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CONCURSO PÚBLICO N.º 149/2011
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

CARGO PÚBLICO: PROFESSOR

CADERNO DE PROVAS
Nome por extenso: __________________________________________________________________________

1. Escreva na capa deste Caderno de Provas seu nome completo (com letra de forma).
2. Este Caderno de Provas contém 01 (uma) questão de Redação e 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas 

de 01 a 50, sendo:

• 10 (dez) de Língua Portuguesa;

• 10 (dez) de Raciocínio Lógico;

• 10 (dez) de Conhecimentos Gerais; e

• 20 (vinte) de Conhecimentos Específicos.

3. A duração da prova será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo para o preenchimento da Folha de Respostas  
e Folha de Redação, únicos documentos válidos para a sua avaliação.

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será  eliminado  o  candidato  que  utilizar  material  de  consulta,  qualquer  sistema  de  comunicação  ou  que 

desatender às orientações constantes neste Caderno de Provas, na Folha de Respostas, na Folha de Redação ou 
aquelas emanadas pelos Fiscais.

7. Em cada questão objetiva, há cinco alternativas (A, B, C, D e E) e somente uma resposta correta.
8. O candidato somente poderá entregar o seu Caderno de Provas, sua Folha de Respostas, sua Folha de Redação 

e sair da sala após às 14 horas.
9. Ao receber sua Folha de Respostas, proceda da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos. Constatado algum erro, comunique o Fiscal para que 
conste em ata a informação correta;

b) assine no local indicado;
c) preencha  corretamente,  com  caneta  esferográfica,  ponta  média,  tinta  azul-escuro  ou  preta,  o  campo 

correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
d) não amasse ou dobre, nem rasure a Folha de Respostas.

10. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente: o Caderno de Provas e a 
Folha de Respostas devidamente assinada; e a Folha de Redação.

11. Os dois últimos candidatos de cada sala de prova, somente poderão entregar seu Caderno de Provas, a sua  
Folha de Respostas, sua Folha de Redação e retirar-se do local simultaneamente.

------------------------------------- DESTAQUE ESTE ESPAÇO PARA LEVAR SUAS ANOTAÇÕES -------------------------------------

Realização: Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR.

1 A B C D E 11 A B C D E 21 A B C D E 31 A B C D E 41 A B C D E

2 A B C D E 12 A B C D E 22 A B C D E 32 A B C D E 42 A B C D E

3 A B C D E 13 A B C D E 23 A B C D E 33 A B C D E 43 A B C D E

4 A B C D E 14 A B C D E 24 A B C D E 34 A B C D E 44 A B C D E

5 A B C D E 15 A B C D E 25 A B C D E 35 A B C D E 45 A B C D E

6 A B C D E 16 A B C D E 26 A B C D E 36 A B C D E 46 A B C D E

7 A B C D E 17 A B C D E 27 A B C D E 37 A B C D E 47 A B C D E

8 A B C D E 18 A B C D E 28 A B C D E 38 A B C D E 48 A B C D E

9 A B C D E 19 A B C D E 29 A B C D E 39 A B C D E 49 A B C D E

10 A B C D E 20 A B C D E 30 A B C D E 40 A B C D E 50 A B C D E
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REDAÇÃO

O  QUE  É  MAIS  IMPORTANTE  PARA  UMA INSTITUIÇÃO:  o  técnico  ou  o  líder?  Aquele  que  detém  o 
conhecimento tecnológico de toda uma estrutura ou o que lida bem com seus liderados estimulando-os a alcançar  
objetivos e facilitando seu desempenho? Quais seriam as características ideais para ter  sucesso profissional?

Observe as indagações acima colocadas, reflita sobre elas e forme um texto dissertativo–argumentativo, de 15 a 25 
linhas, sobre o que leva alguém ao sucesso profissional e, por extensão, a empresa ou a instituição em que trabalha: o  
técnico ou o líder?
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ATENÇÃO:
• utilize o espaço acima para rascunhar seu texto;
• a versão definitiva deverá ser transcrita para a Folha de Redação;
• não faça nenhum tipo de marca, sinal ou assinatura que possa identificá-lo na Folha de Redação.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01
Assinale a alternativa correta correspondente às ideias do texto base.
“Não se tem um país competitivo, se o povo não tiver boa saúde, boa educação, formação profissional e segurança 
jurídica. E, mais do que reclamar da crise, é preciso acreditar na força do povo.” 

A) Não se tem um país competitivo porque o povo não tem saúde.
B) Entre as condições para um país ser competitivo, está a saúde.
C) O povo reclama da crise e por isso não é competitivo.
D) Ninguém acredita na força do povo.
E) Reclamar, cada vez mais, dá força ao povo.

