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Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use o caderno de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 1

A escola deve assegurar a mediação entre a criança e os modelos
sociais. Alguns teóricos defendem que o professor deve assumir
o papel do adulto mediador, sem, contudo, tornar-se membro do
grupo de crianças. Com base nessa teoria, o papel de professor
mediador consiste em

A reproduzir a relação pedagógica tradicional entre mestre e
aluno.

B ajudar a criança a explorar e analisar o mundo do adulto,
sendo um animador no grupo.

C apenas deixar que as crianças convivam no grupo, o que já
assegura sua formação social.

D ser guia da cultura, tendo em vista o desenvolvimento
intelectual dos indivíduos isoladamente.

QUESTÃO 2

Constitui objetivo do Plano Nacional de Educação (PNE),
aprovado em 2001,

I elevar o nível de escolaridade da população.
II melhorar a qualidade de ensino.
III reduzir as desigualdades sociais no acesso e na permanência

nas escolas.
IV democratizar a gestão do ensino público.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 3

Acerca da proposta pedagógica de uma escola, assinale a opção
incorreta.

A A formulação da proposta pedagógica é uma prática educativa
de caráter formativo.

B A proposta pedagógica expressa o grau de autonomia da
equipe escolar.

C É de responsabilidade do diretor da escola elaborar a proposta
pedagógica e submetê-la à aprovação de seus superiores.

D Na proposta pedagógica, devem constar objetivos bem
definidos e embasados em diagnóstico prévio.

QUESTÃO 4

No cotidiano escolar, a intervenção na zona de desenvolvimento
proximal dos alunos é de responsabilidade do professor. Essa
concepção de interação professor-aluno está relacionada à teoria
da aprendizagem defendida por

A Vygotsky.
B Piaget.
C Freud.
D Skinner.

QUESTÃO 5

Assinale a opção que não apresenta uma função do planejamento
de ensino.

A Prever conteúdos, objetivos e métodos com base nas
exigências postas pela realidade social.

B Assegurar a racionalização, a organização e a coordenação do
trabalho docente.

C Apresentar as formas organizativas de ensino e seus métodos.
D Controlar a aprendizagem por meio de verificação e

qualificação dos resultados.

QUESTÃO 6

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
aperfeiçoamento profissional continuado; piso salarial
profissional; progressão funcional; período reservado para
estudos e condições adequadas de trabalho.

As informações apresentadas no fragmento de texto acima

A dizem respeito à valorização dos profissionais da educação
em nível nacional.

B estão contidas apenas em instrumento que regulamenta
exclusivamente a ação dos profissionais da educação do
estado do Mato Grosso.

C estão contempladas no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).

D fazem parte do código de ética elaborado para reger a
profissão de educador no estado do Mato Grosso.

QUESTÃO 7

Acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), assinale a
opção correta.

A Compete a cada sistema de ensino elaborar suas DCN e
cobrar das escolas associadas a ele a aplicação e o
cumprimento do que está estabelecido como currículo mínimo
para os ensinos fundamental e médio.

B Cada escola é livre para cumprir, ou não, o que está
estabelecido nas DCN, que são apenas diretrizes e não,
normas. Nesse sentido, não há regra que defina os conteúdos
e as disciplinas para cada nível de ensino.

C As DCN são definidas pelo Conselho Nacional de Educação
em conjunto com o Ministério da Educação e devem servir de
orientação a todos os estabelecimentos de ensino,
independentemente do sistema de ensino ao qual esses
estabelecimentos estejam ligados.

D Não existem órgãos especificamente responsáveis pela
elaboração das DCN. O fato de serem construídas
democraticamente faz com que elas sejam resultado de
discussões e estudos realizados em congressos e seminários
específicos para esse fim.
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QUESTÃO 8

As penalidades que as comissões de ética podem aplicar a

professores do estado do Mato Grosso no exercício do seu cargo

incluem

I advertência.

II demissão.

III redistribuição.

