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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 

 

 

 

 

CARGO 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL E DE ENSINO 

FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO 

Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 28/07/2019, às 14h 

Nome do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

Não quero aqui contestar o fato de que os colonos europeus tenham usado trabalho escravo africano durante 1 

séculos no Brasil. Negros eram capturados de suas tribos na África, cruzavam o Oceano Atlântico em condições 2 

precárias, eram vendidos e forçados a trabalhar para seus senhores brancos por gerações até o fim do Império. 3 

As consequências morais desse triste capítulo da história podem ser analisadas por duas óticas diferentes. A 4 

primeira é a adotada pela esquerda em geral e pelo movimento ativista negro em particular, que acredita que ações e 5 

responsabilidades são atribuídas a grupos de pessoas com características comuns. Por essa ótica, o fato de brancos terem 6 

escravizado negros criou uma dívida moral e histórica entre esses dois grupos, que deve ser paga por quem hoje é branco 7 

para quem hoje é negro. 8 

Essa análise fundamentaria as discriminações (sob o eufemismo de ações afirmativas) que vemos hoje, 9 

particularmente a reserva de vagas para negros em universidades e concursos públicos, sob pretexto de acerto dessa 10 

dívida histórica. 11 

A segunda ótica com que podemos ver a questão é a ótica libertária. Por ela, direitos, obrigações, ações e 12 

responsabilidades são atribuídas a cada pessoa individualmente — não a grupos de pessoas. Ninguém, em hipótese 13 

alguma, é chamado para reparar um mal causado por outra pessoa, mesmo que ambos compartilhem a mesma cor da 14 

pele, sejam da mesma família, sejam amigos, ou torçam para o mesmo time. Jamais. 15 

Olhando por esse prisma, não haveria dívida histórica moral dos brancos de hoje para os negros de hoje, 16 

exatamente porque esses brancos não são obrigados a pagar por injustiças cometidas por outros brancos; e mesmo que 17 

fossem, não seria para os negros de hoje, que também são outros que não aqueles que foram vítimas da escravidão. 18 

Ativistas do movimento negro, quando confrontados com essa argumentação, trocam o discurso moral pelo 19 

material. Segundo eles, o trabalho escravo negro beneficiou materialmente os brancos, e essa riqueza permitiu que os 20 

descendentes dos senhores de escravos estejam injustamente em melhor situação financeira do que os descendentes dos 21 

escravos. Aqui, haveria novamente uma dívida histórica a saldar. 22 

O problema desse argumento é que ele repousa sobre uma visão curiosamente estreita da história. Eu mesmo 23 

tive a oportunidade de visitar o Zimbábue, na África, e andei em meio às ruínas do Reino do Zimbábue dos séculos 13 24 

a 15. Visitei a câmara onde eram mantidos os escravos, o local onde eram mantidas todas as mulheres do rei, e as 25 

fortificações que defendiam o rei de invasores externos. 26 

Também estive na Etiópia, em meio a ruínas e belíssimas igrejas onde outrora fora o Império Etíope que durou 27 

impressionantes 800 anos até o final do século 20. Como em quase todo o resto da África, o império escravizou, por 28 

milhares de anos, outros povos que conquistava. 29 

Entre os europeus, por milênios, pessoas eram feitas escravas por dívidas ou guerra. Uma proporção 30 

significativa da população urbana da Grécia antiga era formada por escravos, quase todos brancos. Roma também 31 

incorporava novos escravos a seu império por onde avançava, brancos ou negros do norte da África. Romanos brancos 32 

que caíssem reféns em guerras com povos africanos também eram escravizados. 33 
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Os próprios negros, no Brasil, quando conseguiam sua libertação, tentavam comprar ou capturar outros negros 34 

como escravos. Zumbi, herói do movimento negro, foi tanto escravo como senhor de escravo — muitos outros também. 35 

Como decidir de que lado da dívida histórica estão seus atuais descendentes? 36 

Uma visão mais abrangente e menos maniqueísta da história nos mostra, portanto, que a escravidão foi prática 37 

recorrente por muito da existência humana. Não tenho dados para embasar essa afirmação (nem seria possível tê-los), 38 

mas se formos levar a sério esse argumento de beneficiamento material por escravidão e traçar a árvore genealógica de 39 

cada um de nós até o começo dos tempos, tenho certeza que todos nós temos ascendentes que já foram escravos, e todos 40 

nós temos também ascendentes que já foram senhores de escravos. Todos nós, brancos e negros, já enriquecemos 41 

injustamente, e injustamente enriquecemos outros. O que nos diferencia, por esse critério, é a proporção entre cada um 42 

dos dois — igualmente impossível de se determinar para cada indivíduo. 43 

Por fim, nem todos os brancos que hoje vivem no Brasil são descendentes de senhores de escravos do Império. 44 

Muitos imigrantes chegaram no século passado e não se beneficiaram em nada com o trabalho escravo dos negros de 45 

séculos anteriores. Mesmo assim, na visão do movimento ativista negro, seus descendentes têm uma dívida histórica 46 

com os negros. 47 

Isso para não falar de toda a mistura entre raças e entre correntes migratórias que é o nosso povo brasileiro. É 48 

fácil perceber que é impraticável desenhar políticas públicas verdadeiramente preocupadas em corrigir qualquer tipo de 49 

injustiça que a escravidão tenha causado. A história da humanidade é recheada de atrocidades de todo tipo, condenáveis 50 

por qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade — e, muito mais importante, com a visão de mundo liberal que 51 

temos hoje. 52 

Não há como saber quem é mais vítima e quem é mais agressor, mesmo que se escolha enxergar pela ótica 53 

coletivista de responsabilidades. Reconhecer que essas atrocidades aconteceram, mas que não há nada que possa ser 54 

feito para compensar suas reais vítimas é o primeiro passo para evoluirmos rumo a uma sociedade próspera para todos, 55 

pacífica e com menos rancor. Em muitos lugares do mundo, longe das universidades públicas brasileiras, nada ou muito 56 

pouco se evoluiu nesse sentido. Não façamos o mesmo. 57 
 
POR FELIPE LUNGOV – FONTE:  https://www.institutoliberal.org.br/blog/o-mito-da-divida-historica-entre-brancos-e-
negros/ 
 
 
 

01) Autor do texto 
 

(A) nega a importância do braço escravo na época de 
colonização do Brasil. 

