
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* 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 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * 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 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I 



 

PARTE I – PROF. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 
 
01 - A alfabetização como a apropriação do sistema de 
escrita, pressupõe a compreensão do princípio alfabético, 
indispensável ao domínio da leitura e da escrita. Nesta 
perspectiva o letramento, por sua vez, é definido como: 

A) a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência do aluno saber ler 
quando sabe soletrar 

B) o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 
escrever, bem como o resultado da ação de usar essas 
habilidades em práticas sociais 

C) a apropriação das letras do alfabeto, de modo a 
inserir-se num mundo letrado 

D) o processo de conhecimento do sistema de escrita 
alfabético 

E) a automatização das correspondências somgrafia, 
sem necessitar estabelecer as relações existentes 
entre grafemas e fonemas 

 
02 - A alfabetização, em uma perspectiva de letramento, 
implica: 

A) o espontaneísmo pedagógico no ensino, haja vista 
que deve sempre partir de fatos ocasionais, conforme 
o momento histórico das diferentes esferas sociais e 
de acordo com as necessidades emergentes  

B) um ato mecânico de aprendizagem, haja vista que os 
projetos educativos orientados pelos PCN, 
favorecem a maior participação dos alunos nas 
escolas públicas 

C) contemplar os  episódios existentes no contexto 
escolar, que desafiam o professor a buscar uma 
reciclagem, com base em seu cotidiano  

D) considerar o modismo pedagógico e as dinâmicas de 
grupo, como a única forma de manter os alunos das 
classes populares na escola pública 

E) o domínio do sistema alfabético de escrita, o começo 
do aprendizado da norma ortográfica, o domínio 
progressivo da escrita e a leitura de textos de 
diferentes gêneros, bem como a compreensão das 
funções que a escrita cumpre na sociedade 

 
03 - De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) um dos objetivos da reescrita de um texto é aperfeiçoá-
lo. No que diz respeito à ortografia é refletir sobre: 

A) as propriedades das normas ortográficas recentes e 
discutir com os alunos os acertos ou erros que 
produzem/descobrem 

B) a correção ortográfica, exclusivamente com o 
objetivo de prestigiar a língua pátria culta 

C) a decodificação de letras e sílabas simples, de forma 
mecânica, assim como o treino de determinado 
padrão silábico que visa promover o aluno para séries 
subsequentes 

D) a apropriação da língua, constituída por componentes 
materiais  (fonemas e letras) que necessitam ser 
ensinados de forma gradativa e repetitiva 

E) a necessária classificação dos alunos, conforme a 
escrita correta, a fim de agrupá-los em turmas de 
excelência e turmas mais fracas com os alunos que 
não sabem escrever 

 

04 - A professora Edilza planeja situações de aprendizagem 
tendo como base o conhecimento e a aplicação da ortografia, por 
meio da apresentação e da repetição verbal de regras e da 
correção de ditados, todos baseados em fórmulas. Segundo os 
PCN ainda que tenha um forte apelo à memória, o ensino da 
ortografia deve ser organizado de modo a favorecer: 

A) a escrita correta, único meio para o estudante escrever 
de acordo com a norma culta 

B) a correção que o docente faz tendo como parâmetro as 
fórmulas e a repetição escrita das palavras erradas, pelos 
estudantes, várias vezes 

C) a tomada de consciência de que existem palavras cuja 
ortografia não é definida por regras e exigem, portanto, 
a consulta a fontes autorizadas  

D) um processo passivo do aluno e a distinção do que é 
certo e do que é errado 

E) a aprendizagem reprodutivista e a descoberta que só há 
uma forma correta de escrita e regras que devem ser 
generalizadas 

 
05 - O aprendiz precisa avançar rumo a uma alfabetização em 
sentido lato, a qual supõe não somente a aprendizagem do 
sistema de escrita, mas também os conhecimentos sobre as 
práticas, usos e funções da leitura e da escrita, o que implica: 

A) que a alfabetização em sentido lato se relaciona apenas 
ao processo de codificação, não envolvendo as 
vivências culturais mais amplas 

