 
de grande extensão, conferindo baixas densidades 
populacionais. 

C) Para se categorizar uma região como ponto crítico de 
biodiversidade, é necessário haver um elevado nível de 
endemismo. 

D) Os pontos críticos de biodiversidade devem estar 
localizados em regiões com elevada precipitação 
pluviométrica, a qual está associada a uma elevada 
riqueza. 

E) Para que uma área seja considerada ponto crítico de 
conservação de diversidade biológica, é fundamental que 
esteja localizada em um bioma terrestre inserido em uma 
plataforma continental, uma vez que os processos de 
extinção em ilhas ocorrem com velocidades menores.  

 
 
 
 
Espécies vegetais apresentam uma grande diversidade de 
características estruturais e mecanismos complexos de 
crescimento, reprodução e maturação. Sobre fisiologia 
vegetal, assinale a alternativa correta: 
 
A) As giberelinas, citocianinas e o ácido abscísico estão 

diretamente envolvidos na floração. 
B) As giberelinas atuam na quebra da dormência de 

sementes, ativando a produção de enzimas que permitem 
a utilização de substâncias de reserva, como o amido.  

C) As auxinas, também conhecidas como hormônios de 
crescimento, inibem a maturação dos frutos e estimulam 
a abscisão de folhas. 

D) O etileno é uma cromoproteína encontrada em todos os 
tecidos vegetais que atua como regulador de processos 
fisiológicos da planta, principalmente a maturação dos 
frutos.  

E) O tropismo nos vegetais é um crescimento não orientado 
mediado por auxinas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Os tecidos vegetais originam-se dos meristemas, por 
crescimento e diferenciação. Sobre os tecidos vegetais, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) Estômatos, hidatódios e lenticelas são exemplos de 

estruturas tegumentares. 
B) Néctar, resinas, alcaloides, gomas e lacas são produzidos 

pelos tecidos secretores. 
C) Parênquimas de reserva podem armazenar água. 
D) Colênquimas representam os tecidos condutores de seiva 

bruta, e os esclerênquimas atuam na condução de seiva 
elaborada. 

E) O súber é um tecido morto, que funciona como 
impermeabilizante e isolante térmico. 

 
 
 
 
O uso de células tronco é alvo de intenso debate entre 
cientistas e religiosos. Por que as restrições éticas são maiores 
quando se discutem procedimentos envolvendo células tronco 
embrionárias, quando comparadas às células tronco adultas? 
 
A) Porque para produzir células tronco embrionárias puras é 

necessário selecionar os progenitores por afinidade, 
levantando questões éticas sobre a reprodução humana e 
a seleção de parceiros com base no genótipo. 

B) Porque diversos grupos sociais e religiosos consideram 
os embriões como sendo uma vida em formação, ou seja, 
para essas pessoas a manipulação e o descarte de 
embriões de seres humanos constituiriam um assassinato. 

C) Porque o domínio da tecnologia envolvendo as pesquisas 
com células tronco embrionárias está concentrado em 
poucos países ricos do Hemisfério Norte, deixando os 
países subdesenvolvidos totalmente dependentes de 
transferência de tecnologia externa. 

D) Porque há o risco de padronização do material genético 
com raças caucasianas, uma vez que o patrimônio 
genético de populações indígenas, africanas, sul-
americanas e asiáticas não é contemplado nas pesquisas 
envolvendo células tronco embrionárias. 

E) Porque até hoje não foi comprovada a capacidade de uma 
célula tronco embrionária se transformar em outros tipos 
de células encontrados em indivíduos adultos, o que não 
justificaria o investimento em pesquisa sobre este 
processo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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A partir das idéias de Paulo Freire, apresentadas acima, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. Toda intervenção pedagógica é política. A questão que se coloca é decidir para que; a favor de que, de quem; contra que e 

contra quem se educa. Numa proposta de fomação emancipadora, sobretudo das camadas subalternizadas da sociedade, o 
desmiopizar está intrinsecamente relacionado ao agir transformador.    

