
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 SÉRIES INICIAIS 



 

PARTE I – PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 
 
01 - O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) considera que ser alfabetizado é ser capaz de ler e 
escrever: 

A) todas as palavras mesmo sendo 
descontextualizadas, mas que permitam ao usuário 
conseguir se movimentar na comunidade em que 
vive 

B) usando a fala e as palavras para se comunicar com 
outros, por meio da decodificação da escrita 

C) em diferentes situações sociais de forma a inserir-se 
e participar ativamente em um mundo letrado 

D) pois a alfabetização é um processo baseado em 
perceber e memorizar, considerando a necessidade 
de construção de um conhecimento de natureza 
conceitual 

E) após ter efetuado exercícios de prontidão, haja vista 
que o treino de um conjunto de habilidades 
psicomotoras produz as condições necessárias para 
a aprendizagem da escrita 

 
02 - A linguagem verbal favorece ao homem representar a 
realidade e quando aprendida conserva um vínculo muito 
estreito com o pensamento. De acordo com os PCN, desse 
modo, possibilita: 

A) a interação verbal, mesmo na ausência do 
interlocutor, desde que não ocorra um vínculo com 
a situação concreta de produção 

B) dizer alguma coisa para alguém, produzindo 
discursos de formas aleatórias, independentes das 
condições onde o discurso é realizado 

C) comunicar ideias, intenções de diversas naturezas e 
estabelecer relações interpessoais anteriormente 
inexistentes 

D) afirmar que produzir linguagem não significa 
produzir discursos, haja vista que o objetivo de um 
discurso é  concretizar um pensamento de forma 
aleatória 

E) afirmar que quando se interage verbalmente com 
alguém, o discurso não necessita ser organizado a 
partir dos conhecimentos que o interlocutor possua 
sobre o assunto 

 
03 - Aprender e ensinar a Língua Portuguesa na escola 
requer propor situações didáticas nas quais essas atividades 
façam sentido de fato com a intenção de: 

A) treinar o aluno para o uso mais formal da fala, a fim 
de assegurar-lhe um espaço no mercado de trabalho 
tão competitivo 

B) evitar que o aluno da escola pública utilize-se de 
linguagens de menor prestígio ao conviver com 
pessoas de classes sociais mais altas 

C) garantir a existência da única forma de falar e de se 
comunicar, ou seja, aquela que se parece com a 
escrita formal 

D) marcar a existência sociocultural extra escolar das 
atividades discursivas, assim como em contextos 
mais formais 

E) consertar a fala do aluno que reside em periferia 
para evitar que ele escreva errado e não evolua do 
estágio em que ingressa na escola 

04 - O ensino da literatura ou da escrita literária envolve o 
exercício de reconhecimento das singularidades e das 
propriedades compositivas que matizam um tipo particular 
de escrita. Nesta perspectiva, o lugar natural, na sala de aula, 
para esse tipo de prática deve ser: 

A) referente aos aspectos puramente gramaticais 
B) a reflexão compartilhada sobre textos reais 
C) as situações tipicamente naturais para categorização 
D) classificatória, considerando os textos que circulam 

na comunidade 
E) realizada por meio de um levantamento de 

regularidades dos poemas 
 
05 - A organização dos conteúdos de Língua Portuguesa em 
função do eixo uso-reflexão-uso pressupõe um tratamento 
cíclico, pois, de modo geral, os mesmos conteúdos 
aparecem: 

A) ao final da educação básica, por meio dos aspectos 
discursivos  e a linguagem própria do jovem 

B) ao longo de toda a escolaridade, variando apenas o 
grau de aprofundamento e sistematização 

C) no início e ao final da educação básica, 
considerando o nível de complexidade dos 
conteúdos 

D) no início da educação básica, como definidor do 
grau de autonomia do aluno 

E) em níveis superficiais nas últimas séries do ensino 
fundamental e complexos no ensino médio 