B) um trabalho na visão tecnicista da educação onde o 
aluno é o protagonista de seu processo de alfabetização 

C) uma abordagem behaviorista que requer o estímulo do 
professor  e a prontidão enquanto processo de 
alfabetização 

D) uma visão de alfabetização como um meio de manter a 
sociedade brasileira com os valores vigentes 

E) o trabalho com todas as áreas curriculares e em todo o 
processo do Ciclo de Alfabetização 

 
06 - Os projetos permitem uma interseção entre conteúdos de 
diferentes eixos de trabalho. Há projetos que visam o trabalho 
específico com a linguagem, seja oral ou escrita. Estes devem 
levar em conta: 

A) que estes não necessitam de planejamento 
B) ser desnecessário o registro escrito como recurso de 

documentação 
C) que exigem regras de jogos, um catálogo de coleções ou 

um fascículo informativo  
D) as características e funções próprias do gênero 
E) uma entrevista simulada ou apenas uma comunicação 

oral 
 
07 - Os projetos de linguagem oral podem propor, por exemplo, a 
gravação em fita cassete de histórias contadas pelas famílias para 
fazer uma coleção para a sala, ou como parlendas. Parlendas são: 

A) brinquedos antigos que estimulam o pensamento 
concreto e favorecem as atividades práticas 

B) escritas em forma de cordel, literatura popular no 
Nordeste que devem ser lidas no dia do folclore 

C) textos, versos e rimas com ritmo e sonoridade que 
favorecem as atividades com leituras e escritas 

D) charadas com palavras em que a resposta está escondida 
na própria pergunta 

E) cartas enigmáticas formadas por figuras que necessitam 
ser decifradas 



 

08 - A professora Ivonete costuma planejar e organizar saraus 
literários nos quais as crianças escolhem textos (histórias, 
poesias, parlendas) para contar ou recitar no dia do encontro. De 
acordo com os documentos do Ministério de Educação (MEC), 
a professora está: 

A) oferecendo ricas possibilidades de trabalho com a 
linguagem oral 

B) apenas “brincando de ensinar”, no que se refere à 
linguagem escrita 

C) desenvolvendo projetos que fazem a ruptura com o 
planejamento  

D) apenas fazendo a revisão (com ajuda) da memorização 
mecânica 

E) utilizando um recurso de ensino obsoleto 
 
09 - Conforme os documentos do MEC que circulam nas redes 
sociais a alfabetização em Matemática deve ser conceituada 
como: 

A) o processo de organização dos saberes prévios ao 
ingresso no Ciclo de Alfabetização, de forma a levar a 
criança a construir um corpo de conhecimentos  
matemáticos articulados, que potencializam sua atuação 
na vida 

B) uma forma de potencializar a disciplina na sala de aula, 
levando os estudantes a entusiasmar-se com a 
Matemática, embora os pais afirmem ser uma disciplina 
muito difícil 

C) um meio de resolver os problemas, narrar as suas 
dificuldades e conseguir empregar conceitos 
matemáticos, como uma forma de ascender socialmente 
e ser promovido após passar de uma série para outra 

D) uma disciplina que nasceu com um movimento 
educacional inscrito numa política de modernização e 
constitui-se como uma via de acesso privilegiada para o 
pensamento científico e tecnológico 

E) um meio para propor um ensino fundamentado em 
grandes estruturas que organizam o senso comum 
contemporâneo, enfatizando a teoria dos conjuntos e  
estruturando a mente infantil 

 
10 - Para desempenhar seu papel de mediador entre o 
conhecimento matemático e o aluno, o professor precisa ter um 
sólido conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área e 
uma concepção de Matemática como: 

A) um saber matemático neutro, passível de ser 
ensinado/aprendido por todos na escola convencional 

B) ciência que não trata de verdades infalíveis e imutáveis, 
mas como ciência dinâmica, sempre aberta à 
incorporação de novos conhecimentos 

C) um saber teórico difícil de ser comunicado diretamente 
aos alunos disciplinados, imagine em uma turma 
desinteressada 

