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Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia cuida-
dosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta. 

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta. 

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspon-
dente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões. 

A duração da prova é de 3 horas. 

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 
hora do início da prova. 

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno. 

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES. 

Nome do candidato: RG: 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Língua Portuguesa 

Instrução: Leia o texto a seguir e responda às ques-
tões de 01 a  05 .  

O futuro perdido  

Tudo, neste mundo, está em crise. Dizer cr ise é 
dizer – já o vimos anteriormente – progressão das 
incertezas. Em toda parte, por tudo, as incertezas 
progrediram. Significa dizer que se os profetas podem 
profetizar, se os v identes podem ver, os diagnostic a-
dores não podem mais ver direito, os prognosticado-
res não podem mais predizer. O presente está em 
estado de danação. O planeta vive, cambaleia, gira, 
arrota, soluça, geme, sem contar com o amanhã. Tu-
do é fei to, vivido, a curto prazo. O futuro se apaga, 
visto que ele depende não somente das eventual ida-
des e das bifurcações (que talvez já tenham ocorr i-
do...) , mas igualmente de um eventual tudo ou nada. 
Mas não estamos, por essa razão, na confusão. Nós 
perdemos a evolução linear, o vir a ser programado, o 
futuro robotizado, mas ganhamos um complexo de 
ideias “crís icas”. Sabemos que os encadeamentos e 
mult ipl icações das crises  são inseparáveis  de uma 
evolução que acreditávamos nomear  de desenvolv i-
mento e progresso; v imos que se esta evolução co m-
porta efetivamente desenvolv imento e progresso, os 
desenvolvimentos comportam subdesenvolv imentos e 
as progressões comportam regressões. Sabemos 
igualmente que esta evolução comporta rupturas e 
transformações radicais, que ela produzirá transfo r-
mações ainda mais radicais, e que estamos no século 
das revoluções. Enfim, sabemos que a evolução ta l-
vez tenda para sua autodestru ição. Dessa forma ,  
estamos num mundo que nos aparece simultanea-
mente em evolução, em revolução, em progressão, 
em regressão, em crise, em perigo.  

Precisamos, pois , associar estas noções de crise, 
evolução, revolução, regressão, ao invés de escolher 
uma e e liminar as outras. Vivemos tudo isso ao me s-
mo tempo. Nossa incerteza consis te em saber qual 
destes termos será finalmente decisivo.  

(MORIN, Edgar.  Para onde vai  o mundo?  2 ed.  Petrópol is :  Vo-
zes,  2010.  p. 34-35).  

01. A partir  das ideias do texto, pode-se inferir  que o 
sujeito contemporâneo deve aprender a lidar com 
um pensamento  

(A) rudimentar.  
(B) tr ivia l.  
(C) contraditório.  
(D) simplório.  

02. O iníc io do texto traz considerações pessimistas 
sobre o tempo presente. Entretanto, Morin de-

monstra também o lado posit ivo dos acontec ime n-
tos. Assinale a a lternativa que introduz este ar-
gumento.  

(A) “O presente está em estado de danação”.  
(B) “Nós perdemos a evolução l inear, . ..”  
(C) “Mas não estamos, por essa razão, na confu-

são”.  
(D) “Enfim, sabemos que a evolução ta lvez tenda  

para sua autodestruição”.  

03. Marque a al ternativa que apresenta uma defin ição 
para o termo “crise” que pode ser subentendido a 
partir  do texto.  

(A) Período de incertezas no qual não se pode  
delinear o futuro. 

(B) Momento de decisão entre este ou aquele  
termo, el iminando dúvidas.  

(C) Estado emocional de súbito desequil íbr io  que  
leva unicamente ao declínio.  

(D) Ausência ou deficiência do pensamento ou  
da capacidade de pensar .  

04. No trecho “que talvez já tenham ocorrido...”, o uso 
das reticências just if ica-se, pois  

(A) indica que uma parte do texto foi  suprimida.  
(B) aponta uma certa hesitação do autor d iante  

da própria afirmativa.  
(C) assinala a interrupção do pensamento.  
(D) busca realçar a ideia apresentada no período  

anterior.  