(B) conduz o leitor à ideia de que é ilógico o resgate da 
autoestima dos afrodescendentes. 

(C) justifica a elite africana do passado pelo 
aprisionamento e posterior venda de seus compatriotas, 
por se tratar de um costume de época. 

(D) exime os brasileiros do sentimento de dívida pela 
escravatura dos negros africanos no país. 

 
 
 
 

02) No texto, predomina a função da linguagem 
identificada como  

 

(A) metalinguística, em virtude de o locutor explicar o 
próprio código que usou para compor o seu trabalho.  

(B) referencial, uma vez que tem como objetivo principal 
informar sobre as diferentes formas como são vistas as 
pretensões de indenizações sobre o uso da força de 
trabalho do negro na condição de escravo.  

(C) expressiva, pois o centro da comunicação é o emissor, 
que projeta os seus sentimentos e as suas emoções no 
seu relato.  

(D) fática, mediante o estabelecimento de um canal por 
meio do qual ocorre o ato comunicacional e permite 
também assegurar a continuidade do discurso. 
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03) A alternativa em que o trecho em negrito não 
estabelece uma relação de dependência sintática com 
a ideia principal é  

 

(A) “que acredita que ações e responsabilidades são 
atribuídas a grupos de pessoas com características 
comuns.” (L.5/6). 

(B) “o império escravizou, por milhares de anos, outros 
povos que conquistava.” (L.28/29). 

(C) “Os próprios negros, no Brasil, quando conseguiam 
sua libertação, tentavam comprar ou capturar outros 
negros como escravos.” (L.34/35). 

(D) “É fácil perceber” (L.48/49). 
 

04) Uma das proposições a seguir constitui exemplo de 
erro ou desvio gramatical da norma culta padrão. 

 

(A) “A primeira é a adotada pela esquerda em geral” 
(L.4/5). 

(B) “O problema desse argumento é que ele repousa sobre 
uma visão curiosamente estreita da história.” (L.23). 

(C) “tenho certeza que todos nós temos ascendentes” 
(L.40). 

(D) “Todos nós, brancos e negros, já enriquecemos 
injustamente, e injustamente enriquecemos outros.” 
(L.41/42). 
 

05) Há predicado verbal em  
 

(A) “A segunda ótica (...) é a ótica libertária.” (L.12). 

(B) “pessoas eram feitas escravas por dívidas” (L.30). 

(C) “a escravidão foi prática recorrente” (L.37/38). 

(D) “Por fim, nem todos os brancos (...) são descendentes 
de senhores de escravos do Império.” (L.44). 

 
 

“outros povos que conquistava.” (L.29). 

 

06) Na oração em evidência, o termo em negrito possui o 
mesmo valor sintático que a oração 

 

(A) “que os descendentes dos senhores de escravos estejam 
injustamente em melhor situação financeira” (L.20/21). 

(B) “que vemos hoje,” (L.9). 

(C) “que durou impressionantes 800 anos” (L.27/28). 

(D) “quando conseguiam sua libertação” (L.34). 
 
 
 

07) A forma verbal “estejam” (L.21) indica uma ação 
 

(A) concluída. 

(B) habitual. 

(C) momentânea. 

(D) hipotética. 
 

08) Exerce e mesma função sintática que a expressão “da 
história” (L.4) o termo 

 

(A) “de vagas” (L.10). 

(B) “de hoje” (L.18). 

(C) “de se determinar para cada indivíduo.” (L.43). 

(D) “das universidades” (L.56). 
 

09) Indicam a mesma circunstância os termos transcritos 
em 

 

(A) “Jamais” (L.15) e “entre esses dois grupos” (L.7). 

(B) “assim” (L.46) e “sob” (L.9). 

(C) “já” (L.40/41) e “durante séculos no Brasil” (L.1/2). 

(D) “hoje” (L.7/8) e “no Brasil” (L.44). 
 

10)  “Olhando por esse prisma, não haveria dívida 
histórica moral dos brancos de hoje para os negros de 
hoje,” (L.16). 

 
No período acima, 
 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

11) Quanto aos elementos formadores do pensamento em 
análise, está correto o que se afirma em  

 

(A) “até”, em “até o fim do Império” (L.3) e “quase” (L.28) 
são termos marcadores de inclusão.  

(B) O conector “como”, em “Como decidir de que lado da 
dívida histórica estão seus atuais descendentes?” (L.36) 
tem valor conjuntivo e expressa a ideia de comparação.  

(C) A forma verbal “enriquecemos” (L.41/42) expressa um 
processo contínuo, e “compartilhem” (L. 14), uma ação 
habitual.  

(D) O operador argumentativo “mas” (L.39) indica 
ressalva, e “também” (L.41), acréscimo.  
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12) A alternativa em que há uma explicação correta para 
o termo transcrito é  

 

(A) “história” (L.50) acentuada pela mesma razão de 
“herói” (L.35). 

(B) O termo “saldar” (L.22) possui forma variante de 
escrita “saudar”, mantendo a mesma significação. 

(C) O verbo haver se for substituído por existir, o termo 
“nada” (L.54) altera a função sintática. 

(D) Em “hoje” (L.9), o “-h” representa uma consoante 
brasileira. 

 

13) A alternativa cuja expressão transcrita funciona como 
agente da ação verbal é a 

 

(A) “uma dívida moral” (L.7). 

