
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática Geral 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 



 

 

 

PARTE I – PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 
 

As questões de 01 a 05 referem-se ao texto seguinte: 
 

The Apple and The Moon 
 One man – Isaac Newton (1642 - 1727) – presented the 
world with three fundamental discoveries: the method of 
calculus, which is the basis for much of modern 
mathematics; the spectral composition of light along with 
the fundamentals of optics; and the law of universal 
gravitation and the basic laws of mechanics. Newton was 
then twenty-three years old. 

The story about Newton and the apple is not a legend. 
Newton frequently described it himself. He saw an apple 
fall from a tree to the ground at a time when the moon was 
in the evening sky. He asked himself if the moon was 
attracted by the same force the apple was – the rest is 
history. But there is one part of the story that “is not true”. 
When it fell, the apple did not hit Newton on the head. That 
is a legend. 

(Adapted from: ASIMOV, Isaac. Book of Facts. 
New York: Grosset & Dunlap, 1979.) 

 

01 - Newton made important contributions in all these fields 
of science, except… 

A) medicine 
B) optics 
C) mechanics 
D) mathematics 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 

02 - The scientist was in the garden when he saw an apple… 
A) fall on his head 
B) fall from the moon 
C) hit the evening sky 
D) fall on his hand 
E) hit the ground 

 

03 - Newton… talked about the observations he made when 
he saw that falling apple. 

A) often 
B) never 
C) always 
D) once  
E) twice a week 

 

04 - The scientist discovered that the same force that made 
the apple fall down (and not up) was also attracting… 

A) the sky 
B) the laws 
C) the moon 
D) a legend 
E) the stars 

 

05 - When Newton saw that apple fall from the tree, he was 
inspired to formulate his theory of… 

A) the method of calculus 
B) gravitation 
C) the spectral composition of light 
D) the basic laws of mechanics 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

As questões de 06 a 08 referem-se ao texto seguinte: 
 

I have a Dream 
I have a dream that my four little children will one day 

live in a nation where they will not be judged by the color 
of their skin, but by the content of their character.  

Martin Luther King, Jr., August 28, 1963. 
 

Over fifty years ago at the march on Washington, Martin 
Luther King Jr. gave a speech that mobilized the nation 
against racism. Fifty years on, do you think Dr. King’s 
speech is still a dream or has his dream come true? We are 
going to read a text about that speech, written by Maya 
Angelou, an African-American author and poet. Which tone 
do you think the text has – optimistic or pessimistic? Make 
some predictions about it and check them as you read.  

 

THERE IS STILL HOPE 
by Maya Angelou 

 

It was 50 years ago when the Rev. King had that dream 
and dared to say so, that little black children in Florida and 
in Mississippi and in Georgia and in South Carolina would 
stand with little white children and hold hands, that they 
themselves would dream the dream. What a dream. Can you 
imagine if we did not have this undergirded hate and racism, 
prejudices, and sexism and ageism? If we were not crippled 
by these idiocies, can you imagine what our country would 
be like? 

This is not to say we have not had progress—in fact, 
tremendous progress. After the lives and deaths of Martin 
Luther King Jr. and Malcolm X and the Kennedys and 
Fannie Lou Hamer—young people may say. You mean it is 
no better? But it is better. 

There is still hope. If there were not hope, there would 
be no reason to get up in the morning. There is hope. 
Sometimes you need to be jarred into finding it, jarred into 
sharing it. I remember a statement of the Rev. King’s that 
you ought to believe in something in life, believe in 
something so fervently that you will stand up with it until 
the end of your days. I think we all have to believe that the 
day will come that we do not have to be saddled; we will 
not be crippled with all this idiocy. I hope for that. I am still 
working for it. I am still writing for that. I speak of that. I 
sing about that. I pray about that. 

*Rev. = Reverend, Christian minister 
(ANGELOU, Maya. Time Magazine. Aougust 26-

September 2, 2013. Anniversary Issue. p.99.) 
 

