
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Didática  
 

* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Permitido, apenas, o uso de canetas AZUL e/ou PRETA, transparentes. É proibido o uso de lápis e borracha. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá sair da sala para ir ao banheiro, após 01:00 hora de prova. 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 09/07/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, de 30/04/2018. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 



 

PARTE I – PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS 
 
01 - A alfabetização e o Letramento como fenômenos 
distintos, mas inseparáveis e interdependentes, requer uma 
prática docente planejada à luz de uma nova compreensão 
sobre os processos cognitivos envolvidos no ato de ler e 
escrever. Por isso os professores devem considerar o livro 
como: 

A) um dos meios que abre portas, não só para o 
conhecimento mas também para o entretenimento e 
a diversão 

B) algo obsoleto, imposto pelos pais que exigem o 
livro didático como único meio das crianças  
gostarem de ler 

C) algo obrigatório, haja vista que o gosto pela leitura 
é a única responsabilidade da escola pública de 
qualidade 

D) a única forma que prepara o aluno para utilizar 
diferentes linguagens, aumentando gradativamente 
os ritmos de leitura que asseguram o seu ingresso 
no mercado de trabalho 

E) o único meio para a assimilação rápida de 
informações, a fim de garantir a formação de 
estagiários mirins no mercado de trabalho 

 
02 - O planejamento precisa contemplar as diferentes 
finalidades de leitura no espaço escolar e favorecer a 
compreensão do que se pretende ensinar, de modo a levar 
o/a docente a: 

A) a integrar a escrita como uma tecnologia de 
comunicação dos grupos que se destacam e 
sustentam o poder 

B) avançar em relação a um ensino de leitura cujas 
situações didáticas contemplem objetivos a serem 
alcançados 

C) ensinar nas escolas públicas para que os alunos 
possam competir e superar os grupos altamente 
letrados e tecnologizados 

D) a pensar em preparar os alunos, como futuros 
funcionários alfabetizados em uma instituição, com 
o objetivo de ascenderem socialmente 

E) examinar, o conteúdo ofertado nas escolas 
particulares, a fim de que os seus alunos não sofram 
as consequências sociais, afetivas e linguísticas nas 
suas inserções sociais 

 
03 - O ensino da leitura como processo de interação 
autor/texto/leitor, no quadro das práticas socioculturais 
contemporâneas de uso da escrita, tendo como base uma 
concepção interacionista de língua implica: 

A) o treino da habilidade de decodificação do código 
escrito 

B) a prontidão que antecipa o processo de 
alfabetização 

C) a ênfase no processo de decodificação da linguagem 
oral 

D) considerá-la como a única forma do acesso ao 
mercado de trabalho 

E) considerá-la como prática social 
 
 
 

04 - O papel da escola ao propiciar condições para o 
desenvolvimento do aluno com capacidades múltiplas de 
interação com a sociedade, amplia suas experiências de 
letramento e deve possibilitar: 

A) que seja ativado apenas o aspecto intelectual do 
estudante, a fim de assegurar o seu empoderamento 
no meio em que vive 

B) um ambiente de aprendizagem que garanta o 
ingresso do aprendiz no mercado de trabalho, logo 
que conclua o ensino fundamental 

C) que o aluno possa atentar para a pluralidade de 
vozes, nas redes sociais, objetivando a manutenção 
dos discursos e linguagens pragmáticas 

D) a abertura de caminhos para o indivíduo estabelecer 
conhecimentos amplos com o mundo em que vive 

E) os saberes prévios do estudante e o espeito, acima 
de tudo, a manutenção desse conhecimento  

 
05 - As pesquisas e documentos expedidos pelo Ministério 
de Educação – MEC contribuíram para que parte dos 
professores, desenvolvessem suas práticas a partir do 
entendimento do quanto é imprescindível hoje se 
“alfabetizar letrando”, ou seja, é preciso possibilitar aos 
alunos: 

A) uma organização da prática didática que privilegie 
leituras, visando apenas à fluência do ato de ler, 
como algo mecânico 

B) uma organização da prática docente que privilegie 
a decodificação, mesmo desprovida do sentido que 
uma leitura significativa deve possuir 

