
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* 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 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * 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!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
01 - O conhecimento da cultura corporal é de natureza: 

A) prática. 
B) tecnológica. 
C) científica. 
D) vivencial. 
E) acadêmica. 

 
02 - Segundo Darido (2003), as várias abordagens da Educação 
Física tem em comum a tentativa de romper com o modelo:  

A) mecanicista, esportivista e tradicional. 
B) motor, biológico e social. 
C) científico, tradicional e popular. 
D) mecanicista, sistêmico e positivista. 
E) higienista, esportivista e popular.    

 
03 - Sobre a abordagem Crítico-emancipatória é correto 
afirmar que, EXCETO: 

A) fomenta a reprodução de movimentos corporais e, por 
meio de um “agir técnico-esportivo”, questiona os 
esportes de rendimento presente no cotidiano.  

B) o aluno é conduzido pelo professor a confrontar-se 
com a realidade, cujo objetivo é leva-lo não somente a 
refletir, mas principalmente, a agir sobre o contexto 
vivido.  

C) tem na Cultura de Movimento o eixo organizador dos 
conhecimentos específicos da Educação Física 
escolar. 

D) propõe uma sequência de estratégias, denominada 
“transcendência de limites” e inclui as seguintes 
etapas: encenação, problematização, ampliação e 
reconstrução coletiva do conhecimento.  

E) visa à formação de um sujeito crítico e emancipado, 
que deve ser instrumentalizado para além da 
capacidade técnica. 

 
04 - A didática dessa abordagem conduz mestre e aprendiz à 
reflexão, interpretação, compreensão, identificação, 
valorização e manutenção do conhecimento que na prática 
promove a saúde individual e coletiva: 

A) higienista. 
B) saúde renovada. 
C) biológica. 
D) educação física plural. 
E) sistêmica. 

 
05 - Qual abordagem abaixo se fundamenta no movimento 
enquanto um instrumento facilitador da aprendizagem de 
conteúdos diretamente ligados ao aspectos cognitivo, como: a 
aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática etc.? 

A) Abordagem Recreacionista. 
B) Abordagem Sociológica. 
C) Abordagem Construtivista-interacionista. 
D) Abordagem Humanista. 
E) Abordagem Crítico-Social. 

 
06 - Sobre a Abordagem Desenvolvimentista NÃO é correto 
afirmar que: 

A) propicia à criança a aquisição de habilidades motoras 
básicas, a fim de que seja facilitada a ela a 
aprendizagem posterior das habilidades consideradas 
complexas. 

B) os conteúdos e as estratégias de ensino dependem dos 
indicativos oriundos dos processos biológicos de 
crescimento e desenvolvimento motor. 

C) a avaliação, dá-se por meio de observações, do 
processo de aprendizagem motora e estabelecimentos 
de padrões fundamentais do movimento. 

D) o jogo como conteúdo/estratégia tem papel 
privilegiado, sendo considerado o principal modo de 
ensinar. 

E) propicia condições para a aprendizagem de 
movimentos dentro de padrões sugeridos pelas fases 
determinadas biologicamente. 

 
07 - Para Darido (2003) uma das limitações da Abordagem 
Desenvolvimentista é: 

A) falta de argumentação teórica suficiente para 
fundamentar a abordagem.  

B) há pouca argumentação neurofisiológica na 
construção da abordagem. 

C) não é levado em consideração, na construção da 
abordagem, o conceito de corpo, natureza e cultura. 

D) a dimensão política permeia a abordagem em 
questão, possibilitando uma reflexão sobre a ação 
dos seres humanos na sociedade.   

E) pouca importância dada à influência do contexto 
sociocultural que está por trás da aquisição das 
habilidades motoras. 
 

08 - Sobre a Abordagem Crítico-superadora, marque a 
alternativa errada: 

A) compreende a Educação Física como uma 
disciplina que trata da qualidade e da cultura do 
corpo. 

B) levanta questões de poder, interesse, esforço e 
contestação. 

C) sua reflexão é compreendida como sendo um 
projeto político-pedagógico. 

D) evita o ensino por etapas e adota a simultaneidade 
na transmissão dos conteúdos. 

