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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

O liberalismo é uma importante teoria política 

e econômica que exprime os anseios da 

burguesia. Surge em oposição ao absolutismo 

dos reis e à teoria econômica do 

mercantilismo, defendendo os direitos da 

iniciativa privada e restringindo o mais 

possível as atribuições do Estado. Locke foi o 

primeiro teórico liberal.  

Presenciou na Inglaterra as lutas pela 

deposição dos Stuarts, tendo se refugiado na 

Holanda por razões políticas. De lá regressa 

quando, vitoriosa a Revolução de 1688, 

Guilherme de Orange é chamado para 

consolidar a nova monarquia parlamentar 

inglesa. (Maria Lúcia de Arruda Aranha in 

História da Educação).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o texto da autora, pode-se 

afirmar que John Locke: 

(A) tinha admiração e respeito pelo 

absolutismo monárquico, em especial o inglês 

e o francês.  

(B) não sofreu qualquer tipo de perseguição 

política, até porque a monarquia inglesa se 

caracterizava pelo pacifismo. 

(C) entendia que as atribuições do Estado 

deveriam ser reduzidas.  

(D) foi o preceptor de importantes teóricos 

como Marx, Weber, Engels e Spinoza.  

(E) participou ativamente da deposição dos 

Stuarts, tendo sido, inclusive, condenado à 

morte por essa razão.  

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

Consoante o texto supracitado, pode-se afirmar 

que os burgueses daquela época eram 

simpáticos ao: 

(A) abolicionismo.  

(B) liberalismo.  

(C) comunismo.  

(D) socialismo.  

(E) teosofismo.  

 

QUESTÃO 03 

A palavra “privada” usada na expressão 

“propriedade privada” pode ser considerada 

sinônima de: 

(A) popular.  

(B) coletiva.  

(C) estatal. 

(D) real. 

(E) particular. 

 

QUESTÃO 04 

As expressões “defendendo” e “restringindo”, 

utilizadas no texto, referem-se a(o): 

(A) gerúndio.  

(B) imperativo.  

(C) pretérito perfeito.  

(D) subjuntivo.  

(E) futuro do pretérito.  

QUESTÃO 05 

A palavra “gentilmente” pertence à classe 

dos(as): 

(A) verbos. 

(B) adjetivos. 

(C) advérbios. 

(D) artigos.  

(E) substantivos.  
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 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Assinale a alternativa que apresenta o mínimo 

múltiplo comum (MMC) dos números 8 (oito) 

e 6 (seis): 

(A) 34. 

(B) 24. 

(C) 44. 

(D) 14. 

(E) 64. 

 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta o máximo 

divisor comum (MDC) dos números 24 (vinte 

e quatro), 84 (oitenta e quatro) e 90 (noventa): 

(A) 4. 

(B) 5. 

(C) 6. 

(D) 7. 

(E) 8.  

 

QUESTÃO 08 

Durante um campeonato de futebol realizado 

no ano de 2017, a equipe Luz da Rua teve 26 

vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Diante 

desses dados, qual é a razão do número de 

vitórias para o número total de partidas 

disputadas? 

(A) 3/5. 

(B) 1/3. 

(C) 1/4 

(D) 1/5. 

(E) 1/2. 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

Durante um campeonato de tiro ao alvo, José 

disparou 12 vezes. Sabendo que a razão do 

número de acertos para o total de disparos foi 

de 3/4 (três quartos), quantos disparos José 

acertou? 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 4. 

(D) 7.  

(E) 9.  

 

QUESTÃO 10 

Durante um curso de Matemática voltado a 

concursos públicos, Pedro faltou 8% do total 

de 75 aulas. Dessa forma, pode-se afirmar que 

Pedro não esteve presente em: 

(A) 4 aulas.  

(B) 5 aulas.  

(C) 6 aulas.  

(D) 7 aulas.  

(E) 8 aulas.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 11 

De acordo com o artigo 205 da Constituição 

Federal, a educação básica, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao: 

(A) acesso à formação religiosa laica, 

permitindo a formação de indivíduos mais 

éticos e solidários, e visando uma sociedade 

harmônica.  

(B) acolhimento de todas as crianças e 

adolescentes em situação de efetiva 

vulnerabilidade.  