05.  A expressão “dessa forma”, em destaque no tex-
to, poderia ser substituída, sem alteração de se n-
tido ou incorreção gramatical , por :  

(A) Todavia.  
(B) Destarte.  
(C) Doravante.  
(D) Entretanto.  

Matemática 

06. “A metade de um número desconhecido mais duas 
vezes o mesmo número é igual a este número 
somado a 72 ”. Diante do problema, foram sugeri-
dos alguns caminhos para a resolução : 

I. 1/2X+2X=X+72   X+4X=2X+144  5X-2X=144. 

II . 1/2X+2X=X+72   5X+2X=144  7X=144. 

II I. 0,5X+2X-X=72   1,5X=72. 

São raciocín ios corretos que levariam à resolução 
do problema:  

(A) I,  I I e  II I.  
(B) II  e II I .  
(C) I e  I I.  
(D) I e  I II .  
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07. A professora de matemática propôs o seguinte 
exercício para a turma: uma barra de chocolate fo i  
dividida em três partes e, em seguida, uma des-
sas partes foi d ivid ida novamente em cinco par-
tes; qual a fração que corresponde a este pedaço 
de chocolate? Assim, a resposta esperada pela 
professora ser ia: 

(A) 1/8. 
(B) 1/15. 
(C) 2/15. 
(D) 3/5. 

Instrução: O gráfico apresenta informações sobre a 
preferência dos alunos do 4º Ano em áreas do curr í-
culo.  Anal ise-o para responder às questões 08 e  09 .  

 

08. Sobre as informações contidas no gráf ico,  é cor-
reto af irmar que  

(A) exatamente 4 alunos gostam de Matemática.  
(B) a soma do número de alunos que preferem 

Linguagens e Ciências Humanas quase supe-
ra a preferência por Ciências da Natureza.  

(C) a razão entre Linguagens e Matemática é de  
1,8.  

(D) a preferência por Ciências Humanas equivale  
a pouco mais da metade que Ciências da Na-
tureza.  

09. Sabendo-se que nessa turma todos responderam 
à entrevista, a porcentagem de crianças que pre-
ferem Ciências da Natureza equivale a:  

(A) 40%. 
(B) 43,4% 
(C) 32,5% 
(D) 37,5% 

10. A área inic ial de um quadrado era equivalente a 
169 cm2. Após um aumento de 20% do lado, con-
servando proporcionalmente a forma, a nova área  
passaria a equivaler , em cm2,  a : 

(A) 243,36. 
(B) 202,8.  
(C) 258,12. 
(D) 216,5.  

Atualidades 

11. Sobre o atentado , e seus desdobramentos,  contra 
o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro,  
assinale a a lternativa correta.  

(A) Posteriormente foi comprovado pela polícia  
federal que o atentado se tratava de mais  
uma Fake News .  

(B) A investigação, embora já possua diversos 
suspeitos, ainda não concluiu quem seria o  
autor do crime.  

(C) Uma das linhas de investigação chegou a  
apontar relação de uma facção criminosa  
com o atentado à vida de Bolsonaro.  

(D) A população de Salvador , lugar onde aconte-
ceu o crime, realizou diversas manifestações  
de protesto e ex igiu que as autoridades pu-
nam não apenas o autor, mas também os 
mandantes do crime.  

12. “No dia 22 de setembro deste ano, cinco atirad o-
res abriram fogo contra um desfile mil itar  
__________. O ataque matou 25 pessoas e dei-
xou mais de 60 feridos. O ataque terrorista acon-
teceu na c idade de Ahvaz, em meio às comemo-
rações da Semana da Sagrada Defesa [.. .] O país 
acusou os Emirados Árabes Unidos e a Arábia 
Saudita de serem responsáveis pelo ataque terr o-
r ista” (Fonte : uol .com.br. Adaptado) . Marque a a l-
ternativa que completa corretamente a notícia.  

(A) na Sír ia.  
(B) no Irã.  
(C) no Iraque.  
(D) na Bósnia.  