D) uma forma de ver nos objetos de ensino cópias fiéis dos 
objetos da ciência e essa transposição implica conhecer 
os obstáculos envolvidos no processo de construção de 
conceitos 

E) um processo de transformação do saber científico em 
saber escolar que passa apenas por mudanças de 
natureza epistemológica 

 
 
 
 

11 - Os educadores matemáticos contemporâneos apontam a 
resolução de problemas como ponto de partida para a atividade 
matemática. Essa opção traz implícita a convicção de que: 

A) os problemas devem ser utilizados apenas como forma 
de aplicação de conhecimentos adquiridos 
anteriormente pelos alunos, a fim de verificar a 
memorização dos conceitos 

B) a prática mais frequente deve consistir em ensinar um 
procedimento ou técnica e depois apresentar um 
problema para avaliar se os alunos são capazes de 
empregar o que lhes foi ensinado 

C) resolver um problema significa fazer cálculos com os 
números do enunciado, onde o professor deve excluir 
qualquer material de consultagistro  

D) o saber matemático deve ser apresentado ao aluno como 
um interminável discurso simbólico, abstrato e 
incompreensível a fim de manter a disciplina escolar 

E) o conhecimento matemático ganha significado quando 
os alunos encontram situações desafiadoras para 
resolver e trabalham para desenvolver em estratégias de 
resolução 

 
12 - Os recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas 
diferentes atividades da população. O uso desses recursos traz 
significativas contribuições para se repensar o processo de 
ensino e aprendizagem de Matemática à medida que: 

A) enaltece a importância do cálculo mecânico e da 
manipulação simbólica, uma vez que esses cálculos 
favorecem o pensamento e a memória 

B) os cálculos podem ser realizados de modo mais rápido 
e motiva o aluno a não precisar fazer cálculos 

C) permite que os alunos construam uma visão mais 
completa da verdadeira natureza da atividade 
matemática e desenvolvam atitudes positivas diante de 
seu estudo 

D) permite que os alunos não desejem usar a linguagem 
gráfica, mas apenas as novas formas de representação, 
permitindo novas estratégias de abordagem de 
variados problemas 

E) considera o aluno como um sujeito a-histórico e ativo 
 
13 - Os jogos constituem-se como uma forma interessante de 
ensinar e aprender, pois permitem que estes sejam apresentados 
de modo atrativo, favorecem a criatividade na elaboração de 
estratégias de resolução e estimula a busca de soluções. Dentre 
outros benefícios os jogos devem propiciar: 

A) a construção de uma atitude negativa perante os erros, 
uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e 
podem ser corrigidas pelo professor 

B) situações desafiadoras que deixam marcas negativas 
para garantir que os alunos interessados evoluam em 
suas aprendizagens 

C) a elaboração do critério de certo ou errado 
exclusivamente pelo gestor educacional e nunca pelo 
grupo 

D) um crescente desinteresse dos alunos pelas atividades 
lúdicas, pois prejudicam a realização de projetos e 
atividades de investigação 

E) a simulação de situações-problema que exigem 
soluções vivas e imediatas, o que estimula o 
planejamento das ações 

 



 

14 - Em relação aos números naturais, os alunos têm 
oportunidade de ampliar ideias e procedimentos relativos a 
contagem, comparação, ordenação, estimativa e operações 
que os envolvem. Pela análise das regras de funcionamento 
do sistema de numeração decimal, os alunos podem: 

A) ter prejuízos no domínio das situações-problema 
cujas soluções se encontram no campo dos números 
racionais 

B) não abstraírem a noção de número racional, pela 
compreensão de alguns de seus significados 
(quociente, parte-todo, razão) e de suas 
representações, fracionária e decimal 

C) desenvolver uma compreensão equivocada do 
sistema de numeração decimal, além de um 
pensamento reduzido para construção do seu 
cálculo mental 

D) interpretar e construir qualquer escrita numérica, 
inclusive a dos números racionais na forma decimal 