C) uma compreensão mais ampla dos significados 
diversos que a leitura assume em nossa sociedade 

D) o acesso irrestrito à leitura por meio do processo de 
decodificação, que favorece a  ascensão social da 
população com baixo poder aquisitivo 

E) a aquisição de códigos (alfabético, numérico), 
processo geralmente concebido em termos de uma 
competência que visa a promoção da escola 

 
06 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC leva o 
professor a refletir sobre a importância do aluno observar, 
desde o processo de alfabetização, as regularidades da 
língua e que, progressivamente, domine: 

A) as regras e processos gramaticais, usando‐os 
adequadamente nas diversas situações 
comunicativas 

B) a Nomenclatura Gramatical Brasileira, para 
empregar a metalinguagem, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental 

C) a ortografia, em uma perspectiva de progressão de 
conhecimentos, que vai das regularidades às 
irregularidades, desde os anos iniciais para o aluno 
enfrentar os maiores desafios 

D) as regras que auxiliam na memorização da grafia 
correta das irregularidades, de acordo com o 
princípio gerador das mesmas 

E) a  grafia correta mesmo que o aluno nunca tenha 
visto a palavra antes, mas que possa memorizar as 
regras para não cometer erros na escrita 

 
 
 



 

07 - A professora Clara, seguindo as orientações da BNCC, 
organiza as suas aulas com base na perspectiva de projeto 
de trabalho. Neste sentido necessita escolher a temática com 
os seus alunos e   planejar, no intuito de favorecer: 

A) o conhecimento sobre as oportunidades no mercado 
de trabalho para jovens aprendizes 

B) um amplo passeio por autores e obras de referência 
do(s) gênero(s) escolhido(s) 

C) a seleção das letras de canção funk, pois é a única 
forma de alegrar as classes populares 

D) o acesso às notícias de TV,  jornais virtuais, e blogs, 
especialmente 

E) apenas atividades relacionadas as cenas do nosso 
universo virtual, próprio da classe popular 

 
08 - A BNCC menciona a importância de tratar a norma-
padrão, dentro de uma perspectiva de diversidade 
linguística. O docente deve criar situações de aprendizagem 
que favoreça: 

A) o uso da norma-padrão como a única forma de 
comunicação e o único modo correto de ensinar os 
conteúdos para a manutenção do ensino 
propedêutico 

B) o ensino da norma-padrão contemplando certos 
conteúdos básicos, como acentuação, ortografia, 
pontuação, crase, flexão dos nomes e concordância 
verbal  

C) o estudo de um único texto apresentando todos os 
usos de pronome para que futuramente possa 
explorá-lo de forma contextualizada 

D) especialmente a leitura nos anos iniciais, pois até o 
final do ensino fundamental II o aluno verá um 
pouco de pronomes, de forma aleatória, toda vez 
que aparecer um pronome nos textos 

E) garantir que o pronome relativo, por exemplo, seja 
trabalhado no 5º ano, então isso poderá ocorrer a 
qualquer momento do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental 

 
09 - A escola onde Marília trabalha, elaborou e acompanha 
coletivamente a operacionalização do PPP, fundamentado 
nos princípios do cognitivismo. No planejamento 
desenvolveram a compreensão das relações que a criança 
mantém com a escrita, o que lhe possibilita elaborar e testar 
hipóteses acerca da lógica de seu funcionamento. Conforme 
a BNCC a criança 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) as cópias repetitivas das letras, dissociadas da 
escrita de uso social e da escrita convencional 

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

D) a aprendizagem espontânea, desde que os familiares 
estimulem as leituras por meio da aquisição de 
livros escolares  

E) 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 

10 - Nas situações de aprendizagem a metodologia de 
resolução de problemas adquire um sentido importante 
quando as crianças, desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental buscam soluções e discutem-nas com outras 
de sua faixa etária. Essa metodologia deve favorecer os 
meios para que a criança: 

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

B) mantenha os seus conhecimentos prévios, pois a 
apropriação dos conceitos científicos, dos códigos 
sociais e das diferentes linguagens serão 
trabalhados ao final da Educação Básica 

C) potencialize os saberes do senso comum, nas 
diferentes áreas do conhecimento, haja vista que a 
formação dos conceitos científicos ocorrem ao final 
da Educação Básica 