(B) “os escravos” (L.25). 

(C) “por milhares de anos” (L.28/29). 

(D) “guerra” (L.30). 
 

14) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal simples  “fora” (L.27) e a composta em 

 

(A) tinha sido. 

(B) tivesse sido. 

(C) terá sido. 

(D) tem sido. 
 

15) A frase “Não façamos o mesmo.” (L.57) constitui 
 

(A) uma comprovação. 

(B) uma exortação. 

(C) uma denúncia. 

(D) uma justificativa. 
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16)  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil articulam-se às Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, 
fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara 
de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação, para orientar as políticas públicas e a 
elaboração, planejamento, execução e avaliação de 
propostas pedagógicas e curriculares de Educação 
Infantil.  Na observância das Diretrizes, a proposta 
pedagógica das instituições de Educação Infantil deve 
garantir que elas cumpram plenamente sua função 
sociopolítica e pedagógica, EXCETO: 

 

(A) Oferecendo condições e recursos para que as crianças 
usufruam seus direitos civis e humanos apenas. 

(B) Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 
complementar a educação e cuidado das crianças com 
as famílias. 

(C) Possibilitando tanto a convivência entre crianças e 
entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes 
e conhecimentos de diferentes naturezas. 

(D) Promovendo a igualdade de oportunidades 
educacionais entre as crianças de diferentes classes 
sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às 
possibilidades de vivência da infância. 

 

17) De acordo com a Lei 13.005/04, o Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela 
União, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, constituirá fonte de 
informação para a avaliação da qualidade da educação 
básica e para a orientação das políticas públicas desse 
nível de ensino. Nesse sentido, analise as afirmativas 
a seguir assinalando V para as verdadeiras e F para as 
falsas. 

 
( ) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica produzirá, no máximo a cada 3 (três) anos 
indicadores de rendimento escolar, referentes ao 
desempenho dos (as) estudantes apurado em exames 
nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 
80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano 
escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos 
dados pertinentes apurados pelo censo escolar da 
educação básica. 
( ) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica produzirá, no máximo a cada 2 (dois) anos 

indicadores de avaliação institucional, relativos a 
características como o perfil do alunado e do corpo dos 
(as) profissionais da educação, as relações entre 
dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo 
discente, a infraestrutura das escolas, os recursos 
pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre 
outras relevantes. 
( ) A elaboração e a divulgação de índices para 
avaliação da qualidade, como o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, que 
agreguem os indicadores previstos no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Básica elidem a 
obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada um 
deles. 
( ) Cabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb 
e dos indicadores referidos no Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

(A) V – V – F – F. 

(B) F – V – F – V. 

(C) V – F – V – F. 

(D) F – F – V – V. 
 

18) Cabe primordialmente à instituição escolar a 
socialização do conhecimento e a recriação da cultura. 
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB 
nº7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010), uma das 
maneiras de se conceber o currículo é entendê-lo como 
constituído pelas experiências escolares que se 
desdobram em torno do conhecimento, permeadas 
pelas relações sociais, buscando articular vivências e 
saberes dos alunos com os conhecimentos 
historicamente acumulados e contribuindo para 
construir as identidades dos estudantes. Nesse sentido, 
é CORRETO afirmar que: 

 

(A) O foco nas experiências escolares significa que as 
orientações e propostas curriculares que provêm das 
diversas instâncias não terão concretude por meio das 
ações educativas que envolvem os alunos. 

(B) Uma vez que as escolas são instituições destinadas à 
formação das crianças, jovens e adultos, os 
conhecimentos escolares dos diferentes componentes, 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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além do processo de didatização que sofrem, passam a 
renegar um sentido moral e político. 

(C) A história da escola está pouco ligada ao exercício da 
cidadania uma vez que a ciência que a escola ensina 
está impregnada de valores que buscam promover 
determinadas condutas, atitudes e determinados 
interesses, como por exemplo, a valorização e 
preservação do meio ambiente, os cuidados com a 
saúde, entre outros. 

(D) Os conhecimentos escolares podem ser compreendidos 
como o conjunto de conhecimentos que a escola 
seleciona e transforma, no sentido de torná-los 
passíveis de serem ensinados, ao mesmo tempo em que 
servem de elementos para a formação ética, estética e 
política do aluno. 

 

19) Além do reconhecimento do direito dos índios de 
manterem a sua identidade cultural, a Constituição de 
1988 lhes garante, no artigo 210, o uso de suas línguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem, 
cabendo ao Estado proteger as manifestações das 
culturas indígenas. Esses dispositivos abriram a 
possibilidade para que a escola indígena constitua-se 
em instrumento de valorização das línguas, dos 
saberes e das tradições indígenas e deixe de ser 
instrumento de imposição dos valores culturais da 
sociedade envolvente. Analise as afirmativas a seguir 
sobre a Educação Indígena. 

 
I. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN 9.394/96) menciona, de forma explícita, a 
educação escolar para os povos indígenas na parte do 
Ensino Fundamental, no artigo 32, estabelecendo 
que seu ensino será ministrado em Língua 
Portuguesa, mas assegura às comunidades indígenas 
a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. 

II. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN 9.394/96) determina a articulação dos 
sistemas de ensino para a elaboração de programas 
integrados de ensino e pesquisa, que contem com a 
participação das comunidades indígenas em sua 
formulação e tenham como objetivo desenvolver 
currículos específicos, neles incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às respectivas 
comunidades. 

III. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN 9.394/96) não prevê a formação de pessoal 
especializado para atuar nessa área e a elaboração e 

publicação de materiais didáticos específicos e 
diferenciados. 

IV. A Educação Escolar Indígena deverá ter um 
tratamento diferenciado do das demais escolas dos 
sistemas de ensino, o que é enfatizado pela prática 
do bilingüismo e da interculturalidade. 

V. Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I, II e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II e III. 

(D) II e III. 
 

20) A Meta 18 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 
13.005/2014) obriga que a União, os estados, 
municípios e Distrito Federal garantam planos de 
carreira e remuneração para os profissionais da 
educação escolar básica pública, denominação 
definida no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN 9.394/96). São 
estratégias para o cumprimento da meta 18 do Plano 
Nacional de Educação (PNE), EXCETO: 

 

(A) Estruturar as redes públicas de educação básica de 
modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste 
PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos 
respectivos profissionais do magistério e 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 
profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam 
em exercício nas redes escolares a que se encontrem 
vinculados. 

(B) Prever, nos planos de Carreira dos profissionais da 
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, licenças remuneradas e incentivos para 
qualificação profissional, inclusive em nível de pós-
graduação stricto sensu. 

(C) Priorizar o repasse de transferências federais 
voluntárias, na área de educação, para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios que não tenham 
aprovado lei específica estabelecendo planos de 
Carreira para os (as) profissionais da educação. 

(D) Estimular a existência de comissões permanentes de 
profissionais da educação de todos os sistemas de 
ensino, em todas as instâncias da Federação, para 
subsidiar os órgãos competentes na elaboração, 
reestruturação e implementação dos planos de Carreira. 
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21) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN 9.394/96), é incumbência dos docentes, 
EXCETO:  
 

(A) Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade. 

(B) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento. 

(C) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino. 

(D) Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus 
filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a 
frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre 
a execução da proposta pedagógica da escola. 

 

22) De acordo com a Lei nº 8.069/90, a criança e o 
adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 
fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que: 
 

(A) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 
crianças e adolescentes, sem discriminação de 
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia 
ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 
pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 
econômica, ambiente social, região e local de moradia 
ou outra condição que diferencie as pessoas, as 
famílias ou a comunidade em que vivem. 

(B) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 
crianças e adolescentes, porém com algumas restrições 
relacionadas à situação familiar, idade, sexo, raça, 
etnia ou cor, religião ou crença, sem discriminação 
com relação à deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição 
econômica, ambiente social, região e local de moradia 
ou outra condição que diferencie as pessoas, as 
famílias ou a comunidade em que vivem. 

(C) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 
crianças e adolescentes, porém com algumas restrições 
relacionadas à condição pessoal de desenvolvimento e 
aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 
região e local de moradia ou outra condição que 

diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em 
que vivem, sem discriminação com relação à 
deficiência, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia 
ou cor, religião ou crença. 

(D) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a algumas 
crianças e adolescentes, porém com algumas restrições 
relacionadas à condição econômica, ambiente social, 
região e local de moradia ou outra condição que 
diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em 
que vivem, sem discriminação com relação à 
deficiência, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia 
ou cor, religião ou crença, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem. 

 

23) Os temas transversais são constituídos pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) e compreendem 
seis áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, 
Solidariedade), Orientação Sexual (Corpo: Matriz da 
sexualidade, relações de gênero, prevenções das doenças 
sexualmente Transmissíveis), Meio Ambiente (Os ciclos da 
natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação 
ambiental), Saúde (auto cuidado, vida coletiva), Pluralidade 
Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no 
Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser 
Humano como agente social e produtor de cultura, 
Pluralidade Cultural e Cidadania) e Trabalho e Consumo 
(Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio 
Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação de 
Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, 
Cidadania). Podemos também trabalhar temas locais como: 
Trabalho, Orientação para o Trânsito, etc. Sendo assim, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Os temas transversais expressam conceitos e valores 
básicos à democracia e à cidadania e obedecem a 
questões importantes e urgentes para a sociedade 
contemporânea. 

(B) Alguns critérios utilizados para a constituição dos 
temas transversais se relacionam à urgência social, a 
abrangência nacional, à possibilidade de ensino e 
aprendizagem na Educação Básica e no favorecimento 
à compreensão do ensino/aprendizagem, assim como 
da realidade e da participação social.  

(C) A ética, o meio ambiente, a saúde, o trabalho e o 
consumo, a orientação sexual e a pluralidade cultural 
são disciplinas autônomas, porém são considerados 
temas que permeiam todas as áreas do conhecimento, e 
estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores 
em seu cotidiano. 

(D) Os Temas Transversais caracterizam-se por um 
conjunto de assuntos que aparecem transversalizados 
em áreas determinadas do currículo, que se constituem 
na necessidade de um trabalho mais significativo e 
expressivo de temáticas sociais na escola. 

 

24) As transformações a nível intelectual são de extrema 
importância durante a adolescência, visto que, nessa fase, a 
inteligência toma a sua forma final com o pensamento 
abstrato ou formal. Nesse sentido, analise as afirmativas a 
seguir indicando V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 
(   ) As transformações a nível intelectual durante a 
adolescência podem influenciar no entendimento das 
regras. Esse pensamento tido como período das operações 
formais, vai ajustar o adolescente ao mundo real e ao seu 
quotidiano, além disso, proporcionando a capacidade de 
formular grandiosas teorias e ideias. 
(   ) As transformações emocionais que ocorrem na 
adolescência não dependem das transformações cognitivas 
e, uma das grandes transformações do estágio de 
desenvolvimento operatório formal é o surgimento do 
pensamento hipotético-dedutivo, diferente do estágio 
operatório concreto, em que a criança apenas raciocina 
sobre proposições que julgasse verdadeiras, apoiando-se no 
concreto para isso. 
(   ) Na fase da adolescência o ser humano torna-se capaz de 
raciocinar corretamente sobre proposições em que não 
acredita, ou ainda não acredita, isto é, ou seja, pensa e reflete 
hipoteticamente. Desta forma, adquire a capacidade de 
ultrapassar, pelo pensamento, situações vividas e a projetar 
ideias para o futuro. 
(   ) A autorreflexão permite um amplo alargamento da 
imaginação. Os adolescentes podem tomar consciência da 
forma como conhecem para além daquilo que conhecem, 
outra característica importante do pensamento adolescente 
é a tomada de consciência da variedade de estratégias de 
aprendizagem que poderão ser utilizadas.  
 