IV remoção.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 9

Há duas semanas, Marcela foi nomeada para cargo público

na administração direta do estado do Mato Grosso e, como

precisava ficar por mais dois meses em São Paulo, para concluir

um curso de especialização, ela perguntou a um amigo advogado

se isso seria possível. 

Em resposta, o amigo lhe disse que, a partir da data da

nomeação, ela tinha um prazo de 30 dias para tomar posse, mas

que esse prazo poderia ser prorrogado por mais 30 dias, caso ela

o solicitasse. Além disso, segundo esse amigo, ela poderia tomar

posse mediante procuração e entrar em exercício até 30 dias após

a data da posse. Portanto, seria plenamente possível que ela

permanecesse em São Paulo pelo tempo necessário para a

conclusão do curso de especialização.

Verifica-se, nessa situação hipotética, que o amigo de Marcela se

equivocou ao afirmar que

A o prazo para tomar posse é de 30 dias.

B o prazo para tomar posse é prorrogável.

C é possível tomar posse mediante procuração.

D ela poderia entrar em exercício até 30 dias após a data da

posse.

QUESTÃO 10

Assinale a opção incorreta acerca dos direitos de crianças e

adolescentes bem como dos pais no tocante à educação.

A Os estudantes têm direito de contestar os critérios avaliativos

a que são submetidos na escola, mas somente seus pais podem

recorrer às instâncias escolares superiores.

B É direito dos estudantes organizarem-se em entidades

estudantis que os representem e defendam os seus interesses.

C É direito dos pais dos estudantes participar da definição das

propostas educacionais a serem desenvolvidas pelos

professores dos seus filhos.

D O adolescente trabalhador tem direito de exigir do Estado o

oferecimento de ensino noturno regular. 

QUESTÃO 11

Considerando que a ética trata de princípios, que os valores

diferem de sociedade para sociedade e que, em todos os tempos

e lugares, a educação — mesmo a informal — socializa a cultura,

o conhecimento e os valores, assinale a opção que melhor traduz

o papel da ética na escola contemporânea.

A A ética, por ser abstrata e metafísica, volta-se para a formação

moral da pessoa, independentemente das condições externas

em que se dá o processo educativo.

B Permanentemente identificada com o pensar, o refletir e o

construir, a ética deve contribuir para a formação do aluno-

cidadão, capaz de pensar e julgar com liberdade e autonomia.

C Por ser subjetiva, a ética se confunde com a moral e, por isso

mesmo, nada mais é que o conjunto de valores que orientam

e norteiam o comportamento de cada indivíduo.

D Nas circunstâncias da sociedade contemporânea, a ética deve

prestar-se à formação de pessoas aptas a vencer em uma

sociedade com extrema competitividade individualista.

QUESTÃO 12

Ao contrário do que acontecia freqüentemente no passado, um

dos grandes desafios da atual escola brasileira é reconhecer a

diversidade como parte indissociável da identidade nacional, o

que pressupõe, por exemplo, a valorização da trajetória dos

grupos que compõem a sociedade e o investimento na superação

de toda e qualquer forma de discriminação. Nessa perspectiva, a

escola deve ser

A ponto de partida para a consolidação de uma sociedade

nacional homogênea e uniforme, condição essencial para a

identidade brasileira.

B centro de formação da cidadania, sustentada no princípio de

que a desigualdade resulta de condições históricas sobre as

quais não se pode agir.

C motor do processo de padronização cultural do país,

esforçando-se por suprimir a diversidade etnocultural ainda

existente no Brasil.

D local para se aprender que as regras do espaço público

permitem a coexistência dos diferentes, em situação de

igualdade.
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QUESTÃO 13

Hoje, mais que em qualquer outra época, a questão ambiental
ocupa posição de relevo na agenda das sociedades. Isso se dá em
face dos preocupantes resultados de um modelo de civilização
centrado na industrialização. Por seu impacto na vida das
pessoas, o tema do meio ambiente não pode passar ao largo da
educação. Em linhas gerais, espera-se que a escola contribua para
que seu aluno seja capaz de

A compreender os encadeamentos de diversos fenômenos
naturais e seu relacionamento com a vida, posicionando-se
criticamente ante as condições ambientais de seu meio.