13. “No dia 28 de ju lho de 1914 o Império Austro-
húngaro declarou guerra à Sérvia. Esse ato foi  o 
início de um efe ito dominó que envolveu países 
dos cinco continentes e só teve fim em 1918. Re-
latos h istóricos da época mostram que houve uma 
grande indiferença do Império Austro -Húngaro em 
relação à morte do prínc ipe herdeiro Francisco 
Ferdinando. Sua morte fo i apenas uma desculpa 
para que se iniciasse a já iminente guerra” ( Fon-
te: g1.com.br) . Por fazer este ano cem anos do 
fim deste confl ito , muitos meios de comunicação 
rememoraram a data. Marque a alternativa que  
apresenta o nome da guerra de que trata esta no-
tíc ia. 

(A) Segunda Guerra Mundia l.  
(B) Primeira Guerra Mundial .  
(C) Guerra do Golfo.  
(D) Guerra dos Cem Anos.  

Instrução: Leia a notícia a seguir e responda às que s-
tões 14  e 15 .  
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“Desde que Donald Trump entrou na Casa Bran-
ca, uma guerra comercia l vem marcando a polí tica de 
seu governo em relação ao comércio internacional.  
Em 2018, em uma onda protecionista sem precede n-
tes nas úl timas décadas, o presidente dos EUA au-
mentou a tarifa de milhares de produtos importados, 
que passaram a entrar em vigor no início de julho. As 
medidas da Casa Branca foram recebidas pelos pa í-
ses afetados com reta liações, in iciando um processo 
de “guerra comercial”, quando um país impõe tari fas 
comerciais à impor tação de outro, que responde s o-
bretaxando os produtos do concorrente” .  

(Fonte :  uol .com.br).   

14. Marque a alternativa que apresenta os produtos 
sobretaxados pelo governo dos Estados Unidos 
que foram motivos de polêmica no cenário inte r-
nacional.  

(A) Aço e a lumínio.  
(B) Cobre e aço.  
(C) Nióbio e a lumínio.  
(D) Bronze e magnálio.  

15. Dentre os países mais prejudicados pela medida 
de Trump, destaca-se: 

(A) Brasil.  
(B) Argentina.  
(C) Coréia do Sul.  
(D) Turquia.  

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

16. A respeito da Educação contemporânea, ao co-
nhecer as novidades tecnológicas, ao avaliar  os 
perigos, l imitações que elas carregam, o profes-
sor 

(A) pode, indiscriminadamente, banir da sala de  
aula esses recursos que acabam interferindo  
na qual idade da aula.  

(B) pode decidir , com conhecimento de causa,  
dar- lhes um amplo espaço em classe, ou ut i-
lizá-las  de modo bastante marginal.  

(C) precisa assumi-las plenamente, abrindo mão  
das ferramentas obsoletas como, lousa, giz  
ou l ivros didáticos.  

(D) reconhecerá as vantagens em transformar os  
recursos didáticos associados à tecnologia  
em ferramentas de avaliação classi f icatória  
exclusivas do aluno, ou sala.  

17. Assinale a al ternativa que caracter iza corretame n-
te a intel igência Cinestés ica Corporal.  

(A) Facilidade para identif icar sons diferentes,  
perceber nuanças em sua intensidade e d ir e-
cionalidade. Reconhecer sons naturais e, na  
música, perceber a distinção entre tom, me-
lodia, r i tmo, timbre e frequência.  

(B) Capacidade de usar o próprio corpo de ma-
neira diferenciada e hábi l para propósitos  
expressivos. Capacidade de trabalhar com 
objetos, tanto os que envolvem motricidade  
específ ica quanto os que exploram uso inte-
gral do corpo.  

(C) Capacidade de perceber formas e objetos  
mesmo quando apresentados em ângulos não  
usuais, capacidade de perceber o mundo v i-
sual com precisão.  

(D) Capacidade de processar rapidamente men-
sagens linguísticas, de ordenar palavras e de 
dar sentido lúdico às mensagens.  

18. Uma abordagem cognitiv ista de ensino implica, 
dentre outros aspectos, estudar cienti ficamente a 
aprendizagem como sendo mais que um produto 
do ambiente, das pessoas, ou de fatores que são 
externos aos alunos. Ass im, o ensino-
aprendizagem nessa concepção  

(A) consiste num produto de personal idades ún i-
cas, respondendo a circunstâncias também 
únicas.  