E) realizar atividades exploratórias por meio da 
observação do deslocamento de outras pessoas, 
antecipando seus próprios deslocamentos 

 
15 - As atividades de leitura, escrita, comparação e 
ordenação de notações numéricas devem tomar como ponto 
de partida os números que a criança conhece ao ingressar no 
Ensino Fundamental. Esse trabalho pode ser feito por meio 
de atividades em que o professor: 

A) elabora, junto com a gestão educacional, um 
repertório de situações em que usam os percentuais 
do rendimento escolar 

B) pede aos alunos que recortem números decimais 
em jornais e revistas e façam a leitura deles em 
aulas particulares 

C) elabora listas com números de placas de carros, 
apenas dos alunos de alto poder aquisitivo e 
solicita que todos façam a leitura deles, na prova 
oral 

D) orienta os alunos para que elaborem fichas onde 
cada um vai anotar os números referentes a si 
próprio, tais como: idade, data de nascimento, 
peso, altura, dentre outros dados simples 

E) desafia os alunos a registrarem todos os números 
das residências da rua em que moram 

 
16 - Por meio de temas de trabalho, o processo de ensino e 
aprendizagem na área de Ciências Naturais pode ser 
desenvolvido dentro de contextos social e culturalmente 
relevantes, que potencializam a aprendizagem: 

A) simples 
B) por memorização 
C) significativa 
D) behaviorista 
E) tecnicista 

 
17 - Na segunda série do Ensino Fundamental a professora 
Maria Clara organiza atividades interessantes que permitem 
a exploração e a sistematização de conhecimentos 
compatíveis ao nível de desenvolvimento intelectual das 
crianças, em diferentes momentos do desenvolvimento. 
Nesta perspectiva, no Ensino de Ciências é necessário 
utilizar: 
 

A) o estabelecimento das relações no âmbito da vida, 
do Universo e do ambiente  

B) os equipamentos tecnológicos, distanciados da 
realidade dos alunos  

C) a mera transmissão de informações, por meio dos 
registros na lousa 

D) como recurso de ensino, exclusivamente o livro 
didático  

E) apenas aulas expositivas, exigindo dos alunos a 
reprodução das informações 

 
18 - Dos eixos temáticos estabelecidos para primeiro e 
segundo ciclos, dois são reiteradamente escolhidos, 
segundo os PCN: Vida e Ambiente e Ser Humano e Saúde. 
O eixo Tecnologia e Sociedade, introduzido ainda nos 
primeiros ciclos, reúne conteúdos: 

A) como Terra e Universo, presente no início da 
Educação Básica, por motivos circunstanciais, 
ainda que se entenda que esse eixo poderia estar 
presente apenas no Ensino Médio 

B) obsoletos, desde os dois primeiros anos do Ensino 
Fundamental 

C) episódicos e nacionais por meio de uma notícia de 
TV, atividade que deve ser encaminhada para casa 

D) que poderiam ser estudados compondo os outros 
eixos, mas por sua atualidade e urgência social 
merece especial destaque 

E) estanques por meio de temas transversais, de forma 
a acompanhar os modismos pedagógicos  

 
19 - O estudo das relações entre seres vivos, matéria e 
energia, em dimensões instantâneas ou de longa duração, 
locais ou planetárias, deve oferecer subsídios para a 
formação de: 

A) uma postura elitista, como por exemplo, que não se 
deve jogar lixo nas ruas ou que é necessário não 
desperdiçar materiais e substâncias, como papel ou 
plástico 

B) valores que justifiquem os dogmas vazios de 
significados e as implicações ambientais dessas 
ações 

C) uma consciência que favorece as enchentes e a 
propagação de moscas, ratos e a veiculação de 
doenças 

D) atitudes que favoreçam a intensificação de extração 
de recursos naturais, como petróleo e vegetais, que 
são matérias-primas para a produção de plásticos e 
papel 

E) atitudes de respeito à integridade ambiental, 
observando-se que a natureza tem ritmo próprio de 
renovação e reconstituição de seus componentes 