 
06 - A preparação e a realização de atividades e projetos que 
incluam a exposição oral permitem: 

A) que o professor favoreça a exposição oral no início 
da educação básica 

B) a escuta e a disciplina apenas imposta pelo 
professor em interrupções 

C) o intercâmbio comunicativo transformando as falas 
equivocadas do aluno 

D) a articulação de conteúdos de diferentes áreas na 
educação básica 

E) nenhuma das respostas anteriores 
 
07 - Uma das situações didáticas fundamentais para a 
produção de texto ocorre por meio das oficinas, o que 
requer: 

A) uma prática continuada de produção constituída de 
um amplo repertório de modelos que permita ao 
aluno recriar, criar e recriar as próprias produções 

B) a avaliação dos erros dos alunos e a comparação 
com aqueles que tem à disposição, em casa, 
diferentes materiais de consulta 

C) a colaboração dos familiares que auxiliam o 
estudante em seu processo criador, obtendo assim 
excelentes produções textuais 

D) o interesse do aluno em memorizar os passos para 
criação de um texto, sob pena de apresentar 
equívocos que comprometem a sua evolução nesta 
atividade 

E) a existência de modelos a serem copiados, o que 
contribui para certificar a promoção automática 

 
 
 
 



 

08 - O professor Manoel tem como base de seu plano de trabalho 
anual os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil – 
RCNEI que lhe remete a compreensão das relações que a criança 
mantém com a escrita, o que possibilita que ela elabore e teste 
hipóteses acerca da lógica de seu funcionamento. Conforme os 
RCNEI ela assimila a escrita interpretando-a de acordo com: 

A) as experiências obtidas após o conhecimento das 
vogais, seguido das consoantes memorizadas, de forma 
a escrever convencionalmente desde as primeiras 
palavras 

B) os conhecimentos e modos de pensar que já 
desenvolveu no decorrer de sua experiência de vida, 
produzindo escritas mesmo não sendo compatíveis com 
a escrita convencional 

C) as cópias repetitivas das letras, dissociadas da escrita de 
uso social e da escrita convencional 

D) a utilização e manejo correto do lápis, seguida do 
desenvolvimento de habilidades motoras, 
indispensáveis para aprender a escrever 

E) a aprendizagem espontânea, desde que os familiares 
estimulem as leituras por meio da aquisição de livros 
escolares e  da literatura infantil 

 
09 - O professor Valter realiza o seu plano de ensino fazendo as 
devidas adaptações do RCNEI procurando dar sentido as leituras 
e demais atividades curriculares que desenvolve nas turmas com 
as crianças que possuem cincos anos de idade. Nessa perspectiva 
ele deve criar estratégias pedagógicas que favorecem a 
construção permanente de um ambiente alfabetizador, o que 
deve ser expresso por meio: 

A) da decoração de sua sala de aula, por meio de espaços 
cobertos por textos elaborados por ela e pelas etiquetas 
que nomeiam móveis e objetos pedagógicos 

B) do recorte de gêneros literários, colados espontânea e 
episodicamente na decoração da sala da sala de aula 

C) de um conjunto de situações de usos reais com textos 
literários diversificados, colaborando para que as 
crianças possam fazer a exposição de suas produções 

D) do uso e socialização das vogais, seguidas pelas letras 
do alfabeto e textos simples que devem ser 
memorizados 

E) da exposição de atividades e situações de usos 
espontâneos da escrita, nas quais a criança deve apenas 
visualizar 

 
10 - A professora Cintia respalda-se nos PCN para trabalhar a 
ortografia. Assim parte da compreensão que a aprendizagem da 
mesma trata-se: 

A) da apresentação de regras, com sentido de fórmulas, que 
devem ser memorizadas e generalizadas 

B) da observação das regularidades que devem ser 
internalizadas e generalizadas para todas as situações de 
aprendizagem 

C) da tomada de consciência de que inexistem palavras que 
necessitam consultas a fontes autorizadas e sim ao 
esforço de memorização 