D) produza novos conhecimentos a partir de seus 
saberes prévios, na construção dos conceitos 
científicos, em interação com os novos desafios 

E) mantenha as suas capacidades idiossincráticas, 
afetivas, emocionais e sociais nos diferentes 
campos do conhecimento humano 

 
11 - Com base nos recentes documentos curriculares 
brasileiros, a BNCC leva em conta que os diferentes campos 
que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias 
fundamentais que produzem articulações entre eles: 
equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, 
representação, variação e aproximação. Essas ideias são 
importantes, nos anos iniciais do Ensino Fundamental para 
o desenvolvimento: 

A) da proporcionalidade, apenas, presente no estudo 
de: operações com os números fracionários, como 
vendas e trocas mercantis, balanços químicos e 
representações gráficas 

B) dos alunos, a fim de resolverem problemas com 
números naturais e números racionais cuja 
representação decimal é infinita 

C) do pensamento matemático dos alunos e devem se 
converter, na escola, em objetos de conhecimento 

D) das tarefas, envolvendo medições, nas quais os 
números naturais são suficientes para resolvê-las, 
indicando a necessidade dos números racionais no 
encerramento dos anos finais 

E) dos problemas, sobretudo os geométricos, nos quais 
os números racionais são suficientes para resolvê-
los 

 
12 - No Ensino Fundamental, desde os Anos Iniciais, 
espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos 
de referência para a localização e o deslocamento de 
objetos, construam representações de espaços conhecidos e 
estimem distâncias, usando, como suporte: 

A) as características das formas geométricas 
tridimensionais e bidimensionais, associando as  
figuras espaciais a suas planificações desde o início 
da Educação Básica 

B) a comparação com os polígonos, por meio de 
propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos, 
desde a creche 

C) mapas (em papel, tablets ou smartphones), croquis 
e outras representações. 



 

D) as tarefas que analisam e produzem transformações 
e ampliações/reduções de figuras geométricas 
planas, identificando seus elementos invariantes e 
variantes 

E) os conceitos de congruência e semelhança, de modo 
que os alunos sejam capazes de reconhecer as 
condições necessárias e suficientes para obter 
triângulos congruentes  

 
13 - No que concerne ao estudo de noções de probabilidade, 
a finalidade, do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é 
promover: 

A) uma proposta de trabalho com probabilidade, 
mantendo os saberes prévios 

B) a compreensão de que nem todos os fenômenos são 
determinísticos 

C) o desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de 
modo que os alunos compreendam que só há 
eventos certos 

D) o desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de 
modo que os alunos compreendam que só há 
eventos impossíveis 

E) o desenvolvimento da noção de aleatoriedade, de 
modo que os alunos compreendam que só há 
eventos prováveis 

 
14 - Na definição das habilidades, a progressão ano a ano se 
baseia na compreensão e utilização de novas ferramentas e 
também na complexidade das situações-problema 
propostas, cuja resolução exige a execução de mais etapas 
ou noções de unidades temáticas distintas. Os problemas de 
contagem, por exemplo, devem: 

A) inicialmente, estar restritos àqueles cujas soluções 
podem ser obtidas pela descrição de todos os casos 
possíveis, mediante a utilização de esquemas ou 
diagramas 

B) inicialmente, restritos àqueles cuja resolução 
depende da aplicação dos princípios 
multiplicativos 

C) ficar restritos àqueles cujas soluções podem ser 
obtidas pelo método aditivo 

D) inicialmente, estar restritos àqueles cujas soluções 
podem ser obtidas pelo princípio da casa dos 
pombos 

E) utilizar a resolução de problemas envolvendo as 
operações fundamentais, utilizando apenas a 
linguagem algébrica 

 
15 - Na aprendizagem de certo conceito ou procedimento, é 
fundamental haver um contexto significativo para os alunos, 
não necessariamente do cotidiano, mas também de outras 
áreas do conhecimento e da própria história da Matemática. 
No entanto, é necessário que eles desenvolvam: 

A) a reelaboração e manutenção do senso comum para 
os problemas propostos após os terem resolvido 