E) valoriza a questão da contextualização dos fatos e 
do resgate histórico. 
 

09 - A avaliação do processo de ensino e aprendizagem na 
Abordagem Crítico-superadora tem o sentido de: 

A) voltar-se para os aspectos internos do indivíduo, 
principalmente para as dimensões psicológicas. 

B) fazer com que ele sirva de referência para a análise 
da aproximação ou distanciamento do eixo 
curricular que norteia o projeto pedagógico da 
escola. 

C) priorizar o produto, a quantificação e a avaliação 
por meio de testes, questionários e auto-avaliação. 

D) centrar-se prioritariamente nos resultados obtidos 
pelos alunos e no processo que os levaram ao 
desempenho. 

E) oferecer ao professor dados quantitativos e 
qualitativos, em especial das capacidades 
cognitivas dos alunos para que ele possa 
sistematizar os rumos do ensino.     
 

 
 



 

10 - De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), a diversidade no âmbito escolar é importante pois 
garante o acesso a escola visando o ensino de qualidade. 
Nesse sentido, em relação aos alunos com necessidades 
especiais nas aulas de Educação Física, NÃO é tarefa do 
professor:  

A) criar condições e oportunidades para que os alunos 
com necessidades especiais se relacione com a 
turma. 

B) promover a interação dos alunos com necessidades 
especiais com os outros colegas.  

C) adaptar as atividades para que os alunos com 
necessidades especiais participem das aulas. 

D) produzir espaços e criar turmas exclusivas para 
alunos com necessidades especiais vivenciarem as 
aulas de Educação Física. 

E) propiciar o desenvolvimento global dos alunos, 
ajudando para que eles consigam atingir a 
adaptação e o equilíbrio que requer suas limitações 
e ou deficiência. 

 
11 - Os PCN apresentam alguns critérios para seleção de 
conteúdos da Educação Física. São eles: 
I - as diferenças regionais e o respeito à diversidade. 
II - a relevância social do conteúdo que têm presença 
marcante na sociedade brasileira. 
III – as características da própria área frente a enorme gama 
de conhecimentos que vêm sendo produzidos sobre a 
cultura corporal. 
IV - os níveis sociais de cada aluno, bem como o local onde 
estão inseridos a casa e a escola; 
Das afirmativas, estão corretas: 

A) I, II e III.  
B) III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, III e IV. 
E) II e III, apenas.  

 
12 - Acerca dos conceitos e procedimentos dos conteúdos 
da Educação Física contidos nos PCN, marque a alternativa 
correta. 

A) As brincadeiras de desequilíbrio e disputa, como 
cabo de guerra e braço de ferro, são atividades 
relacionadas com o conteúdo de lutas. 

B) Os objetivos da Educação Física escolar se 
confundem com os objetivos dos esportes, e a 
escola deve contribui para a formação de atletas. 

C)  Para uma melhor apropriação do conteúdo esporte, 
exclui-se a as técnicas de execução e recomenda-se 
a apreciação crítica e estética dos gestos. 

D) Diante da diversidade cultural e do desinteresse dos 
alunos pelas aulas de Educação Física, recomenda-
se que sejam abordados apenas os conteúdos da 
realidade social deles. 

E) Os conteúdos de ritmo e expressão, devem priorizar 
as cirandas e as cantigas de rodas por serem 
geralmente conhecidas em todas as regiões do país. 

 
 
 
 

13 - Segundo Hildebrandt e Laging (1986) o ensino da 
Educação Física baseado em uma Concepção Aberta 
requer: 
I - que o aluno participe nas decisões referentes aos 
objetivos, seleção dos conteúdos, metodologia e avaliação. 
II – que a avaliação seja um subsídio de coerção e evolução 
intelectual. 
III – que professor priorize o respeito nas relações de 
professor-aluno, aluno-aluno. 
IV – que os conteúdos das aulas façam um elo com o mundo 
dos alunos. 
Das afirmações, estão corretas: 

A) II, III e IV. 
B) I, II e III. 
C) I, III e IV. 
D) I e IV, apenas. 
E) III e IV, apenas. 