D) de normas que são definidas rigidamente o que deve ser 
automatizado o mais cedo possível 

E) de uma construção individual, para a qual a intervenção 
pedagógica tem muito a contribuir 

 
 
 

11 - A pontuação é um dos elementos que contribui para a 
coesão das ideias, para a garantia de uma intencionalidade 
do autor e para a orientação do leitor. De acordo com as 
orientações dos PCN os textos trabalhados no dia-a-dia da 
sala de aula, devem fazer desse ensino: 

A) algo que se aprende solto, em aulas determinadas 
num cronograma e presas a ele, restrita ao espaço 
escolar 

B) momentos em que o aluno deve memorizar como 
separar as palavras por espaços e como adicionar 
aos textos notas auxiliares indicativas 

C) as formas de pronunciar certa palavra e como 
designar todos os sinais auxiliares na compreensão 
de um texto escolar 

D) algo que precisa ser visto num processo contínuo e 
recursivo, de acordo com as situações 
comunicativas vivenciadas na escola 

E) o meio para explorar, isoladamente, apenas as 
situações em que a pontuação se dá de acordo com 
o que preconizam as gramáticas ou os manuais a ela 
dedicados 

 
12 - O professor Aderbal utiliza a metodologia de resolução 
de problemas, dando-lhe um sentido importante quando as 
crianças do ensino fundamental buscam soluções e 
discutem-nas com outras de sua faixa etária. Essa 
metodologia deve colaborar para que a criança: 

A) produza novos conhecimentos a partir de seus 
conhecimentos prévios, em interação com os novos 
desafios 

B) possa manter o saber do senso comum, por meio da 
comunicação de sentimentos, reflexões e ideias 

C) valorize apenas os conceitos científicos e os 
códigos sociais das classes que detém o poder 

D) potencialize os recursos cognitivos, abstraindo os 
conceitos das diferentes áreas do conhecimento 

E) explore suas capacidades afetivas, emocionais e 
sociais nos diferentes campos do conhecimento 
humano 

 
13 - De acordo com os PCN o papel da Matemática no 
Ensino Fundamental é explorar, da forma mais ampla 
possível, as potencialidades dos alunos, colaborando: 

A) para à construção do conhecimento em outras áreas 
do conhecimento o que exige que o professor faça 
as devidas mediações para o aluno olhar a ciência 
como uma verdade pronta e definitiva, favorecendo 
à construção de um currículo escolar significativo 

B) com a lógica interna da Matemática pura e a sua 
contribuição no desenvolvimento cognitivo do 
aluno, a fim de ter a sua aplicação  nas situações da 
vida cotidiana e facilitar o ingresso do jovem no 
mercado de trabalho 

C) com o reforço a neutralidade da ciência matemática, 
inserindo os alunos no mundo do trabalho e no 
apoio à construção de conhecimentos em outras 
áreas curriculares 

D) na formação de capacidades intelectuais, na 
estruturação do pensamento e na agilização do 
raciocínio dedutivo, tendo em vista estabelecer 
relações com as situações da vida cotidiana e com o 
mundo do trabalho 



 

E) com a política de modernização econômica 
brasileira, se constituindo como uma via de acesso 
privilegiada para o pensamento tecnológico 
moderno 

 
14 - No ensino da Matemática a seleção de conteúdos pode se 
dar numa perspectiva mais ampla. Para tanto torna-se necessário: 

A) que o aluno perceba e verbalize as relações de inclusão, 
como a de que todo número natural é par 

B) a compreensão que o fato de um triângulo conter 
medidas idênticas às medidas dos ângulos de um outro 
triângulo é suficiente para afirmar que os dois triângulos 
são congruentes 

C) procurar identificar os conceitos, atitudes, 
procedimentos a serem trabalhados em classe, 
enriquecendo todo o processo de aprendizagem dos 
estudantes 

D) a utilização da Matemática Moderna e a intensificação 
da pesquisa no início da Educação Básica 