A sequência CORRETA é: 
 

(A) V – F – V – F. 

(B) F – F – V – V. 

(C) V – F – V – V. 

(D) F – V – F – F. 
 

25) A relação professor-aluno tem sido uma das principais 
preocupações do contexto escolar. Nas práticas educativas, 
o que se observa é que, por não se dar a devida atenção à 
temática em questão, muitas ações desenvolvidas no 

ambiente escolar acabam por fracassar. Daí a importância 
de estabelecer uma reflexão aprofundada sobre esse 
assunto, considerando a relevância de todos os aspectos que 
caracterizam a escola. Nesse sentido é CORRETO afirmar 
que: 
 

(A) Em todo processo de aprendizagem humana, a 
interação social e a mediação do outro tem fundamental 
importância. Na escola, pode-se dizer que a interação 
professor-aluno é prescindível para que ocorra o 
sucesso no processo ensino aprendizagem, devido a 
relação de hierarquia em sala de aula. 

(B) O diálogo pode ser entendido como importante 
instrumento na constituição dos sujeitos, porém uma 
prática educativa dialógica por parte dos educadores e 
dos alunos não deve ser incentivada, uma vez que não 
os fará refletir e agir modificando seu modo de vida. 

(C) Quanto mais o professor compreender a dimensão do 
diálogo como postura necessária em suas aulas, 
menores avanços estarão conquistando em relação aos 
alunos, pois desse modo, eles se sentirão menos 
curiosos e mobilizados para transformarem a realidade. 

(D) Não há como acontecer na escola uma educação 
adequada às necessidades dos alunos sem contar com o 
comprometimento ativo do professor no processo 
educativo. 

 

26) O Ensino Fundamental é um dos níveis da Educação 
Básica no Brasil. O Ensino fundamental é obrigatório, 
gratuito (nas escolas públicas), e atende crianças a partir dos 
6 (seis) anos de idade. O objetivo do Ensino Fundamental 
Brasileiro é a formação básica do cidadão. Analise as 
afirmativas a seguir a respeito do ensino fundamental. 
 

I. O objetivo do Ensino Fundamental Brasileiro é a 
formação básica do cidadão. Para isso, é necessária 
a compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade. 

II. Os sistemas de ensino têm autonomia para desdobrar 
o Ensino Fundamental em ciclos, desde que 
respeitem a carga horária mínima anual de 900 
horas, distribuídos em, no mínimo, 200 dias letivos 
efetivos. 

III. Atualmente, o Ensino Fundamental está dividido da 
seguinte forma: Educação Infantil, Anos Iniciais – 
compreende do 1º ao 5º ano, e Anos Finais – 
compreende do 6º ao 9º ano. 

IV. O currículo para o Ensino Fundamental Brasileiro 
tem uma base nacional comum, que deve ser 
complementada por cada sistema de ensino, de 
acordo com as características regionais e sociais, 
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desde que obedeçam algumas diretrizes, como a 
difusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao 
bem comum e à ordem democrática. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e IV. 

(C) II e IV. 

(D) I, II, III e IV. 
 

27) A educação inclusiva aponta para a transformação de 
uma sociedade inclusiva e é um processo em que se amplia 
a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos 
de ensino regular. Sobre a Educação Inclusiva, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) Numa perspectiva de escola inclusiva, o ambiente 
escolar deve representar, com a maior fidelidade 
possível, a homogeneidade dos indivíduos que 
compõem a sociedade. São as semelhanças que 
possibilitam enriquecer as experiências curriculares e 
que ajudam a melhor assimilar o conhecimento que se 
materializa nas disciplinas do currículo. 

(B) O termo educação inclusiva supõe a disposição da 
escola de atender a diversidade total das necessidades 
dos alunos nas escolas comuns. Isto pode ser 
conseguido por meio de um ambiente de aprendizagem 
escolar que tenha altas expectativas a respeito de seus 
alunos, que seja seguro e acolhedor e que entenda a 
diferença como um fator positivo. 

(C) A administração da escola deve encorajar práticas 
inovadoras e o planejamento ser feito de forma 
colaborativa entre todos os seus integrantes incluindo 
também a família e os alunos. 

(D) Uma escola inclusiva deve ser capaz de orientar o 
ensino e a formação, tendo em vista a cidadania, 
imbuída de uma clara noção de que a excelência 
humana é superior a excelência puramente acadêmica. 

 

28) A didática é considerada arte e ciência do ensino, ela 
não objetiva apenas conhecer por conhecer, mas procura 
aplicar seus princípios com a finalidade de desenvolver no 
indivíduo as habilidades cognitivas para torná-los críticos e 
reflexivos. O trabalho docente é parte integral do processo 
educativo aos quais os indivíduos são preparados para viver 
em sociedade, o educador deve formar alunos que sejam 
cidadãos ativos, reflexivos, críticos e participativos na 
sociedade em que vivem. Dessa forma, é INCORRETO 
afirmar que: 

 

(A) O professor tem o dever de planejar, dirigir e controlar 
esse processo de ensino, bem como estimular as 
atividades e competências próprias do aluno para a sua 
aprendizagem. 

(B) A aprendizagem casual é aquela que tem por finalidade 
específica aprender determinados conhecimentos, 
habilidades e normas de convivência social. Este tipo 
de aprendizagem é transmitido pela escola, que é uma 
organização intencional, planejada e sistemática, as 
finalidades e condições da aprendizagem escolar é 
tarefa específica do ensino. 