2. O objetivo da educação libertadora, principalmente quando na escola, é ensinar os conteúdos. As questões das relações sociais, 
culturais e políticas não podem desviar o foco de sua intencionalidade maior. Por isso mesmo, num mundo globalizado, a EJA 
não poderá deixar de cumprir o seu principal papel e legitimar sua neutralidade.      

3. Conhecer é um processo dialógico e potencializador que pressupõe curiosidade, (re)criação e o vir-a-ser, sobretudo dos sujeitos 
populares - jovens, adultos(as) e idosos(as) na perspectiva do ser mais humanizador (individual e coletivamente). 

 
Assinale: 
 
A) se somente a afirmativa 2 estiver correta. 
B) se somente a afirmativa 3 estiver correta. 
C) se somente as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. 
D) se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. 
E) se as afirmativas 1, 2 e 3 estiverem corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

“Assim como o ciclo gnosiológico do conhecimento não termina na etapa 
de aquisição do conhecimento existente, pois que se prolonga até a fase da 
criação do novo conhecimento, a conscientização não pode parar na etapa 
do desvelamento da realidade. A sua autenticidade se dá quando a prática 
do desvelamento da realidade constitui uma unidade dinâmica e dialética 
com a prática da transformação”. (FREIRE, Paulo. Ação cultural para a 
liberdade. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, p.145). 

 
“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não se pode 

temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, 
sob pena de ser uma farsa”. (FREIRE, Paulo. Educação como prática da 
liberdade. 22 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 104).  
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(Extraído Site: http://shinliu.com/calvineharoldo - Consulta em  27/01/2002) 

 
 

No texto acima, Calvin, com seu jeito próprio de ser, parece suscitar importantes reflexões sobre o processo de educação escolar.  
 
Numa concepção de educação emancipatória, a avaliação pedagógica é um importante elemento no processo de ensino e 
aprendizagem de pessoas jovens, adultas e idosas. Nessa linha de entendimento, a função da avaliação da aprendizagem na EJA não 
deve ser de:  
 
A) diagnóstico da situação de ensino e de aprendizagem, tendo em vista o avanço e o crescimento do ser humano. 
B) auxiliar cada educando no seu processo de competência e crescimento  para a autonomia.  
C) instrumento disciplinador das condutas cognitivas e sociais no contexto escolar. 
D) cunho qualitativo, concebendo-se a educação como mecanismo de transformação social. 
E) auxiliar o(a) professor(a), bem como a equipe técnica pedagógica, a rever  suas práticas no sentido da melhoria da qualidade de 

ensino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 
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Considerando a perspectiva pedagógica expressa no trecho abaixo, responda as questões de nº 23 e nº 24. 
 

 
“Como direito, a EJA é inquestionável e, por isso, tem de estar disponível para todos, em cumprimento ao dever do Estado, 
como modalidade no âmbito da educação básica preceituada na legislação nacional, bem como na perspectiva da educação ao 
longo da vida. EJA, como direito, pressupõe em sua práxis que o trabalho realizado garanta acesso, elaboração e reconstrução 
de saberes que contribuam para a humanização e emancipação do ser humano. A EJA é também espaço de tensionamento e 
aprendizagem em diferentes ambientes de vivências que contribuem para a formação de jovens e adultos como sujeitos da 
história. Nesses espaços, a EJA volta-se para um conjunto amplo e heterogêneo de jovens e adultos oriundos de diferentes 
frações da classe trabalhadora. Por isso, é compreendido na diversidade e multiplicidade de situações relativas às questões 
étnico-racial, de gênero, geracionais; de aspectos culturais e regionais e geográficos; de orientação sexual; de privação da 
liberdade; e de condições mentais, físicas e psíquicas — entendida, portanto, nas diferentes formas de produção da existência, 
sob os aspectos econômico e cultural. Toda essa diversidade institui distintas formas de ser brasileiro, que precisam incidir no 
planejamento e na execução de diferentes propostas e encaminhamentos na EJA”. 
 
(MEC/SECAD. Documento Base Nacional Preparatório à VI CONFINTEA, Brasília, set/2008, p.13). 
 