B) novos problemas, baseando-se no senso comum, 
para a manutenção da sociedade vigente 

C) a memorização dos números sequenciados de 1 
(um) a 100 (cem) 

D) a capacidade de abstrair o contexto, apreendendo 
relações e significados, para aplicá-los em outros 
contextos 

E) a contagem linear dos números decimais infinitos 

16 - Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a 
importância do respeito a si mesmas, a diversidade e os 
processos de evolução e manutenção da vida, no mundo 
material. Essas aprendizagens, entre outras, possibilitam 
que os alunos: 

A) orientem os docentes na elaboração dos currículos 
de Ciências, mantendo os valores atuais 

B) realizem atividades seguindo, necessariamente, um 
conjunto de etapas predefinidas 

C) possam se restringir à mera manipulação ou 
realização de experimentos em laboratório 

D) apreendam ciência com a finalidade última do 
letramento, a fim de manter a coerência com as 
redes sociais 

E) compreendam, expliquem e intervenham no mundo 
em que vivem 

 
17 - A área de Ciências da Natureza, por meio de um olhar 
articulado de diversos campos do saber, precisa assegurar 
aos alunos do Ensino Fundamental (EF): 

A) fazerem escolhas e intervenções individuais, 
pautadas nos princípios da sustentabilidade e do seu 
bem estar 

B) a manutenção do senso comum e dos valores da 
comunidade onde vivem, partindo de questões 
culturais, dos problemas cotidianos para encontrar 
os necessários resultados 

C) o acesso à diversidade de conhecimentos científicos 
produzidos ao longo da história, bem como a 
aproximação gradativa aos principais processos de 
investigação científica. 

D) a comunicação de suas conclusões, com base nas 
vivências mal sucedidas do bairro em que vivem, a 
fim de eliminar o problema das drogas 

E) a utilização das ferramentas, especificamente 
digitais, para mantê-los na escola pública e assim 
garantir o ingresso de todos nas universidades 

 
18 - A partir de uma compreensão mais aprofundada da 
Terra, do Sol e de sua evolução, da nossa galáxia e das 
ordens de grandeza envolvidas, espera-se que os alunos no 
EF possam: 

A) reconhecer que não podem avançar diante das 
crianças das escolas particulares 

B) reconhecer os maléficos papéis da tecnologia no 
desenvolvimento da sociedade humana 

C) se posicionar de forma neutra frente a temas como 
efeito estufa, dentre outros 

D) refletir sobre a posição da Terra e da espécie 
humana no Universo 

E) exigir o paradigma positivista, proposto na BNCC 
para o ensino de ciências  

 
19 - Para que o estudante compreenda saúde de forma 
abrangente, e não relacionada apenas ao seu próprio corpo, 
é necessário que ele seja: 

A) estimulado a pensar em outros determinantes tais 
como saneamento básico, geração de energia, 
impactos ambientais, dentre outros  que 
influenciam o funcionamento do organismo 

B) motivado a reconhecer, apenas, os malefícios do 
uso da radiação eletromagnética para  o diagnóstico 
e tratamento médico 



 

C) consciente das desigualdades sociais,  a fim de 
ascenderem às altas escalas, como as pessoas com 
alto poder aquisitivo 

D) conscientizado acerca dos múltiplos papéis e 
malefícios desempenhados pela relação ciência-
tecnologia-sociedade na vida moderna 

E) conscientizado que a degradação na vida do planeta 
Terra é resultante da ganância dos dirigentes deste 
país, exclusivamente 

 
20 - O raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que 
o ser humano produz o espaço em que vive, apropriando-se 
dele em determinada circunstância histórica. A capacidade 
de identificação dessa circunstância impõe-se como: 

A) a forma de tornar o aluno responsável , 
individualmente, pelo saber produzido dos 
fenômenos naturais e históricos dos quais é sujeito 

B) a forma de tornar o aluno responsável pelos 
exercícios diários para memorização de conteúdos, 
passados pelos professores dos anos iniciais 

C) a necessidade do docente reconhecer que as 
crianças,  nesse nível de ensino, não formam 
conceitos científicos 

D) uma forma do professor levar em conta que, nessa 
modalidade de ensino, o aluno ingressante na 
educação básica sempre manterá o seu saber 
intuitivo 

