
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 GEOGRAFIA 



 

PARTE I – PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 
01 - As bacias hidrográficas brasileiras possuem um grande 
número de rios, apesar de tantos problemas com escassez de 
água em algumas regiões, mas o Nordeste possui muitos 
rios intermitentes. Rios intermitentes são:  

A) Rios que ficam sem água no período de estiagem, 
isto é, no período sem chuvas. 

B) Apenas os rios que despejam suas águas no Oceano 
Atlântico ou nos lagos. 

C) Todos os rios que nunca secam, mesmo que suas 
águas baixem no período sem chuvas. 

D) Os rios que deságuam nas áreas entre serras, sendo 
conhecidos como divisores de água. 

E) Os rios que possuem grandes volumes de água, mas 
secam no período de estiagem. 

 
02 - O Brasil possui uma diversidade de climas. Com base 
nas informações apresentadas no mapa e as regiões 
brasileiras, é correto afirmar: 

 
I – O clima Equatorial predomina na Região Norte do 
Brasil. 
II – O clima Subtropical é predominante em todo Sudeste e 
Sul do Brasil. 
III – O clima Semiárido atua principalmente no Nordeste 
brasileiro. 
IV – O clima Tropical de Altitude atua praticamente no 
Sudeste do Brasil. 
A alternativa que apresenta a sequência das afirmativas 
corretas é: 

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

 
03 - Os climas no Brasil são influenciados por diferentes 
massas de ar: mEa, mEc, mTa, mTc, mPa. A mTa é: 

A) Quente e seca, formando-se na depressão do Chaco, 
entre o norte da Argentina e o Paraguai, abrange 
área de atuação no Brasil muito limitada. 

B) Quente e úmida, tendo origem no Oceano Atlântico, 
exercendo grande influência na região litorânea do 
Brasil, do nordeste ao sul. 

C) Fria e úmida forma-se nas porções do Oceano 
Atlântico no sul da Argentina, atua mais no inverno 
quando penetra no Brasil como frente fria. 

D) Quente e úmida, tendo sua origem na porção 
ocidental da Amazônia, domina a porção noroeste 
do território amazônico durante praticamente o ano 
todo.  

E) Quente e úmida domina parte litorânea da 
Amazônia e do Nordeste em alguns períodos do 
ano. 

 
04 - A hidrografia do Brasil é rica em rios e ao mesmo 
tempo pobre em lagos, existindo no território brasileiro a 
mais rica bacia hidrográfica da superfície terrestre, o regime 
de alimentação dos rios é basicamente pluvial e não se 
registra regime nival nem glacial, apenas o rio Amazonas 
depende, em parte, do derretimento da neve na Cordilheira 
dos Andes. 
O texto afirma que: 

A) Todos os rios brasileiros dependem das águas 
pluviais. 

B) Grande parte dos rios brasileiros recebe água de 
geleiras. 

C) Apenas os rios situados no interior do Brasil são 
alimentados pelas chuvas. 

D) Uma grande parte dos rios brasileiros tem regime 
nival. 

E) A maioria dos rios brasileiros é alimentada pelas 
águas da chuva. 

 
05 - O rio São Francisco nasce em _________ e percorre 
áreas de clima ______________ no interior nordestino, mas 
é um rio perene, embora na época das secas, permaneça com 
um baixíssimo nível de água. 
A alternativa que apresenta as palavras para complementar 
o texto é: 

A) Bahia/ tropical de altitude. 
B) Pernambuco/ tropical. 
C) Minas Gerais/ equatorial. 
D) Minas Gerais/ semiárido. 
E) Bahia/ tropical litorâneo. 

 
06 - A Floresta Amazônica é uma floresta latifoliada 
equatorial, sendo a mais importante formação vegetal do 
mundo, abrangendo áreas de países vizinhos, como Bolívia, 
Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Guiana, Suriname e 
Guiana Francesa. Essa floresta é conhecida como latifoliada 
por que: 

A) Tem grande diversidade de espécies. 
B) A vegetação é de grande porte. 
C) Suas árvores têm folhas largas. 
D) A vegetação depende da chuva. 
E) Há uma grande quantidade de rios. 

 
07 - A população indígena está distribuída nas terras 
brasileira de forma desigual. A região que possui maior 
número de indígenas é a:  

A) Centro-Oeste. 
B) Nordeste. 
C) Norte. 
D) Sudeste. 
E) Sul. 

