
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 INFANTIL 



 

PARTE I - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
01 - De acordo com o Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil (RCNEI) as crianças possuem uma 
natureza singular, que as caracteriza como seres que: 

A) são submetidas aos anseios e desejos dos adultos e 
assim são fáceis de serem disciplinadas ao 
presenciarem as imposições adultas 

B) não explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e assim devem ser educadas 

C) se apresentam de forma homogênea no interior de 
uma mesma comunidade e o conhecimento desta 
cultura deve facilitar a prática pedagógica do 
professor 

D) revelam as características de uma sociedade que 
vem resolvendo as grandes desigualdades sociais, 
presentes no cotidiano, por meio da educação 
compensatória 

E) sentem, pensam o mundo de um jeito muito próprio 
e revelam seu esforço para compreender o mundo 
em que vivem 

 
02 - A instituição de educação infantil deve tornar acessível 
a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente, 
elementos da cultura que enriquecem o seu 
desenvolvimento e inserção social. Deste modo estará 
cumprindo um papel: 

A) que permite equiparar todas as crianças de forma 
homogênea no interior de uma mesma sociedade e 
época 

B) pedagógico de formar consciências, com base em 
concepções behavioristas que respeitem a 
diversidade, por meio de estímulos e respostas 

C) socializador, propiciando o desenvolvimento da 
identidade das crianças, por meio de aprendizagens 
diversificadas, realizadas em situações de interação 

D) socializador, por compreender que todas as crianças 
são iguais e assim deve criar os meios para fazer 
com que ela possa pensar e agir de forma adulta 

E) de educação compensatória para que todas as 
crianças carentes possam aprender de acordo com 
as suas necessidades comuns 

 
03 - Contemplar o cuidado na esfera da instituição da 
educação infantil significa compreendê-lo como parte 
integrante da educação, embora possa exigir 
conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam 
a dimensão pedagógica. Ou seja, cuidar de uma criança em 
um contexto educativo demanda: 

A) a oferta de uma educação assistencialista, atentando 
para várias questões que vão além dos aspectos 
legais 

B) que a formação da criança seja vista como um ato 
finito, mediado pelas inserções, os novos recuos e 
as novas tentativas 

C) que a instituição seja pensada como instituição 
substitutiva da família, como um ambiente de 
socialização diferente do familiar 

D) a integração de vários campos de conhecimentos e 
a cooperação de profissionais de diferentes áreas 

E) que cada atividade seja reduzida a vontade de uma 
das crianças mais inteligentes para a aceitação e 
confiança naquela mais desenvolvida   

04 - A brincadeira é uma linguagem infantil que mantém um 
vínculo essencial com aquilo que é o “não-brincar”. Se a 
brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação isto 
implica que aquele que brinca tenha o domínio da linguagem 
simbólica. Isto quer dizer que é preciso: 

A) haver consciência da diferença existente entre a 
brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu 
conteúdo para realizar-se 

B) fazer com que permaneçam dependentes, pois até 
chegar ao fim da educação básica a criança requer 
cuidados especiais 

C) que observem o adulto, a fim de agirem exatamente 
como os seus familiares, até o final da primeira etapa da 
educação básica  

D) viverem em seu mundo próprio e não agirem de acordo 
com os testemunhos de seus pais, quando mal educados 

E) considerar e respeitar fatores hereditários e inatos, 
poderosos na determinação das aptidões individuais 

 
05 - A intervenção intencional baseada na observação das 
brincadeiras das crianças, oferecendo-lhes material adequado, 
assim como um espaço estruturado para brincar deve permitir: 

A) propiciar às crianças a possibilidade de escolherem os 
temas, papéis, objetos e companheiros com quem 
brincar o que exclui a importância do planejamento 

B) o enriquecimento das competências imaginativas, 
criativas e organizacionais infantis  

C) o jogo de regras e de construção, e assim elaborarem de 
forma dependente seus conhecimentos e regras 
disciplinares 

D) o planejamento de aprendizagens relativas a conceitos, 
procedimentos ou atitudes explícitas por meio de 
objetivos imediatos pelo educador infantil 

E) apenas uma forma para que a criança brinque 
sistematicamente nestas situações, pois nunca há 
objetivos didáticos em questão 