E) condição para que o ser humano compreenda, 
interprete e avalie os significados das ações 
realizadas no passado ou no presente 

 
21 - A exploração das noções de espaço e tempo deve se dar 
por meio de diferentes linguagens, de forma a permitir que 
os alunos: 

A) passem a compreender que os espaços percebidos, 
concebidos e vividos são lineares 

B) se tornem produtores e leitores de mapas dos mais 
variados lugares vividos, concebidos e percebidos 

C) passem a reconhecer as suas capacidades de 
desenvolverem as relações sociais e de poder 
verticais 

D) tragam para a sala de aula os saberes primeiros, o 
que deve ser utilizado como objeto de estudo para a 
avaliação classificatória  

E) façam a comparação entre as causas do sucesso 
escolar dos estudantes das escolas particulares e 
reconheçam as suas próprias limitações 

 
22 - O ensino de Geografia e História, ao estimular o aluno 
a desenvolver uma melhor compreensão do mundo, 
favorece: 

A) a descrição empírica e pautada exclusivamente na 
interpretação política 

B) a descrição dos fatos exclusivamente ancorada em 
livros didáticos 

C) a restrição da aprendizagem a conteúdos que devem 
ser descartados a cada inovação didática 

D) o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, 
como também torná-lo apto a uma intervenção mais 
responsável no mundo em que vivem 

E) a indefinição de ordem epistemológica e de outros 
referentes para a escolha de conteúdos básicos da 
disciplina 

23 - Nos anos iniciais do E F, é importante valorizar e 
problematizar as vivências e experiências individuais e 
familiares trazidas pelos alunos, por meio: 

A) do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos 
diversos ambientes educativos  

B) do trabalho no campo, com a consciência que devem 
evitar o êxodo rural 

C) de entrevistas, a fim potencializar descobertas e 
estimular o conformismo 

D) do pensamento sobre as paisagens e a culpa pelos fatos 
desastrosos no meio em que vivem 

E) de depoimentos e das comparações entre os colegas 
inteligentes e os mal sucedidos na escola 

 
24 - O processo de aprendizagem deve levar em conta, de 
forma progressiva, a escola, a comunidade, o Estado e o país. 
É importante também que os alunos: 

A) possam compreender, desde o início da educação 
básica que os indivíduos são atores inseridos em um 
mundo em constante movimento 

B) aprofundem os questionamentos sobre as pessoas, os 
grupos humanos, as culturas e os modos de organizar 
a sociedade, desde o ingresso na educação básica 

C) possam intensificar as relações de produção e de poder 
vertical a fim de favorecer a transformação de si 
mesmos e do mundo 

D) possam desenvolver as habilidades voltadas para 
identificação, classificação, organização e 
comparação, em contexto global, ao ingressarem na 
educação básica 

E) percebam as relações com o ambiente e a ação dos 
seres humanos com o mundo que os cerca, refletindo 
sobre os significados dessas relações 

 
25 - No ensino da Geografia, na Educação Básica, é 
fundamental que os professores possam criar situações de 
aprendizagem que possibilitem o desenvolver o pensamento 
espacial, estimulando o raciocínio geográfico para que o aluno 
possa: 

A) manter os conceitos espontâneos, com destaque para 
os acontecimentos que influenciam a violência no 
tempo e no espaço em que vivem 

B) construir uma noção isolada da zona rural e urbana, 
enfocando exclusivamente os aspectos físicos 

C) considerar que a riqueza dos povos depende 
exclusivamente de uma determinação política, pois os 
determinantes que colaboram para isto será estudado 
ao final deste nível de ensino 

D) desenvolver uma visão reducionista do meio em que 
vivem, desconsiderando determinantes políticos-
administrativos que o caracteriza 

E) representar e interpretar o mundo em permanente 
transformação, relacionando componentes da 
sociedade e da natureza 

 
26 - O ensino de História, nos anos iniciais, tem início quando 
a criança toma consciência da existência de um “Eu” e de um 
“Outro”. O exercício de separação dos sujeitos é: 

