
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 LÍNGUA PORTUGUESA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte: 
 

Torcida propõe jogo contra atletas do Guarani 
 

Descontente com a performance do time no início do 
Campeonato Paulista, a torcida do Guarani se manifestou e pediu 
um desafio contra a equipe profissional. Os bugrinos pretendem 
organizar uma partida entre torcedores e jogadores. 

A ideia surgiu em 2006, quando o Guarani estava para ser 
rebaixado no Paulista. Na ocasião, os torcedores compareceram 
ao Estádio Brinco de Ouro de chuteiras e uniformes, mas o jogo 
não aconteceu. Com dois jogos e duas derrotas, um fã decidiu 
repetir esse desafio, e está recrutando atletas pela Internet. 

Os torcedores também fizeram algumas exigências para essa 
partida. A primeira é a de que a torcida usará o uniforme do time, 
pois os jogadores não o merecem. A segunda é que, em caso de 
algum destaque, o torcedor será contratado para jogar o Paulista. 

A terceira é que se o time da torcida vencer, serão eles que 
irão enfrentar o Noroeste na quinta-feira. A última exigência é a 
presença do treinador Roberval Davino, do diretor de futebol 
José Carlos Hernandes e também de muitos atletas do grupo. 

O treinador Roberval Davino ainda não se pronunciou sobre 
o assunto, mas o diretor de futebol saiu em sua defesa. "Eu 
respeito a opinião da torcida, mas ainda é cedo para fazer 
qualquer análise. Nós da diretoria temos que ter os pés no chão, 
equilíbrio e muita calma", afirmou José Carlos Hernandes. 
(http://esportes.terra.com.br/futebol/estaduais2008/interna/0,,OI

2261365-EI10799,00.html. Acesso em 22/1/2008.) 
 

01 - O termo “bugrino” é próprio da informalidade. No próprio 
texto, há dois sinônimos próprios da norma culta para o termo. 
Quais são eles? 

A) uniforme e fã 
B) diretor e torcedor 
C) Guarani e treinador 
D) atletas e torcedor 
E) fã e torcedor 

 

02 - Considerando a estrutura do texto, seu conteúdo e o suporte 
em que foi veiculado, o leitor sabe que está diante de: 

A) uma notícia  
B) uma resenha 
C) uma crônica literária  
D) um relato pessoal 
E) um editorial 

 

As questões 03 e 04 são baseadas na seguinte capa de revista: 
 

 

03 - A capa da revista “VEJA” apresenta a frase: “ela [a 
minha professora] é boazinha mas”. Lendo com cuidado, 
pode-se perceber, por trás do elogio, uma crítica à atuação 
da professora. Por quê?   

A) O desenho da professora sugere um comportamento 
oposto ao sugerido pela palavra boazinha.  

B) A palavra boazinha, associada ao desenho, torna a 
frase contraditória. 

C) O uso do diminutivo sugere que a professora não 
sabe ensinar. 

D) A presença da conjunção MAS sugere algo que 
pode contrastar com boazinha. 

E) A preposição MAS torna a frase ambígua: a 
professora pode não ser “boazinha”. 

 
04 - O diminutivo empregado na capa da revista tem sua 
formação e seu sentido explicitados em qual das alternativas 
abaixo? 

A) uso do prefixo INHA | carinhoso  
B) uso do prefixo INHA | medida  
C) presença do sufixo ZINHA | carinhoso 
D) presença do radical ZINHA | carinhoso 
E) uso da desinência NHA | medida 

 
05 - Leia as orações subordinadas reduzidas destacadas e 
indique a resposta correta sobre a função que elas exercem 
no período composto. 
I. Moradores de Olímpia reclamam de água suja saindo de 
torneiras. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-
do-rio-preto-aracatuba/noticia/2014/05/moradores-de-
olimpia-reclamam-de-agua-suja-saindo-de-torneiras.html>. 
Acesso em: 04 mar. 2016. 
II. Viagem de dia para Paris partindo de Bruxelas. 
Disponível em: <http://br.rendezvousenfrance.com/pt-
br/informacoes/viagem-dia-para-paris-partindo-bruxelas>. 
Acesso em: 04 mar. 2016. 
III. Josi Santos chora ao terminar prova do esqui aéreo e 
homenageia Lais Souza. 