 
14 - Em relação a situações dos jogos cooperativos e dos 
jogos competitivos, analise as afirmações a seguir: 
I – Em situações de cooperação a produtividade em termos 
qualitativos é menor, havendo menor homogeneidade na 
quantidade de contribuições e participações. Já em situações 
de competição, a produtividade em termos qualitativos é 
maior, exigindo interação e ajuda mutua com frequência.   
II – A cooperação é um processo onde os objetivos são 
comuns e as ações são benéficas para todos. Competição é 
um processo onde os objetivos são mutuamente exclusivos 
e as ações benéficas somente para alguns. 
III – Na cooperação, para o objetivo de um indivíduo possa 
ser alcançado, todos os demais deverão igualmente atingir 
seus respectivos objetivos. Na competição, a realização dos 
objetivos de um dos membros impede a realização dos 
objetivos dos demais.  
Estão corretas as afirmações: 

A) I e II. 
B) I e III. 
C) Apenas I. 
D) Apenas II.  
E) II e III. 

 
15 - De acordo com Darido e Rangel (2008), a dança pode 
adquirir diferentes objetivos. Para a dança desenvolvida 
como conteúdo da Educação Física escolar, espera-se, 
EXCETO: 

A) possibilitar a exploração da criatividade através da 
descoberta e da busca de novas formas de 
movimentação corporal. 

B) ampliar o vocabulário e o senso perceptivo. 
C) canalizar para a expressividade, por refletir 

sentimentos, pensamentos e moções. 
D) fomentar a repetição gestual e expressa das danças 

populares, por meio da reprodução dos movimentos 
e dos sons.  

E) viabilizar a educação rítmica, pela diversificação na 
dinâmica das ações motoras e por utilizar a música, 
a percussão, o canto e outros recursos.  

 
 
 
 
 



 

16 - O processo histórico-social sofrido pela capoeira pode 
ser um ponto marcante a ser tematiza nas aulas de Educação 
Física. Sobre isso, NÃO caracteriza-se uma situação da 
dimensão conceitual quando: 

A) o professor solicita aos alunos uma pesquisa sobre 
as duas vertentes da capoeira, possibilitando a 
discussão sobre as modificações ocorridas com ela 
em seu trajeto histórico-cultural. 

B) o professor divide a turma em grupo e solicita que 
elaborem uma defesa escrita e oral sobre “o que e 
capoeira”.  

C) o professor apresenta um vídeo de capoeira e 
solicita que os alunos identifiquem as 
características de jogo, de luta, de esporte, dança 
durante a roda.  

D) o professor possibilita aos alunos a vivência das 
duas vertentes da capoeira, convidando-os para 
experienciarem alguns movimentos básicos, toques 
dos instrumentos e cantos.   

E) o professor leva os alunos a conhecerem, refletirem, 
discutirem e argumentarem sobre a historicidade e 
os aspectos culturais e políticos que gerou a 
capoeira.  
  

17 - Os jogos como conteúdo da Educação Física escolar 
podem ser considerados como um dos que apresentam 
maiores facilidades de aplicação por diversas razões, 
EXCETO: 

A) não exigem espaço ou material sofisticado, embora 
possam existir jogos com tais exigências. 

B) podem variar em complexidade de regras, ou seja, 
pode-se jogar com poucas regras a jogos com regras 
de altíssimo nível de complexidade. 

C) são divertidos e prazerosos para os seus 
participantes. 

D) aprende-se o jogo pelo método global, ou seja, 
aprende-se a jogar, jogando.  

E) embora a maioria sejam desconhecidos, podem ser 
praticados em qualquer faixa etária.  
 

18 -  Sobre os fundamentos do voleibol, relacione a primeira 
coluna com a segunda.  
Primeira Coluna 
A-Saque 
B-Recepção 
C-Ataque 
D-Levantamento 
 

Segunda Coluna 
(  ) é o meio mais comum de uma equipe tentar obter o 
ponto. 
(  ) é caracterizado como o único momento da partida em 
que o atleta tem total controle de seus atos. 
(  ) é o segundo contato com a bola. 
(  ) apesar de não marcar pontos diretamente por sua ação, 
tem relação direta com a performance do ataque. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 

A) B, D, A, C. 
B) A, B, D, C. 
C) C, A, D, B. 
D) D, A, C, B. 
E) C, B, A, D.  