Questão 02
Assinale a opção em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) consciencia – reporteres – viola– Amapa
B) necessario – oposta – lingua – varias
C) suplica – inteligencia – cartaz– atras
D) replica – ordinaria – apice – ansia
E) reflexo – tres – ate – inumeravel

Questão 03
Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal.

A) Ninguém obedeceu as normas da instituição.
B) Ela assistiu ao doente.
C) Visamos o atestado médico solicitado.
D) Aspiramos o cargo de presidente da empresa.
E) Isso não implica em desistência de ninguém.

Questão 04
Assinale a alternativa onde a palavra destacada foi usada com o sentido correto.

A) Nada na vida acende sem esforço.
B) Ascenda   o fogo da paixão e seja feliz.
C) Com as ruas esburacadas, o tráfico de automóveis ficou inviável.
D) O tráfego de madeira na Amazônia é crime.
E) Ele cometeu uma infração no trânsito e foi multado.

Questão 05
Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada corretamente.

A) Eu canto porque o instante existe.
B) Porque   poesia num mundo insensível?
C) Não estudaste o necessário, por que?
D) Não estudei porquê não tive tempo.
E) Por quê   queres a minha presença no evento?

Questão 06
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas.

A) musica – tambem – ecologia – vespera
B) alem – cafe – cerebro – nuvem
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C) media – proprio – codigo – patins
D) juiz – psicologo – medico – minimo
E) reporter – utero – exodo – lampada

Questão 07
Assinale a alternativa correta quanto à grafia de todas as palavras.

A) concessão – escassez – discussão – sucessivo
B) cacetete – demissão – missionário – dissipar
C) assédio – assessor – asediar – assustar
D) obseção – extensivo – repulsão – teste
E) compreensão – averssão – consenso – cançado

Questão 08
Assinale a opção correta quanto ao uso do há, a, à.

A) À   muitas pessoas que falam da solidão.
B) Nada há entre mim e você.
C) Ele anda à pé diariamente. 
D) A   pouco tempo ele reconheceu a paternidade.
E) Hoje a noite viajarei.

Questão 09
Marque a opção que contém adjunto adverbial.

A) A semente virou flor.
B) Anseio por sua presença.
C) Vi alguém na biblioteca.
D) Alugaram a casa.
E) Conversei com a mãe dela.

Questão 10
Assinale a alternativa que contém a ideia correspondente à frase abaixo:
“O homem sem iniciativa, que tudo espera do acaso, é como o mendigo, que vive de esmolas.”

A) Os homens são acomodados por natureza.
B) Todos os homens esperam pelo acaso.
C) Os homens e os mendigos não são frutos do acaso.
D) Mesmo tendo iniciativa, os homens são dependentes do acaso.
E) O homem, sem iniciativa, esmola tal qual um mendigo.

MATEMÁTICA

Questão 11 
Se dez alunos fazem dez exercícios em dez minutos, quantos exercícios serão feitos por 20 alunos em 20 minutos? 
Considere que são alunos especiais que conseguem fazer os exercícios sempre no mesmo tempo.

A) 10.
B) 20.
C) 30.
D) 40.
E) 50.
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Questão 12
Um quadrado de lado x u.c. tem área x² u.a. Então se aumentarmos uma unidade de comprimento o lado do quadrado, 
a sua área ficará aumentada de quantas unidades de área? Considerando que  u.c é unidade de comprimento e u.a é 
unidade de área.

A) 2x+1 u.a.
B) 2x u.a.
C) 1 u.a.
D) 2x-1 u.a.
E) x-1 u.a.

Questão 13
Uma piscina tem uma torneira que a enche em 8 horas. Se colocarmos uma outra torneira para enchê-la com a mesma 
vazão a piscina irá:

A) encher em 8 horas.
B) encher em 6 horas.
C) encher em 4 horas.
D) encher em 2 horas.
E) encher em 1 hora.

Questão 14
Para viajar de Pato Branco no Paraná a Porto Alegre no Rio Grande do Sul, o motorista, mantendo a velocidade média 
de 100 km/h, leva 6 horas para fazer a viagem. Qual é a distância entre estas cidades em metros.

A) 60 m.
B) 600 m.
C) 6.000 m.
D) 60.000 m.
E) 600.000 m.

Questão 15
Um professor de Matemática observou que o sinal de um semáforo leva 30 segundos para passar do verde para o 
amarelo mais 30 segundos para passar do amarelo para o vermelho e mais 30 segundos para passar do vermelho para o 
verde novamente. Durante 5min, quantas vezes o sinal ficará verde se ele começou a observar o tempo exatamente 
quando o sinal tinha acabado de ficar vermelho?

A) 4 vezes.
B) 3 vezes.
C) 2 vezes.
D) 1 vez.
E) 5 vezes.

Questão 16
Sabendo-se que 1/2 é equivalente a 50% quantos % equivale a 1/5?