 
 
 
 



 

08 - Analise o planisfério com as coordenadas geográficas para 
assinalar a alternativa que apresenta as coordenadas corretas. 
 

 
A) A- 20° S e 60° O/ B- 20° N e 0° long./ C- 20° S e 30° 

L/ D- 60° N e 120° L. 
B) A- 20° N e 60° L/ B- 0° lat. e 20° O/ C- 20° N e 30° O/ 

D- 60° S e 120° O. 
C) A- 60° S e 20° O/ B- 20° S e 30° L/ C- 30° S e 20° L/ 

D- 90° N e 60° L. 
D) A- 90° S e 20° L/ B- 30° N e 30° L/ C- 40° N e 20° O/ 

D- 60° S e 90° L. 
E) A- 60° N e 30° L/ B- 30° S e 20° O/ C- 30° N e 30° O/ 

D- 60° N e 120° O. 
 
09 - A sociedade atual é conhecida também como sociedade 
industrial porque depende dos produtos industrializados, seja de 
forma direta ou indireta. Os produtos industrializados estão 
presentes no campo, na cidade e no nosso dia a dia. Com base 
nas informações do texto, pode-se afirmar que:  

A) Apesar da grande dependência dos produtos 
industrializados, seria fundamental que eles deixassem 
de existir e a sociedade humana viveria bem melhor. 

B) Os produtos industrializados passaram a ser 
fundamentais para a sociedade humana, tornando-a 
cada vez mais dependente desses produtos 
industrializados. 

C) A vida da sociedade humana seria muito melhor sem a 
existência dos produtos industrializados, apenas com os 
elementos da natureza que não foram transformados. 

D) A partir do momento que a sociedade passa a utilizar os 
produtos industrializados, os problemas de saúde são 
reduzidos de forma muito evidente. 

E) Todos os produtos industrializados são de extrema 
necessidade para a sociedade humana, facilitando a vida 
das pessoas que os utilizam. 

 

10 - Muitas pequenas e médias propriedades familiares 
conseguem boa produtividade em razão dos investimentos em 
tecnologia, ao mesmo tempo, outros agricultores não dispõem de 
tanto dinheiro para investir em sementes selecionadas ou em 
equipamentos, por isso, essas propriedades que pertencem aos 
pequenos agricultores: 

A) Destacam-se por produzir apenas um tipo de cultivo em 
grande quantidade. 

B) São voltadas para atender apenas ao mercado externo 
dos países desenvolvidos. 

C) Possuem uma mão de obra altamente qualificada com 
excelentes salários. 

D) Apresentam menor produtividade e tornam-se mais 
dependentes da natureza. 

E) Têm uma mão de obra assalariada e atendem a todo 
mercado interno do país. 

11 - Visando estabelecer a qualidade de vida das diferentes 
populações, a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), criou um indicador chamado Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). Para se obter o IDH de um 
determinado lugar, são analisados três aspectos ou indicadores:  

A) O desenvolvimento econômico relacionado à grande 
produção industrial do país; a renda da população a 
partir dos trabalhadores informais; número da 
população de um país que vem de países mais ricos. 

B) Distribuição da população em relação a estrutura de 
sexo (homens e mulheres); nível de riqueza da 
população, independente de ser ativa ou não; 
distribuição do comércio existente nas áreas urbanas. 

C) Desenvolvimento industrial com base no comércio 
existente no país; grande mercado consumidor que é 
responsável pela maior arrecadação de renda; 
problemas ambientais reduzidos e contribuindo cada 
vez mais para uma boa qualidade de vida. 

D) Crescimento do turismo ecológico e religioso, por ser a 
atividade econômica que mais cresce nos últimos anos; 
comércio externo, que vem se destacando nos países em 
desenvolvimento por gerar maior renda para pequenos 
empresários; maior produção agrícola, favorecendo 
para uma melhor distribuição de renda. 

E) O nível de escolaridade por meio da média de anos de 
estudo da população; PIB per capita com base na 
arrecadação e distribuição de renda da população; nível 
de saúde obtido com base na expectativa de vida. 

 
12 - O uso dos rios tem sido intenso na produção de energia 
elétrica. No Brasil, 90% do total de eletricidade provêm de fontes 
hidráulicas, diferente de muitos países ricos, onde 80% desse 
total é fornecido pelo carvão ou pelo petróleo. Pois, apesar de ser 
uma fonte de energia renovável, pode trazer muitas 
desvantagens na construção de uma usina, destacando-se entre 
muitas delas: 

A) Apresenta um baixo custo do megawatt. 
B) Gera muitos empregos para a população. 
C) Aumenta a confiabilidade dos sistemas elétricos. 
D) Desenvolvimento econômico e sustentável. 
E) Desapropriação de terras produtivas pela inundação. 