19 - Os objetivos principais do ataque no basquete é a 
obtenção de cestas. São fundamentos de ataque nessa 
modalidade, EXCETO: 

A) deslocamento na posição defensiva. 
B) drible. 
C) passes. 
D) arremessos. 
E) rebote de ataque. 

 
20 - No ensino das modalidades esportivas coletivas o 
professor deve, EXCETO: 

A) despertar o interesse nos praticantes, recorrendo a 
práticas motivadoras, implicando situações-
problema que contenham as características 
fundamentais do jogo. 

B) criar no jogador o hábito de execução, pois é muito 
mais didático executar um movimento já existente 
do que reconhecer e perceber situações do ponto de 
vista tático.   

C) propor situações acessíveis, permitindo a 
continuidade das ações e elevando as possibilidades 
de concretização das mesmas. 

D) utilizar o jogo como meio para o ensino da técnica 
e da tática das modalidades. 

E) visar a formação esportiva geral para os esportes 
com bola, com o desenvolvimento de elementos 
comuns aos esportes. 

 
21 - Para Darido e Rangel (2008), a avaliação em Educação 
Física deve, EXCETO: 

A) considerar observação, análise e conceituação de 
elementos que compõem a totalidade da conduta 
humana. 

B) estar voltada para a aquisição de competências, 
habilidades, conhecimentos e atitudes dos alunos. 

C) atribuir uma nota ou um conceito após o final do 
processo de ensino-aprendizagem, como forma de 
quantificar a autonomia discente.  

D) abranger as dimensões cognitiva, motora e 
atitudinal, verificando a capacidade do aluno 
expressar sua sistematização dos conhecimentos 
relativos à cultura corporal em diferentes 
linguagens: corporal, escrita e falada. 

E) diversificar os instrumentos, de acordo com as 
situações e objetivos do ensino.   

 
22 - A ginástica apresenta os mais diversos objetivos e 
campos de atuação. Alguns objetivos devem ser 
considerados no ambiente escolar: 

A) aulas práticas com objetivos específicos das 
ginásticas esportivas, com e sem utilização de 
aparelhos. 

B) criação e elaboração de movimentos e sequências 
não-oficiais, explorando a criatividade dos alunos.  

C) performance máxima no processo de aquisição dos 
movimentos e conhecimentos, permitindo a 
reprodução gestual. 

D) articulação entre as manifestações de dança popular 
e erudita a partir de um método sistemático e 
construtivo. 

E) utilização de espaços específicos para a realização 
dos movimentos gímnicos, como forma de eleger 
grupos por habilidades convergentes.  



 

23 - O esporte no contexto educacional deve ser 
compreendido numa perspectiva: 

A) de iniciação esportiva de crianças, jovens e adultos 
que poderão ser futuros atletas. 

B) de formação esportiva, pensado a curto prazo desde 
o treino gestual até a especialização. 

C) de educação permanente, pois é dessa forma que ele 
poderá contribuir para o desenvolvimento integral 
do ser humano, desde a iniciação até a terceira 
idade. 

D) de preocupação com o potencial das pessoas 
envolvidas, ou seja, na ênfase e na constante 
inovação. 

E) no potencial técnico e também na limitação, 
visando a aprendizagem por um processo que 
orienta para a especificidade. 

 
24 - O lazer é considerado sob dois aspectos: tempo e 
atitude. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo: 
I – O lazer encarado como atitude, fica na dependência 
exclusiva da relação da pessoa envolvida com a atitude. E, 
assim, qualquer atividade poderia ser considerada lazer.  
II – O lazer encarado como atitude, deve atender a 
determinadas características, como a escolha coletiva, e um 
nível de prazer e satisfação elevados. 
III – O tempo de lazer encontra-se não em oposição, mas 
em relação com o tempo das obrigações. Sobretudo com as 
obrigações profissionais.  
IV – O tempo do lazer situa-se no tempo desocupado. 
Assim, o tempo gerado pelo desemprego pode ser 
considerado como propício para as atividades de lazer.  
Estão corretas as afirmativas: 

A) I e III. 
B) II e IV. 
C) I e IV. 
D) II e III. 
E) II, apenas. 