B entender que os problemas ambientais não interferem na
qualidade de vida das pessoas quando ficam restritos a
determinadas localidades.

C adotar posturas distintas, relativas à preservação do meio
ambiente, na escola, em casa e na comunidade, já que
distintas são essas realidades.

D assimilar a diferença intransponível entre patrimônio natural,
étnico e cultural, condição necessária para se ligar
afetivamente à natureza e aos seres humanos.

QUESTÃO 14

A necessidade de se abordar transversalmente o tema saúde,
permeando todas as áreas componentes do currículo escolar,
decorre da constatação de que a mera transmissão de informações
acerca do funcionamento do corpo, das características das
doenças e dos hábitos de higiene, ainda que importantes, não
garantem o desenvolvimento de atitudes de vida saudável. Entre
as opções abaixo, assinale a que não reflete atitude de um
educador comprometido com a promoção da saúde.

A Entender a escola como um todo, da sala de aula aos
banheiros, da área de recreação ao local em que se prepara e
é servida a merenda, zelando pela existência de um ambiente
saudável.

B Promover a ativa participação da comunidade escolar, a
começar pelo conjunto dos educadores, na elaboração do
projeto pedagógico da educação para a saúde.

C Eximir-se da tarefa de oferecer opções para a prática de ações
promotoras da saúde para não tolher a liberdade individual de
seus alunos.

D Buscar um modelo de saúde o mais amplo possível, no qual
interajam aspectos físicos, psíquicos, socioculturais e
ambientais.

QUESTÃO 15

A moderna pedagogia trata o tema da orientação sexual a partir
da compreensão da sexualidade como algo inerente à vida e à
saúde, presente no ser humano ao longo de toda a sua existência.
Apoiar o aluno para que ele exerça sua sexualidade com prazer
e responsabilidade é uma das finalidades essenciais desse tipo de
trabalho na escola. Nessa perspectiva, espera-se que a escola se
organize de modo a levar o estudante a

A questionar a diversidade de valores, crenças e
comportamentos relativos à sexualidade, meio eficaz para
impedir a promiscuidade.

B reconhecer que os papéis atribuídos ao masculino e ao
feminino são naturais, biologicamente marcados e livres de
discriminações.

C identificar e expressar livremente seus sentimentos e desejos,
entendidos como direito individual que não se subordina aos
sentimentos e aos desejos de outrem.

D conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como
condição necessária para usufruir prazer sexual.

QUESTÃO 16

Pascoal Moreira Cabral identifica-se com a história de Mato
Grosso, entre outras razões, porque

A insurgiu-se contra o poder metropolitano e proclamou a
independência da capitania de Mato Grosso em meados do
século XVIII.

B defendeu a liberdade dos indígenas que viviam na região de
Mato Grosso, recusando-se a escravizá-los e a permitir que
outros o fizessem. 

C delimitou definitivamente a fronteira oeste de Mato Grosso,
ao vencer os espanhóis em três sucessivas batalhas.

D descobriu ouro nas margens do rio Coxipó, em 1719, marco
inicial do povoamento da região de Cuiabá.

QUESTÃO 17

Uma corrente historiográfica defende a tese de que a criação da
capitania de Mato Grosso tinha, entre outras, a finalidade de
caracterizar a posse portuguesa da região. Desse modo, o que
Portugal pretendia com essa decisão era tornar mais consistente
e efetivo o princípio que sua diplomacia utilizara na celebração
de tratados de limites com a Espanha, o uti possidetis, o qual
estabelecia que

A Portugal garantia como sua a área que os habitantes da
colônia haviam ocupado de fato ou, pelo menos, tornado
questionável a posse espanhola.

B os indígenas da região seriam transferidos para os
aldeamentos criados por religiosos no sul da colônia, as
conhecidas missões ou reduções jesuíticas.

