
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 LÍNGUA PORTUGUESA 



 

 

 

PARTE I – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
  

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto seguinte: 
O alto preço de viver longe de casa 

Muito além do valor do aluguel 
 

Voar: a eterna inveja e frustração que o homem carrega no 
peito a cada vez que vê um pássaro no céu. Aprendemos a fazer 
um milhão de coisas, mas voar… Voar a vida não deixou. Talvez 
por saber que nós, humanos, aprendemos a pertencer demais aos 
lugares e às pessoas. E que, neste caso, poder voar nos causaria 
crises difíceis de suportar, entre a tentação de ir e a necessidade 
de ficar. 

Muito bem. Aí o homem foi lá e criou a roda. A Kombi. O 
patinete. A Harley. O Boeing 737. E a gente descobriu que, 
mesmo sem asas, poderia voar. Mas a grande complicação foi 
quando a gente percebeu que poderia ir sem data para voltar. 

E assim começaram a surgir os corajosos que deixaram suas 
cidades de fome e miséria para tentar alimentar a família nas 
capitais, cheias de oportunidades e monstros. Os corajosos que 
deixaram o aconchego do lar para estudar e sonhar com o futuro 
incrível e hipotético que os espera. Os corajosos que deixaram 
cidades amadas para viver oportunidades que não aparecem duas 
vezes. Os corajosos que deixaram, enfim, a vida que tinham nas 
mãos, para voar para vidas que decidiram encarar de peito 
aberto. 

A vida de quem inventa de voar é paradoxal, todo dia. É o 
peito eternamente divido. É chorar porque queria estar lá, sem 
deixar de querer estar aqui. [...] 

E começamos a viver um roteiro clássico: deitar na cama, 
pensar no antigo-eterno lar, nos quilômetros de distância, pensar 
nas pessoas amadas, no que eles estão fazendo sem você, nos 
risos que você não riu, nos perrengues que você não estava lá 
para ajudar. [...] 

[...] 
Será que um dia saberemos, afinal, se estamos no lugar 

certo? Será que há, enfim, algum lugar certo para viver essa vida 
que é um turbilhão de incertezas que a gente insiste em fingir que 
acredita controlar? 

Eu sei que não é fácil. E que admiro quem encarou e encara 
tudo isso, todo dia. 

O preço é alto. A gente se questiona, a gente se culpa, a gente 
se angustia. Mas o destino, a vida e o peito às vezes pedem que 
a gente embarque. Alguns não vão. Mas nós, que fomos, viemos 
e iremos, não estamos livres do medo e de tantas fraquezas. Mas 
estamos para sempre livres do medo de nunca termos tentado. 

(Disponível em: http://vida-
estilo.estadao.com.br/blogs/ruth-manus/o-alto-preco-de-viver-

longe-de-casa/. Acesso em: 25/7/2015.) 
 

01 - Um blog não precisa tratar sempre do mesmo assunto. Pelo 
fato de abordarem assuntos variados, os blogueiros, para facilitar 
o acesso a seus textos, utilizam tags, termos que funcionam 
como etiquetas para delimitar os assuntos de cada postagem. 
Entre os conjuntos de tags abaixo, qual corresponde ao texto 
lido? 
 
 
 

A) amizade, astrologia, comportamento, relacionamento, 
signos. 

B) comportamento, morar fora, mudança, relacionamento, 
saudades, viagens. 

C) carreira, comportamento, trabalho. 
D) amigos, amizade, ciúmes, comportamento, 

relacionamento. 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

02 - Releia os trechos a seguir e identifique qual contém uma 
metáfora. 

A) “Aí o homem foi lá e criou a roda” 
B) “a gente percebeu que poderia ir sem data para voltar” 
C) “a gente se questiona, a gente se culpa, a gente se 

angustia” 
D) “essa vida que é um turbilhão de incertezas” 
E) “Alguns não vão” 

 
03 - Das afirmações seguintes: 
I. Trata-se de um texto impessoal, pois está em 3ª pessoa e não 
exprime a opinião da autora, que o escreve com base em textos 
de estudiosos sobre o assunto, como pode ser exemplificado 
pelas citações feitas no segundo parágrafo a propósito das 
invenções do homem ao longo da história. 
II. A autora utiliza figuras de linguagem e expressa seus próprios 
sentimentos, isso não significa, porém, que todos os blogs sigam 
esse padrão, uma vez que textos postados em blogs não têm 
formato fixo. 
III. Trata-se de um texto extremamente pessoal, pois está em 1ª 
pessoa e dá a impressão de que a autora fala também de seus 
próprios sentimentos e de que ela pode ter vivido uma situação 
parecida com a que descreve. 