 
06 - Conforme os RCNEI para que as aprendizagens infantis 
ocorram com sucesso, é preciso que dentre outros procedimentos 
de ensino o professor considere, na organização do trabalho 
educativo: 

A) a resolução de problemas como forma de aprendizagem 
B) a abordagem tecnicista da aprendizagem 
C) a concepção que a criança é um adulto em miniatura 
D) a tendência behaviorista da aprendizagem 
E) o assistencialismo pedagógico 

 
07 - A educadora Marli utiliza os RCNEI que recomendam o 
planejamento e efetivação do acolhimento das crianças e de suas 
famílias quando do ingresso dos mesmos, considerando a 
necessidade de: 

A) assegurar os direitos das crianças, evitando quaisquer 
designações discriminatórias apenas fora do lar, o que 
será imediatamente informado ao Ministério Público  

B) garantir o pátrio poder da criança, em igualdade de 
condições, recorrendo  à autoridade judiciária 
competente a solução de qualquer divergência familiar 

C) suprir a carência de recursos materiais e pedagógicos, 
motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio 
poder  

D) adaptação das crianças e seus responsáveis às práticas e 
relacionamentos que têm lugar naquele ambiente 
formativo 



 

E) garantir um atendimento de qualidade em creche às 
crianças de zero a cinco anos de idade, bem como elevar 
os níveis de interação na família 

 
08 - As crianças que apresentam necessidades especiais 
(portadores de deficiência mental, auditiva, visual, física e 
deficiência múltipla, e portadores de altas habilidades) 
devem ser atendidas: 

A) em salas de aula que atendam as diversas 
especificidades das crianças especiais 

B) em instituições especializadas até a completa cura 
das mesmas, garantindo a sua posterior integração 
nas instituições de educação formal 

C) no sistema de ensino, incluindo-as nas instituições 
de educação infantil, desde que nelas existam salas 
multifuncionais 

D) na instituição onde sejam asseguradas salas 
especiais e recursos humanos qualificados para o 
seu acompanhamento sistemático  

E) em salas de aula regulares, em conformidade com a 
legislação vigente 

 
09 - Nas instituições que oferecem a Educação Infantil é 
necessário organizar o tempo didático, ou seja, o tempo de 
trabalho educativo realizado com as crianças. A rotina deve 
envolver: 

A) a apresentação do alfabeto, situando a criança 
linearmente, conforme a cartilha 

B) novos conteúdos, baseados nas estruturas didáticas 
da moda, de acordo com as novas tecnologias 

C) os cuidados, as brincadeiras e as situações de 
aprendizagens orientadas 

D) desde os desenhos a serem pintados conforme um 
modelo até situações mais desafiadoras, nesta 
perspectiva 

E) as regras impostas para todas as salas, a fim de 
manter a ordem vigente na sociedade 

 
10 - O trabalho direto com crianças pequenas exige que o 
professor tenha uma competência polivalente. Ser 
polivalente significa que ao professor cabe: 

A) refletir constantemente sobre sua prática, debatendo 
e impondo a verdade científica neutra com seus 
pares, dialogando com as famílias e a comunidade 
e buscando informações necessárias para o trabalho 
que desenvolve 

B) utilizar a reflexão com uma base teórica que garanta 
a atuação direta com as crianças, excluindo o saber 
da experiência com os seus pares 

C) obter uma certificação do Curso Magistério e seguir 
a recomendação do gestor escolar que elabora a 
legislação de ensino e o disciplinamento da 
instituição 

D) trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que 
abrangem desde cuidados básicos essenciais até 
conhecimentos específicos provenientes das 
diversas áreas do conhecimento 

E) a instrução das crianças, advindas de um 
treinamento que lhe possibilita racionalizar os seus 
pensamentos, modelos para as mesmas 

 
 
 

11 - Os RCNEI orientam que a avaliação na educação infantil 
deve contemplar o esforço do professor em: 

A) observar e compreender o que as crianças fazem, os 
significados atribuídos por elas aos elementos 
trabalhados nas situações vivenciadas 

B) mapear o comportamento de cada criança, ao final do 
ano letivo, a fim de organizar as turmas do ano 
seguinte de acordo com este nivelamento 

C) aplicar instrumentais convencionais como notas, 
atendendo ao critério de classificação para reagrupar 
as crianças de acordo com o rendimento escolar 