C o governo de Lisboa aceitava entregar aos espanhóis o
domínio da bacia amazônica em troca da posse da região de
Mato Grosso.

D Mato Grosso seria isolado do restante da colônia, sobretudo
de São Paulo, para impedir as incursões de aventureiros sobre
os territórios pertencentes à Espanha.

QUESTÃO 18

Um dos mais violentos episódios da história de Mato Grosso
ficou conhecido como A Rusga, que explodiu no contexto da
independência e da constituição do Estado brasileiro, processo
que se estendeu pelo Primeiro Reinado (1822-31) e pelo período
regencial (1831-40). Denominada por alguns de a Noite de São

Bartolomeu da História Mato-Grossense, A Rusga

correspondeu ao

A choque de interesses entre naturais da província e forasteiros,
sobretudo paulistas, que para ela convergiam em busca do
ouro.

B confronto entre brasileiros de Mato Grosso e portugueses,
sendo estes identificados como estrangeiros que já haviam
explorado em demasia as riquezas locais.

C movimento de insurreição promovido pelos escravos de
origem africana, que fundaram, pouco antes, em Mato Grosso,
o maior quilombo que o Brasil conheceu.

D levante indígena na região do Guaporé, o qual obrigou
D. Pedro I a decretar a intervenção imperial no governo da
província de Mato Grosso.
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QUESTÃO 19

Relativamente a fatos, personagens e contextos da história de
Mato Grosso, assinale a opção incorreta.

A Dois fatos protagonizados pelo Paraguai deram início à
Guerra da Tríplice Aliança: o aprisionamento do navio que
conduzia o futuro presidente da província de Mato Grosso e
a invasão do território brasileiro.

B A figura do marechal mato-grossense Cândido Mariano da
Silva Rondon identifica-se, na história brasileira,
fundamentalmente pelo esforço de interligar o interior do país
por meio das comunicações e pela preocupação em proteger
as populações indígenas.

C Diferentemente do ocorrido em outras regiões do Brasil
colônia, em Mato Grosso foram irrelevantes os conflitos entre
conquistadores brancos e populações indígenas, tendo sido
estas facilmente atraídas para o trabalho nas minas e na
lavoura.

D De maneira geral e quanto à repercussão econômica, a
mineração em Mato Grosso foi de curta duração, marcada por
descobertas intermitentes e pelo rápido esgotamento.

QUESTÃO 20

Em outubro de 1977, foi sancionada a Lei Complementar que
criou o estado de Mato Grosso do Sul pelo desmembramento de
área do estado de Mato Grosso. A respeito do processo que
resultou nessa divisão, assinale a opção correta.

A Por meio de plebiscito, as populações nortista e sulina de
Mato Grosso aprovaram a divisão desse estado.

B A decisão de dividir o estado aconteceu em pleno regime
militar.

C O marechal Rondon foi o maior defensor da referida divisão.
D O sul foi a área mais refratária à divisão do estado.

QUESTÃO 21

Em vez de reproduzir, como nas antigas áreas de
incorporação agrícola, estruturas produtivas preexistentes, a
expansão recente da fronteira agropecuária na Amazônia Legal
constitui, antes de mais nada, uma fronteira tecnológica na qual
a inovação científica é o elemento central de explicação do novo
perfil agrorregional.

Ministério do Meio Ambiente. Projeto de macrozoneamento

da Amazônia Legal. Brasília, 2006. p. 12 (com adaptações).

Considerando o texto acima, assinale a opção correta acerca das
transformações vividas pelo estado de Mato Grosso nas últimas
décadas.

A O estado de Mato Grosso, apesar de passar por processo
semelhante ao descrito no texto, não está inserido na
Amazônia Legal e, portanto, está inserido em dinâmica
distinta daquela na região Norte.

B A pecuária, atividade predominante no estado, é feita de
forma tradicional e não se beneficia da inovação científica.