A) 10%.
B) 20%.
C) 30%.
D) 40%.
E) 50%.
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Questão 17
Uma loja de brinquedos fez uma promoção para o dia das crianças. Nas compras acima de R$ 100,00 você recebe um 
desconto de 10%. Sabendo-se que uma pessoa comprou e pagou alguns brinquedos no valor de R$ 162,00, qual foi o 
valor do desconto que ela obteve e qual foi o valor real das compras sem o desconto, respectivamente?

A) R$ 20,00 e R$ 200,00.
B) R$ 21,00 e R$ 210,00.
C) R$ 18,00 e R$ 180,00.
D) R$ 15,55 e R$ 155,55.
E) R$ 16,67 e R$ 166,67.

Questão 18
Dois professores  trabalhando 8h por dia durante 20 dias corrigiram 3.000 provas. Quantas provas serão corrigidas por 
7 professores trabalhando 8h por dia durante os mesmos 20 dias?

A) 10.500.
B) 10.000.
C) 9.000.
D) 8.000.
E) 7.000.

Questão 19
Quanto é 20% de 30%?

A) 8%.
B) 7%.
C) 4%.
D) 60 %.
E) 6%.

Questão 20
Os professores do Ensino Básico de uma escola resolveram fazer uma rifa para ajudar um colega de profissão que 
passava por dificuldades financeiras devido a uma doença em um dos membros da família. Montaram uma rifa com 
100 números, numerados de um a 100. Venderam todos os números e cada pessoa que comprou, pagou exatamente o 
valor do número que pegou. Assim quem pegou o número 50 pagou R$ 50,00, quem pegou o número 1, pagou R$ 
1,00. Qual foi o valor arrecadado com a rifa?

A) R$ 5.000,00.
B) R$ 5.050,00.
C) R$ 3.500,00.
D) R$ 4.500,00.
E) R$ 4.000,00.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO

Questão 21
O processo de ensino deve ser entendido como um conjunto de atividades organizadas, do professor e dos alunos, 
visando alcançar determinados resultados  —  domínio de conhecimentos e desenvolvimento das capacidades 
cognitivas, tendo como ponto de partida o nível atual de conhecimentos, experiências e de desenvolvimento mental 
dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p. 79). Assim, apontam-se alguns tópicos que podem sistematizar o planejamento. 
Marque V para Verdadeiro e F para Falso.

(    ) O planejamento deve refletir a ação consciente, competente e crítica do educador para transformar a realidade, 
a partir das reflexões vivenciadas. 

(    ) É preciso conhecer os alunos, porém, se não conhecer, não fará diferença no andamento do planejamento, 
ainda mais que é preciso entregar o planejamento, no início do ano.
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(    ) Antes de iniciar uma abordagem de qualquer tema ou assunto, é preciso definir, em princípio, o que é 
essencial.

(    ) Para bem planejar é preciso pesquisar em fontes variadas, não se limitando ao livro didático.
(    ) É preciso apontar diferentes métodos de trabalho.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta das letras.
A) V – V – F – F – V 
B) V – F – V – V – V 
C) V – F – F – V – V 
D) F – F – V – F – F 
E) V – V – F – V – F 

Questão 22
Uma prática pedagógica fundamentada numa perspectiva histórico-cultural possui as seguintes características:

I. o aluno é considerado como tábula-rasa, desprovido de conhecimentos prévios.
II. o professor é um mediador, responsável por repassar os conhecimentos de forma dogmática e disciplinar.
III. a  avaliação tem como função fornecer elementos do processo de aprendizagem para subsidiar novas ações 

docentes.
IV. o professor é considerado um mediador responsável por organizar situações de aprendizagem que possibilitem 

a interação entre os alunos e o objeto de conhecimento.

Assinale a alternativa correta.
A) As assertivas I, II e III estão corretas.
B) As assertivas I e IV estão corretas.
C)  As assertivas III e IV estão corretas.
D) As assertivas II, III e IV estão corretas.
E) As assertivas I, II e IV estão corretas.

Questão 23
No geral, em toda a sociedade, observa-se o desenvolvimento da consciência de que o autoritarismo, a centralização, a 
fragmentação, o conservadorismo e a ótica do dividir para conquistar, do perde-ganha, estão ultrapassados, por 
conduzirem ao desperdício, ao imobilismo, ao ativismo inconsequente, à desresponsabilização por atos e seus 
resultados e, em última instância, à estagnação social e ao fracasso de suas instituições. Essa mudança de paradigma é 
marcada por uma forte tendência à adoção de concepções e práticas interativas, participativas e democráticas, 
caracterizadas por movimentos dinâmicos e globais, com os quais, para determinar as características de produtos e 
serviços, interagem dirigentes, funcionários e clientes ou usuários, estabelecendo alianças, redes e parcerias, na busca 
de soluções de problemas e alargamento de horizontes. [...] Observa-se, também, o interesse de grupos e organizações, 
no sentido de colaborarem com a escola, constituindo-se essa área, um campo fértil para a realização de parcerias em 
prol da educação, para o desenvolvimento da sociedade, e, por conseguinte, um grande desafio para os gestores 
escolares, por exigirem deles novas atenções, conhecimentos e habilidades. (LÜCKE, E. Disponível em: 

http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1087/989. Acesso em: 02 out. 2011)