06 - Das afirmações seguintes: 
I. The “I have a dream speech” was given by Martin Luther 
King Jr. over half a century ago. 
II. Martin Luther King Jr. mobilized his country for racism. 
III. Rev. King had no children. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Está correto apenas o item I. 
D) Estão corretos apenas os itens II e III. 
E) Todos estão incorretos. 



 

 

 

07 - Das afirmações seguintes: 
I. In King’s imagined nation, there was equal justice for 
none. 
II. Maya Angelou is an American singer. 
III. Maya Angelou believes hate and racism no longer exist 
in the United States. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas o item III está correto. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 

08 - Das afirmações seguintes: 
I. Maya Angelou sees a good reason to get up in the 
morning. 
II. Maya Angelou thinks the United States could be a much 
better place in which to live. 
III. Maya Angelou is still hopeful that dream will come true 
one day. 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Todos os itens estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
A questão 09 refere-se a figura seguinte: 

 
09 - Choose the idea expressed by the modal verb in the 
picture: 

A) deduction  
B) possibility 
C) permission 
D) capacity 
E) advice 

 
Choose the correct alternative to complete the senteces. 
 

10 - The Indian ______ a stick and ______ an immense ring 
around both circles: “This is where the white man and the 
red man know nothing”.  

A) takes – draws 
B) taking – drawing 
C) takes – drew 
D) taken – drew 
E) took – drew 

 

11 - ______ bags are these? “I’m not sure, but I guess 
they’re John’s” 

A) what 
B) who 
C) whose 
D) which 
E) where 

 

12 - ______ melodies tend to repeat every 20-30 seconds, 
which helps to explain why they are so special.  

A) Mozart’s 
B) Mozart 
C) Mozarts’ 
D) Mozarts’s 
E) Mozart of 

 

13 - Bananas are ______ than apples and ______ too. 
A) more healthful; more cheap 
B) more healthful; cheaper 
C) healthfuler; cheaper 
D) healthfuler; more cheap 
E) more healthful; the cheapest 

 

14 - The rich countries cannot isolate ______ from the poor 
ones. 

A) itself 
B) himself 
C) themselves 
D) ourselves 
E) herself 

 

15 - These are not _____ glasses. Are they ______, John? 
A) my; yours 
B) my; your 
C) mine; yours 
D) mine; your 
E) their; your 

 

16 - The original name of the Brazilian Manatee came from 
an Indian name, ______? 

A) didn’t it 
B) isn’t it 
C) doesn’t it 
D) did it 
E) is it 

 
A questão 17 refere-se ao texto seguinte: 
 

Storms target Northeast and Northwest  
M. Ressler, Lead Meteorologist, The Weather Channel 
Mar. 27, 2012 11:08 am ET 
 

Northeast 
As a storm slides eastward along the Canadian border 
midweek, showers will dampen Western.New york,a shot 
of Wintry mix and snow will change to rain from northeast 
New york to New Hampshire and snow will develop over 
much of Maine.(...) 

Available at: 
<http://www.weather.com/newscenter/nationalforecast/ind

ex.html.>. Accessed on: March 27, 2012. 
 



 

 

 

17 - O texto registra previsões metereológicas para a cidade de 
Nova York em março de 2012. Assim, tomamos conhecimento 
que, em 27 de março de 2012, 

A) haveria muita chuva ao longo do Canadá no meio da 
semana. 

B) a chuva estava se encaminhando para a fronteira do 
Canadá. 

C) a neve atingiu alvos do nordeste ao sudeste de dois 
países; 

D) estava nevando em Nova York e choveria em seguida. 
E) a tempestade de neve cobriria todo o estado de Nova 

York. 
 

18 - Observe a figura e escolha a alternativa com sequência 
correta para completar o texto: 

 

 
 
 
 
 

A) feet – knees – hips – thighs 
B) hips – feet – thighs – knees 
C) feet – hips – knees – thighs  
D) hips – thighs – feet – knees 
E) feet – thighs - knees – hips  

 
A questão 19 refere-se a manchete seguinte: 
 

Titanic Belfast, the world’s largest Titanic 
visitor attraction, has finally opened in Belfast 
on the site where the ship was designed, built 
and launched.  