(B) for ja-se nas ideias de Paulo Freire.  
(C) prioriza as at ividades do sujei to, consideran-

do-o inserido numa situação socia l .  
(D) baseia-se nas ideias contrárias a de Piaget.  

19. Rosita Edler Carval lho, ao tratar do tema da Ed u-
cação inclusiva, ressalta a importância de colo-
car-se os pingos nos “is”. Ela compart ilha com o u-
tros teóricos a ideia de que  

(A) é necessário reflet ir  sobre a remoção de bar-
reiras para a aprendizagem e para a partic i-
pação de todos, pois signif ica pensar nas 
barreiras enfrentadas pelos alunos e naque-
las experimentadas pelos educadores e pelas  
famíl ias, interfer indo no processo de constr u-
ção dos conhecimentos pelos a lunos. 

(B) é preciso afastar a individualidade do campo  
das discussões, ou seja, em uma escola ve r-
dadeiramente inc lusiva perde-se a sat isfação  
das necessidades e interesses de cada alu-
no, priorizando-se o colet ivo.  

(C) as identidades devem ser tratadas de forma  
bastante genér ica, ignorando-se particular i-
dades que podem vir a interferir  no processo 
inclusivo. Sendo neutra no fator identidade, a  
escola tem maiores chances de a lcançar  
seus objetivos de inclusão.  

(D) os ideais democráticos, embora fundamentais  
na sociedade como um todo, no contexto da 
educação inclusiva, devem ser afastados do  
ambiente escolar. No tocante, a democracia  
signif ica um governo para a maioria e não  
para todos. Isso implicaria aceitar que a m i-
noria não deve ter espaço na educação, uma  
vez que não representa a vontade geral.  
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20. “Por que adotar o planejamento estratégico na 
escola? Não é esta uma metodologia empregada 
nas empresas e, portanto, adequada a organiz a-
ções voltadas para o capita l e o lucro? Não seria 
uma metodologia limitada, vol tada para a téc nica, 
em esquecimento da d imensão social e humana? 
Quais perguntas, dependendo do tom com que 
são formuladas, podem evidenciar um entend i-
mento l imitado do significado de planejamento es-
tratégico e, em consequência, uma rejeição ante-
cipada a e le...” (Luck . A aplicação do 
planejamento estratégico na escola .) . Planeja-
mento estratégico é  

(A) o processo de definir ativ idades e recursos 
que são necessários para a real ização de  
qualquer espécie de objetivos.  

(B) o processo de definir  objetivos e formas de  
realizá-los. Numa empresa, os p lanos estra-
tégicos definem objetivos para toda a organ i-
zação e sua relação pretendida com o amb i-
ente.  

(C) também chamado de plano administrat ivo e  
abrange áreas de atividades especializadas  
da empresa.  

(D) no âmbito escolar o Plano de Desenvolvimen-
to da Escola (PDE).  

21. “Pela representação a seguir veremos que a Es-
cola sofreria uma determinação absoluta da Soc i-
edade, ou melhor, das e li tes socia is que a contr o-
lam. A educação e, mais apropriadamente, a 
Escola, teria a ut il idade de ‘ fazer a cabeça’ dos 
que a frequentam, criando discip lina e um sistema 
meritocrát ico de avaliação” (Mario Sergio Corte lla ; 
A escola e o conhecimento. Adaptado) .  

 

Assinale a concepção da relação entre sociedade 
e Escola que melhor se adequa a explanação de 
Cortella .  

(A) Otimismo ingênuo.  
(B) Autonomia absoluta.  
(C) Pessimismo ingênuo.  
(D) Otimismo crítico.  

22. O Projeto Polí tico Pedagógico (PPP), deve ser  
visto  

(A) como um processo permanente de reflexão e 
de discussão dos problemas da escola, tendo 
por base a construção de um processo de-
mocrático de decisões.  

(B) como um processo burocrático, tendo por ba-
se um processo autori tár io de gestão.  