Dessa forma, uma gestão escolar democrática e participativa, por ser um trabalho complexo, requer o conhecimento e 
adoção de princípios básicos. Nesse sentido, podem ser considerados princípios básicos de gestão democrática e 
participativa:

I. a melhor maneira de realizar a gestão de uma organização é a de estabelecer a sinergia, mediante a formação 
de equipe atuante, levando em consideração o seu ambiente cultural.

II. envolvimento da comunidade no processo escolar.
III. o processo de tomada de decisões deve basear-se em informações concretas, analisando apenas os problemas 

relevantes em seus múltiplos aspectos.
IV. constante aperfeiçoamento profissional, político, científico e pedagógico por parte da equipe escolar.
V. avaliação compartilhada.

http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/1087/989
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Estão corretas apenas:
A) I, II e III
B) III e V
C) II e IV
D) I, II e V
E) I, III e IV

Questão 24 
O trabalho docente requer constante reflexão e aprofundamento porque é complexo e interativo, uma vez que produz 
resultados sobre o humano. Neste sentido, Tardif e Lessard (2005) ressaltam o papel da docência como sendo uma 
atividade onde o trabalhador se dedica ao seu “objeto” de trabalho, que é justamente um outro ser humano, no mundo 
fundamental da interação humana. Logo, o professor deve estar envolvido no processo, pois como destaca Villela 
(2006), o trabalho docente se torna mais intenso à medida que assume novos requisitos sobre as condições, a natureza 
e a organização do ensino, o que se caracteriza como um desafio para os professores. (CASTRO, E. Disponível em: 

<http://www.artigos.com/artigos/humanas/educacao/o-trabalho-docente-frente-aos-desafios-da-contemporaneidade-4655/artigo/>. Acesso em 02 
out. 2011).  

Assim, a complexidade do trabalho docente não está vinculada apenas à sala de aula; está também diretamente ligada a 
exigências sociais e à experiência de vida dos alunos. Daí a necessidade do planejamento, que é um processo de 
racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do 
contexto social. Nessa perspectiva, pode-se considerar como atividade do Pedagogo no seu campo de atuação:

I. realizar diagnóstico e análise parcial da realidade da escola, buscando informações da comunidade.
II. definir objetivos e metas, compatibilizando a política e as diretrizes do sistema escolar com intenções, 

expectativas e decisões da equipe da escola.
III. propor atividades permanentes de reflexão e ação.
IV. prever os passos a serem seguidos, determinando rigidamente os resultados a serem alcançados.
V. prever contínua ação, reflexão e deliberação dos educadores sobre a prática em curso.

Estão corretas apenas:
A) I e III
B) II, III e IV
C) II, III e V
D) I, IV e V 
E) IV e V

Questão 25
A aprendizagem é o processo através do qual a criança se apropria ativamente do conteúdo, da experiência humana, 
daquilo que o seu grupo social aprendeu.

Nessa perspectiva pensar a aprendizagem, numa leitura de Vygotsky (1896/1934), implica reconhecer que:
I. Vygotsky alerta que a construção do conhecimento parte do individual para o social, em seu entender a criança 

já nasce num mundo social e, desde o nascimento constrói sua visão desse mundo.
II. Vygotsky defende que desenvolvimento e aprendizagem são processos independentes de modo que quanto 

mais desenvolvimento, mais aprendizagem.
III.  Vygotsky enfatiza que pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde o início da vida. A 

aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores.
IV. Vygotsky postula que a aprendizagem segue uma sequência fixa e universal de estágios e mediações.



Página 9

Assinale a alternativa correta.
A) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
B) Apenas a assertiva III está correta.
C) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
D) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
E) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

Questão 26
Na abordagem sócio-construtivista, o desenvolvimento cognitivo envolve as interações sujeito-objeto-contexto, sendo 
então considerado uma consequência das aprendizagens com que o sujeito é confrontado. Os postulados sobre esses 
processos fundamentam essa teoria principalmente em:

A) Pavlov.
B) Skinner.
C) C. Roger.
D) Vygotsky.
E) Gardner.