(C) preparo para o exercício de uma profissão, 

garantindo o acesso aos cursos técnicos 

profissionalizantes.  

(D) cuidado de criança de até 3 (três anos), à 

alfabetização durante a educação infantil e ao 

preparo para o trabalho no ensino médio.  

(E) pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

QUESTÃO 12 

O artigo 214 da Constituição Federal dispõe 

sobre o Plano Nacional de Educação, de 

duração decenal, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e o desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por 

meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas que 

conduzam, entre outros, à: 

(A) melhoria da qualidade do ensino.  

(B) formação de professores.  

(C) diminuição do analfabetismo.  

(D) erradicação do trabalho infantil.  

(E) promoção da cidadania.  

 

QUESTÃO 13 

De acordo com o artigo 67 do ECA, ao 

adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, 

assistido em entidade governamental ou não-

governamental, é vedado trabalho: 

I – penoso, insalubre e perigoso.  

II – realizado em horários e locais que 

permitam a frequência à escola.  

III – matutino, realizado fora do perímetro 

geográfico da escola frequentada pelo 

adolescente. 

IV – noturno, realizado entre as vinte e duas 

horas de um dia e as cinco horas do dia 

seguinte. 

V – realizado em locais prejudiciais à sua 

formação e ao seu desenvolvimento físico, 

psíquico, moral e social.  

(A) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

(B) Apenas os itens I, IV e V estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(E) Todos os itens estão corretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 14 

No que se refere ao Conselho Tutelar, assinale 

a alternativa correta: 

(A) Ao tribunal de justiça local caberá 

encaminhar ao Poder Executivo proposta 

orçamentária anual com previsão dos recursos 

necessários ao funcionamento do conselho 

tutelar.  

(B) Lei estadual disporá sobre o local, dia e 

horário de funcionamento do conselho tutelar.  

(C) O exercício efetivo da função de 

conselheiro tutelar constitui serviço público 

relevante e presume idoneidade moral.  

(D) Em cada comarca haverá, no mínimo, um 

conselho tutelar como órgão integrante do 

Poder Judiciário estadual.  

(E) O candidato a membro do Conselho 

Tutelar deve ser pessoa idônea, com idade 

mínima de 18 (dezoito) anos completos, e 

residir na sede da comarca.  

 

QUESTÃO 15 

O artigo 13 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) trata das 

incumbências dos docentes. Assinale a 

alternativa que apresenta uma dessas 

incumbências previstas no artigo citado: 

(A) elaborar e executar políticas e planos 

educacionais nacionais; coletar e analisar 

informações sobre educação superior.  

(B) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino. 

(C) zelar pela tolerância religiosa e aprimorar 

ideias de integração social.  

(D) zelar pela conservação do patrimônio 

público e conscientizar a comunidade; 

administrar recursos materiais e financeiros do 

seu município.  

(E) colaborar com as atividades de articulação 

da escola com a Secretaria de Ensino 

Fundamental do MEC; baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino.  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E 

CONHECIMENTOS DO MUNICÍPIO 

QUESTÃO 16 

De acordo com o artigo 3°da Lei Orgânica de 

Cerquilho, o Município tem como 

competência privativa legislar sobre assuntos 

de interesse local. Assinale a alternativa que 

NÃO se refere às atribuições do Município: 

(A) criar, organizar e suprimir distritos, 

observada a legislação estadual.  

(B) disciplinar a utilização dos logradouros 

públicos e em especial quanto ao trânsito e 

tráfego.  

(C) promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local, observada a legislação 

e a ação fiscalizadora federal e estadual.  

(D) manter fundos específicos destinados ao 

combate de epidemias.  

(E) dispor sobre o serviço funerário.  

 

QUESTÃO 17 

No que se refere à competência concorrente, 

disposta no artigo 4°da Lei Orgânica, assinale 

a alternativa que NÃO corresponde às 

atribuições do Município: 

(A) zelar pela guarda da Constituição, das leis 

e das instituições democráticas e conservar o 

patrimônio público.  

(B) preservar as florestas, a fauna e a flora.  

(C) instituir Imposto sobre a Propriedade de 

Veículo Automotor.  

(D) proporcionar os meios de acesso à cultura, 

à educação e à ciência.  