(C) O processo de assimilação de determinados 
conhecimentos, habilidades, percepção e reflexão é 
desenvolvido por meios atitudinais, motivacionais e 
intelectuais do aluno, sendo o professor o principal 
orientador desse processo de assimilação ativa, é 
através disso que se pode adquirir um melhor 
entendimento, favorecendo um desenvolvimento 
cognitivo. 

(D) É através do ensino crítico que os processos mentais 
são desenvolvidos, formando assim uma atitude 
intelectual. Nesse contexto, os conteúdos deixam de 
serem apenas matérias, e passam então a ser 
transmitidos pelo professor aos seus alunos formando 
assim um pensamento independente, para que esses 
indivíduos busquem resolver os problemas postos pela 
sociedade de uma maneira criativa e reflexiva. 

 

29) O ato de avaliar a aprendizagem na escola é um meio 
de tornar os atos de ensinar e aprender produtivos e 
satisfatórios. Assim, não podemos desvincular 
a avaliação do aluno do processo de ensino do professor. 
Nesse sentido, analise as afirmativas  a seguir indicando V 
para as verdadeiras e F para as falsas. 
 
(   ) A prática de avaliação da aprendizagem que vem sendo 
desenvolvida nas nossas instituições de ensino tem sido 
utilizada como elemento que auxilia no processo 
ensino/aprendizagem, pois foca em mensurar e quantificar 
o saber, e isso auxilia o processo de identificar e estimular 
os potenciais individuais e coletivos. 
(   ) O reconhecimento das diferentes trajetórias de vida dos 
educandos implica flexibilizar das formas de ensinar e 
avaliar, ou seja, contextualizar e recriar  metodologia 
aplicada. 
(   ) O professor, que trabalha numa didática interativa, 
observa gradativamente a participação e produtividade do 
aluno, contudo é preciso deixar bem claro que a prova é 
somente uma formalidade do sistema escolar e não ser 
simplesmente usada como avaliação. 
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(   ) Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve 
permitir que os resultados das provas periódicas, 
geralmente de caráter classificatório, sejam 
supervalorizados em detrimento de suas observações 
diárias, de caráter diagnóstico. 
 
A sequência CORRETA é: 
 

(A) F – V – V – V. 

(B) V – F – V – F. 

(C) F – F – F – V. 

(D) V – V – F – F. 
 

30) Analise o trecho a seguir. 
 
Partindo da observação da realidade, o estudante levanta 
pontos-chave a serem objeto de teorização, com o intuito de 
elaborar hipóteses de ações aplicáveis na própria 
realidade. O desenvolvimento da autonomia cognitivo-
intelectual ocorre na sequência da ação- -reflexão-ação. 
 
O trecho em destaque diz respeito à: 
 

(A) Metodologia tradicional. 

(B) Metodologia de transmissão. 

(C) Metodologia problematizadora. 

(D) Metodologia clássica. 
 

31) Um olhar interdisciplinar sobre a realidade permite 
que entendamos melhor a relação entre seu todo e as partes 
que a constituem. Para ele, apenas o modo dialético de 
pensar, fundado na historicidade, poderia favorecer maior 
integração entre as ciências. Nesse sentido, o materialismo 
histórico e dialético resolveu em parte o problema da 
fragmentação do conhecimento quando colocou a 
historicidade e as leis do movimento dialético da realidade 
como fundamentos para todas as ciências. Desde então, o 
conceito de interdisciplinaridade vem sendo discutido nos 
diferentes âmbitos científicos e muito fortemente na 
educação. Sem dúvida, tanto as formulações filosóficas do 
materialismo histórico e dialético quanto às proposições 
pedagógicas das teorias críticas trouxeram contribuições 
importantes para esse novo enfoque epistemológico. Nesse 
sentido, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. A interdisciplinaridade está sempre situada no 
campo onde se pensa a possibilidade de intensificar 
a fragmentação das ciências e dos conhecimentos 
produzidos por elas e onde simultaneamente se 
exprime a resistência sobre um saber parcelado. 

II. É no campo das ciências humanas e sociais que a 
interdisciplinaridade aparece com maior força. A 
preocupação com uma visão mais totalizadora da 
realidade cognoscível e com a consequente 
dialogicidade das ciências foi objeto de estudo 
primeiramente na filosofia, posteriormente nas 
ciências sociais e mais recentemente na 
epistemologia pedagógica.  

III. Os conhecimentos disciplinares são paradigmáticos, 
mas não são assim os interdisciplinares. Portanto, a 
história da interdisciplinaridade confunde-se com a 
dinâmica viva do conhecimento. 

IV. O que se pode afirmar no campo conceitual é que a 
interdisciplinaridade será sempre uma reação 
alternativa à abordagem disciplinar normalizadora 
(seja no ensino ou na pesquisa) dos diversos objetos 
de estudo.  

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I, II, III e IV. 

(B) I, III e IV. 

(C) II e III. 

(D) II, III e IV. 
 

32) O processo de ensino pode ser caracterizado como 
uma atividade que visa promover a aprendizagem e que é 
praticada de modo a respeitar a integridade intelectual do 
aluno e a sua capacidade para julgar de modo independente. 
Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) O ato de ensinar ou promover a aprendizagem não 
consiste necessariamente em conseguir alcançá-la, o 
ensino é apenas uma tentativa de promoção da 
aprendizagem, sem garantia de realmente conseguir 
efetivá-la, isto é, se o aluno não aprendeu, não significa 
que o seu professor não o ensinou. 

(B) Existe uma busca incansável de ensinar, ou de ensinar 
a ensinar, priorizando sempre o conhecimento 
científico sem dar espaços para outras abordagens 
pautadas no ensino como uma busca inalcançável. 

(C) No meio social, os diferentes tipos de organização se 
encarregam de expor ao indivíduo as diferentes formas 
de aprender, portanto, cada um deles ensina. 