Questão 27
“Nenhuma mudança se justifica até que mudamos a educação. Sem qualidade na educação jamais teremos qualidade 
nos demais setores da sociedade.” (Lloid Dobyns)

Numa escola com educação de qualidade se deseja, exceto:
A) espaço passivo que pode ser preenchido pelos conhecimentos do docente.
B) qualidade na educação, que significa uma nova abordagem do processo de aprendizagem.
C) aluno como construtor, descobridor e transformador ativo de seu próprio conhecimento.
D) relação efetiva entre professores e alunos que permita conhecê-los, acompanhá-los e orientá-los.
E) aprendizagem cooperativa e construída em conjunto com alunos e professores.

Questão 28
Quando se propõe elaborar um projeto educativo de aprendizagem é necessário que ocorra a interdisciplinaridade. 
Acerca desta afirmativa está correto afirmar, exceto que:

A) dificilmente um problema se encaixa, exclusivamente, dentro dos limites de uma disciplina, por conseguinte, 
na elaboração de projetos interdisciplinares ocorre uma ação de troca, de reciprocidade entre disciplinas ou 
áreas de conhecimento.

B) é possível propor, estudar problemas reais na abordagem interdisciplinar na elaboração de um projeto, com 
conteúdos limitados por uma disciplina.

C) a elaboração de um projeto implica ter conhecimento para elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma 
das disciplinas em sua interação é modificada, passando a depender umas das outras.

D) a interdisciplinaridade reúne estudos complementares de diversos especialistas e um contexto de âmbito mais 
coletivo, resultando em intercomunicação e enriquecimento recíproco.

E) alunos constroem conhecimento e desenvolvem a compreensão na elaboração de um projeto interdisciplinar.

Questão 29
A formação docente deve permitir que o professor seja portador de competências e atitudes que o capacitem a 
ultrapassar obstáculos, a aprender na prática, a inovar os processos pedagógicos rompendo com o estilo didático rígido 
e técnico. Assim, pode-se afirmar, exceto que:

A) a formação passa a ser inovadora.
B) a formação é focada na aprendizagem dos alunos.
C) a formação é ancorada na relação dialógica entre professor, aluno e conhecimento.
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D) a formação supera o modelo tradicional de transmissão de conhecimento.
E) a formação mantém o modelo tradicional de transmissão de conhecimento.

Questão 30
Há vários setores que lutam por uma educação mais democrática e de qualidade.  Assinale a alternativa que  não 
expressa os ideais desses setores.

A) a escola deve estar voltada para os interesses da maioria da população.
B) a escola não discriminará os mais pobres, negros, dentre outras parcelas da população.
C) o currículo da escola deve ser pautado nos interesses da classe dominante.
D) a cultura democrática se aprende no dia a dia e nas relações entre participantes da comunidade escolar.
E) a cidadania, entendida como um direito, uma prática e um valor, deve ser ensinada e cultivada na escola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31
A LDB, Lei n.º 9.394/96, em seu artigo 4º, dispõe que o Estado tem deveres com a  educação escolar pública que 
deverá ser efetivada mediante garantias. Excluem-se destas garantias:  

A) o Ensino Fundamental deve ser obrigatório e gratuito para todos.
B) universalização do Ensino Médio gratuito para toda a população.
C) ensino regular noturno, adequado às condições do educandos.
D) atendimento em Creches e Pré-Escolas para crianças de 0 até 3 anos.
E) padrões mínimos de qualidade para todos os níveis de ensino.

Questão 32
A LDB, Lei n.º 9.304/96, em seu artigo 13, inciso I e também no artigo 14, inciso I, aborda a participação do docente 
na elaboração da Proposta Pedagógica do Estabelecimento de Ensino, ou seja, uma maior autonomia e envolvimento 
deste profissional na construção do Projeto Político Pedagógico. Para que este profissional se envolva com o projeto 
educacional da instituição em que trabalha, é necessário que tenha:

A) conhecimento efetivo da proposta curricular, predominando no cotidiano da sala de aula a prática de atividades 
rotineiras, repetitivas.

B) formação adequada, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 
características de desenvolvimento do educando.

C) conhecimento exacerbado das Leis e Resoluções que regem o sistema de ensino ao qual pertence, para que 
conheça seus direitos.

D) compartilhamento de ideias que sejam próximas ou comuns ao pensamento do gestor da escola, para que haja 
no estabelecimento uma boa convivência. 

E) capacidade de trabalhar em equipe, para que suas ideias prevaleçam em relação às dos outros professores da 
escola. 

Questão 33
Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 53, inciso I, a criança e o adolescente devem ter 
assegurado o “direito de ser respeitado por seus educadores”. Entre as atitudes educacionais que seguem, assinale a 
que é contrária ao previsto no Artigo citado.

A) Exercer autoridade educacional visando à aprendizagem e segurança dos alunos na escola.
B) O Conselho Tutelar deve ser comunicado quando os pais negligenciam a vinda e a permanência do filho na 

escola.
C) Conversar particularmente com alunos que transgrediram regras estabelecidas na escola.
D) Informar a família sobre procedimentos e atitudes inadequados do  aluno, no relacionamento com colegas e 

professores. 
E) Expor em público, verbalmente ou por escrito, nomes de alunos que sofrerão sanção disciplinar.