Disponível em: 
<http://www.correiodopovo.com.br/Esportes/?Noticia=518

592>. Acesso em: 04 mar. 2016. 
 

A) A oração III exerce a função de advérbio. 
B) As orações I, II e III exercem a função de adjetivo. 
C) As orações I e III exercem a função de advérbio. 
D) A oração II exerce a função de substantivo. 
E) As orações I e III exercem a função de adjetivo. 

 
06 - Todos os enunciados seguintes estão incorretos de 
acordo com a norma-padrão no que diz respeito ao uso de 
pronomes relativos e das preposições, exceto: 

A) O filme que te falei estreia hoje. 
B) O muro que as paredes estavam pichadas foi 

demolido. 
C) As pessoas com que conversei foram muito gentis. 
D) A amiga a quem entreguei os documentos os 

enviará pelo correio. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 
 
 



 

A questão 07 refere-se a tira seguinte: 

 
 
07 - Das afirmações seguintes: 
I. O fato de o menino utilizar uma forma verbal que indica 
continuidade de ação chama a atenção da mãe no “primeiro 
quadrinho”. 
II. A palavra “uma” em “uma meia hora” expressa “cerca 
de” ou “aproximadamente”. 
III. Na frase “já faz uma meia hora”, a palavra MEIA 
funciona como advérbio. 
 

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

 
A questão 08 refere-se ao poema seguinte de Mário 
Quintana: 
 

Ritmo 
   Na porta 

a varredeira varre o cisco 
varre o cisco 
varre o cisco 
 
Na pia 
a menininha escova os dentes 
escova os dentes 
escova os dentes 
 
No arroio 
a lavadeira bate roupa 
bate roupa 
bate roupa 
 
até que enfim 

se desenrola 
toda a corda 

e o mundo gira imóvel como um pião! 
 

(Apontamentos de história sobrenatural. 
São Paulo: Globo. © by Elena Quintana) 

 
08 - Indique a afirmação verdadeira quanto à relação entre 
as ideias do poema e sua organização em períodos. 

A) As ações individuais – da varredeira, da menininha 
e da lavadeira –, por serem isoladas pela pontuação 
e constituírem ideias mais simples, são expressas 
em períodos simples. 

B) O desenrolar da corda, que representa o movimento 
do mundo, traduz a simplicidade da vida, expressa 
no poema pelo período composto. 

C) O desenrolar da corda, que representa o movimento 
da vida e do mundo, é sugerido pela simplicidade 
do pião, o que é compatível com a escolha do 
período composto. 

D) O emprego de várias orações justapostas, no plano 
sintático, corresponde, no plano das ideias, às várias 
ações humanas que se somam, fazendo a corda da 
vida desenrolar e o mundo girar. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
09 - Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
grafado de forma incorreta.  

A) Ela saiu bem cedo a fim de não perder o primeiro 
ônibus. 

B) Você devia ficar feliz, ao invés de triste. 
C) Parece que o real não está mais ao par do dólar. 
D) Campinas fica acerca de uma hora de automóvel da 

capital. 
E) Pedro é meio tímido com os colegas de outras 

classes. 
 
10 - Identifique a classificação da oração destacada na 
anedota seguinte: 
 

[...] – Joãozinho, dei uma olhada na sua redação e notei 
que esta letra não é sua. Tenho certeza de que é a letra do 
seu pai. 

– Bem, professor... Acho que é porque eu escrevi com a 
caneta dele. 