E) uma situação de aprendizagem que favoreça abstrações 
internas à própria Matemática, voltadas exclusivamente 
à prática cotidiana do estudante 

 
15 - A adição e a subtração são exploradas em situações de 
transformação, de combinação, de comparação. Também a 
multiplicação e a divisão são exploradas em diferentes situações 
como: 

A) procedimento combinatório extensivo aos números 
racionais não-inteiros 

B) na propriedade comutativa extensiva aos números 
racionais não inteiros 

C) na propriedade associativa, extensiva aos números 
racionais não inteiros 

D) exclusivamente em situações que envolvem números 
naturais 

E) razão, comparação e configuração retangular 
 
16 - Um dos princípios que os PCN apontam para a resolução de 
problemas é que: 

A) o ponto de partida da atividade matemática é a definição 
e não o problema, o que favorece o desenvolvimento de 
estratégias para resolvê-lo 

B) o problema é um exercício em que o aluno aplica, de 
forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo 
operatório 

C) o aluno constrói um conceito em resposta a um 
problema, o que deve lhe possibilitar a fazer  
generalizações 

D) a resolução de problemas é uma das atividades que é 
desenvolvida em paralelo, enquanto uma aplicação de 
aprendizagem 

E) as aproximações sucessivas ao conceito são construídas 
para resolver um certo tipo de problema 

 
17 - Conforme os PCN o Ensino de História na alfabetização 
deve: 

A) realizar pesquisas com as crianças, identificando os 
laços de identidade, de longa duração 

B) planejar e operacionalizar as situações de aprendizagem 
utilizando fontes orais e iconográficas e, a partir delas, 
o desenvolvimento de atividades com a linguagem 
escrita 

C) reconhecer a neutralidade da ciência  e as diferenças no 
modo de vida de algumas populações 

D) planejar com os familiares das crianças a análise de 
documentos em diferentes fontes de pesquisa, a serem 
executadas pelos mesmos 

E) motivar a comparação de informações sobre as histórias 
do cotidiano das crianças, com a história dos heróis 
nacionais 

 
18 - A professora Clara seguindo as orientações didáticas do 
Projeto Político pedagógico -PPP, elaborado coletivamente, o 
qual se referendou nos PCN, especialmente no ensino de 
História procura promover visitas e pesquisas em locais ricos em 
informações. Nessa direção a professora deve: 

A) socializar o conhecimento histórico comprometido com 
a realidade passada e a manutenção da sociedade 
vigente 

B) evidenciar a história dos heróis como forma de 
reconhecimento do mérito individual dos mesmos e 
servir como modelo de vida real para as novas gerações 

C) levar em consideração que a imagem impressa nos 
livros didáticos, sempre registra a realidade 

D) planejar com os alunos um projeto de trabalho que tenha 
significado para os mesmos, como saber escolar e social 

E) mostrar que o visualizado na excursão propicia também 
o congelamento das informações ouvidas 

 
19 - No ensino de História cabe um papel educativo, formativo, 
cultural e político e sua relação com a construção da cidadania, 
o que perpassa diferentes espaços de produção de saberes 
históricos. Deste modo, é essencial localizarmos no campo da 
História questões/temas/problemas considerados relevantes para 
a formação da consciência histórica dos alunos, o que requer: 

A) um diálogo crítico com diferentes sujeitos, lugares, 
saberes, práticas e entre a multiplicidade de culturas, 
etnias e sociedades 

B) considerar que as disciplinas devem ser tratadas como 
meros espaços de vulgarização de saberes 

C) a compreensão que o ensino de História deve ser 
adaptado ao livro didático ou mesmo ao plano traçado 
pela SME, operacionalizado em nível de sala de aula 

D) que ocorra apenas a transposição da neutralidade das 
ciências de referência, enquanto produtos  das culturas 
escolares 