C A concentração de terras tem impedido o desenvolvimento da
agricultura moderna no estado.

D O desenvolvimento tecnológico tem alcançado as atividades
agropecuárias praticadas no estado.

QUESTÃO 22

Há, nas terras do estado de Mato Grosso, potencial para o cultivo

de grãos em grande escala devido, entre outros fatores,

A à topografia plana.

B às chuvas bem distribuídas ao longo do ano.

C aos solos férteis que dispensam o uso de fertilizantes e de

corretivos.

D à vegetação original desprovida de árvores de grande porte,

o que torna as queimadas e o desmatamento desnecessários

para a prática agrícola.

QUESTÃO 23

O assoreamento e a turbidez dos corpos hídricos são formas de

degradação ambiental encontradas no estado de Mato Grosso. As

causas desses problemas não  incluem o(a)

A expansão da lavoura de soja.

B desmatamento.

C alta densidade demográfica do estado.

D mineração.

QUESTÃO 24

A cidade de Cuiabá, que cresceu rapidamente a partir da década

de 60 do século XX, reúne cerca de 20% da população do estado

de Mato Grosso. Quanto às características dessa cidade, assinale

a opção correta.

 

A O crescimento populacional de Cuiabá foi acompanhado da

erradicação das ocupações urbanas irregulares, devido à

implantação de programas habitacionais.

B A chegada de imigrantes de outros estados contribuiu para o

crescimento da cidade.

C Com a industrialização e a urbanização do estado, o índice de

desemprego diminuiu e, atualmente, esse índice é próximo de

zero.

D Em Cuiabá inexistem problemas ligados à questão ambiental;

por isso essa cidade é conhecida como cidade verde.

QUESTÃO 25

As conseqüências da expansão da produção modernizada de

grãos verificada no estado de Mato Grosso não incluem o(a)

A acentuação da concentração fundiária.

B aumento da produtividade.

C intensificação da produção agroexportadora.

D extinção da área de conservação ambiental outrora conhecida

como Parque Nacional do Xingu.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Considerando a prática de leitura no 1.º e no 2.º ciclos escolares,

assinale a opção correta.

A Nessa fase da vida escolar, o trabalho com leitura deve

privilegiar a decodificação da escrita, sem a preocupação com

a extração de informações do texto.

B A prática de leitura pressupõe a validação da seleção e a

interpretação do texto feitas previamente pelo professor. 

C Objetiva-se, com o trabalho de leitura, a formação de leitores

competentes e escritores que produzam textos com eficácia.

D O principal objetivo da prática de leitura é desenvolver nos

alunos, ao longo de todo o processo de negociação de

significados textuais, a habilidade de revisão do próprio texto.

QUESTÃO 27

Entre as opções a seguir, assinale aquela que apresenta proposta

incorreta de atividades  de produção de textos com apoio, a

serem desenvolvidas com alunos iniciantes.

A Planejamento coletivo de texto e proposição para que os

alunos redijam, individualmente ou em grupo, uma versão

desse texto.

B Orientação aos alunos quanto à produção de textos a partir de

textos já conhecidos, como, por exemplo, um bilhete escrito

por personagem de uma obra literária lida. 

C Apresentação de partes já construídas (início e  meio; início

e fim; meio e fim) de um texto, para que os alunos redijam as

partes que faltam.

D Proposição de produção oral de um texto, seguida de

gravação desse texto em áudio e posterior transcrição do texto

pelo aluno.

QUESTÃO 28

Assinale a opção correta acerca do processo de ensino e

aprendizagem da ortografia no 1.º e no 2.º ciclos escolares.

A A normatização ortográfica pressupõe um trabalho intensivo

e descontextualizado com palavras cuja grafia se distancia da

linguagem falada.

B No ensino da ortografia, deve-se considerar a freqüência de

uso das palavras, para que as mais freqüentes na escrita dos

alunos sejam aprendidas primeiro.