A) Estão corretos apenas itens II e III. 
B) Estão corretos apenas itens I e II. 
C) Estão corretos apenas itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
04 - Das afirmações seguintes: 
I. Embora adote um ponto de vista pessoal, a blogueira lança 
questões a seus leitores e se dirige diretamente a eles, dando 
margem à interação e à exposição de outras experiências e 
pontos de vista sobre o assunto 
II. Podemos considerar o título do texto “O alto preço de viver 
longe de casa” ambíguo. 
III. O assunto explorado no texto é pouco polêmico, muito 
superficial e de fácil resolução, o que dificulta a possibilidade de 
discussão e prejudica o blog, que deveria ser um espaço em que 
internautas em geral pudessem falar de suas experiências e 
interagir com o blogueiro. 

A) Estão corretos apenas itens II e III. 
B) Estão corretos apenas itens I e III. 
C) Estão corretos apenas itens I e II. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 

 
 
 
 



 

 

 

A questão 05 refere-se a tira seguinte: 

 
05 - No último quadrinho da tira, temos um exemplo de oração 
subordinada substantiva: 

A) subjetiva 
B) objetiva indireta 
C) predicativa 
D) apositiva  
E) objetiva direta 

 
06 - Leia as orações abaixo: 
I. A floresta virou um deserto. 
II. As noites têm sido muito frias. 
III. Ele deixou aberto o portão de entrada. 
Assinale o item que indica corretamente a classificação do 
predicado dessas orações: 

A) I. Verbal; II. Nominal; III. Nominal 
B) I. Nominal; II. Verbal; III. Verbo-nominal 
C) I. Verbo-nominal; II. Verbo-nominal; III. Verbal 
D) I. Verbal; II. Verbal; III. Nominal 
E) I. Nominal; II. Nominal; III. Verbo-nominal 

 
07 - Assinale o item que indica corretamente como devem ser 
preenchidas as lacunas das frases a seguir. 
I. Ele foi viajar ___ duas semanas. 
II. Pouca gente compareceu ___ reunião. 
III. Os portões do estádio estarão abertos ___ partir das 10 horas. 

A) I. há; II. a; III. à 
B) I. a; II. à; III. a 
C) I. a; II. a; III. à 
D) I. há; II. à; III. a 
E) I. há; II. à; III à 

 
As questões 08, 09 e 10 referem-se a esta oração: 
 

“A busca incansável de lucro e a marcha acelerada do 
progresso deixaram o homem insensível à beleza da natureza, 
nosso maior tesouro” 
 
08 - Com relação às palavras busca e marcha, é correto afirmar 
que elas são formadas pelo processo da: 

A) prefixação 
B) parassíntese 
C) sufixação 
D) derivação regressiva 
E) aglutinação 

 
 
 
 

09 - As palavras insensível e beleza são formadas, 
respectivamente, por: 

A) prefixação e justaposição 
B) prefixação e parassíntese 
C) prefixação e sufixação  
D) prefixação e derivação regressiva 
E) parassíntese e sufixação 

 
10 - Sobre essa oração, só não é correto afirmar que apresenta: 

A) um sujeito composto 
B) um predicativo do sujeito 
C) um aposto 
D) um complemento nominal 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

 
11 - Assinale a frase em que a palavra SE não é um pronome 
apassivador: 

A) Ela é orgulhosa e se considera perfeita. 
B) Na mudança, perderam-se alguns documentos. 
C) Vê-se quase todo o jardim por esta janela. 
D) Estabeleceu-se um acordo entre os grupos. 
E) Nenhuma das respostas anteriores.  

 
12 - Identifique a figura de linguagem existente na tira seguinte: 

                                                                                                                      
 

 

A) Prosopopeia 
B) Hipérbole 
C) Ironia 
D) Metonímia 
E) Eufemismo 

 
13 - Qual das orações abaixo não apresenta um verbo transitivo 
direto e indireto? 