(Gabriel Barazal. Piadas para rachar o bico. São Paulo:  
Editora Fundamento Educacional, 2010. p. 11)  

A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva completiva nominal 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) subordinada substantiva predicativa 
E) subordinada substantiva apositiva  

 
11 - A respeito do texto seguinte, a que gênero ele pertence? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Disponível em: http://www.putasacada.com.br/wp-
content/uploads/2015/01/mizuno_fnazca_pe_dupla.jpg. Acesso 

em: 22/5/2016) 

EU NUNCA MAIS VOU RECLAMAR. 
Prometo aguentar quietinho todo seu peso. 
E suportar calado as pontadas no calcanhar. 

Receberei trancos e devolverei impulsos. 
Serei pé pra toda obra. Torção, cãibra, 

bolhar, nada mais me assusta. [Nem aquela 
quina do sofá]. Serei imparável, impávido, 

no peito, na raça e, claro, na sola. 
PROMETO FIRME E SEM DEDINHO 



 

 
A) cartaz 
B) anúncio publicitário 
C) conto 
D) texto de campanha comunitária 
E) artigo 

 
A questão 12 refere-se a tira seguinte de Angeli. 
 

 
 

12 - No 1º quadrinho da tira, na fala do homem, é possível 
subentender uma oração anterior, não dita: “Estou 
cheirando a cigarro porque acabei de fumar!”. Levando em 
conta esse sentido e o contexto, a oração subordinada 
“porque acabei de fumar” classifica-se como: 

A) adverbial temporal 
B) adverbial condicional 
C) adverbial concessiva  
D) adverbial causal 
E) adverbial consecutiva 

 
A questão 13 é referente a tira a seguir: 

 
 
13 - A palavra ENCERADEIRA, usada na tira, é formada 
por: 

A) Derivação prefixal 
B) Derivação sufixal 
C) Derivação parassintética 
D) Derivação imprópria 
E) Derivação prefixal e sufixal 

 
14 - Complete adequadamente o seguinte período: 
“Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___ reescrever uma ___ 
uma ___ páginas do relatório.” 

A) à – a – a – as  
B) à – a – a – às  
C) à – a – à – as 
D) à – à – a – as  
E) a – a – a – as 

 
15 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Você assistiu ao jogo final do Mundial de tênis? 
B) Prefiro carnes a verduras. 
C) O juiz não perdoou ao réu. 
D) Aspiro o sucesso e saúde. 
E) Desesperado, chamava por Deus. 

 

16 - Identifique a alternativa cuja concordância do verbo 
SER está em desacordo com a norma-padrão. 

A) Renato era as esperanças do pai.  
B) É uma hora. 
C) Os livros é a minha paixão. 
D) Daqui até o muro são cinco metros. 
E) Esqueça, pai, isto já são coisas do passado. 

 

A questão 17 se refere ao anúncio seguinte: 

 
“Sem a sua ajuda, as vítimas do câncer têm muito mais a perder.” 

(Disponível em: http://www.putasacada.com.br/cancer-
laiaute-bahia. 

Acesso em: 20/4/2012.) 
 

17 - Como se classifica morfologicamente a palavra 
“esperança”? 

A) Substantivo simples, próprio, abstrato, feminino.  
B) Substantivo composto, comum, abstrato, feminino. 
C) Substantivo simples, comum, abstrato, feminino. 
D) Substantivo simples, comum, concreto, feminino. 
E) Substantivo simples, comum, abstrato, masculino. 

 

18 - Identifique nas frases seguintes, a que apresenta o 
adjetivo no grau superlativo absoluto analítico: 

A) Essa dupla sertaneja é muito popular. 
B) Pelo jeito, você foi o menos dedicado dos alunos. 
C) Você não acha que ela é a mais elegante de todas? 
D) Esse livro é ótimo. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 

As questões de 19 a 21 referem-se ao poema seguinte: 
 

A todos igualmente 
 

Aquele homem tinha um zoológico 
no armário. 

Um dia  
no almoço 

trouxe elefantes no peito 
até a cintura, 

no outro 
girafas rodeavam-lhe o pescoço. 