(E) promover e incentivar o turismo como fator 

de desenvolvimento social e econômico.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 18 

Assinale o nome do primeiro prefeito de 

Cerquilho, que tomou posse no dia 3 de abril 

de 1949.  

(A) Antônio Souto.  

(B) Oligário Alberto de Camargo Penteado.  

(C) José Rodrigues Serrão.  

(D) Joaquim Poolner.  

(E) Francisco de Arruda Machado.   

QUESTÃO 19 

Após a libertação dos escravos, além de outros 

eventos, uma considerável quantidade de 

imigrantes chegou na região. Foram eles: 

(A) argentinos, italianos e portugueses.  

(B) espanhóis, italianos e portugueses.  

(C) suíços, espanhóis e italianos.  

(D) alemães, espanhóis e italianos.  

(E) austríacos, poloneses e ucranianos.   

 

QUESTÃO 20 

Atualmente, a Câmara dos Vereadores de 

Cerquilho é composta de quantos Vereadores? 

(A) 9. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 12. 

(E) 13. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Considerados historicamente, os métodos de 

alfabetização podem ser agrupados em: 

(A) concretos e relacionais.  

(B) abstratos e fonológicos. 

(C) sintéticos e analíticos.  

(D) cognitivos e metacognitivos.  

(E) sociais e políticos.   

QUESTÃO 22 

 No que se refere ao processo de ensino-

aprendizagem na educação infantil, assinale a 

alternativa correta: 

(A) Uma das finalidades da aprendizagem 

transformadora é impor limites bem definidos 

para as crianças na escola.  

(B) Uma prática pedagógica exitosa requer do 

professor postura sensível, capacidade de 

indagar, fundamentação teórica e criatividade.  

(C) O ensino deve ser centralizado na 

afetividade e fundamentado no pressuposto de 

que crianças ainda não são capazes de aprender 

conhecimentos complexos.  

(D) A abordagem da aprendizagem 

significativa sustenta que as crianças 

apresentam características cognitivas e 

comportamentais inatas, pouco suscetíveis a 

mudanças.  

(E) A teoria interacionista considera que o 

sucesso na aprendizagem está condicionado 

mais ao esforço do aluno que ao empenho do 

professor.   

 

  QUESTÃO 23 

O método de alfabetização cujo princípio é de 

que é necessário ensinar as relações entre sons 

e letras, para que se relacione a palavra falada 

com a escrita é denominado: 

(A) setenciação.  

(B) palavração.  

(C) alfabético. 

(D) fônico.  

(E) dialógico.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 24 

No que tange aos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem, assinale 

a alternativa correta: 

(A) Tais processos são independentes na 

relação entre sujeitos e objetos de 

conhecimento.  

(B) O meio cultural tem pouca ou nenhuma 

importância na direção desses processos, uma 

vez que eles nascem com os sujeitos.  

(C) Acerca desses processos, é imprescindível 

a interrelação entre sujeito, objeto e cultura, 

ensejando a aprendizagem quando os 

processos têm significado para o sujeito que 

aprende.  

(D) Nos indivíduos com deficiência, esses 

processos precisam ser estimulados e 

acompanhados durante toda a vida por 

profissionais especializados.  

(E) Esses processos são considerados a partir 

de uma lógica ambientalista, construcionista e 

inatista, de modo que que o sujeito não tem 

qualquer autonomia acerca de tal 

desenvolvimento.  

 

  QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa que NÃO está 

relacionada ao significado do letramento: 

(A) Identificação e uso adequado das 

diferentes funções da escrita e dos diferentes 

portadores de texto.  

(B) Interação intensa e diversificada da criança 

com práticas e materiais reais de leitura.  

(C) Desenvolvimento de comportamentos e 

habilidades de uso competente da escrita e da 

leitura em práticas sociais.  

(D) Práticas sociais de leitura e de escrita.  

(E) Ênfase na codificação das letras. 

 

 

 

 

QUESTÃO 26 

A infância é uma fase do desenvolvimento 

humano repleta de descobertas e construções 

individuais e coletivas. As instituições 

escolares podem ser agentes potencializadores 

desse processo, implementando propostas 

educacionais centralizadas no aluno e suas 

necessidades. Assinale a alternativa que NÃO 

corresponde à ideia acima descrita: 

(A) Organizar os espaços escolares de modo a 

colaborar para a interação das crianças, 

instigando o crescimento coletivo.  