 
 
 
 
O currículo é produto e ao mesmo tempo determinante das relações de poder e identidades sociais (Silva,1992). Nesse sentido, o 
currículo na EJA deverá: 
 
1. traduzir a multiculturalidade como princípio basilar, ou seja, o diálogo entre sujeitos e culturas diferentes (e nunca desiguais) em 

busca da convivência democrática e sustentabilidade planetária. 
2. se contrapor à idéia de uma educação transplantada, homogenizante e restritiva no que se refere ao seu caráter multidimensional. 
3. trazer para o centro do processo educativo a dimensão humana: o sujeito histórico com suas realidades, lutas, tensões, formas de 

produção de existência econômica e cultural; bem como com seus saberes e desejos. 
4. favorecer o conhecimento, a compreensão e o agir pedagógico, observando as necessidades reais dos(as) trabalhadores(as) 

jovens, adultos(as) e idosos(as) na suas singularidades históricas. 
 
Assinale: 
 
A) se somente a afirmativa 1 estiver correta. 
B) se somente a afirmativa 3 estiver correta. 
C) se somente as afirmativas 1, 3 e 4 estiverem corretas. 
D) se somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas. 
E) se as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estiverem corretas. 
 
 
  
 
O Planejamento Educacional é sempre dimensionado por uma concepção teórica do mundo e da educação e tem um papel 
fundamental no alcance ou não dos objetivos a que a EJA se propõe. 
 
No trecho acima, lê-se: “EJA, como direito, pressupõe em sua práxis que o trabalho realizado garanta acesso, elaboração e 
reconstrução de saberes que contribuam para a humanização e emancipação do ser humano”.  
 
Nessa compreensão, assinale o princípio que se contrapõe à perspectiva pedagógica de Planejamento Educacional:  

 
A) a intercomunicação (entre sujeitos, culturas, saberes, geração, etc). 
B) a valorização dos aprendizados “frutos da experiência e da ação inteligente de sujeitos no mundo”. 
C) a descontextualização de situações cotidianas. 
D) a dialética entre pessoal/coletivo. 
E) a coerência entre saber/saber fazer/fazer. 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Suponhamos que um(a) professor(a) proponha a seus alunos(as) jovens, adultos(as) e idosos(as) a tarefa de ler o seguinte texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Folha de São Paulo, 16/04/2005 Apud KOCH, Ingedore Villaça & ELIAS, Vanda Maria. Ler e 
 compreender: os sentidos do texto. 3 ed. São Paulo: Contexto, 2009, p. 69). 

 
Essa atividade representa uma ação no desenvolvimento de um Projeto de Trabalho Interdisciplinar (Pedagogia de Projetos 
Interdisciplinares). Ao optar por tal concepção pedagógica, o(a) profissional da EJA  deve desconsiderar a idéia de que: 
 
A) na pedagogia de projetos interdisciplinares (ou transdisciplinares) os temas estudados integram interesses tanto de professor(es) 

como de alunos e são resultantes de questionamentos (locais e globais) sobre a realidade. 
B) o tema é intrinsecamente “indisciplinado” porque no seu estudo é possível estabelecer conexões e relações que vão além dos 

limites de uma determinada disciplina.  
C) o saber perguntar é próprio de uma atitude interdisciplinar: o conhecimento avança ou retrocede movido pelo tipo de 

questionamento que o alimenta. A pergunta, quando significativa, instiga a curiosidade, a pesquisa e a aprendizagem. 
D) na prática pedagógica, apesar da possibilidade de relações e conexões interdisciplinares (transdisciplinares), é indispensável 

observar a hierarquia ou grau de importância tradicionalmente estabelecido entre as disciplinas das diversas áreas do 
conhecimento. 

E) o material pedagógico considerado rico é aquele que amplia as possibilidades do ato de estudar (individual e coletivamente), 
enquanto um processo contínuo de conhecimento, compreensão e intervenção (transformação) da realidade.  

 

QUESTÃO 25 