Página 11

Questão 34
A sala de aula do 1º ano é pouco arejada e iluminada, tem uma porta de entrada e duas janelas localizadas ao fundo. 
Nas paredes laterais estão espalhados cartazes representando conteúdos trabalhados pela professora: cartazes que 
representam as datas comemorativas, numeração de 1 a 100, painel dos aniversariantes. Acima do quadro-negro, um 
alfabeto ilustrado e, na porta, a família silábica de todas as letras do alfabeto. A professora alfabetizadora escreve na 
lousa as vogais A – E – I – O – U, posteriormente a família silábica do B: BA – BE – BI – BO – BU, e a frase: O BOI 
BABA, faz a leitura com as crianças repetidamente (individual e coletivamente), depois pede a eles que copiem em 
seus cadernos por diversas vezes. 
Em relação à apropriação do sistema alfabético, esta metodologia:

A) desenvolve a memorização e a formação de conceitos.
B) busca a simples codificação e a decodificação das palavras.
C) consolida os conhecimentos prévios dos alunos.
D) valoriza a compreensão do sistema da escrita.
E) utiliza os mais diversos suportes da lectoescrita.

Questão 35
Em relação à aprendizagem do sistema da escrita alfabética, segundo a Psicogênese da Língua Escrita, o aprendiz 
passa por diferentes níveis. A escrita de Ricardo representa:

Fonte: Brasil. Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. Módulo1, 2001.

A) escrita alfabética.
B) escrita silábico-alfabética.
C) escrita silábica.
D) escrita pré-silábica.
E) escrita pictórica.

Questão 36
O desenvolvimento das capacidades linguísticas de ler e escrever, falar e ouvir com compreensão, em situações 
diferentes das familiares não acontece espontaneamente. Elas precisam ser ensinadas sistematicamente, e isso ocorre, 
principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2007, p. 14). Para que o professor das Séries 
Iniciais desenvolva os processos da aquisição do sistema da leitura e da escrita, é necessário propor atividades que 
possibilitem aos alunos:

A) conhecer e usar exclusivamente os textos do livro didático.
B) reconhecer a importância da leitura e da escrita para a escola.
C) saber encontrar e utilizar uma informação com um fim avaliativo.
D) interagir com os mais diversos suportes da leitura e da escrita.
E) usar o conhecimento adquirido para participar de concursos.
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Questão 37
Em entrevista à Revista Nova Escola, edição especial, n.° 28 (p.14), a educadora Isabel Solé afirma em relação à 
leitura que “o ato de ler exige motivação, objetivos claros e estratégias”. Assim, para motivar os alunos de 4° e 5° anos 
do Ensino Fundamental a serem bons leitores, as atitudes mais adequadas dos professores são:

I. exigir que os alunos leiam um livro por semana, “valendo nota”.
II. comentar sobre os seus livros preferidos e recomendar alguns títulos.
III. quando os alunos vão à biblioteca escolher um livro para ler, também levar um livro para si.
IV. explicar para os alunos por que deverão ler determinados textos, e sua importância na aquisição de 

determinados conhecimentos.
V. deixar os alunos lerem somente no final da aula, após realizarem todas as atividades  propostas.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são corretas.
A) II, III e IV
B) I, IV e V
C) I, III e IV
D) II e IV
E) IV e V

Questão 38
A Matemática está presente em diferentes situações, envolvendo a vida da criança dentro e fora da escola, sendo 
importante que desde os anos iniciais da Educação Básica os alunos aprendam a identificar as relações e conceitos 
matemáticos presentes nessas situações; usar o raciocínio matemático para a compreensão do mundo que os cerca e 
encontrar soluções nas  situações-problema apresentadas. 
Para que essa aprendizagem ocorra em sala de aula é necessário que o professor use estratégias, como:

I. organizar com os alunos, em sala de aula um mini mercado em que as crianças participem ativamente.
II. trazer para a sala de aula folhetos de supermercados para elaborar situações-problema com enunciados claros e 

de fácil compreensão.
III. dar como tarefa de casa, diariamente, cálculos envolvendo as quatro operações fundamentais.
IV. fazer exercícios para a memorização da tabuada antes de aprender a calcular.
V. realizar atividades que estimulem a curiosidade e a imaginação infantil para a solução de situações-problema.

Marque a alternativa em que todas as afirmativas são corretas.
A) I, II e V
B) II, III e V
C) I e IV
D) III e V
E) II e IV

Questão 39
Para trabalhar interdisciplinarmente as disciplinas de História e Geografia, uma professora do 5º ano do Ensino 
Fundamental levou para a sala de aula a obra Operários, de Tarsila do Amaral, quadro que  retrata vários rostos, 
representando operários e uma fábrica ao fundo.