Houve joaninhas 
gatos e macacos. 
A todos ignorava 

embora os escolhesse 
com cuidado. 

E sem olhar-lhes pêlo 
ou pena 

sem deter-se em seus nomes 
a todos igualmente chamava 

gravatas. 
 

(Fino sangue. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 25. © by 
Marina Colasanti.) 

 



 

19 - Das afirmações seguintes: 
I. O poema apresenta algumas imagens que, à primeira vista, 
parecem ser surrealistas. 
II. Entre as opções do homem e suas ações, existe uma 
contradição. 
III. Os dois últimos versos do poema apresentam um exemplo 
de inversão. 

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) Todos estão incorretos. 

 
20 - Identifique a palavra que restabelece a lógica no poema. 

A) zoológico 
B) armário 
C) gravatas 
D) pescoço 
E) macacos 

 
21 - No quinto verso do poema “trouxe elefantes no peito” 
identificamos um exemplo de: 

A) elipse 
B) anáfora 
C) anacoluto 
D) silepse 
E) pleonasmo 

 
22 - Sua produção inicia-se durante o Romantismo, passeia pelo 
REALISMO e parece identificar-se, melhor como o 
Parnasianismo. É considerado pela crítica um dos autores 
parnasianos brasileiros mais sensíveis. Produziu poemas cheios 
de sombra e luares, mesmo tendo adotado o ideal da perfeição 
formal. Trabalhando temas ligados à mitologia, às cenas 
noturnas e às sensações, oscilava entre a descrição e a sugestão 
de imagens. No poema “Mal secreto” ele mergulha em um 
aspecto da condição humana. Estamos nos referindo a: 

A) Raimundo Correia 
B) Alberto de Oliveira 
C) Olavo Bilac 
D) Raul Pompeia 
E) Aluísio Azevedo 

 
23 - Esta obra reúne literatura, noções de geografia e de 
sociologia. A literatura está na busca pela descrição precisa. A 
geografia e a sociologia de sua época revelam-se na análise e 
descrição cuidadosa da terra e na relação entre o homem e esse 
espaço. Euclides da Cunha usa seu texto para denunciar a 
destruição do povo de Canudos. Podemos afirmar que trata-se 
de: 

A) Urupês 
B) Sagarana 
C) Grande Sertão: Veredas 
D) Os sertões 
E) Morte e Vida Severina  

 
24 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos fazem 
parte da mesma regra de acentuação. 

A) baús – caracóis – anéis 
B) último – pacífico – táxi 
C) sanduíche – balaústre – egoísmo  
D) através – órfã – dendê 
E) bíceps – próximo – máximo 

25 - Identifique a única alternativa em que o emprego do 
hífen está correto. 

A) Está na hora de eu ir para a auto-escola. 
B) Naquela tarde o professor estava definitivamente 

mal-humorado.  
C) Este retrovisor é ótimo porque tem anti-reflexo. 
D) Você sabia que a mini-saia está outra vez na moda? 
E) Este livro é de auto-ajuda. 

 
26 - Leia as sequências de palavras a seguir e assinale aquela 
em que a letra X tem o som /KS/ ao ser pronunciada. 

A) exterior – excelente 
B) intoxicar – fixar 
C) feixe – lixa  
D) exaltação – exame 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
27 - A justificativa para o emprego da vírgula na frase “Foi 
à porta, espiou, correu para dentro assustada” é: 

A) Isolar o aposto. 
B) Separar termos que exercem a mesma função 

sintática. 
C) Isolar expressões explicativas. 
D) Isolar o adjunto adverbial 
E) Separar orações coordenados assindéticas. 

 
28 - Identifique a função sintática do termo destacado em: 
 “A resposta aos grevistas não os convenceu” 
 

A) complemento nominal 
B) adjunto adnominal 
C) objeto indireto 
D) objeto direto 
E) predicativo 

 
  



 

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   

  
 