A) um conteúdo que trata da identificação das 
ascendências e descendências das pessoas que 
pertencem apenas à etnia local e aprofunda as 
dimensões coletivas, como parte de uma comunidade 
e um corpo social 

Comentado [MJG1]:  



 

B) um método de conhecimento do senso comum, haja 
vista a impossibilidade de um aluno das classes 
populares saber administrar a sua vontade de maneira 
autônoma, como parte de uma família, em uma 
comunidade desestruturada 

C) um método de conhecimento, uma maneira pela qual 
o indivíduo toma consciência de si, desenvolvendo a 
capacidade de administrar a sua vontade de maneira 
autônoma, como parte de uma família, uma 
comunidade e um corpo social 

D) um método de ensino baseado na repetição oral de 
textos e canções que possibilitam ao aluno administrar 
a sua vontade de interesses de maneira autônoma 

E) um dos objetivos estabelecidos nos livros didáticos, 
exigidos pelos pais e familiares dos alunos que 
contribuem para o disciplinamento imposto 
assegurando o sucesso escolar de todos 

 
27 - No 3º e no 4º ano o plano de ensino deve contemplar a 
noção de lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da 
cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida privada 
e a vida pública, a urbana e a rural. Nesse momento, também 
são analisados: 

A) processos mais longínquos na escala temporal, 
como a circulação dos primeiros grupos humanos 

B) os fatos, em  uma visão homogênea, visando 
observar que, no interior de uma sociedade, há 
formas de reconhecimento de pertencimento a um 
grupo social determinado 

C) a dimensão espacial e temporal vinculada à 
mobilidade das populações e suas diferentes formas 
de marginalização nas comunidades carentes 

D) as habilidades das crianças oriundas de famílias 
com alto poder aquisitivo, comparadas com as mais 
carentes 

E) processos mais longínquos na escala temporal, com 
um maior número de variáveis, tais como 
contextualização, comparação, interpretação e 
proposição de soluções 

 
28 - Diante das competências específicas da área de 
Ciências Humanas, o componente curricular de História 
deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 
competências, dentre elas deve ser destacada: 

A) compreender a questão do iluminismo e da 
ilustração, Identificando os principais aspectos 
conceituais do liberalismo  

B) compreender e problematizar os conceitos e 
procedimentos norteadores da produção 
historiográfica 

C) discutir a relação entre o neoliberalismo  e a 
organização do mundo contemporâneo 

D) analisar as revoluções inglesas e os princípios do 
liberalismo, com as suas consequências no Brasil 

E) identificar as particularidades político-sociais da 
corrupção brasileira no século XXI e os 
desdobramentos posteriores ao Golpe de Estado 

 
  



 

PARTE II – DIDÁTICA GERAL 
 
29 - O texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 
orienta os currículos da educação básica e estabelece: 

A) os conhecimentos, competências e habilidades que 
se espera que todos os estudantes desenvolvam ao 
longo da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental 

B) os conhecimentos e as habilidades que se espera que 
todos os estudantes desenvolvam durante toda a 
Educação Básica 

C) que só será posto em prática, após  a aprovação por 
um grupo de entidades e universidades que pediram 
a suspensão do mesmo na semana passada 

D) as competências básicas que garantem aos 
estudantes ingressarem  no mercado de trabalho, ao 
final da Educação Básica 

E) os conhecimentos que se espera que todos os 
estudantes e pessoas com deficiência desenvolvam 
até o final da Educação Básica 

 
30 - A função da BNCC, de acordo com a legislação e 
normas educacionais, bem como com suas concepções 
pedagógicas, deve: 

A) garantir que a BNCC seja o currículo nacional, o 
qual contém o conjunto de referenciais sobre  os 
processos crítico e criativo que as escolas devem 
seguir, a fim de elaborar sua proposta  pedagógica 

B) estabelecer as diretrizes para os currículos das 
escolas de ensino médio, as quais deverão enviar às 
Secretarias de Educação, reenviadas ao Conselho 
Nacional de Educação (CNE) no início do ano 2020 

C) ampliar as discussões por meio do Conselho 
Estadual de Educação de cada Estado e ao analisar 
a parte comum e os conteúdos estabelecidos na 
BNCC, levar em conta a diversidade social e 
regional de cada localidade 