(D) Ensinar é um ato de intelectualizar o individuo para 
uma dada sociedade, e isto, já ocorre no processo 
histórico da educação, ensinar torna-se então 
simplesmente repassar conteúdos, sem 
necessariamente procurar com que o assunto em pauta 
seja entendido, reconhecido, aprendido e discutido. 
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33) Quando falamos em planejar o ensino, ou a ação 
didática, estamos prevendo as ações e os procedimentos que 
o professor vai realizar junto a seus alunos, e a organização 
das atividades discentes e da experiência de aprendizagem, 
visando atingir os objetivos educacionais estabelecidos. 
Nesse sentido, o planejamento de ensino torna-se a 
operacionalização do currículo escolar. Assim, no que se 
refere ao aspecto didático, planejar é, EXCETO: 
 

(A) Selecionar e estruturar os conteúdos a serem 
assimilados, distribuídos ao menor tempo possível, 
independente do tempo disponível para o seu 
desenvolvimento 

(B) Analisar as características da clientela (aspirações, 
necessidades e possibilidades dos alunos). 

(C) Refletir sobre os recursos disponíveis. 

(D) Definir os objetivos educacionais considerados mais 
adequados para a clientela em questão. 

 

34) As principais interpretações das questões relativas à 
natureza da aprendizagem remetem a um passado histórico 
da filosofia e da psicologia. Diversas correntes de 
pensamento se desenvolveram, definindo paradigmas 
educacionais como o empirismo, o inatismo ou nativismo, 
os associacionistas, os teóricos de campo e os teóricos do 
processamento da informação ou psicologia cognitiva. 
Dessa forma, analise o trecho a seguir. 
 
Essa corrente tem como princípio fundamental considerar 
que o ser humano, ao nascer, é como uma "tábula rasa" e 
tudo deve aprender, desde as capacidades sensoriais mais 
elementares aos comportamentos adaptativos, mas 
complexos. A mente é considerada inerte, e as idéias vão 
sendo gravadas a partir das percepções. Baseado neste 
pressuposto, a inteligência é concebida como uma 
faculdade capaz de armazenar e acumular conhecimento. 
 
O trecho citado diz respeito à: 
 

(A) Corrente do inatismo ou nativismo. 

(B) Corrente do associacionismo. 

(C) Corrente do empirismo. 

(D) Corrente dos teóricos do campo.  
 

35) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o 
Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos abrange 
a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) 
anos de idade e se estende, também, a todos os que, na idade 
própria, não tiveram condições de frequentá-lo. É 
obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças 
com 6 (seis) anos completos ou a completar até o dia 31 de 

março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei 
e das normas nacionais vigentes. As crianças que 
completarem 6 (seis) anos após essa data deverão ser 
matriculadas na Educação Infantil (Pré-Escola). Nesse 
sentido, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Como toda a população na faixa do ensino 
obrigatório deve frequentar o Ensino Fundamental, 
nele também estão representadas a grande 
diversidade sociocultural da população brasileira e 
as grandes disparidades socioeconômicas que 
contribuem para determinar oportunidades muito 
diferenciadas de acesso dos alunos aos bens 
culturais. 

II. A diversidade econômica, social e cultural exige da 
escola o conhecimento da realidade em que vivem os 
alunos, pois a compreensão do seu universo cultural 
é imprescindível para que a ação pedagógica seja 
pertinente. 

III. Inserida em contextos diferentes, a proposta político-
pedagógica das escolas deve estar desarticulada da 
realidade do seu alunado para que a comunidade 
escolar venha a ter acesso a conhecimentos 
diferentes, independente da cultura local. 

IV. A escola deverá propiciar aos alunos condições para 
transitarem em outras culturas, para que 
transcendam seu universo local e se tornem aptos a 
participar de diferentes esferas da vida social, 
econômica e política. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, II e IV. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II e IV. 
 

36) De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
a importância dada aos conteúdos revela um compromisso 
da instituição escolar em garantir o acesso aos saberes 
elaborados socialmente, pois estes se constituem como 
instrumentos para o desenvolvimento, a socialização, o 
exercício da cidadania democrática e a atuação no sentido 
de refutar ou reformular as deformações dos 
conhecimentos, as imposições de crenças dogmáticas e a 
petrificação de valores. Os conteúdos escolares que são 
ensinados devem, portanto, estar em consonância com as 
questões sociais que marcam cada momento histórico. 
Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que: 
 

(A) A formação escolar deve propiciar o desenvolvimento 
de capacidades, de modo a favorecer a compreensão e 
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a intervenção nos fenômenos sociais e culturais, assim 
como possibilitar aos alunos usufruir das manifestações 
culturais nacionais e universais. 

(B) A prática escolar assemelha-se de outras práticas 
educativas, como as que acontecem na família, no 
trabalho, na mídia, no lazer e nas demais formas de 
convívio social, por constituir-se uma ação intencional, 
sistemática, planejada e continuada para crianças e 
jovens durante um período contínuo e extenso de 
tempo. 

(C) A escola, por ser uma instituição social com propósito 
explicitamente educativo, tem o compromisso de 
intervir efetivamente para promover o 
desenvolvimento e a socialização de seus alunos. 

(D) A escola, na perspectiva de construção de cidadania, 
precisa assumir a valorização da cultura de sua própria 
comunidade e, ao mesmo tempo, buscar ultrapassar 
seus limites, propiciando às crianças pertencentes aos 
diferentes grupos sociais o acesso ao saber, tanto no que 
diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes 
da cultura brasileira no âmbito nacional e regional 
como no que faz parte do patrimônio universal da 
humanidade. 