 
20 - Para que o aluno compreenda a integridade do corpo, é 
importante estabelecer relações entre os vários processos 
vitais, e destes com o ambiente, a cultura ou a sociedade. 
São essas relações que estão expressas: 

A) no organismo humano, em suas particularidades, o 
que requer uma abordagem isolada 

B) na ideia do corpo como um somatório de partes 
C) como um objeto de estudo em si mesmo 
D) apenas nas questões específicas do corpo  
E) na arquitetura do corpo e faz dele uma totalidade 
 



 

21 - Para a sociedade brasileira atual, a questão da identidade tem 
se tornado um tema de dimensões abrangentes, uma vez que se 
vive um extenso processo migratório que tem desarticulado 
formas tradicionais de relações sociais e culturais. Nesse 
processo migratório, a perda da identidade tem apresentado 
situações: 

A) alarmantes, desestruturando relações historicamente 
estabelecidas, desagregando valores cujo alcance ainda 
não se pode avaliar 

B) relevantes na formação da cidadania, envolvendo a 
reflexão sobre a atuação individual, único meio de 
transformar as relações hierárquicas de poder 

C) significativas, visando que cada um procure ser o 
melhor que puder o que salvará o país da crise instalada 

D) episódicas para que as relações pessoais com o grupo de 
convívio, sejam as mais verticais possíveis 

E) equivocadas onde a pessoas não lutam para a 
manutenção da cultura local e regional e sua 
participação na melhoria da nação 

 
22 - Conforme os PCN o trabalho histórico que visa à 
constituição de uma identidade social do estudante, fundada no 
passado comum do seu grupo de convívio, articulada à história 
da população brasileira, deve abranger inicialmente, a inclusão 
da constituição da identidade social nas propostas educacionais 
para o ensino de História e necessita de: 

A) prioritariamente enfatizar a questão da construção das 
noções só de diferenças e de semelhanças, 
especialmente por meio da compreensão do “eu” para 
em seguida estabelecer relações com a sociedade 
nacional e o mundo 

B) compreender noções de continuidade e de permanência, 
o que requer a percepção de que o “eu” é aquele que 
legou uma história e um mundo específico para ser 
vivido, mantendo a sociedade em seus valores e 
princípios 

C) compreender que é necessário compreender que o 
mundo atual precisa de pessoas que trabalhem, vistam-
se e se relacionem de maneira individualista. Ao mesmo 
tempo, é importante a compreensão de que o “outro” é, 
simultaneamente, o “antepassado”  

D) representações sociais constituídas pela vivência dos 
professores, que adquirem conhecimentos dinâmicos 
provenientes de várias fontes de informações 
veiculadas, diferentes das que os alunos veem nas suas 
comunidades 

E) um tratamento capaz de situar a relação entre o 
particular e o geral, quer se trate do indivíduo, sua ação 
e seu papel na sua localidade e cultura, quer se trate das 
relações entre a localidade específica, a sociedade 
nacional e o mundo 

 
23 - Espera-se que, ao longo do Ensino Fundamental, os alunos 
gradativamente possam ler e compreender sua realidade, 
posicionar-se, fazer escolhas e agir criteriosamente. Nesse 
sentido, os alunos deverão ser capazes de: 

A) utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos de 
conteúdo bíblico, aprendendo a ler diferentes registros 
iconográficos 

B) valorizar o patrimônio que seus familiares herdou e 
respeitar o direito dos  indivíduos, como um elemento 
de fortalecimento da pátria 

C) reconhecer que sua realidade estabelece laços de 
identidade com outros tempos e que a hereditariedade é 
determinante na existência da inteligência humana 

D) identificar o próprio grupo de convívio e as relações que 
estabelecem com outros tempos e espaços 

E) procurar aproximações com o modo de vida, de 
culturas, de crenças das camadas privilegiadas da 
sociedade, localizado no espaço mais próximo em que 
convivem 

 
24 - De acordo com os PCN ao final do segundo ciclo, depois de 
terem vivenciado inúmeras situações de aprendizagem, os 
alunos dominam alguns conteúdos e procedimentos. Para avaliar 
esses domínios, destacam como um dos critérios: 