Available at: <http://insideireland.ie/>.  
Accessed on: April 2, 2012. 

 
19 - O Titanic sempre foi motivo de interesse popular. Podemos 
inferir pela manchete que, em Belfast, foi… 

A) criada uma página na Web para visitantes do Titanic. 
B) iniciada um viagem semelhante à do Titanic. 
C) lançada uma réplica do Titanic para novas viagens. 
D) produzido um filme sobre o naufrágio do Titanic. 
E) aberto um museu no local da construção do Titanic. 

20 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta: 

A) I have any news for you. 
B) There is no reason to worry about Dan. 
C) Bring some recyclable material next class. 
D) We seldom eat any fattening food. 
E) He has received many gifts, but his wife has received 

none.  
 

As questões de 21 a 23 referem-se ao texto seguinte: 
Bullying is a big problem 

Every day thousands of teens wake up afraid to go to school. 
Bullying is a problem that affects millions of students of all races 
and classes. Bullying has everyone worried, not just the kids on its 
receiving end. Yet because parents, teachers, and other adults don't 
always see it, they may not understand how extreme bullying can 
get. 

Bullying is when a person is picked on over and over again by 
an individual or group with more power, either in terms of physical 
strength or social standing. 
 Two of the main reasons people are bullied are because of 
appearance and social status. Bullies pick on the people they think 
don't fit in, maybe because of how they look, how they act (for 
example, kids who are shy and withdrawn), their race or religion, 
or because the bullies think their target may be gay or lesbian. 
 Some bullies attack their targets physically, which can mean 
anything from shoving or tripping to punching or hitting, or even 
sexual assault. Others use psychological control or verbal insults 
to put themselves in charge. For example, people in popular 
groups or cliques often bully people they categorize as different by 
excluding them or gossiping about them (psychological bullying). 
They may also taunt or tease their targets (verbal bullying). 

Verbal bullying can also involve sending cruel instant or e-
mail messages or even posting insults about a person on a website 
– practices that are known as cyberbullying.  

[…] 
Studies show that people who are abused by their peers are at 

risk for mental health problems, such as low self-esteem, stress, 
depression, or anxiety. They may also think about suicide more. 

[…] 
Extracted from 

<http://kidshealth.org/teens/school_jobs/bullying/bullies.html>. 
Acessed on January 15, 2010. 

 

21 - You can infer from the text that: 
A) Parents and teachers are responsible for the problem of 

bullying because they pretend not to see it. 
B) Everybody is worried about bullying because they 

understand how serious it is, but nobody has done 
anything to prevent it and that’s why bullies get stronger 
and stronger each day.  

C) If a person who likes to dress in weird clothes is gay or 
lesbian, they will be bullied twice as much. 

D) Because adults such as parents and teachers ignore 
bullying and the consequence of this behavior, the 
problem of bullying has not been solved yet. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
 

Stand with your ______ shoulder-width apart. Lower your 
body as far as you can by pushing your ______ back and 
bending your ______ until your ______ are parallel to the 
floor. Pause, and slowly stand back up.  
 



 

 

 

22 - Das afirmações seguintes: 
I. Bullies feel more powerful than those they pick on. 
II. Some bullies can verbally abuse their victims by 
defaming them via the internet. 
III. The way some people look may be considered unusual 
by bullies and bring about the bullies’ inconvenient 
behavior.  

A) Todas estão corretas. 
B) Estão corretas apenas I e II. 
C) Estão corretas apenas I e III. 
D) Estão corretas apenas II e III. 
E) Está correta apenas I. 

 
23 - Check the alternative with the words that correctly 
replace the underlined words below. 

“Bullying is when a person is picked on over and over 
again by an individual or group with more power, either in 
terms of physical strength or social standing.” 