A) Ninguém me contou essa história. 
B) Carol já me mostrou as fotos. 
C) Por favor, dê o recado a ela. 
D) Você gostou do passeio no sítio? 
E) Prefiro minha liberdade à sua fartura. 

 
14 - Identifique o item em que a oração subordinada adverbial 
destacada não foi corretamente analisada. 

A) Irei com você, desde que não chova – condicional 
B) Não saí ontem porque estava chovendo muito – causal 
C) Ela ficou tão feliz que chegou a chorar – final  
D) Tranque a porta assim que eu sair – temporal  
E) Saiu sem agasalho, embora estivesse muito frio – 

concessiva 



 

 

 

As questões 15 e 16 referem-se ao texto seguinte: 
 

Estrelas 
 

 Talvez você pense que as estrelas sejam muito pequenas, 
mas, na realidade, elas são enormes. São imensas bolas bem 
redondas, ardentes e luminosas como o Sol. Algumas chegam 
até a ser maiores do que ele! Mas todas elas estão muito distantes 
de nós, ainda mais longe do que o Sol. Por isso, quando você 
olha para elas, não pode enxergar sua forma verdadeira: só vê 
um pontinho luminoso brilhando. 
 No escuro, a gente vê muito bem a luz de uma lâmpada 
acesa. Mas, com a claridade do Sol, que é muito mais forte do 
que a da lâmpada, a gente não vê mais a sua luz. No céu, acontece 
a mesma coisa. Durante o dia, a luz do Sol é tão forte que a gente 
não pode ver as estrelas. Mas, de noite, à medida que o Sol vai 
desaparecendo, as estrelas vão surgindo. E, então, a gente vai 
descobrindo cada estrela, como se elas fossem se acendendo, 
uma a uma. Só que, na realidade, elas nunca deixaram de brilhar.  

Pierre Averous & Marie-Marthe Collin. De olho no céu e na 
Terra. São Paulo: Scipione, 1992. p. 60. (Fragmento). 

 
15 - Na frase “Talvez você pense que as estrelas sejam 
muito pequenas, mas, na realidade, elas são enormes”, 
temos: 

A) Dois verbos no subjuntivo e dois verbos no 
indicativo 

B) Um verbo no subjuntivo e dois verbos no indicativo 
C) Um verbo no subjuntivo e um verbo no indicativo 
D) Três verbos no indicativo 
E) Dois verbos no subjuntivo e um verbo no indicativo 

 
16 - Na oração “Algumas chegam até a ser maiores do que 
ele!”, o adjetivo “GRANDE” está sendo usado no grau: 

A) superlativo absoluto sintético 
B) comparativo de superioridade 
C) comparativo de inferioridade 
D) superlativo relativo de superioridade 
E) superlativo absoluto analítico 

 
17 - Leia e observe as palavras destacadas. 
 Seja paciente na estrada para não ser paciente no 
hospital. 
 Se você liga para qualidade, então, liga pra gente! 
Considerando as palavras destacadas, temos exemplos de: 

A) polissemia 
B) homonímia 
C) paronímia 
D) sinonímia 
E) Nenhuma das respostas anteriores 

 
18 - No Brasil, o Arcadismo se manifestou em Minas 
Gerais, o centro econômico da colônia no século XVIII. 
Todos os autores seguintes fizeram parte dessa escola 
literária, exceto: 

A) Cláudio Manuel da Costa 
B) Tomás Antônio Gonzaga 
C) Basílio Da Gama 
D) Gonçalves Dias 
E) Silva Alvarenga 

19 - Nesta obra o autor compõe um quadro em que retrata a 
um só tempo a vida cotidiana da alta sociedade e das 
camadas mais populares. Nesse quadro, aparecem lado a 
lado, como vizinhos, o português Miranda, rico comerciante 
que alcança o título de barão, e o português João Romão, 
um vendeiro que também era dono de uma pedreira e de 
vários terrenos da região. Trata-se da seguinte obra: 

A) Memórias póstumas de Brás Cubas 
B) O mulato 
C) O Ateneu 
D) Dom Casmurro 
E) O cortiço 

 
20 - Observe o texto seguinte: 
 

Tirar uma foto ou gravar um vídeo 
Você pode tirar fotos ou gravar vídeos em seu celular e 

compartilhar com outras pessoas.  
Na tela de aplicativos, toque no ícone Câmera para abrir 

a câmera.  
Veja abaixo como navegar na janela da câmera: 

1. Toque para tirar uma foto. Você também pode tirar a foto 
através da tecla volume. 
2. Toque para mudar a modalidade: Câmera ou Vídeo. 
3. Toque para abrir a janela de ajustes: Configuração Geral, 
Configurações de câmera e Configurações de vídeo. 
4. Use os dedos no formato de uma pinça para ampliar ou 
reduzir a imagem (zoom). Conforme a ilustração ao lado. 
5. Toque para visualizar a última foto ou vídeo. 
 