(B) Estabelecer uma relação de autoritarismo 

com as crianças, onde professores e demais 

servidores centralizam o conteúdo que deve ser 

compreendido pela criança.  

(C) Efetivar um acompanhamento cuidadoso 

do aluno nos diferentes espaços escolares, 

incentivando, dessa forma, a autonomia da 

criança.  

(D) Professores e servidores educacionais 

devem estar comprometidos com o 

desenvolvimento da criança a partir da 

ludicidade.  

(E) Estabelecer uma relação aproximada entre 

família, escola e comunidade. 

 

  QUESTÃO 27 

 As práticas pedagógicas, de acordo com o 

documento Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (Brasília: MEC/SEB 

2010), devem ter como eixos norteadores: 

(A) interações e apropriações da língua escrita.  

(B) disciplina e aprendizagem.  

(C) interações e a brincadeira.  

(D) brincadeira e apropriação do letramento.  

(E) socialização e apropriação da coordenação 

motora ampla e fina. 
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QUESTÃO 28 

As propostas pedagógicas da Educação Infantil 

devem possibilitar às crianças experiências 

com a linguagem escrita e o contato com 

diversos materiais escritos, entendendo que o 

que caracteriza um ambiente alfabetizador:  

(A) não é somente a presença de diversos 

materiais escritos, mas, também, a qualidade 

da mediação do professor na relação da criança 

com a linguagem escrita.  

(B) é a exposição nos murais dos trabalhos 

realizados pelos alunos, produção de textos 

coletivos, paradigmas de palavras, trabalhos 

com listas de palavras e objetos, alfabeto, 

calendário e gráficos.  

(C) é a organização da sala em pequenos 

“cantos”, dando a oportunidade de as crianças 

desenvolver jogos variados com letras e 

palavras.  

(D) é a presença de uma grande variedade de 

textos escritos, preferencialmente expostos nas 

paredes, tal como ocorre com poemas e letras 

de música.  

(E) as crianças devem gozar de total liberdade 

na Educação Infantil, não devendo ser 

direcionada nem estimulada pelos professores 

e demais servidores.  

 

   QUESTÃO 29 

A abordagem pedagógica baseada no 

“alfabetizar letrando” se distingue dos outros 

tipos de abordagens tradicionais pelo seguinte 

aspecto: 

(A) o trabalho como método analítico ao invés 

do sintético.  

(B) a codificação e decodificação da escrita de 

palavras significativas para o aluno.  

(C) o ensino do sistema de escrita alfabética. 

(D) a utilização de práticas de uso social de 

leitura e escrita.  

(E) a utilização de métodos analíticos de 

alfabetização.   

 

QUESTÃO 30 

Entender a alfabetização como uma atividade 

interdiscursiva e de interação implica refletir 

como o fazer pedagógico possibilita às 

crianças o dizer e o escrever sobre o que 

pensam, o que desejam, o que sonham, o que 

falam e como falam. Pressupõe ações 

compartilhadas no cotidiano da sala de aula, 

priorizando a mediação com o outro pela 

palavra.  

É o domínio dessas capacidades e seu uso 

efetivo em práticas sociais que caracterizam a 

alfabetização como prática que conduz: 

(A) à leitura.  

(B) ao domínio da tecnologia da escrita.  

(C) ao plano do desenvolvimento das 

habilidades relacionadas à tecnologia.  

(D) à memorização do código escrito.  

(E) ao letramento. 

  

QUESTÃO 31 

Os brinquedos confeccionados a partir da 

sucata, além de incentivar a criatividade das 

crianças e combater o consumismo, desperta 

na criança a consciência: 

(A) lúdica.  

(B) sincronizada.  

(C) crítica e ecológica.  

(D) humanista e anacrônica.  

(E) mágica.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 32 

No que se refere à criança e às diferentes 

linguagens, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta: 

I – As artes, em especial as esculturas, colagem 

e pintura, são formas de linguagem que 

expressam, comunicam e atribuem sentidos às 

sensações.  