D) garantir o registro das crianças de modo convencional, 
fazendo uso das ferramentas necessárias a promoção 
das mesmas na educação básica 

E) oportunizar as crianças de zero a três anos de idade a 
vivência de atividades envolvendo a contagem oral e 
a comunicação das posições relativas as pessoas da 
comunidade escolar 

 
12 - A definição dos objetivos em termos de capacidades - e 
não de comportamentos - visa: 

A) estabelecer objetivos instrucionais, a fim de ampliar as 
possibilidades da criança reproduzir os 
comportamentos desejáveis, podendo considerar 
diferentes habilidades, interesses e maneiras do adulto 
se manifestar na sociedade 

B) identificar as crianças bem comportamentadas, a fim 
de criar condições para o desenvolvimento integral de 
determinadas turmas, contribuindo para o sucesso 
escolar das mesmas 

C) propiciar o desenvolvimento de capacidades 
envolvendo aquelas de ordem afetiva, a fim de 
aperfeiçoar as relações interpessoais na escola, na 
família e na comunidade 

D) ampliar a possibilidade de concretização das intenções 
familiares, uma vez que as capacidades se expressam 
por meio da carga hereditária, exclusivamente 

E) ampliar a possibilidade de concretização das intenções 
educativas, uma vez que as capacidades se expressam 
por meio de diversos comportamentos e as 
aprendizagens que convergem para ela que podem ser 
de naturezas diversas 

 
13 - As diferentes aprendizagens se dão por meio de sucessivas 
reorganizações do conhecimento, e este processo é 
protagonizado pelas crianças quando: 

A) podem vivenciar experiências que lhes forneçam 
conteúdos apresentados de forma não simplificada e 
associados a práticas sociais reais 

B) o professor compreende que há aprendizagem sem 
conteúdo, mas sim com posturas pedagógicas 
assistemáticas identificadas em profissionais 
qualificados 

C) o professor se dedica a pesquisas e produções teóricas 
relevantes, apresentando conteúdos de forma 
simplificada, associados a práticas sociais do meio em 
que vive 

D) a concepção de aprendizagem é determinada pelos 
familiares, haja vista que  sempre esta relação fortalece 
a interação escola e comunidade 

E) podem vivenciar apenas situações de aprendizagem 
abstratas e diferentes das vivenciadas no ambiente 
familiar 



 

14 - A prática educativa deve se organizar de forma que as 
crianças de zero a três anos de idade desenvolvam várias 
capacidades, dentre elas: 

A) familiarizar-se com a imagem do próprio corpo 
B) cuidar do próprio corpo 
C) ajustar as suas habilidades motoras 

conscientemente 
D) ampliar suas possibilidades de manuseio de 

materiais 
E) identificar e desenvolver atitudes higiênicas 

 
15 - O professor Fábio segue os RCNEI e assim cuida de 
sua expressão e posturas corporais ao se relacionar com as 
crianças de três anos de idade. Deste modo ele deve: 

A) esquecer que o seu corpo é um veículo expressivo 
ao acolher as crianças em seu colo e tocá-las no 
banho 

B) estabelecer uma hierarquia prévia entre as partes do 
corpo onde serão trabalhadas as atividades motoras 

C) discutir as regras dos  jogos para que as crianças 
aprendam a competir e coordenar os seus 
movimentos com precisão 

D) valorizar e adequar os próprios gestos e 
comunicações com as crianças ao acolhê-las, 
oferecer alimentos ou no momento do banho 

E) orientar a criança à participar de jogos competitivos 
que envolvam o subir, descer uma escada e 
controlar o seu próprio corpo 

 
16 - A professora Flávia segue as orientações dos RCNEI 
que recomendam que ela ajude as crianças a combinar e 
cumprir regras, na faixa etária de quatro a seis anos de idade 
a fim de desenvolverem: 

A) atitudes próprias de competidores e vencedores nas 
atividades desportivas, preparando-se para o mundo 
do trabalho 

B) habilidades que requerem que as crianças possam 
lidar com todo o potencial utilizado na segunda 
etapa da Educação Básica 

C) atitudes relacionadas aos modelos estereotipados os 
quais são exigidos em atividades desportivas 

D) atitudes de desrespeito necessárias, mais tarde, no 
desenvolvimento das atividades desportivas  

E) atitudes de respeito e cooperação necessárias, mais 
tarde, no desenvolvimento das habilidades 
desportivas 