A) reconhecer que as pessoas que vivem na alta sociedade, 
no plano político, econômico, social, cultural e 
administrativo, construíram os seus patrimônios por 
mérito próprio, criando com eles vínculos de identidade, 
de descendência e de diferenças 

B) identificar os meios de ascenderem na escala social, 
criando com ela vínculos de identidade, de 
descendência e de diferenças por meio do esforço 
pessoal, especialmente investindo nos estudos 
acadêmicos 

C) reconhecer algumas semelhanças e diferenças que a sua 
localidade estabelece com outras coletividades de 
outros tempos e outros espaços, nos seus aspectos 
sociais, econômicos, políticos, administrativos e 
culturais 

D) identificar, em uma dimensão afetiva, as lutas dos heróis 
discernindo as suas características e as ferramentas 
usadas para melhoria do meio em que viviam, com 
algumas semelhanças, diferenças e mudanças 

E) refletir sobre as vivências e as produções humanas, 
materializadas no espaço político de seu convívio, 
reconhecendo  que a sociedade brasileira só está bem 
por conta da legislação que eles criam 

 
25 - Para que os alunos dimensionem a sua realidade 
historicamente é importante que o professor: 

A) identifique com os alunos os conteúdos a serem 
desenvolvidos, no semestre, em conformidade com os 
interesses específicos de grupos e com os acordos 
políticos individuais e coletivos 

B) crie situações de aprendizagem escolares para instigá-
los a estabelecer relações entre o presente e o passado, 
o específico e o geral, as ações individuais e as coletivas 

C) apresente o conceito de tempo histórico limitado ao 
estudo do tempo cronológico (calendários e datas 
festivas), repercutindo em uma compreensão dos 
acontecimentos como sendo pontuais, uma data, 
organizados em uma longa e infinita linha numérica 

D) planeje o ensino de história exclusivamente em 
conformidade com os acontecimentos, identificados 
pelas datas, assumindo a ideia de uniformidade e de 
regularidade 

E) assegure um ensino de história de acordo com a 
sequenciação dos acontecimentos onde toda a 
humanidade seguiu o mesmo percurso, criando assim a 
ideia de povos “atrasados” e “civilizados”  

 
 



 

26 - A professora Elisa procura motivar apenas os alunos 
mais interessados por valorizar o papel do homem na 
perspectiva meritocrática da educação. Assim ela trabalha 
com base na tendência da Geografia: 

A) marxista 
B) crítico social 
C) libertadora 
D) libertária 
E) tradicional 

 
27 - A categoria território deve mobilizar os alunos a 
compreenderem que deve ser trabalhada, conforme os PCN, 
enquanto: 

A) um espaço de convivência homogêneo e harmônico 
B) um espaço de convivência comum proveniente da 

homogeneidade cultural e social 
C) um espaço construído pela formação social 
D) apenas uma configuração política de um Estado-

Nação  
E) espaços onde inexistem elementos físicos e 

biológicos  
 
28 - A perspectiva crítica do ensino de Geografia, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental requer a orientação do 
professor, no sentido de mobilizar as situações de 
aprendizagem para desenvolver: 

A) a pesquisa e busca de conexões com a neutralidade 
científica 

B) a linha do tempo personalizada e descrição do 
fenômeno histórico 

C) a representação dos fatores históricos com base na 
memorização 

D) as habilidades de observar, descrever, representar e 
construir explicações 

E) a visão mecânica e assistemática da Geografia 
 
PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A didática é tratada nesta avaliação, como um ramo de 
estudo da Pedagogia partindo dos vínculos entre finalidades 
sócio-políticas e pedagógicas e as bases teórico-científicas 
e técnicas da direção do processo de ensino e aprendizagem. 
Nesta perspectiva o estudo sistemático da didática como 
teoria do processo de ensino, deve levar em conta: 