Operários, Tarsila do Amaral, 1933. 
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A professora procurou fazer o levantamento de diferenças e semelhanças entre as pessoas e os grupos sociais que 
convivem na coletividade, bem como o conhecimento das relações entre as pessoas e o lugar. A proposta da professora 
possibilita:

A) relacionar os conteúdos de forma isolada e fragmentada.
B) descrever e memorizar os fatos acontecidos em determinadas épocas.
C) aproximar os alunos ao tema, omitindo as relações sociais.
D) considerar que os alunos podem fazer a simples reprodução da imagem.
E) estabelecer relações e comparações entre o presente e o passado.

Questão 40
O ensino de História e Geografia integra as áreas de conhecimento das séries iniciais do Ensino Fundamental. Para que 
ocorra aprendizagem significativa, uma professora do 3° ano de uma escola pública selecionou algumas atividades 
pedagógicas para o conhecimento do bairro, em que a escola está situada.
Entre as diversas atividades propostas, pode-se considerar mais adequadas para o estudo do meio, possibilitando 
aprendizagem significativa:

I. passeio nas proximidades da escola, após explicação da professora sobre o objetivo.
II. registro coletivo do que foi observado durante o passeio.
III. memorizar o nome das ruas e casas comerciais do bairro em que a escola está localizada.
IV. construção de uma maquete, destacando aspectos naturais e sociais observados.
V. pintura do mapa da cidade.

Assinale a alternativa que contenha todas as afirmativas corretas.
A) I, III e IV 
B) II, IV e V
C) III e IV
D) I e III
E) I, II e IV

Questão 41
Para o ensino de Ciências Naturais é necessária a construção de uma estrutura geral da área que favoreça a 
aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de uma concepção de Ciência, 
suas relações com a Tecnologia e com a Sociedade. Portanto, é necessário considerar as estruturas de conhecimento 
envolvidas no processo de ensino e aprendizagem — do aluno, do professor, da Ciência. (BRASIL, p. 28, 2001, v. 4). 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, para aprender e ensinar Ciências Naturais no Ensino Fundamental é 
incorreto:

A) construir uma estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa.
B) considerar as estruturas de conhecimento envolvidas no processo de ensino e aprendizagem.
C) levar o aluno a descobrir e redescobrir sozinho o que já é conhecido pela Ciência.
D) orientar o trabalho escolar para o conhecimento sobre fenômenos da natureza.
E) observar o grau de amadurecimento intelectual e emocional do aluno e sua formação escolar.

Questão 42
Era uma vez uma fadinha que circulava por uma cidade e percebia que muitas pessoas brigavam entre si. Cada vez 
que brigavam, saiam faíscas entre elas. Isso era muito ruim, pois dava choque nelas mesmas e quem estava por 
perto... Assim a fadinha resolveu que poderia presentear quem conseguisse conversar sem brigar.  Cada vez que 
percebia uma conversa educada e que as pessoas se escutavam sem brigar, ela jogava flocos de algodão colorido nas 
pessoas e as pessoas gostavam da sensação dos flocos... “humm que gostoso!” (FARAH, Itamar Marcondes. Somos 
todos iguais. Disponível em http://www.inclusao.com.br/index_.htm, adaptado). Esta história foi contada pela 
professora do 2º ano, ao receber um aluno com deficiência intelectual. Em relação à inclusão é correto inferir:

http://www.inclusao.com.br/index_.htm
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A) a adaptação curricular só será realizada com a determinação dos órgãos competentes e do sistema de ensino a 
que a escola pertence.

B) há necessidade de se criarem condições pedagógicas adequadas, que permitam aos alunos com deficiência, o 
acesso e a permanência na escola, com sucesso.

C) prever a implantação de um caráter classificatório da avaliação escolar, através de notas e provas para 
acompanhar a aprendizagem dos alunos.

D) a escola pode utilizar os mesmos posicionamentos e os professores das mesmas metodologias para evitar a 
exclusão.

E) poucos benefícios serão garantidos aos alunos inclusos, pois as condições de acompanhamento aos mesmos é 
inexistente.

Questão 43
O uso de diferentes tecnologias de mídia na escola pode ser um caminho para promover mudanças de atitudes e de 
metodologias de trabalho. 
Assim, é papel do professor das Séries Iniciais:

A) deixar as crianças explorarem livremente os conteúdos.
B) explorar as atividades como um fim em si mesmas.
C) utilizar esse mecanismo para reproduzir o ensino tradicional.
D) usar as tecnologias de maneira difícil e complexa.
E) incentivar o aluno a pesquisar e ser autor dos trabalhos.