 
13 - Atualmente, além da Floresta Amazônica e da Mata 
Atlântica, costuma-se conhecer os seguintes biomas: Caatinga, 
Pantanal e Pampa. O Complexo do Pantanal: 

A) Possui plantas xerófilas, principalmente cactáceas, além 
da presença de arbustos e pequenas árvores, como o 
juazeiro, aroeira e braúna, as árvores perdem as folhas 
durante a estação que há escassez de chuvas. 

B) É uma vegetação mista, com plantas de médio porte 
misturadas com gramíneas, próprio do clima tropical 
típico, geralmente apresenta dois estratos de plantas: um 
arbóreo, com árvores de pequeno porte, e outro 
herbáceo, de vegetação rasteira. 

C) Possui uma vegetação heterogênea, localizada no oeste 
do Brasil, pode-se encontrar desde plantas higrófilas até 
as xerófilas, além de diversas palmeiras, gramíneas e 
trechos de bosques dominados pelo quebracho. 

D) Vegetação latifoliada tropical foi nesse conjunto vegetal 
que se encontrou o pau-brasil e plantas de madeira 
nobre como o cedro, a peroba e o jacarandá, quase 
inexistente atualmente. 



 

E) Constituída de uma vegetação heterogênea, latifoliada, 
com milhares de espécies vegetais perenes, sua mata é 
densa e intrincada, a presença de parasitas é muito 
comum, costuma ser dividida em três estratos. 

 
14 - "Há países altamente industrializados que vêm se 
destacando cada vez mais na inovação tecnológica e científica e 
outros se industrializam mais tarde, em função dos fatores 
históricos. Nas últimas décadas, os chamados países emergentes 
vêm se destacando no cenário mundial devido o acelerado ritmo 
de crescimento econômico, ao desenvolvimento das tecnologias 
e trocas comerciais. Mesmo assim, esses países que demonstram 
crescimento econômico, não apresentam condições sociais 
satisfatórias".  
O texto afirma que: 

A) Os países emergentes vêm apresentando maior 
crescimento econômico no mundo e consequentemente 
logo se tornarão Estados classificados como 
desenvolvidos. 

B) O IDH dos países emergentes passou melhorar a partir 
do momento que suas economias cresceram em função 
da grande produção industrial. 

C) Mesmo não se destacando como os mais ricos do 
mundo, os países emergentes apresentam um maior 
desenvolvimento científico e tecnológico que os 
desenvolvidos. 

D) Apesar do crescimento econômico nos países 
emergentes, os vários problemas relacionados à 
distribuição de renda, saúde e educação ainda persistem. 

E) As condições de vida dos países mais desenvolvidos 
pioraram por causa do acelerado crescimento 
econômico nos países emergentes que se 
industrializaram. 

 
15 - O rio Amazonas corta todo o norte da América do Sul ao 
centro da Floresta Amazônica. Sobre esse rio é correto afirmar: 

A) É o maior rio do mundo, tanto em volume d’água como 
em comprimento (6937,08 km de extensão), nas cheias 
a distância de uma margem a outra pode chegar a 50 km 
de distância. 

B) O Rio Amazonas é o mais caudaloso do mundo, mas o 
segundo maior rio, porque o Rio Nilo se destaca com o 
maior em extensão. 

C) O centro da Floresta Amazônica é ocupado pela 
presença do Rio Amazonas, que nasce no leste do país 
e deságua no oeste. 

D) Antes de entrar no território brasileiro, o Rio Amazonas 
recebe o nome de Solimões até se encontrar com as 
águas do Rio Negro. 

E) O Rio Solimões é um dos principais afluentes do Rio 
Amazonas, além de outros afluentes que são o Rio 
Marañon e o Rio Negro. 

 
16 - No início do século XX, a industrialização nos Estados 
Unidos caracterizou-se pela formação de grandes empresas que 
exerciam o monopólio ou oligopólio da produção em setores de 
base da economia. O monopólio caracterizou-se pelo (a):  

A) Formação de um pequeno grupo de empresas que 
controla um determinado setor da economia, adotando 
políticas de desenvolvimento e estratégias semelhantes. 