Visualizando suas fotos e vídeos 
Uma outra forma de visualizar as fotos e vídeos que você 

produziu: vá até o item Galeria. 
Para voltar na tela principal, toque na tecla Voltar. 

(Disponível em: 
http://img.submarino.com.br/manuais/119802334.pdf. 

Acesso em: 30/8/15.) 
 

Podemos classificá-lo quanto ao gênero como: 
A) Texto instrucional 
B) Editorial 
C) Carta de leitor 
D) Artigo de opinião 
E) Documentário 

 
A questão 21 refere-se a charge seguinte: 
 

 



 

 

 

21 - Das afirmações seguintes: 
I. Para ler essa charge o leitor deve saber que os usuários 
dos ônibus costumam esperar longos intervalos de tempo 
entre a chegada de um veículo e outro. 
II. A teia de aranha constrói a crítica e simultaneamente 
produz humor através do recurso do exagero.  
III. “Palhaço” é o termo que revela o posicionamento crítica 
em relação às autoridades responsáveis pelo transporte 
público. 

A) Todas estão corretas. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

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

A) Há pessoas que preferem o pranto ao riso. 
B) Algumas vezes desobedeço aos meus instintos. 
C) Visei ao passaporte e fui viajar. 
D) Liberdade implica responsabilidade. 
E) Assiste-lhes o direito de reclamar. 

 
A questão 23 refere-se ao anúncio seguinte: 

 

 

23 - Das afirmações seguintes: 
I. O principal recurso desse anúncio é a intertextualidade 
comprovada pela frase principal. 
II. O objetivo desse anúncio é estimular os leitores a 
denunciar os crimes contra idosos. 
III. O referido anúncio não pode ser considerado 
informativo já que não tem as características necessárias 
para assim ser denominado. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Todos estão corretos. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 
24 - Identifique a única alternativa que apresenta 
concordância nominal correta: 

A) Tristeza é proibida. 
B) Até que custou barato a troca dos pneus. 
C) Há alunos bastantes inteligentes nesta classe. 
D) As receitas seguiram anexa ao envelope. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
25 - “Não entendo ______ ele não quis ir à festa. Você sabe 
______?”. Assinale o item que preenche corretamente as 
lacunas dessa frase: 

A) porque | porquê 
B) por quê | por que 
C) porque | por quê 
D) por que | por quê 
E) por que | porquê 

 
26 - “De tudo ao meu amor serei atento”. Indique o número 
de sílabas poéticas desse verso de Vinícius de Moraes: 

A) sete 
B) doze 
C) oito 
D) dez 
E) treze 

 
27 - Assinale o item em que não há um aposto e um vocativo 
no mesmo período. 

A) O senhor Antônio, farmacêutico do bairro, 
examinou meu filho. 

B) Veja, meu amigo, que belo é este sítio, propriedade 
da nossa família.  

C) Olá, querida, como vai seu garoto, aquele menino 
esperto? 

D) Pessoal, o Daniel, professor de matemática, já 
chegou! 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
28 - Nas orações abaixo, o verbo principal das locuções 
verbais é um verbo de ligação, exceto em uma. Qual? 

A) Esse menino vai ficar alegre com o presente. 
B) Você precisa continuar confiante na nossa vitória. 
C) Ela vai permanecer em casa durante a tarde. 
D) Todos querem ser felizes. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

Infelizmente, milhões de idosos brasileiros são 
abandonados pela família em asilos ou na própria casa. E o 
pior: muitos ainda sofrem maus-tratos, abuso sexual, 
negligência no uso de medicamentos e exploração 
financeira. Não se cale diante disso. Vamos mudar hoje e 
construir uma nova história pela frente. Desta vez, com final 
feliz. 
VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO É CRIME. DENUNCIE: 181. 



 

 

 

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 

 
 