II – O recurso audiovisual possui uma 

linguagem específica que aliena e dificulta a 

aprendizagem.  

III – Ao se contar estórias, a criança aprende 

novas palavras, além de conseguir organizar 

seu pensamento.  

IV – No estágio pré-operatório ou inteligência 

simbólica, ocorrerá o aparecimento da 

linguagem e da brincadeira simbólica.  

V – A linguagem oral é um dos eixos 

norteadores da ação pedagógica com crianças.  

(A) Apenas os itens I, II e V estão corretos.  

(B) Apenas os itens IV e V estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  

(D) Apenas os itens I, III, IV e V estão 

corretos.  

(E) Apenas os itens II e V estão corretos.  

QUESTÃO 33 

Podem ser considerados objetivos gerais de um 

planejamento de Educação Infantil: 

(A) atividades orientadas previamente, através 

de planejamento, para se alcançar os resultados 

esperados.  

(B) atividades elaboradas a longo prazo, 

através currículos, a fim de concluir 

eficazmente a avaliação.  

(C) atividades dirigidas para o maior número 

de resultados esperados.  

(D) atividades elaboradas sem orientação 

prévia, para se alcançar os resultados 

pretendidos.  

(E) atividades orientadas previamente, através 

de currículos, para se alcançar os resultados 

pretendidos.  

QUESTÃO 34 

No que concerne à alfabetização e ao 

letramento, analise os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta: 

I – A alfabetização é simplesmente a relação 

entre o método utilizado e o estado de 

“maturidade’ ou de “prontidão” da criança.  

II – A alfabetização refere-se à aquisição da 

escrita enquanto aprendizagem de habilidades 

pela leitura, escrita e as chamadas práticas de 

linguagem.  

III – O letramento surge a partir das novas 

relações estabelecidas com as práticas de 

leitura e escrita na sociedade, ao passo que não 

basta apenas saber ler e escrever, mas que 

funções a leitura e a escrita assumem em 

decorrência das novas exigências impostas 

pela cultura letrada.  

IV – A alfabetização é apenas um processo 

baseado em perceber e memorizar para 

aprender a ler e escrever. O aluno precisa 

construir um conhecimento de natureza 

conceitual.  

(A) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

(D) Apenas o item III está correto.  

(E) Todos os itens estão incorretos.  

_____________________________________ 

Rascunho  
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QUESTÃO 35 

Dominar os fundamentos teóricos e 

metodológicos do processo de alfabetização e 

letramento é competência do professor que 

está diretamente relacionada às habilidades de: 

I – Oportunizar atividades que levam a criança 

a colocar em prática a leitura e a escrita em 

situações de vida cotidiana.  

II – Valorizar o letramento e a alfabetização 

como processos vitais para o crescimento 

pessoal, social e cultural do indivíduo.  

III – Distinguir conceitos, debates e 

pressupostos que são centrais à história da 

alfabetização.  

IV – Utilizar os recursos disponíveis para o 

desenvolvimento intrínseco e a aprendizagem 

independente.  

Assinale a alternativa correta: 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  

(C) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

(D) Apenas os III e IV estão corretos.  

(E) Apenas os itens II e III estão corretos.   

QUESTÃO 36 

No que se refere à questão do uso de 

brinquedos no processo educacional, pode-se 

afirmar o seguinte: 

(A) Os brinquedos podem ser facilmente 

substituídos por lições básicas de convívio 

social.  

(B) Os brinquedos podem estar integrados ao 

ensino, uma vez que são auxiliares e integrados 

ao desenvolvimento humano.  

(C) Os jogos e brinquedos são práticas 

culturais que não precisam ser aceitas nas 

escolas, já que são muito praticadas fora delas. 

(D) Os jogos e brinquedos nunca foram aceitos 

nas escolas, uma vez que incompatível com 

sua função social. 

(E) Os jogos têm função de lazer, o que os 

tornam incompatíveis com o papel que a escola 

deve desempenhar.    

QUESTÃO 37 

Tal como ocorre nos demais espaços da 

instituição de Educação Infantil, o espaço 

destinado à faixa etária de 0 a 1 ano deve ser 

concebido como um local apropriado para 

cuidar e educar crianças pequenas, 

potencializando o seu pleno desenvolvimento. 