B) Relação econômica entre países desenvolvidos que 
estão voltados para um maior processo de exportação 
de industrializados para os países em desenvolvimento. 

C) Liberdade econômica existente entre países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos, na tentativa de uma 
maior produção industrial voltada para o mercado 
interno. 

D) Crescimento econômico que ocorre apenas em uma 
empresa multinacional e se expande para outros países 
no mesmo continente. 

E) Controle da produção em um determinado setor da 
economia que ocorre quando uma empresa detém o 
mercado de certo produto ou serviço. 

 
17 - Os Estados Unidos são um dos maiores produtores 
agrícolas do mundo, com uma produção cada vez mais 
relacionada aos grandes conglomerados, que controlam até 
mesmo a comercialização e a distribuição dos bens 
agrícolas. Essa produção agropecuária abastece, 
principalmente:  

A) A indústria de alimentos e de serviços, com as 
grandes redes de restaurantes que constituem os 
principais clientes das empresas rurais. 

B) O comércio externo dos países subdesenvolvidos 
que possuem uma ampla produção industrial de 
alimentos e bebidas. 

C) O mercado externo da Europa que necessita de uma 
grande quantidade de matéria-prima para atender a 
sua produção industrial. 

D) As empresas alimentícias da África que produzem 
para atender a grande parcela da população do 
continente. 

E) O mercado interno e o mercado externo apenas dos 
países latino-americanos que necessitam de 
alimentos para a população. 

 
18 - Mesmo com a maior parcela da população no campo, a 
África apresenta um grande atraso na atividade agrícola, 
principalmente na agricultura de subsistência, que: 

A) Destaca-se por apresentar uma grande produção de 
alimentos, apesar de seu atraso tecnológico. 

B) É realizada de forma tradicional e amplamente 
difundida nos países africanos ao norte do Saara. 

C) Desenvolve-se nas regiões desérticas, próximas aos 
oásis, por existir melhores oportunidades de uma 
boa produção. 

D) Utiliza algumas técnicas avançadas na produção 
para atender ao mercado interno existente no 
continente. 

E) Está associada às condições de natureza oferecida 
em cada região do continente e passa a atender a 
uma grande parcela da população que vive nas áreas 
menos desenvolvidas. 

 
19 - Um importante aspecto da globalização é a expansão 
das multinacionais ou transnacionais. Essas empresas:  

A) Destacam-se por dominar apenas o comércio no 
seu país de origem, apresentando um rápido 
crescimento econômico. 

B) Apresentam um elevado crescimento nos países 
em que se instalam, ao mesmo tempo atrasam a 
economia do país de origem. 

C) Passaram a se instalar especialmente nos países mais 
ricos por ser esses que possuem maior mercado 
consumidor e oferecem outros atrativos lucrativos. 
 



 

D) Passaram a atender as necessidades na população 
mundial, especialmente nos países mais pobres do 
mundo. 

E) Possuem estabelecimentos em inúmeros países, 
muitas vezes em diferentes continentes, mas a sua 
maioria são originárias de países desenvolvidos. 

 
20 - No início do século XX, antes da ocorrência das duas 
grandes guerras, havia uma ordem mundial multipolar. Isso quer 
dizer que: 

A) Foi marcada pela presença dos dois países mais 
poderosos do mundo: Estados Unidos e Rússia. 

B) Havia a atuação de países de diferentes continentes: 
América, África, Europa, Oceania e Ásia a frente da 
industrialização mundial. 

C) Apresentava como os mais importantes países os 
maiores produtores agrícolas que faziam parte da 
América Latina e África. 

D) Existiam várias grandes potências no mundo que 
disputavam a hegemonia internacional. 

E) Acentuou-se pela disputa pelo poder militar e 
econômico apenas dos países da Europa e Ásia: 
Alemanha, França, China e Japão. 

 
21 - A derrota do sistema capitalista foi representada pela queda 
do Muro de Berlim, pois a rivalidade que ocorria no período da 
Guerra Fria era assegurada pela liderança dos: 

A) Canadenses e japoneses. 
B) Norte-americanos e chineses. 
C) Americanos e alemães. 
D) Russos e canadenses. 
E) Soviéticos e estadunidenses. 

 
22 - A URSS era formada apenas por países socialistas. São 
características do socialismo:  

A) Economia planificada sendo controlada pelo Estado e 
inexistência de divisão de classes. 

B) Economia de mercado voltada para o lucro e grandes 
desigualdades sociais. 