 
25 - Para Matthiesen (2014), ao introduzir os alunos no 
universo do atletismo, os professores devem buscar, 
EXCETO: 

A) atividades recreativas que mesclam conhecimento 
geral sobre as habilidades motoras e um 
conhecimento específico acerca das provas oficiais. 

B) criar alternativas que possibilite jogos e atividades 
que sejam voltadas para reprodução das provas 
atléticas do alto rendimento, no intuito de permitir 
a compreensão do atletismo em seu caráter total, 
dentro e fora da escola.  

C) aproximar os alunos do universo do atletismo e, 
levando-os a vivenciá-lo por meio do próprio corpo. 

D) levar os alunos à aprendizagem e aquisição de 
novos conhecimentos da modalidade, através de 
trocas de experiências coletivas e individuais.  

E) a realização de jogos pré-desportivos envolvendo as 
habilidades motoras básicas principais nesse 
campo, traduzindo o significado do atletismo sem, 
contudo, perder a dimensão de sua especificidade 
técnica e normativa.  

 
 
 
 

26 - Levando em consideração as características e 
finalidades do esporte de participação, marque a alternativa 
ERRADA. 

A) ao ser desenvolvido de forma voluntária, o esporte-
participação não visa a formação de atletas. 

B) tem como propósito o prazer lúdico, procurando 
garantir o bem estar social dos praticantes, 
buscando a descontração, a diversão, o 
desenvolvimento pessoal e as relações entre 
pessoas. 

C) pode ser praticado por jovens, adultos, indivíduos 
da terceira idade, portadores de necessidades 
especiais, homens, mulheres. 

D) tem finalidade de contribuir para a integração dos 
praticantes na plenitude da vida social, na promoção 
da saúde e da educação e na preservação do meio 
ambiente. 

E) atividade cultural que pode proporcionar 
intercâmbio internacional o envolvimento de 
recursos humanos qualificados, provocando a 
existência de várias profissões, a geração de turismo 
e o crescimento de mão-de-obra.  
 

27 - Para a prática de uma atividade física, colocam-se em 
jogo várias qualidades ou capacidades físicas. Capacidades 
físicas são ações musculares e processos motores que dizem 
respeito à formação corporal e à técnica de movimento. 
Entre as capacidades física, podemos citar, EXCETO: 

A) a força. 
B) a flexibilidade. 
C) a agilidade. 
D) a velocidade. 
E) a massa muscular. 

 
28 - Por meio de princípios de nutrição e atividade física, é 
possível alcançar objetivos que incluem a estética e a saúde 
nas aulas de Educação Física. Sobre essa temática, marque 
uma atividade que NÃO deveria ser desenvolvida: 

A) solicitar que os alunos calculem seus índices de 
massa corporal, comparem com as tabelas de 
padronização e estabeleçam metas para se 
encaixarem no padrão.  

B) discutir com os alunos as relações entre gasto de 
quilocalorias, ritmo de caminhada, batimento 
cardíaco e outros sinais manifestados pelo 
organismo. 

C) solicitar que os alunos tragam para a sala de aula 
revistas novas e antigas com informações sobre: 
dietas; alimentação saudável; quilocaloria de 
alimentos. 

D) fomentar a discussão sobre a relação entre os 
padrões de estética exigidos pela sociedade e os 
transtornos alimentares, tais como: anorexia, 
bulimia etc. 

E) solicitar que os alunos façam um levantamento 
dentro da escola, do bairro ou da cidade, para 
diagnosticar focos onde a população tem 
dificuldade de acesso a uma alimentação adequada.  