Questão 44
Cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. Algumas aprendem rapidamente, outras são mais lentas e, por isso, os 
professores devem assumir alguns procedimentos para que todos aprendam. 
Pode-se considerar como procedimento correto a fim de que o ritmo das crianças seja respeitado:

A) diversificar as atividades e estimular todos os alunos a realizarem as atividades propostas, independente do 
tempo que demorem.  

B) escrever num painel o nome e uma estrelinha para o aluno que primeiro terminar as atividades na sala de aula.
C) deixar os alunos mais lentos fazendo suas atividades incompletas, durante o recreio e nas aulas de Educação 

Física.
D) separar as crianças em filas, segundo sua capacidade de aprendizagem: Fila A: fracos e fila B: fortes.
E) reduzir e propor atividades mais fáceis, para os alunos que não acompanham o ritmo da turma.

Questão 45
Professoras de 1° e 2° anos de uma escola da rede municipal propuseram à Coordenação Pedagógica trabalhar com 
projetos em sala de aula. Aceita a proposta, as professoras entusiasmadas, reuniram-se para elaborar o projeto, cada 
uma adaptando a sua turma. Durante o período de aplicação, perderam a motivação, pois as crianças não 
demonstravam interesse ou não entendiam o que estavam fazendo. A utilização da metodologia de projetos pode ser 
uma boa alternativa de planejamento pedagógico. Ao utilizar a metodologia de projetos na sala de aula, é 
indispensável:

A) que sejam bem elaborados pelas professoras.
B) que se copiam projetos que deram certo.
C) que surjam da curiosidade dos alunos.
D) que se espere que os alunos tenham maturidade. 
E) que se faça uma boa justificativa.

Questão 46
Um dia desses, um taxista, ao saber que eu era professora, passou um longo tempo de um congestionamento me 
dizendo tudo que ele sabia de cor até hoje, e que ele não sabia o que fazer com aquilo. Ele “recitou”, por exemplo, 
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todos os afluentes da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas. Ele ria e afirmava: ”Nunquinha fui ao 
Amazonas! Na verdade, nem sei para que lado fica”! (Parolim, 2009, p. 26). O fragmento de texto citado, em relação 
aos conhecimentos transmitidos pela escola, expressa:

I. uma aprendizagem significativa.
II. ensino descontextualizado.
III. conteúdo essencial para a formação da cidadania.
IV. aprendizagem mecânica, sem compreensão.
V. o aluno foi desconsiderado como sujeito do processo educativo.

A afirmativa que contém todas as alternativas corretas, é: 
A) I e III
B) II, III e V
C) II e V
D) II, IV e V
E) I e V

Questão 47
A dança, a música, o teatro são diferentes formas de linguagem de que os professores podem se apropriar no processo 
educativo. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta quanto à utilização de diferentes linguagens nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

A) Os professores de Arte são os principais responsáveis pelo uso das diferentes linguagens no espaço escolar.
B) As manifestações artísticas devem ser um conteúdo à parte, para não interferir nos conteúdos curriculares.
C) A escola deve utilizar a música, como também a dança e o teatro, para apresentações somente em datas 

comemorativas.
D) O professor regente deve utilizar o teatro para revelar, mostrar e premiar os alunos mais talentosos nas artes. 
E) O conteúdo curricular adquire maior significado para os alunos quando eles têm oportunidade para expressar-

se de formas variadas.   

Questão 48
A imagem a seguir, selecionada na internet, além da expressão artística, possibilita aos professores do Ensino 
Fundamental, de 1° a 5° ano, um recurso metodológico para abordar a questão social, relacionada à: 

Fonte: http://umgrandehotel.blogspot.com, acesso em 30/09/2011.

A) paz universal.
B) violência na escola.
C) sexualidade.
D) multiculturalismo.
E) arte.

http://umgrandehotel.blogspot.com/
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Questão 49
A preservação ambiental é uma exigência para a sobrevivência humana e demais seres vivos. Professores do 1° e 2° 
anos do Ensino Fundamental podem orientar os alunos sobre a necessidade de cuidarem bem do ambiente em que 
vivem, através de estratégias adequadas. Assinale a alternativa inadequada.

A) Teatralização, confeccionando fantoches com sucatas trazidas pelas crianças.
B) Roda de conversa sobre a importância da coleta seletiva do lixo em casa e na escola.
C) Pesquisas bibliográficas realizadas exclusivamente a partir dos livros didáticos.
D) Elaborar com as crianças, pequenas regras para manter a sala organizada.
E) Painel com recortes de revistas que mostrem a destruição do ambiente.

Questão 50
A avaliação escolar é parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. Numa perspectiva formativa e 
diagnóstica, o melhor encaminhamento metodológico do ato de avaliar, seria:

A) uma prova escrita ou trabalho final para classificar.
B) observação e acompanhamento do desempenho individual.
C) o uso de questionário com perguntas e respostas.
D) testes fixos e padronizados, elaborados pela direção.
E) semana de provas em períodos determinados.