A) punished; above; honor; status 
B) provoked; frequently; health; dismount 
C) instigated; seldom; indisposition; hold up 
D) criticized; repeatedly; force; status 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
24 - Identifique a forma correta da frase seguinte no 
discurso indireto: 
“I am a militant pacifist”, Einstein said to the reporter. 

A) Einstein told the reporter that I am a militant 
pacifist. 

B) Einstein told the reporter that he is a militant 
pacifist.  

C) Einstein told the reporter that he was a militant 
pacifist.  

D) Einstein tell the reporter that he were a militant 
pacifist. 

E) Einstein said the reporter that they were militant 
pacifist.  

 
A questão 25 refere-se ao texto seguinte: 
 
Making a web page is easier than most people think. If you 
can use Microsoft Word and format text, then you will 
quickly learn Frontpage, which is another Microsoft 
program with a very similar interface. There are just a few 
extra functions to learn, such as making a link. 
From: <esl.fis.edu/learners/read/topic1.htm>. Access: May 

2, 2014 
 
25 - Segundo o texto: 

A) fazer uma página da internet é tarefa exclusiva de 
profissionais. 

B) a construção de links é uma das funções dos 
programas da Microsoft mais simples de aprender.  

C) a construção de uma página da internet é mais 
complicada do que muitos imaginam. 

D) a construção de uma página da internet não é tão 
difícil quanto se pensa. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 

A questão 26 refere-se ao texto seguinte: 
 
Stem cell therapy still isn’t widely available for people, but 
it can already be used to help sick pets. Stem cells taken 
from adult fat and bone marrow are being injected to treat 
many diseases in dogs and cats, ranging from arthritis to 
inflammatory bowel disease. The results are promising and 
could help to gather evidence to support more human 
treatment in the future. 

From: HOW IT WORKS – The Magazine That Feeds 
Minds. Issue 47, p. 10. 

 
26 - A ideia principal do texto é que a terapia com células-
tronco: 

A) promete trazer grandes resultados no futuro. 
B) está sendo utilizada para tratar certas doenças de 

animais domésticos. 
C) já está sendo utilizada abertamente e com grande 

sucesso em seres humanos. 
D) foi considerada um fracasso. 
E) não tem sido vista de maneira positiva pela maioria 

dos médicos. 
 
27 - A frase “They are making cars now” está corretamente 
na voz passiva em: 

A) cars are being made now 
B) cars are been made now 
C) cars is being made now 
D) cars are being make now 
E) cars are been making now 

 
28 - A forma correta para se completar a frase condicional 
“If it rains tomorrow...” é: 

A) We would stay at home. 
B) We are staying at home. 
C) We would be at home. 
D) We will stay at home. 
E) We were at home.  

 
  



 

 

 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 

29 - A escola pública democrática cumpre a sua função social e 
política quando assegura: 

A) as verdades acumuladas pela comunidade e a impressão de 
imagens propiciadas pela observação sensorial do estudante 

B) um Ensino Fundamental  (EF) adequado às demandas da 
economia globalizada 

C) o ordenamento jurídico que visa a melhoria da educação e a 
manutenção da sociedade  

D) os caminhos consensuais que visam fortalecer o contexto 
neoliberal do século XXI 

E) a difusão dos conhecimentos sistematizados a todos, como 
uma das condições para o efetivo exercício da cidadania 

 

30 - O ensino planejado e executado na perspectiva democrática 
caracteriza-se pelo desenvolvimento e transformação progressiva 
das capacidades intelectuais dos alunos em direção: 

A) ao domínio dos conhecimentos e habilidades que podem 
ser aplicados no cotidiano 

B) a manutenção da sociedade e a permanência do saber 
espontâneo do aluno 

C) à manutenção dos saberes prévios do aluno, enquanto 
objetivo conscientemente definido 

D) à apropriação do senso comum contemporâneo 
E) à avaliação diagnóstica que visa agrupar os alunos em 

turmas fracas ou  de excelência 
 

31 - A tarefa principal do professor é garantir a unidade didática 
entre ensino e aprendizagem o que requer: 