D) possibilitar que as escolas possam agregar ou 
expandir os objetivos de aprendizagem, organizar 
seus currículos incluindo outros objetivos que 
contemplem as diferenças regionais e as 
necessidades específicas das comunidades 
atendidas 

E) ser homologada pela Secretaria de Educação de 
cada região, padronizar os conteúdos da parte 
diversificada, publicada no Diário Oficial da União 
para começar a valer no ano 2020, revisada a cada 
cinco anos 

 
31 - Os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma 
base nacional comum curricular, abrangendo 
obrigatoriamente: 

A) uma língua estrangeira a partir do segundo ano do 
Ensino Fundamental, o conhecimento da realidade 
nacional e o estudo da língua portuguesa e da 
matemática  

B) o estudo da língua portuguesa e da matemática; o 
conhecimento do mundo físico e natural; o ensino 
da arte; e a educação física (sendo sua prática 
facultativa ao aluno) 

 

C) o conhecimento do mundo físico e natural, o ensino 
da arte, a educação física e o estudo da língua 
portuguesa e da matemática 

D) o estudo dos processos formativos que ocorrem no 
meio social, garantindo a religiosidade de cada 
região 

E) os estudos e influências do contexto social, a fim de 
que ao se deslocar de um bairro para outro o 
estudante possa se situar por meio da parte 
diversificada do currículo 

 
32 - A prática educativa e especialmente os objetivos, os 
conteúdos do ensino e o trabalho docente estão 
determinados por fins e exigências sociais, políticas e 
ideológicas. Significa que a prática educativa que ocorre em 
várias instâncias da sociedade é determinada: 

A) por valores, normas e particularidades da estrutura 
social a que está subordinada 

B) por um currículo com conteúdos elaborados por 
cientistas sociais a ser operacionalizado na escola 

C) de acordo com a organização e divisão do trabalho 
escolar, conforme as ocupações 

D) pela divisão da sociedade em classes e as práticas 
docentes, as quais variam entre escolas públicas e 
particulares 

E) pelos educadores que ocupam lugares opostos e 
antagônicos no processo de ensino e aprendizagem 

 
33 - A Didática e as metodologias específicas das matérias 
de ensino formam uma unidade, mantendo entre si relações 
recíprocas. A Didática, com base em seus vínculos com a 
Pedagogia, na visão crítica generaliza processos e 
procedimentos obtidos na investigação da matérias 
específicas, das ciências que: 

A) devem ser comuns a todos os componentes 
curriculares, sem atentar para as peculiaridades 
metodológicas dos mesmos 

B) indagam em que consiste o ato educativo, seus 
condicionantes externos para aperfeiçoar o ensino 
propedêutico 

C) está vinculada exclusivamente as fases de 
desenvolvimento dos alunos e os mecanismos 
pedagógicos presentes na assimilação passiva dos 
conteúdos programáticos 

D) dão embasamento ao funcionamento da atividade 
mental e a organização dos alunos entre si 

E) dão embasamento ao ensino e à aprendizagem e às 
ações concretas da prática docente 

 
34 - O planejamento é um processo de racionalização, 
organização e coordenação da ação docente, articulando: 

A) exclusivamente o ensino, diante da relação 
professor e aluno 

B) o preenchimento de formulários com o trabalho da 
secretaria escolar 

C) o trabalho da Secretaria Municipal que elabora o 
Programa, a ser executado na escola 

D) o saber que o professor domina com as demandas 
da escola 

E) a atividade escolar e a problemática do contexto 
social 

 



 

35 - O professor Marcílio participa de forma sistemática e 
coletiva da elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP 
da escola em que trabalha. Nesse sentido deve levar em conta 
que os planos de ensino traduzem os princípios norteadores do 
PPP, tornando-se: 

A) um guia de orientação, onde apresenta ordem 
sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade 

B) um meio para materializar a ideologia de uma escola 
sem partido que omite os condicionantes externos da 
educação brasileira 

C) inflexível diante das demandas de seus alunos, 
priorizando exatamente o conteúdo que domina 

D) inflexível diante das limitações dos estudantes que 
foram aprovados, sem os pré-requisitos para o 
prosseguimento dos conteúdos próprios daquele ano 
escolar 