C) Meios de produção e mercadorias predominantemente 
de propriedades privadas. 

D) Lei da oferta e da procura e livre concorrência entre as 
empresas. 

E) Sistema produtivo vinculado a propriedade individual e 
grande acumulação de capital. 

 
23 - “Com a movimentação mais ágil do comércio, a integração 
entre as várias partes do mundo se acentuou, com elementos 
comuns nas paisagens urbanas e industriais, como também pode 
se constatar diversas semelhanças no modo de vida das grandes 
cidades com milhões de habitantes”. (Carvalho, Chianca, 
Giardino e Ortega – São Paulo – 2015) 
Entre as semelhanças existentes nessas cidades, estão: 

A) Redução no trânsito de veículos e maior concentração 
de áreas verdes. 

B) Elevado consumo de produtos agrícolas e baixo 
consumo de produtos industrializados. 

C) Redução das construções e concentração de comércio 
apenas de alimentos. 

D) Trânsito intenso de veículos e grande concentração de 
construções. 

E) Serviços de boa qualidade que atende toda população e 
redução de comércio. 

24 - Formadas por um conjunto de empresas que atuam em 
diferentes setores da economia com o objetivo de ter mais acesso 
aos mercados mundiais para aumentar os lucros na sua cadeia 
produtiva. 
As informações se referem:  

A) As grandes empresas nacionais. 
B) Aos fluxos comerciais. 
C) As empresas agrícolas. 
D) As empresas corporativas. 
E) As empresas individuais. 

 
25 - A circulação mundial de informações sobre capitais 
financeiros só foi possível com os recentes avanços nas redes de 
comunicação, pois os fluxos de informação favoreceram a 
produção e o consumo e ao mesmo tempo expuseram diversas 
particularidades e desigualdades em relação ao acesso a bens de 
consumo e serviços, além da qualidade de vida. 
Com base nas informações do texto é correto afirmar: 

A) Os fluxos de informação só favoreceram a produção e o 
consumo nos países mais ricos do mundo. 

B) A pobreza vem se destacando no mundo inteiro 
resultantes dos fluxos de informações e capitais. 

C) Os países mais pobres passaram a ter um ritmo mais 
acelerado na sua economia por causa dos avanços nas 
redes de comunicação. 

D) A qualidade de vida vem melhorando cada vez mais nos 
países subdesenvolvidos porque a circulação de 
informação cada vez mais avançada vem contribuindo 
para isso. 

E) Todos os países do mundo passaram por um processo 
de mudança na economia e por isso a qualidade de vida 
no mundo inteiro é cada vez melhor. 

 
26 - A Rio+20 ocorreu no Rio de Janeiro, em 2012. Teve como 
principal objetivo fazer um balanço do que foi feito nos últimos 
vinte anos em relação ao meio ambiente e reafirmar a 
participação dos líderes dos países com relação ao 
desenvolvimento sustentável. Anterior a essa conferência, além 
dessa conferência ambiental no Rio de Janeiro, houve outra 
conferência nessa cidade que foi a: 

A) Rio+10. 
B) De Kyoto. 
C) Rio+12. 
D) Rio-70. 
E) Eco-92. 

 
27 - O desenvolvimento sustentável é uma das melhores 
propostas para reduzir e controlar os diversos problemas 
ambientais do mundo. Nessa proposta é necessário: 

A) Cada país desenvolvido reduza sua produção industrial 
e passe a instalar suas indústrias nos países mais pobres. 

B) Que os países mais industrializados utilizem apenas 
seus recursos naturais, sem importar de outros. 

C) Fechar grande parte do comércio dos países mais ricos, 
além de reduzir a população dos países em 
desenvolvimento. 

D) Que os países utilizem racionalmente os recursos 
naturais evitando a degradação ambiental. 

E) Reduzir a produção industrial dos países em 
desenvolvimento, com isso, também seria reduzida a 
produção industrial. 

 
 



 

28 - A industrialização e a urbanização provocam danos ao 
meio ambiente de forma absurda, pois a sociedade vem 
alterando a natureza profundamente. As consequências 
disso são: 

A) A menor incidência de tempestades em áreas 
urbanas. 

B) O aumento da infiltração da água no solo e a 
redução da erosão. 

C) A elevação da temperatura do ar e a mudança na 
dinâmica dos ventos. 

D) Redução dos deslizamentos de terras e das 
enchentes. 

E) Diminuição de raios durante as chuvas nas grandes 
cidades. 

 
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 

 
 
 