E) a delimitação do estudo da história ao nível  municipal 
e/ou do estado (unidade da federação em que vive o 
aluno), até o quinto ano do Ensino Fundamental de 
forma fragmentada 

 
20 - O saber histórico escolar, a partir da influência da 
historiografia contemporânea, objetiva estabelecer articulações 
constantes, nos diferentes níveis escolares, entre o local, o 
nacional e o geral, utilizando, para tanto: 

A) as diferentes fontes históricas para a aquisição desse 
saber 

B) os feriados nacionais como centralidade no ensino de 
História 

C) a persistência da História como uma matéria decorativa 
D) o ensino de História centrado em um nacionalismo 

marcado pela exaltação dos heróis 
E) os grandes nomes dos mártires, relacionados com as 

datas cívicas  



 

21 - A Geografia tem como objetivo o estudo do espaço 
construído e reconstruído pelos homens, sua organização 
social, as condições naturais do mesmo, e o entendimento 
deste espaço a ser trabalhado desde a pré-escola. Esta 
prática deve estar sempre presente no cotidiano do aluno, 
desde que o professor: 

A) aproveite as situações e os espaços, que podem ser 
explorados para a aquisição do conhecimento, com 
significado social 

B) siga o currículo e uma metodologia rotineira posta 
pelo livro didático mais fácil, adquirido nesta ou 
naquela Instituição de ensino particular 

C) considere o estudo do espaço parado, da mesma 
forma como encontra-se no mapa, no relevo e na 
paisagem 

D) passe uma série de conteúdos com atividades que 
garantem memorizações, a fim de que o aluno as 
relacionem com o espaço em movimento 

E) facilite a enumeração e a descrição de fatos 
isolados, pois os dados estatísticos da economia, 
população e humanos serão objeto de estudo, ao 
final da educação básica 

 
22 - O ensino da Geografia é um meio de enriquecer o 
processo de alfabetização porque é no espaço geográfico 
que as crianças têm as múltiplas possibilidades de perceber 
a realidade. É importante que na pré-escola e nas séries 
iniciais se desenvolvam atividades envolvendo: 

A) a descrição simples dos aspectos naturais como rios, 
clima e vegetação que rodeiam a escola 

B) o exercício da memorização, pois é neste estágio de 
desenvolvimento onde a criança consegue abstrair a 
realidade em que vive 

C) o conhecimento de seu corpo, para  depois 
conseguir se situar em outros espaços e estabelecer 
relação com o mundo em que vive 

D) brincadeiras e jogos que levem a criança a explorar 
o espaço e tudo o que ele contém  

E) práticas alienantes para não reproduzir as crises de 
um sistema que os sufoque cognitivamente 

 
23 - Estar alfabetizado em Geografia significa: 

A) relacionar espaço com a natureza, espaço com a 
sociedade, perceber os aspectos econômicos, 
políticos e culturais, entre outros, do mundo em que 
vivemos 

B) ler e escrever em Geografia de maneira que o aluno 
saiba se localizar, pelo menos no mundo em que 
vive 

C) descrever apenas o local em que se vive, pois a parte 
da Geografia mais ampla será objeto de estudo ao 
final da educação básica 

D) romper também com um ensino massificante, 
buscando os meios de manter os valores sociais 
vigentes 

E) considerar o livro didático como o único 
instrumento de ensino, para executaras atividades 
pedagógicas de Geografia,  em qualquer nível de 
ensino 

 
 
 
 

24-O ensino de Ciências está previsto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional 9.394/96, no Art. 32, II, 
evidenciando “a compreensão do ambiente natural e social 
[...], da tecnologia[...]”, bem como, nos PCN. Nesse sentido, 
percebemos o significado expressivo de um ensino: 

A) essencialmente prático chegando a considerar a 
Ciência Natural, como facilitadora do processo de 
transmissão e neutralidade do saber científico 

B) que passou a  dar condições para o aluno identificar 
problemas a partir de observações sobre um fato,  
testá-las e abandoná-las quando for o caso 