 
17 - A professora Fátima seguindo as recomendações dos 
RCNEI, contempladas no Projeto Político Pedagógico (PPP 
escolar), informa sempre as crianças acerca de suas 
competências, valorizando os seus esforços e oferecendo os 
meios para o aperfeiçoamento de seus limites, encorajando-
as a evoluírem em função de seus progressos e dos próprios 
esforços, evitando colocá-las em situações de comparação. 
Desta forma a professora está utilizando uma avaliação: 

A) classificatória 
B) qualificatória 
C) mediadora 
D) exploratória  
E) quantitativa 

 
 

18 - A professora Mariana seguindo as recomendações dos 
RCNEI, contempladas no PPP escolar, desenvolve as 
atividades curriculares por meio de projetos. Os projetos 
permitem: 

A) a ausência de planejamento bimestral 
B) uma interseção entre os conteúdos de diferentes 

trabalhos 
C) utilizar apenas os modismos educacionais 
D) utilizar especialmente o assistencialismo 

pedagógico 
E) priorizar a educação compensatória 

 
19 - A roda de leitores em que periodicamente as crianças 
tomam emprestado um livro da instituição para ler em casa 
deve fazer faz parte de uma atividade: 

A) esporádica 
B) permanente 
C) classificatória 
D) sequenciada 
E) avaliadora 

 
20 - A professora Márcia promove um conjunto de situações 
de usos reais de leitura e escrita nas quais as crianças têm a 
oportunidade de participar. Desta forma a professora deve 
ter como um dos objetivos básicos propiciar: 

A) a utilização de seu “olho clínico” 
B) a fixação de critérios de desempenho unilateral 
C) a rejeição a avaliação mediadora 
D) as medidas necessárias à promoção da criança para 

o Ensino Fundamental 
E) um ambiente alfabetizador 

 
21 - De acordo com as recomendações dos RCNEI, o 
trabalho com os conhecimentos derivados das Ciências 
Humanas e Naturais deve ser voltado para: 

A) a preparação das crianças para serem bem sucedidas 
nas seleções para as etapas posteriores do Ensino 
Fundamental 

B) ocasiões comemorativas onde as crianças apenas 
devem colorir desenhos mimeografados pelos 
professores 

C) difundir estereótipos culturais favorecendo a 
ausência de profundidade das temáticas a serem 
exploradas em etapas posteriores 

D) a ampliação das experiências das crianças e para a 
construção de conhecimentos diversificados sobre o 
meio social e natural 

E) a ideia de que a criança só tem condições de pensar 
sobre aquilo que está mais próximo a ela, 
materialmente acessível e concreto 

 
22 - O conhecimento científico socialmente construído e 
acumulado historicamente apresenta um modo: 

A) particular de produção de conhecimento de 
indiscutível importância no mundo atual e difere de 
outras explicações ditas do senso comum 

B) peculiar a ser explorado apenas em temáticas a 
serem desenvolvidas em etapas posteriores à 
Educação Básica 

C) semelhante à produção dos conhecimentos 
cotidianos, ditos do senso comum, privilégio 
específico das classes populares 



 

D) que permite apenas utilizar as noções equivocadas 
e comparadas com os saberes das classes populares, 
na Educação Infantil 

E) de tratá-los de forma desvinculada das relações com 
o cotidiano, pois esta articulação só pode ser feita 
com os conhecimentos prévios das crianças 

 
23 - Quanto menores forem as crianças, mais suas 
representações e noções sobre o mundo estão diretamente 
associadas aos: 

A) domínios da linguagem e às abstrações próprias de 
seus estágios de desenvolvimento 

B) objetos concretos da realidade conhecida, 
observada, sentida e vivenciada 

C) momento de abstração, próprios do estágio de 
desenvolvimento das crianças menores 

D) exemplos dos adultos, diante de suas vivências 
peculiares 

E) conhecimentos e abstrações próprias dos adultos 
com os quais convivem 

 
24 - O professor deve eleger temas que possibilitem tanto o 
conhecimento de hábitos e costumes socioculturais diversos 
quanto a articulação com aqueles que as crianças conhecem, 
como tipos de alimentação, vestimentas, jogos e 
brincadeiras, atividades de trabalho e lazer, dentre outros. 
Assim, as crianças devem aprender a: 