A) que é uma disciplina apenas instrumental 
B) a preparação teórica e prática na formação 

profissional do professor 
C) que constitui-se, assim, como disciplina que 

prioriza os conhecimentos teóricos 
D) que apenas a prática na educação, sem considerar as 

metodologias específicas das matérias  
E) a generalização de princípios e meios que não são 

comuns e básicos para a docência 
 
30 - O profissional do ensino deve fundamentar a sua 
prática: 

A) em uma teoria obsoleta que determina, em grande 
medida, a realidade que está mais próxima de seus 
alunos 

B) como executor das propostas e projetos emanados 
da Secretaria Municipal de Educação (SME), 
distantes dos desafios mais urgentes que tem diante 
de si 

C) na reprodução de hábitos existentes e respostas que 
os docentes devem fornecer a demandas e ordens 
externas 

D) nas experiências dos educadores mais antigos, os 
quais consideram a neutralidade da ciência que 
ilumina os fatos educativos 

E) numa opção de valores e em ideias que lhe ajudam 
a esclarecer as situações, os projetos e os planos, 
bem como as previsíveis consequências de suas 
práticas 

 
31 - A função educativa da escola, imersa na tensão dialética 
entre reprodução e mudança deve oferecer uma 
contribuição específica de: 

A) utilizar a função compensatória que assegura a 
promoção automática nas escolas públicas, diante 
das pautas de conduta do estudante 

B) preparar os alunos para o ingresso no mercado de 
trabalho a fim de agirem democraticamente numa 
sociedade desigual 

C) compensar as diferenças existentes entre os alunos 
das escolas particulares e públicas, minimizando as 
diferenças e possibilidades desiguais na prática 

D) utilizar o conhecimento social e historicamente 
construído, como ferramenta de análise para 
compreender as aparências superficiais do status 
quo real 

E) impor a lógica didática da homogeneidade de 
ritmos, estratégias e experiências educativas, por 
meio da formação de turmas mais fracas e mais 
fortes 

 
32 - Quando se transforma a vida de aula e da escola, de 
modo que se possa vivenciar práticas sociais e intercâmbios 
acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à 
experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de 
relações com o conhecimento e com a cultura que 
estimulem a busca, a comparação, a iniciativa e a criação, 
identifica-se as características de uma Pedagogia: 

A) tecnicista 
B) de Escola Nova 
C) dialógica 
D) funcionalista 
E) behaviorista 

 
33 - O professor Marcos desenvolve práticas pedagógicas 
que possibilitam situações de ensino e aprendizagem que 
favorecem a formação das estruturas formais da mente e a 
apropriação da bagagem cultural, enquanto produto da 
evolução histórica da humanidade, favorecendo o 
desenvolvimento que segue à aprendizagem. Assim, o 
professor Marcos tem como fundamentação básica os 
princípios psicológicos defendidos por: 

A) Vygotsky 
B) Piaget 
C) Ausubel 
D) Skinner 
E) Pavlov 

 
 
 
 



 

34 - O processo didático caracterizado como mediação 
escolar, perpassado pelos objetivos-conteúdos-métodos, 
apoiado no processo de ensino e aprendizagem, deve ter em 
vista as finalidades da educação em nossa sociedade. Assim 
sendo os objetivos devem: 

A) formar a base objetiva da instrução viabilizados 
pelos métodos de transmissão, assimilação e 
avaliação dos estudantes 

B) dar a forma pela qual se concretiza a relação 
professor e aluno em todas as condições específicas 

C) oferecer os meios de proporcionar uma prática 
educativa coerente com as exigências dos familiares 
dos alunos 

D) formalizar o conjunto de conhecimentos e modos 
valorativos organizados pedagogicamente 

E) antecipar os resultados e processos esperados do 
trabalho conjunto do professor e dos alunos 

 
35 - O saber pertence à classe social que o produz pelo seu 
trabalho e deve ser por ela reapropriado, recuperando: 

A) o senso comum como único meio de valorizar as 
pessoas de baixo poder aquisitivo 

B) o seu núcleo científico, isto é, aquilo que tem 
objetividade e universalidade 

C) os conteúdos propedêuticos, única forma das 
classes populares ascenderem socialmente 