C) trabalhado de forma que o aluno se torne capaz de 
“redescobrir” o já conhecido pela ciência, 
apropriando-se de seus conhecimentos de forma 
neutra 

D) compreendido como sendo apropriado por meio do 
“método científico”, reconhecendo-se a sua 
importância apenas para futuros cientistas 

E) abrangente vinculado aos fatos científicos e 
tecnológicos, trabalhado de forma interdisciplinar  
que valoriza esses saberes como indispensáveis 
para o desenvolvimento da democracia 

 
25 - Água, lixo, solo e saneamento básico são assuntos 
intimamente relacionados aos estudos sobre Ambiente. Sua 
abordagem no quinto ano do Ensino Fundamental deve ser 
constituída: 

A) pelo conhecimento dos espaços mais próximos, 
como a casa, a escola e seu entorno, pois a 
complexidade deste ensino será objeto de estudo ao 
final da educação básica 

B) pela identificação dos lugares onde as pessoas se 
abrigam, descansam, se alimentam, se banham, 
eliminam dejetos, atividades mais necessárias à sua 
sobrevivência 

C) pelas investigações acerca dos resultados das 
intervenções humanas na circulação e 
transformação dos materiais no ambiente, assim 
como o valor à sua preservação 

D) restritamente ao conhecimento dos alimentos, da 
composição da água, do cuidado com o lixo, enfim, 
da limpeza da casa e do asseio pessoal 

E) pela simples observação, pois a investigação e os 
conhecimentos científicos serão estudados ao final 
da educação básica 

 
26 - São inúmeras as causas e consequências da poluição no 
planeta, a maior parte relacionada ao uso depredatório dos 
recursos naturais por intermédio de técnicas inadequadas. 
Cabe ressaltar que a poluição é uma questão: 

A) natural da habitação na zona urbana 
B) global, pois atinge a dinâmica do planeta em seu 

equilíbrio 
C) natural, resultante dos fósseis que atingem a 

atmosfera 
D) natural, pela ação das chuvas que retornam à 

superfície terrestre 
E) setorial, restrita aos aglomerados urbanos 

 
 
 
 



 

27 - A busca do conhecimento, em fontes variadas, é um 
procedimento importante para o ensino e aprendizagem de 
Ciências. Segundo os PCN permitem ao aluno: 

A) obter informações para a elaboração de suas ideias 
e atitudes 

B) o desenvolvimento da heteronomia com relação à 
aprendizagem 

C) coletar informações para encaminhar às 
investigações do professor mestrando 

D) planejar uma pesquisa de forma autônoma, 
tomando como referência o que assistiu em casa 

E) criar uma rede de ideias, preparando-se para 
comprovar a neutralidade das Ciências 

 
28 - De acordo com os PCN crianças pequenas poderão 
trabalhar com temas bastante diversos para investigar os 
animais e os vegetais como recursos da natureza e as 
técnicas mais comuns utilizadas nessas explorações. 
Considerando a realidade local, o professor seleciona temas 
para investigações: estudar a vida dos vegetais e plantar uma 
horta; estudar os peixes, entrevistar um pescador e organizar 
visita ao mercado; estudar os derivados do leite e pesquisar 
as condições de vida de rebanhos leiteiros, são algumas das 
possibilidades que o professor deve: 

A) executar o plano elaborado pelo pesquisador, desde 
o início da Educação Infantil 

B) reconhecer que processos, por meio dos quais 
vegetais, animais, materiais e energia serão 
utilizados apenas ao final da Educação Básica 

C) realizar o estudo exaustivo sobre todos os processos 
de construção coletiva de uma horta, desde que 
residam na zona rural 

D) planejar para o desenvolvimento das habilidades de 
observar, generalizar (sintetizar) e relacionar, por 
meio do ensino e aprendizagem dos procedimentos 
correlatos 

E) restringir estes estudos apenas aos alunos 
plenamente alfabetizados 

 
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 

 
 