A) que o professor passe a matéria, o aluno a receba e a 
reproduza mecanicamente, a fim de ter sua promoção 
automática 

B) que o estudante desenvolva as soluções para os problemas, 
pela via da memorização das regras e das leituras realizadas 
em casa, atendendo as diversas exigências do professor 

C) uma aprendizagem tradicional que atenda as atividades 
exigidas pelo mercado de trabalho, assim como pelas 
seleções existentes na rede privada 

D) planejamento, direção e acompanhamento deste processo, 
tendo em vista estimular e suscitar a atividade própria dos 
alunos para a aprendizagem 

E) o exercício do raciocínio lógico, única forma de garantir  a 
inserção do estudante no mercado de trabalho 

 

32 - A condução do processo de ensino requer uma compreensão 
clara e segura de como os estudantes aprendem, quais as condições 
externas e internas que os influenciam. Os resultados da 
aprendizagem se manifestam: 

A) na assimilação da matéria, expressa por meio de respostas 
coerentes com o Manual do Professor 

B) por meio da manutenção de seus conceitos espontâneos, 
objeto de avaliação que garante uma turma disciplinada 

C) em modificações nas condutas, nas posturas expressas 
nas suas relações com o ambiente físico e social 

D) apenas por meio de provas, pois as investigações devem 
ser desenvolvidas ao final da Educação Básica 

E) por meio de perguntas orais, com base nos conteúdos 
transmitidos no bimestre em curso 

33 - A escola pública que queremos é caracterizada por ensinar 
bem a todos, enquanto uma instituição educacional que requer 
profissionalismo. Sob esse ponto de vista o professor deve 
participar efetivamente do Projeto Político Pedagógico- PPP, 
alicerçando a sua prática: 

A) na execução racional de suas atividades, cumprindo 
apenas as atribuições postas no referido Projeto 

B) no plano de trabalho da equipe  gestora, executando-o 
de forma padronizada, pois ele fica consciente que está 
coerente com o currículo do EF 

C) apenas as diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura 
e no documento padrão que necessita ser executado 
para a regulamentação escolar 

D) nos registros elaborados pela equipe não-docente, a fim 
de assegurar os professores em suas funções específicas 

E) pelo aprendizado do jogo democrático, materializado 
por meio da efetivação de canais de participação e no 
estabelecimento de órgãos colegiados 

 
34 - O professor Mauro organiza a sala de aula de modo que os 
estudantes tenham acesso aos materiais de uso frequente, aos 
livros infanto juvenis, jogos pedagógicos, cantinho de Ciências, 
a fim de favorecer as descobertas e preservação do bem coletivo. 
Quando o espaço didático é tratado dessa maneira passa a ser 
objeto de: 

A) disciplinamento restrito à escola, o que somente 
ocorrerá por meio de investimentos assistemáticos e 
impostos pelos gestores 

B) disciplinamento, pois as carteiras em círculo devem 
dificultar as conversas paralelas, assegurando aos bons 
alunos a evolução na aprendizagem 

C) informação veiculada aos alunos aplicados, pois trazem 
um aprendizado moral e favorece a meritocracia 

D) aprendizagem e respeito, o que somente ocorrerá por 
meio de investimentos sistemáticos ao longo da 
escolaridade 

E) a aprendizagem propedêutica, destinada aos alunos 
interessados que irão evoluindo em detrimento dos que 
ficam pelo caminho 

 
35 - O professor Lucas participa do planejamento coletivo e da 
elaboração de projetos didáticos pedagógicos. Assim considera 
criticamente os limites e as possibilidades do contexto de 
trabalho, os princípios norteadores da ação, os objetivos, etapas 
e caminhos a seguir, de acordo com o PPP escolar, 
acompanhando sistematicamente o processo de ensino e 
aprendizagem, bem como os seus resultados. Nesse sentido os 
pressupostos definidos em qualquer projeto de trabalho escolar 
devem considerar: 