D) o assistencialismo pedagógico compensando os 
altos níveis da pobreza dos alunos 

E) o proselitismo político para que as classes 
subalternas assumam os seus protagonismos 

 
36 - Os conteúdos de ensino devem retratar a experiência 
social da humanidade no que se refere a conhecimentos e 
modos de ação, transformando-se em: 

A) instrumentos pelos quais os alunos assimilam, 
compreendem e enfrentam as exigências teóricas e 
práticas da vida social 

B) metodologias que atendam a normatização do 
ensino, mediante uma referência padrão, dentro de 
uma visão reprodutivista, visando o 
desenvolvimento de todos os alunos 

C) uma adequação do senso comum aos objetivos do 
Ensino Fundamental e às demandas da economia 
globalizada 

D) um ordenamento jurídico que visa a melhoria da 
educação, assegurando a manutenção da sociedade  

E) garantia, em linhas gerais, dos caminhos educativos 
consensuais que visam fortalecer o contexto 
neoliberal do século XXI 

 
37 - Se cabe ao professor fazer uma re-seleção dos 
conteúdos a partir do que lhe é sugerido na programação 
oficial que tem como base o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) escolar, é preciso que ele tenha: 

A) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria que ensina e garantir apenas aqueles 
conteúdos que domina 

B) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria, associado aos modismos pedagógicos que 
devem ser contemplados 

C) em conta os saberes prévios dos alunos, objeto da 
avaliação final e que considera a promoção de todos 

D) a capacidade de excluir os alunos desinteressados, 
garantindo o processo evolutivo dos estudantes 
aplicados 

E) um seguro domínio do conteúdo científico da 
matéria para saber o que é mais relevante 
socialmente para ser ensinado aos seus alunos 

 
38 - A professora Flávia acompanha sistematicamente as 
atividades realizadas em casa pelos seus alunos, desafiando-
os a responderem cada questão, favorecendo o vir a ser, 
possibilitando situações de aprendizagens formativas que 
estimulam às novas descobertas pelos mesmos. Nesta 
direção as situações de ensino devem favorecer 
aprendizagens significativas, as quais tem como diagnóstico 
uma avaliação: 

A) classificatória 
B) automática 
C) pejorativa 
D) mediadora 
E) disciplinadora 

 
39 - A professora Magda planeja e executa situações de 
ensino que motivam os alunos a estudarem 
sistematicamente. Assim sendo ela deve sempre retomar as 
atividades de casa identificando os acertos, ressignificando 
os erros e os considerando como algo: 

A) comum às classes populares e aos professores 
formados que não conseguem relacionar as teorias 
às práticas cotidianas 

B) inerente as imensas lacunas existentes na formação 
do educador que comete grandes erros no ensino 

C) inerente ao processo de aprendizagem, os quais 
requerem ajustes na intervenção pedagógica, 
necessários à superação dos limites manifestados 
pelos seus alunos 

D) atribuído as diferenças regionais e as características 
socioeconômicas dos professores das escolas 
públicas que consideram o erro como incapacidade 
de progressão 

E) relacionado com as avaliações compensatórias que 
encaminham as crianças para as séries seguintes, 
via promoção automática 

 
40 - O professor Waldir utiliza os jogos pedagógicos 
conforme definido no PPP escolar, com base nas 
orientações dos PCN. Assim sendo, ele deve planejar as 
atividades lúdicas, oferecendo aos estudantes as condições 
para as aprendizagens significativas, advindas de situações 
pedagógicas intencionais. É importante ressaltar que essas 
aprendizagens, de natureza diversa, devem ocorrer: 

A) de maneira integrada ao currículo, conforme o nível 
de desenvolvimento do aluno 

B) de forma assistemática e crítica de acordo com a 
origem social do aluno  

C) de acordo com a condição econômica dos alunos 
mais carentes 

D) em salas especiais em caso de doenças infecto 
contagiosas no meio familiar 

E) conforme a  origem étnico-racial dos familiares dos 
alunos   

  
 