E) objetivo, pondo o plano em ação de acordo com os 
alunos mais capazes, sem preocupar-se com os 
estudantes que deixaram de consolidar os saberes do 
ano anterior 

 
36 - A professora Marta procura formular boas perguntas que 
exigem de seus alunos, a busca de pesquisas, a pensarem por si 
mesmos, tirarem conclusões acerca da temática estudada. Ao 
assumir uma postura pedagógica que expressa confiabilidade, 
coerência, segurança a professora deve: 

A) garantir a aprovação automática dos alunos até o final 
da educação básica, considerando que as famílias de 
baixo poder aquisitivo precisam ter uma titulação 

B) despertar a necessidade do saber e o interesse pelo 
estudo, excluindo as condições objetivas de direção da 
classe 

C) demonstrar autoridade e firmeza de atitudes diante dos 
alunos mais desinteressados, garantindo a evolução 
dos mais interessados 

D) transmitir os conhecimentos que o docente domina, 
independente da proposta de trabalho da instituição de 
ensino 

E) aliar-se a firmeza de atitudes diante dos acordos 
firmados no início do ano letivo, manifestando apoio 
pedagógico, visando os progressos e a superação das 
dificuldades discentes 

 
37 - O ensino, como atividade específica da escola, tem como 
propósito central a aprendizagem e o estudo dos alunos. 
Significa que: 

A) deve existir atividades formativas que priorizem a 
relação cogniscitiva do aluno com os componentes 
curriculares 

B) a matéria que vem relacionada nas Diretrizes 
Nacionais Curriculares devem ser ministradas de 
forma linear, de acordo com o livro didático aprovado 

C) a matéria que é relacionada nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais deve ser seguida de forma 
mecânica e inquestionável 

D) o conteúdo listado pela BNCC deve fundamentar o 
fazer pedagógico do professor, mediando os objetivos, 
ali explicitados  

E) os conteúdos atitudinais não constam na BNCC e 
assim devem ser dispensados das práticas, em nível de 
sala de aula 

 
 

38 - O método de ensino propicia a descoberta das relações 
entre os conteúdos que os alunos estudam, estabelecendo 
relações entre: 

A) o professor e o gestor da Secretaria Municipal de 
Educação – SME, quando na escola não houver um 
pedagogo para definir o plano de ensino 

B) os fatos, os fenômenos e a ciência em constantes 
desenvolvimentos e transformações, em virtude de 
que é pela ação humana que as coisas mudam 

C) o que a SME planeja e o que o docente executa, a 
fim de cumprir o que está especificado na BNCC 

D) o objetivo posto no PPP escolar e os conteúdos 
definidos na BNCC, em constante desenvolvimento 
e transformação, norteados pela ação humana 

E) a instituição que garante os direitos da criança/do 
adolescente e a ciência, em virtude de que é pela 
ação humana que ocorrem as violências escolares 

 
39 - A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
destina-se a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais da mesma. Considera a pessoa com 
deficiência aquela que: 

A) recebe algum tipo de discriminação e está obrigada 
a fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa 

B) não disponibiliza de recursos financeiros que 
garantam um atendimento em igualdade de 
condições com as pessoas com um alto poder 
aquisitivo 

C) possui algum impedimento de curto prazo de 
natureza física, mental ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena na sociedade  

D) tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial que pode ter 
obstruída sua participação plena e efetiva na 
sociedade 

E) tem um impedimento a médio prazo para se 
locomover por problemas de natureza física,  
podendo ter obstruída sua participação efetiva no 
meio em que vive 

 
40 - A professora Flávia observou que o PPP escolar, 
construído e aprovado coletivamente, se opõe ao paradigma 
sentencioso, ou seja, orienta que as avaliações propiciem 
aos docentes oferecerem estímulos, explicações claras, 
textos explicativos consistentes para que os estudantes 
possam evoluir para novos estágios de aprendizagem se 
apropriando dos conhecimentos científicos. Nesta 
perspectiva, a professora deve utilizar a avaliação: 

A) classificatória 
B) reprodutivista 
C) tecnicista 
D) mediadora 
E) libertária 

 
 