A) as condições de trabalho, indispensáveis, sem as quais 
os objetivos não serão atingidos 

B) antes de tudo os procedimentos que favorecem a 
consecução do projeto  

C) os princípios norteadores que fundamentam o processo 
de trabalho 

D) o conhecimento propedêutico, indispensável à 
consecução das atividades 

E) os equívocos necessários ao sucesso do projeto 



 

 

 

36 - A professora Maria das Graças participa efetivamente do 
planejamento coletivo na escola e considera que todos os 
estudantes devem ser acompanhados pelas equipes docentes, 
gestoras, pedagógicas, objetivando atender as demandas dos 
alunos e da educação escolar. Esta atitude da professora faz parte 
de uma postura democrática que reconhece o planejamento 
como: 

A) uma tomada de decisão inflexível por ter como foco 
apenas a evolução da aprendizagem dos alunos 

B) uma estratégia para justificar as dificuldades discentes, 
esquecer as limitações dos mesmos que só serão 
superadas por um processo formativo linear e episódico 

C) uma forma de tomar a realidade como ponto de 
chegada, evitando trabalhar os pré-requisitos para o 
aluno avançar, pois isto é uma tarefa do professor da 
série anterior 

D) uma oportunidade de reflexão e avaliação da prática 
cotidiana tendo como foco a evolução da aprendizagem 
de todos 

E) uma forma rígida, referendada por um plano que serve 
para ser arquivado e apresentado sempre que necessário 

 
37 - O professor Alexandre sugeriu no planejamento bimestral 
algumas situações de aprendizagem que possibilitam tanto o 
conhecimento de hábitos e costumes socioculturais quanto a 
articulação com os conhecimentos que os estudantes já possuem. 
Os conhecimentos prévios dos estudantes devem ser 
considerados:  

A) um reforço ao senso comum, o qual deve ser objeto 
recorrente nas avaliações 

B) como ponto de partida para a formação de conceitos 
científicos 

C) como conhecimento exclusivo das classes populares 
D) o meio para a elevação do desempenho de todos e do 

IDEB da escola 
E) uma necessidade para fortalecer as atividades escolares 

assistencialistas  
 
38 - De acordo com os PCN, um dos saberes profissionais, 
necessários à educação crítica é administrar a progressão das 
aprendizagens, o que requer: 

A) a competência do educador no sentido de realizar 
balanços periódicos dos níveis de aprendizagem e tomar 
decisões para a progressão de todos 

B) uma avaliação mediadora que visa organizar as turmas, 
de forma homogênea, conforme os níveis de 
compreensão dos estudantes 

C) o estabelecimento de laços de afetividade que 
asseguram a promoção automática e a certificação para 
o ingresso do aluno no mercado de trabalho 

D) o envolvimento dos alunos nas atividades 
assistencialistas de modo a oferecer-lhes uma educação 
compensatória 

E) a oferta exclusiva da educação propedêutica, a fim de 
garantir a apropriação dos saberes das classes 
privilegiadas para a ascensão social dos alunos  

 
 

39 - O professor, ao dirigir e estimular o processo de ensino 
em função das aprendizagens dos alunos, utiliza 
intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições 
externas e procedimentos, a que chamamos, na Didática: 

A) métodos de ensino 
B) conteúdos de ensino 
C) recursos de ensino 
D) avaliação de aprendizagem 
E) técnicas de ensino 

 
40 - As exigências práticas da sala de aula requerem 
algumas indicações que orientam: 

A) a oferta de uma educação propedêutica, capaz de 
levar os alunos à ascensão social 

B) a forma de levar todos os alunos ao mercado de 
trabalho 

C) a hierarquização dos poderes institucionalizados, 
em detrimento das classes desfavorecidas 

D) a tutela das classes dominantes que detêm o 
conhecimento científico 

E) a atividade consciente dos professores no rumo dos 
objetivos gerais e específicos do ensino 

 
 
 
 
 
 