 

37) Para facilitar a transmissão e a absorção do 
conhecimento, os seres humanos dividiram o conhecimento 
em vários compartimentos, comumente chamados de 
disciplinas: Português, Matemática, Física, Química, 
História, Geografia, Artes, Filosofia, etc. Essas formas de 
classificação do conhecimento são artificiais, pois um 
problema geralmente nunca se encaixa unicamente dentro 
de uma só disciplina, daí a necessidade de se abordar um 
tema de forma integrada que envolva várias disciplinas. 
Essa organização curricular das disciplinas tem colocado-as 
como realidades estanques, fragmentadas e isoladas, 
dificultando a apropriação do conhecimento e a construção 
de uma visão contextualizada que vai permitir uma 
percepção sistêmica da realidade. Urge, portanto, pensar em 
uma proposta de educação interdisciplinar, organizando os 
currículos escolares de modo a possibilitar uma integração 
entre as disciplinas, que permitirá a construção de uma 
compreensão mais abrangente do saber, historicamente 
produzido pela humanidade. Nesse sentido, analise as 
afirmativas a seguir indicando V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
 
(   ) A educação hoje deve levar em consideração todas as 
dimensões do ser humano devido às mudanças que estão 
ocorrendo no mundo contemporâneo, tanto no campo 
econômico, quanto no campo cultural e no campo 
espiritual.  

(   ) O trabalho com projetos pode ajudar no como trabalhar 
cientificamente e de forma interdisciplinar. Torna-se 
necessário aprender a penetrar no âmago da abordagem 
científica e estabelecermos pontes entre as diferentes 
disciplinas, desenvolvendo a capacidade de conectar-se, 
adaptar-se às exigências da vida profissional com 
flexibilidade, e capacidade de atualizar-se constantemente, 
sempre com muita criatividade, e sabendo agir de forma 
cooperativa. 
(   ) A escola precisa adotar uma postura de neutralidade 
diante de todo e qualquer tema. O trabalho com projetos 
dentro da escola vai ensinar a todos: professores e alunos a 
trabalharem de forma interdisciplinar e cooperativa. 
(   ) A interdisciplinaridade busca uma educação dirigida 
para a totalidade do ser humano: intelectual e sensível, 
porque a inteligência assimila o conhecimento muito 
melhor e muito mais rapidamente quando esse 
conhecimento também é compreendido com o corpo e com 
o sentimento.  
 
A sequência CORRETA é: 
 

(A) F – V – F – V. 

(B) F – F – F – F. 

(C) V – V – V – V. 

(D) V – F – V – F. 
 

38) Professores, alunos, funcionários, diretores, 
orientadores; as relações entre todos esses personagens no 
âmbito da escola reproduzem, em escala menor, a rede de 
relações de poder que existe na sociedade. Nesse sentido, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) A possibilidade de desvincular saber e poder, no plano 
escolar, reside na criação de estruturas de organização 
verticulares onde professores, alunos e funcionários 
devem seguir a hierarquia nesse ambiente. 

(B) A escola, ao dividir os alunos e o saber em anos, graus, 
séries, salienta as diferenças recompensando os que se 
sujeitam aos movimentos regulares impostos pelo 
sistema escolar. 

(C) O professor é submetido a uma hierarquia 
administrativa e pedagógica que o controla. Ele 
mesmo, quando demonstra qualidades excepcionais, é 
absorvido pela burocracia educacional para realizar a 
política do Estado, portanto, da classe dominante em 
matéria de educação. 

(D) Na unidade escolar básica, é o professor que julga o 
aluno mediante nota, participa dos conselhos de classe 
onde o destino do aluno é julgado, define o programa 
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de curso nos limites prescritos e prepara o sistema de 
provas ou exames. 

 

39) A educação básica é um conceito, é um conceito novo, 
é um direito e também uma forma de organização da 
educação nacional. Como conceito, a educação básica 
esclarece e administra um conjunto de realidades trazidas 
pela busca de um espaço público novo. Como um princípio 
conceitual, ele ajuda a organizar o real existente em novas 
bases e administrá-lo por meio de uma ação política 
articulada e consequente. Nesse sentido, analise as 
afirmativas a seguir. 
 

I. A nova forma de organização da educação escolar 
nacional atinge o pacto federativo e a organização 
pedagógica das instituições escolares, pois, à 
educação é imanente o ser um pilar da cidadania e o 
é mais por ter sido destinado à educação básica o 
condão de reunir as duas etapas que a constituem: a 
educação infantil e o ensino fundamental. 

II. Como direito, significa um recorte universal próprio 
de uma cidadania ampliada, ansiosa pelo encontro 
com uma democracia civil, social, política, cultural 
e com os direitos humanos. Pois, essa educação 
obrigatória para a faixa etária das pessoas de 4 a 17 
anos, reconhecendo nelas uma titularidade 
inarredável, é também, ainda que não obrigatória, 
para tantos quantos não puderam cursá-la na idade 
legalmente assinalada e quiserem exigi-la.  

III. A educação básica é um direito juridicamente 
protegido, em especial como direito público 
subjetivo no âmbito da educação infantil/pré-escola, 
do ensino fundamental e do ensino médio. 

IV. A educação básica tem por finalidade desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum 
indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 

(A) II, III e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e IV. 

(D) I e II. 
 

40) A reflexão sobre os fins da educação nacional nos 
remete tanto à Constituição Brasileira de 1988 como à Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 
9.394/96). Porque os fins da educação brasileira estão 
definidos nessas duas leis, bem como as demais leis 
nacionais estão vinculadas diretamente com a 

Constituição. A LDBEN, em seus princípios fundamentais, 
inspira-se nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. No que diz 
respeito ao âmbito específico do educacional são elencados 
onze princípios em que o ensino deverá se basear. Todas as 
alternativas a seguir indicam corretamente tais princípios, 
EXCETO: 
 

(A) Consideração com a diversidade étnico-racial. 

(B) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 
longo da vida. 

(C) Valorização da experiência extra-escolar. 

(D) Respeito à liberdade e contempto à tolerância. 
 