  
  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - A maneira de organizar as sequências de atividades é um 
dos traços mais claros que determinam uma prática educativa, 
com significado social. Nessa direção as sequências formam um 
conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 
a realização de certos objetivos educacionais que têm: 

A) um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 
professores como pelos alunos 

B) princípios que só devem ser conhecidos pelos 
educadores 

C) uma subordinação ao que defende as classes 
privilegiadas da sociedade 

D) uma subordinação essencialmente pedagógica 
E) um fim que deve ser exclusividade do professor 

 
30 - Ao possibilitar aos alunos o domínio dos conhecimentos 
culturais e científicos, a educação escolar deve: 

A) assegurar a manutenção do senso comum e a cultura 
local que garantem a democratização política da 
sociedade 

B) socializar o saber sistematizado, desenvolver 
capacidades cognitivas e operativas que contribuam 
para a conquista dos direitos de cidadania 

C) e tem cumprido as suas responsabilidades na 
manutenção da educação básica, obrigatória para todos 

D) oferecer uma educação assistemática que visa a 
transformação da sociedade, em seus processos 
edificantes 

E) garantir uma educação espontaneísta que garante a 
manutenção da cultura local e o exercício da cidadania 

 
31 - Um dos papéis fundamentais da escola é: 

A) aprender a cultura das classes privilegiadas da 
sociedade e internalizar os valores que garantem um 
melhor poder aquisitivo, única forma de transformar o 
mundo e a vida de qualidade para todos 

B) garantir um ensino propedêutico, estabelecendo 
padrões e elevados níveis de desempenho escolar,  
tendo como referência o aluno considerado normal e 
disciplinado 

C) transferir os saberes ideais, elencados por pesquisadores 
e estudiosos que se encontram fora das salas de aula 

D) garantir uma posição aos alunos de baixo poder 
aquisitivo no mercado de trabalho, pela apropriação dos 
conceitos científicos neutros e aprendizagens escolares, 
coerentes com as demandas dos mesmos 

E) o provimento aos alunos dos meios de aquisição de 
conceitos científicos e de desenvolvimento de suas 
capacidades, habilidades e elementos da aprendizagem 
escolar interligados e indissociáveis 

 
32 - A Didática, como prática educativa, estuda os objetivos, os 
conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino tendo 
em vista: 

A) a atividade principal do aluno, que sempre se relaciona 
com a sua hereditariedade  

B) os fins da educação, que são sempre culturais 
C) finalidades educacionais, que são sempre sociais 
D) os fins educacionais sem relação com a sociedade 
E) um sentido estrito, o qual só ocorre em instituições 

escolares 
 

33 - Na atuação profissional e política do professor cabem tarefas 
que devem assegurar aos alunos um sólido domínio de 
conhecimentos e situações de aprendizagem que contribuam 
para o desenvolvimento: 

A) da educação extraescolar que refina a ideologia das 
classes privilegiadas da sociedade 

B) de um discurso que justifica a indisciplina, pela ausência 
de uma educação doméstica 

C) de atitudes que priorizam o esforço pessoal, único meio 
para o sucesso escolar 

D) de suas capacidades intelectuais, de pensamento 
independente, crítico e criativo 

E) discente, pois não cabe ao docente contextualizar os 
conteúdos escolares 

 
34 - As escolas públicas que seguem as Diretrizes Curriculares 
Nacionais de Educação Básica – DCNEB, devem observar a 
atenção à diversidade dos alunos, como eixo estruturador. A 
operacionalização deste eixo estruturador requer que a escola 
planeje as suas atividades considerando: 

A) as ações assistencialistas, a fim de favorecerem a 
assimilação do saber historicamente produzido que 
contribui para a manutenção da sociedade brasileira 

B) a assimilação e a manutenção dos valores econômicos 
da sociedade brasileira, de forma equitativa, garantindo 
a promoção automática para todos os estudantes  

C) a ênfase às práticas recreativas e desportistas, 
permeadas pelos saberes objetivos construídos pelos 
heróis que conseguem as medalhas nas Olímpiadas 
locais, interestaduais e nacionais 

D) o ensino propedêutico, construído pelas classes letradas, 
garantindo às crianças, jovens e adultos o ingresso no 
mercado de trabalho 

E) os tipos de atividades que se constituem um verdadeiro 
desafio alcançável e, depois, a oferta da ajuda necessária 
para a superação dos limites evidenciados nas mesmas 

 
35 - A abordagem construtivista pressupõe que nossa estrutura 
cognitiva está configurada por uma rede de esquemas de 
conhecimento. A natureza dos esquemas de conhecimento de 
um aluno, nesta perspectiva, depende: 