(C) como um processo que visa ratificar as rela-
ções competit ivas, corporativas e autor itár ias  
dentro das escolas.  

(D) como um processo metodológico que visa  
controlar todas as ações e planos da equipe  
escolar.  

23. De acordo com Wallon, a aptidão  

(A) manifesta-se em qualquer ocasião e momen-
to. 

(B) só se manifesta em momentos desfavoráveis  
e sob pressão.  

(C) manifesta-se quando os objetos não lhe res-
pondem. 

(D) só se manifesta se encontrar ocasião favor á-
vel e objetos que lhe respondam.  

24. Em seu livro “A l inguagem do afeto” , Celso Antu-
nes aponta para a importância de ensinar  à cria n-
ça a diferença entre “o lhar ” e “ver ” Tendo em vis ta 
que no senso comum essas palavras podem ser  
tratadas como sinônimos perfe itos, uma anál ise 
mais profunda expõe que  

(A) ver é simplesmente identi ficar alguma coisa  
através dos o lhos.  

(B) olhar é perceber detalhes, captar belezas,  
sentir  a d iversidade de formas, cores e per s-
pectivas.  

(C) não podemos ensinar uma criança a olhar, 
uma vez que essa capacidade é herdada e, 
assim, representa e lemento natural em seu  
desenvolvimento b iológico, mas a carga ge-
nética não aprimora o olhar e, dessa forma, 
essa conquista é plausível por meio da ed u-
cação. 

(D) por uma tarefa bastante s imples ensinar uma  
criança ver, esse trabalho é rápido e de súb i-
to. Concret iza-se de forma célere, constru in-
do-se múltip las habil idade na criança.  

25. Analise os i tens que se seguem e assinale a a l-
ternativa correta em relação às definições dos 
termos em destaque.  

I. Multidisciplinaridade  é a organização de conte-
údos mais tradicional. Os conteúdos escolares 
são apresentados por matérias independentes 
umas das outras. O conjunto de matérias ou dis-
ciplinas é proposto simultaneamente, sem que 
apareçam explic itamente as relações que podem 
existir  entre e las.  

II . Interdisciplinaridade é a interação entre duas ou 
mais disc ipl inas, que pode ir desde a simples c o-
municação de ideias até a integração recíproca 
dos conceitos fundamentais e da teoria do conh e-
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cimento, da metodologia e dos dados da pesqu i-
sa.  

II I. Transdisciplinaridade é o grau máximo de rela-
ções entre as discipl inas, daí que supõe uma in-
tegração global dentro de um sis tema tota lizador.  

(A) Todas estão corretas.  
(B) Apenas I e I I estão corretas.  
(C) Apenas I e I II  estão corretas.  
(D) Apenas II e II I estão corretas.  

26. “A BNCC e os currículos se identif icam na comu-
nhão de princíp ios e valores que, como já menc i-
onado, orientam a LDB e as DCN. Dessa maneira, 
reconhecem que a educação tem um compromisso 
com a formação e o desenvolvimento humano glo-
bal, em suas dimensões intelectual, f ísica, afet i-
va, socia l,  ética, moral e simbólica” ( Fonte: base-
nacionalcomum.mec.gov.br). Sobre a BNCC e o 
Currículo, é correto af irmar que  

(A) as escolas perderam a autonomia de e laborar  
seus planos.  

(B) têm papéis complementares para assegurar  
as aprendizagens essenciais  definidas para 
cada etapa da Educação Básica.  

(C) a BNCC não pode ser adequada à realidade 
local.  

(D) com a inserção da BNCC os currículos de i-
xam de exist ir .  

27. “Ensinar não é transferir  conhecimento”. Ter essa 
premissa na educação impl ica, igualmente, co m-
preender que 

(A) as verdades científicas são dotadas de ac a-
bamento e podem ser ensinadas com a ce r-
teza irrefutável.  

(B) a curiosidade deve ser afastada do cotidiano  
do aluno para que ele possa concentrar -se 
exclusivamente no ensinamento do professor.  

(C) é preciso, para ensinar, ter a convicção de  
que a mudança é possível.  