Dessa forma, recomenda-se que este espaço 

esteja situado em: 

(A) local silencioso, preservado das áreas de 

grande movimentação e que proporcione 

conforto acústico e térmico.  

(B) ambiente silencioso, mas próximo à áreas 

de grande circulação de pessoas, a fim de 

estimular o contato visual entre as crianças e 

terceiros.  

(C) local com bastante ruídos, a fim de 

estimular os sentidos das crianças.  

(D) local de grande movimentação, com 

entrada e saída de pessoas, a fim de viabilizar 

os primeiros socorros, caso seja necessário.  

(E) ambiente com pouco espaço, para que 

crianças e professores fiquem o mais próximo 

possível. 

   QUESTÃO 38 

Tendo em vista que, através da brincadeira e 

do jogo, a criança aprende sobre si mesma, 

sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, 

pode-se afirmar o seguinte: 

(A) No jogo, a participação está sempre 

vinculada à necessidade de aprender um 

conteúdo novo e de desenvolver habilidades 

motoras especializadas.  

(B) Através do jogo é possível entender que as 

regras são construídas socialmente e que não 

podemos modifica-las.  

(C) O jogo cria um espaço para vivenciar 

situações de exclusão que será a negativa para 

a aprendizagem social.  

(D) O jogo desenvolve habilidades 

competitivas centradas na busca da excelência 

na execução de atividades do cotidiano.  

(E) O jogo permite a participação de crianças 

de diferentes idades e níveis de habilidade 

motora.  
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QUESTÃO 39 

No que se refere à função social da educação e 

da escola, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) A escola é uma instituição social que, 

mediante sua prática no campo do 

conhecimento, dos valores, atitudes e, mesmo 

por sua desqualificação, articula determinados 

interesses e desarticula outros. 

(B) Os fins da educação decorrem da 

estruturação homogênea do ambiente social, 

identificam-se como interesses comuns do 

grupo e devem ser realizados igualitariamente 

em todos os seus membros.  

(C) As relações sociais desenvolvidas são de 

aprendizagem e conhecimento. Nesse sentido, 

se aprende no contexto da vida social 

independente, anulando sua necessidade e 

importância.  

(D) A escola, no desempenho de sua função 

social de formadora de sujeitos históricos, 

precisa ser um espaço de sociabilidade que 

permita a construção e a socialização dos 

conhecimentos produzidos.  

(E) A educação, como prática social que se 

desenvolve nas relações estabelecidas entre os 

grupos, seja na escola ou em outros espaços, se 

caracteriza como campo social de disputa 

hegemônica. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

No que se refere ao erro no processo de 

aprendizagem, analise os itens a seguir e, ao 

final, assinale a alternativa correta: 

I – O erro está relacionado a estratégias 

reguladoras, devendo ser evitado através de 

ações de auto-orientação e controle pelo 

professor.  

II – Possibilita uma intervenção mais 

significativa, a partir da compreensão de como 

o aluno constrói suas hipóteses.  

III – O erro é uma evidência do processo 

extrínseco da aprendizagem do aluno, sendo 

parte do processo de aprender 

construtivamente.  

IV – O erro é uma demonstração de como o 

aluno pensa, que dificuldades apresenta e o que 

é necessário aprender.  

V – O erro é a tentativa de acerto para evitar o 

conflito cognitivo, resultante do processo de 

elaboração particular de cada indivíduo.  

(A) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

(C) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.  

(D) Apenas o item II está correto.  

(E) Todos os itens estão incorretos.   

_____________________________________ 

Rascunho  
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PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 

 

TEMA: Bullying (violência física e/ou 

psicológica) nas escolas. 

 

Considerando o tema acima estabelecido e o 

descrito no Capítulo 9 do Edital, elabore 

uma redação manuscrita em gênero 

dissertativo-argumentativo, com número 

mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 

(trinta) linhas. O título do texto não será 

computado como 01 (uma) linha. A Prova 

Discursiva (Redação) deverá ser manuscrita 

de forma legível, sendo obrigatório o uso de 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Atenção – a presente folha trata-se de 

rascunho - a redação deverá ser elaborada 

na folha de texto definitiva, entregue pelo 

Fiscal de Sala. 

_____________________________________ 

Rascunho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