A) de sua carga hereditária, pois “o pau que nasce torto, não 
tem jeito, morre torto” 

B) de seu nível de desenvolvimento e dos conhecimentos 
prévios que acumulou em sua trajetória 

C) exclusivamente do meio em que o aluno vive, o que 
confere a máxima “ dize-me com quem andas que eu te 
direi quem és” 

D) do reforço positivo dos educadores que favorece a 
manutenção do aluno na escola 

E) dos fatores biológicos e do desenvolvimento de ações 
educativas permeadas pelo estímulo -resposta 

 
36 - A professora Marleide tem como base a concepção 
construtivista para estruturar as interações educativas em suas 
aulas. Assim recorre a algumas estratégias que favorecem 
aprendizagens bem sucedidas, o que requer: 

A) um planejamento de sua atuação docente, flexível, para 
permitir a adaptação às necessidades dos alunos em 
todo o processo de ensino e aprendizagem 

B) uma prática com atividades assistemáticas para atender 
as necessidades dos alunos mais atrasados 



 

C) a seleção dos alunos, no início do ano letivo para formar 
turmas homogêneas e assegurar a evolução dos alunos 
mais aplicados 

D) a ausência de uma ordem sequencial de conteúdos, 
inflexível e que atenda aos alunos mais interessados 

E) a exclusão do Projeto Político Pedagógico – PPP 
apresenta, construído coletivamente 

 
37 - O professor Paulo, utiliza o PPP escolar, construído 
crítica e coletivamente, como o 
planejamento/execução/avaliação das práticas educativas, 
enriquecendo suas experiências ao lidar com as situações 
concretas de ensino. Essa atitude colabora para o professor: 

A) utilizar-se da aprendizagem tradicional, por meio da 
memorização, única forma do aluno  evoluir e ser 
aprovado 

B) estabelecer as necessárias relações com as 
atividades exigidas pelo mercado de trabalho, assim 
como pelas seleções existentes na rede privada 

C) não se referendar no PPP, criar a sua própria forma 
de ensinar de acordo com os  conhecimentos que 
domina 

D) criar e recriar a sua própria didática, enriquecer a 
sua prática profissional e acompanhar, com mais 
segurança evolução de seus alunos 

E) executar o plano de trabalho que encontra pronto, 
única forma de garantir o sucesso escolar dos alunos 
e a inserção dos mesmos, no mercado de trabalho 

 
38 - A prática de uma avalição comprometida com o 
atendimento das finalidades sociais do ensino, de 
preparação dos alunos para evoluírem dos níveis em que se 
encontram para níveis significativos de participação ativa 
nas diversas esferas da vida social deve contribuir para a 
assimilação e internalização dos saberes necessários ao 
prosseguimento de estudos, reconhecendo os erros como 
pontes que possibilitam o aprimoramento e o 
desenvolvimento das atividades cognoscitivas. Nesta 
perspectiva a avaliação é denominada: 

A) classificatória 
B) espontaneísta 
C) assistemática 
D) controladora 
E) mediadora 

 
39 - Na redação dos objetivos específicos o professor deve 
elencar os resultados a obter do processo de ensino relativo 
aos conhecimentos, conceitos, habilidades, podendo indicar 
também as atitudes e convicções em relação à realidade 
social, embora estes últimos dificilmente possam: 

A) ser operacionalizados junto as classes com baixo 
poder aquisitivo por serem bastante limitados para 
evoluírem dos saberes do senso comum  para o 
conhecimento científico 

B) ser concretizados pela ausência de material didático 
nas escolas públicas 

C) ser transformados em proposições expressando 
resultados, mas como parte dos objetivos e tarefas 
docentes 

D) atingir alunos com dificuldades de aprendizagem e 
com históricos de repetidas reprovações 

E) ser aceitos pelos dirigentes escolares, indicados 
pelo poder local 

40 - As DCNEB apresentam as etapas correspondentes a 
diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento na 
Educação Básica como sendo: 

A) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio 

B) Ensino Fundamental e Ensino Médio 
C) Educação Infantil e Ensino Fundamental 
D) Científico, Pedagógico e Fundamental 
E) Fundamental e Profissional 

 
 