(D) prescinde ao ensino a humildade, a to lerân-
cia e a luta em defesa dos direi tos dos edu-
cadores. 

28. Sobre a concepção de Avaliação Mediadora, ass i-
nale a al ternativa correta.  

(A) A dinâmica da avaliação é complexa, pois  
necessita a justar -se aos percursos indiv idu-
ais de aprendizagem que se dão no coletivo  
e, portanto, em mú lt iplas e di ferenciadas d i-
reções. 

(B) O compromisso do professor é avaliar o alu-
no quantat ivamente ao término de cada c iclo  
com menção a notas de zero a 10, com a  
preocupação de uma eventual recuperação.  

(C) Nunca se avalia os alunos antes de entrar em 
sala de aula para iniciar um ano letivo, pois  
ainda não os conhecemos adequadamente.  

(D) Os conhecimentos prévios formam-se a part ir  
de concepções espontâneas e intui tivas  
acerca de situações e fenômenos da vida c o-
tid iana e, por esta razão, devem ser ev itados  
no ambiente  escolar ( técnico e c ientíf ico).  

29. Uma escola que respeite a criança como ela é, e 
ofereça condições para que ela se desenvolva no 
seu processo de vir -a-ser, além de favorecer a 
autonomia do aluno. Essa defin ição de escola é 
própria de uma abordagem 

(A) Humanista.  
(B) Tradicional.  
(C) Sociocultural.  
(D) Comportamentalista.  

30. O trabalho colet ivo na escola objetiva , entre ou-
tros, 

(A) que os prof issionais atuem lado a lado.  
(B) a elaboração, o desenvolvimento e a aval ia-

ção de uma proposta educacional.  
(C) estabelecer um espaço para que os educado-

res possam discutir  problemas comportamen-
tais  dos a lunos.  

(D) que se cumpra as horas de trabalho pedagó-
gicos estabelecidas por lei .  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. De acordo com a LDB, a educação escolar deve 
vincular-se 

(A) ao mundo do trabalho e à prát ica  social .  
(B) à prática socia l e a prática inc lusiva.  
(C) ao mercado de trabalho e o mundo cultural.  
(D) à prática socia l e cultural .  

32. Segundo o art igo 232 do ECA, “Submeter cr iança 
ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou v i-
gilância a vexame ou a constrangimento”, incorre 
em pena de 

(A) reclusão de 1 a c inco anos.  
(B) multa de 5 salários mínimos.  
(C) advertência por escrito.  
(D) detenção de seis  meses a dois anos.  

33. Analise os i tens sobre as Diretr izes Nacionais  
para o Ensino de 9 anos e assinale a alternativa 
correta. 

I. O currículo do  Ensino Fundamental com 9 (nove) 
anos de duração exige a estruturação de um pr o-
jeto educativo coerente, art iculado e integrado, de 
acordo com os modos de ser e de se desenvolver  
das crianças e adolescentes nos di ferentes con-
textos sociais .  
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II . As escolas deverão formular o projeto polí tico -
pedagógico e elaborar o regimento escolar de 
acordo com a proposta do Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos, por meio de processos participat i-
vos relacionados à gestão democrática.  

II I. A educação de qualidade, como um direi to funda-
mental, é, antes de tudo, relevante, pert inente e 
parcial.  

(A) I,  I I e  II I estão corretas.  
(B) Apenas I e I I estão corretas.  
(C) Apenas III  está correta.  
(D) Apenas II está correta.  

34. Sobre a concepção de avaliação nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais , é correto af irmar que  

(A) a avaliação diz respeito só ao aluno, pois  
dentro das situações de aprendizagem ele é  
o único a receber conhecimento.  

(B) não pode ser vista como parte integrante e  
instrumento de autorregularão do processo 
de ensino e aprendizagem, para  que os obje-
tivos propostos sejam atingidos.  

(C) retif ica o conceito de avaliação como eleme n-
to favorecedor da melhoria de qual idade da  
aprendizagem. 

(D) vai além da v isão tradic ional, que focaliza o  
controle externo do aluno mediante notas ou  
conceitos, para ser compreendida como parte  
integrante e intrínseca ao processo educac i-
onal.  