A) reconhecer a importância de manter todos os 
costumes de seus pais, avós, parentes, professores e 
amigos, em toda a sua trajetória familiar 

B) desenvolver uma compreensão reduzida da 
realidade social e das formas de nela se manter  

C) manter a paisagem à sua volta,  o lugar onde vive 
em função de suas próprias necessidades e 
limitações 

D) manter as formas de relação com o meio que os 
diversos grupos e sociedades possuem ou possuíam 
no passado 

E) estabelecer relações entre o seu dia-a-dia e as 
vivências socioculturais, históricas e geográficas de 
outras pessoas, grupos ou gerações 

 
25 - A percepção dos componentes da paisagem local e de 
outras paisagens pode se ampliar na medida em que as 
crianças aprendem a: 

A) usar sempre o senso comum, mantendo os valores e 
padrões de comportamento impostos pelas classes 
privilegiadas da sociedade 

B) reconhecer os componentes da paisagem por meio 
de fotografias pelas abstrações que caracterizam o 
estágio de desenvolvimento da segunda infância 

C) observá-los de forma intencional, orientada por 
questões que elas se colocam ou que os adultos à 
sua volta lhes propõem 

D) relacionar o relevo, ao clima, exclusivamente ao 
final da Educação Básica quando atingem o estágio 
de desenvolvimento abstrato 

E) trabalhar com os seus pais nas feiras livres, nos 
transportes, no campo e na cidade a  fim de 
responderem as questões pedagógicas definidas 
pelo professor  

 
 

26 - A instituição de educação infantil deve ajudar as crianças 
a organizarem melhor as suas informações e estratégias, bem 
como proporcionar condições para a aquisição de novos 
conhecimentos matemáticos. O trabalho com noções 
matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às 
necessidades das próprias crianças de construírem 
conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do 
pensamento; por outro lado corresponde a uma necessidade 
social de: 

A) instrumentalizá-las melhor para viver, participar e 
compreender um mundo que exige diferentes 
conhecimentos e habilidades 

B) adiar o ensino da Matemática para o final da Educação 
Básica, por ser uma disciplina abstrata 

C) tomarem decisões, agindo como produtoras de 
conhecimento, apenas como executoras de instruções 

D) aprenderem não só a Matemática, mas todos os outros 
conteúdos, por repetição e memorização por meio de 
uma sequência linear de conteúdos  do mais fácil para 
o mais difícil 

E) memorizarem algarismos isolados, por exemplo, 
ensinados a partir do 1, depois o 2 e assim 
sucessivamente 

 
27 - As crianças aprendem sobre medidas, medindo. A ação de 
medir inclui:  

A) a observação e o reconhecimento da utilização de 
objetos intermediários, como fita métrica, balança, 
régua, dentre outros 

B) a comparação efetuada entre dois ou mais objetos 
respondendo a questões descritas apenas no livro do 
professor 

C) a utilização de instrumentos convencionais, como 
balança, fita métrica e régua, únicos meios existentes 
para resolver problemas 

D) exclusivamente a pesquisa de formas alternativas de 
medir, exigindo que tragam algum instrumento de 
casa 

E) uma unidade padronizada, a fim de reconhecerem que 
diferentes unidades de medida conduzem a resultados 
iguais nas medidas de um mesmo objeto 

 
28 - As situações de aprendizagem no cotidiano das creches e 
pré-escolas podem ser organizadas de três maneiras: as 
atividades permanentes, os projetos e as sequências de 
atividades. As sequências de atividades são: 

A) situações propostas de forma assistemática, com 
regularidade, mas não são necessariamente diárias 

B) articuladas em torno da obtenção de um produto final, 
visível e compartilhado com as crianças, em torno do 
qual são organizadas possibilitando divisão de tarefas 
e responsabilidades  

C) tarefas espontâneas e não planejadas, visando um 
produto final, visível e compartilhado com as crianças, 
em torno do qual são organizadas as atividades, 
possibilitam exclusivamente a divisão de tarefas  

D) constituídas por uma série de ações planejadas e 
orientadas com o objetivo de promover uma 
aprendizagem específica e definida, para oferecer 
desafios com graus diferentes de complexidade 

E) exercícios que não requerem planejamento e intenção 
educativa, haja vista serem assistemáticas e não 
necessariamente diárias 



 

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   

  
 

 