35. Sobre a troca de fra ldas, é aconselhável que o 
professor ao executar  essa tarefa:  

(A) atenha-se a sua tarefa sem manter contato  
visual com a criança.  

(B) observe e corresponda aos sorr isos, conver-
sas, gestos e movimentos da criança.  

(C) não permita um contato individual mais pr o-
longado com a criança.  

(D) torne essa tarefa uma rotina mecanizada.  

36. A música no contexto da educação infanti l vem, 
ao longo de sua história, atendendo a vários obje-
tivos, alguns dos quais alheios às questões pró-
prias dessa linguagem. Tem sido, em muitos c a-
sos, suporte para atender  a vários propósitos, 
como 

(A) a al fabetização dos alunos.  
(B) a fruição.  
(C) a formação de hábitos, ati tudes e compor ta-

mentos.  
(D) ser fonte de cultura.  

37. Conforme as Diretr izes Curriculares para a Edu-
cação Infantil , a  proposta pedagógica para a Ed u-
cação Infanti l deve respeitar , dentre outros, os 
princípios  

(A) Éticos: dos direitos de cidadania, do exerc í-
cio da crit icidade e do respeito à ordem de-
mocrática.  

(B) Políticos: da autonomia, da responsabil idade,  
da solidariedade e do respeito ao bem co-
mum, ao meio ambiente e às d iferentes cultu-
ras, identidades e s ingular idades.  

(C) Éticos: da sensibi lidade, da criat ividade, da  
ludicidade e da l iberdade de expressão nas  
diferentes manifestações artíst icas e cultu-
rais.  

(D) Estét ico: da sensib il idade, da criativ idade, da  
ludicidade e da l iberdade de expressão nas  
diferentes manifestações artíst icas e cultu-
rais.  

38. Segundo Dél ia Lerner , o grande desafio para 
transformar o ensino da lei tura e da escri ta é 

(A) formar praticantes da le itura e da escri ta e  
não apenas sujei tos que possam “decifrar ” o  
sistema de escrita.  

(B) criar no nosso país uma cultura letrada, onde  
o hábito de le i tura seja incentivado em todas  
as esferas soc iais .  

(C) formar alunos capazes de apenas oralizar um 
texto escrito por outro.  

(D)  criar leitores que decodifiquem sílabas e le-
tras mesmo que alheios as funções soc iais  
do texto.  

39.  Assinale a a lternativa que apresenta a defin ição 
de letramento.  

(A) Processo pelo qual se adquire uma tecnolo-
gia –  a escrita a lfabética e as habi lidades de  
uti lizá-la para ler  e para escrever.  

(B) Compreensão do funcionamento do al fabeto,  
memorizar as convenções letra -som e domi-
nar seu traçado, usando instrumentos como 
lápis, papel ou outros que os  substituam. 

(C) Exercício efetivo e competente da tecnologia  
da escrita, nas s ituações em que precisamos  
ler e produzir  textos reais .  

(D) Aprendizado do al fabeto e de sua uti lização  
como código de comunicação.  

40. “Este jogo auxil ia os alunos na melhor compree n-
são das noções das quatro operações fundamen-
tais e da ordem das operações em expressões, 
estimulando o cálculo mental e estimativa. A tu r-
ma deve ser dividida em grupos de dois a quatro 
jogadores e o objetivo é conseguir marcar o maior 
número de pontos ao final de cinco jogadas. Os 
recursos didático necessários são: nove cartões 
numerados de 1 a 9, três grupos d dez f ichas n u-
meradas de o a 9, máquinas de calcular e folha de 
registro” (Fonte :  Cadernos Mathema, p. 104. 
Adaptado). Assinale a a lternativa que apresenta  o 
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nome do jogo descri to e para qual ano do Ensino 
Fundamental é indicado.  

(A) Depressa e Bem; 5º Ano.  
(B) Números e Sinais; 4º e 5º Anos.  
(C) Fração na l inha; 4º e 5º Anos.  
(D) Adivinhe a Multip licação; 3º , 4º  e 5º  Anos.  

 



 

 

 