C O uso de dicionários deve ser evitado nessa fase, pois tal

atividade requer aprendizagem de procedimentos complexos

da língua, que só ocorrerá em ciclos escolares posteriores. 

D A aprendizagem da ortografia caracteriza-se como processo

passivo, apoiado na memória individual, por isso atividades

ortográficas devem ser o último recurso a ser utilizado em

sala de aula.

QUESTÃO 29

Na prática conhecida como educação bancária, o educador é o

sujeito que conduz os educandos à memorização mecânica do

conteúdo, tratando-os como recipientes vazios a serem

preenchidos, depósitos que memorizam e repetem os

conhecimentos reproduzidos pelo professor. Acerca desse tema,

assinale a opção correta.

A A teoria da educação bancária é defendida, ainda hoje, pela

maioria dos teóricos da educação, visto que ela tem sido

reconhecida como base dos melhores resultados em

experiências com alfabetização no Brasil e no exterior.

B A relação hierárquica entre sujeito (professor) e objeto

(aluno) é importante e deve ser estimulada em todas as formas

de efetivação da alfabetização, visto serem esses os elementos

primordiais no processo de ensino e aprendizagem.

C Essa prática, combatida veementemente por Paulo Freire, está

associada ao modelo de educação tradicional, que reforça a

passividade do aluno, tornando-o objeto no processo de

conhecimento.

D O conceito de educação bancária está fortemente atrelado ao

de construção de conhecimento, visto que ambos

compartilham os mesmos princípios filosóficos e

fundamentação teórica.

QUESTÃO 30

Na década de 20 do século XX, o índice de analfabetismo no

Brasil chegava a 80% da população. Várias manifestações foram

feitas, à época, em favor da educação, provocando o surgimento

de um movimento que marcou a educação brasileira. Acerca

desse movimento, conhecido como escolanovismo, assinale a

opção correta.

A Por influência desse movimento, as idéias positivistas

ganharam a simpatia das gerações mais novas de oficiais

formados pelas escolas militares, cujo currículo valorizava as

ciências exatas em detrimento da tradição humanista.

B Com o movimento da escola-nova, foi aprovada a Reforma

Francisco Campos, que instituiu o novo estatuto das

universidades brasileiras e a divisão do ensino secundário em

dois ciclos, sendo que o último ciclo visava à preparação para

o ensino superior.

C Esse movimento, que defende a aplicação do modelo

empresarial na escola, baseia-se na racionalização e na

produção do sistema capitalista, sendo um dos objetivos dos

teóricos que a defendem adequar a escola às exigências da

sociedade industrial.

D Esse movimento introduziu a defesa da escola pública para

todos, a fim de que se pudesse alcançar uma sociedade

igualitária e sem privilégios.
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QUESTÃO 31

Em cada item a seguir é apresentada uma ação pedagógica.
Julgue se a ação pedagógica apresentada favorece as práticas de
escrita.

I Reconhecer a capacidade de escrita das crianças e dar
legitimidade às escritas iniciais.

II Desenvolver atividades que promovam escritas significativas
para as crianças.

III Promover atividades que permitam diversidade de estratégias
na resolução de problemas.

IV Desenvolver atividades que permitam à criança reler o texto
produzido para possível reestruturação e para ampliação da
compreensão acerca do processo de escrita.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 32

O nível de escrita em que a criança representa fielmente o som
oral, por meio de um grafema para cada um dos fonemas da
língua, é denominado

A alfabético.
B ortográfico.
C letramento.
D ortografização.

QUESTÃO 33

Acerca da segmentação em textos escritos, durante o processo de
aquisição da escrita, assinale a opção correta.

A O educando necessita apenas dominar a língua falada para
fazer a transposição de palavras e expressões para a escrita.

B Trata-se de problema conceitual complexo, que exige o
reconhecimento de diferentes unidades lingüísticas.

C Essa fase corresponde ao início do processo de aquisição da
escrita, que o educando domina com muita facilidade.

D A segmentação se refere ao processo de escrita formal que se
dá com a aquisição de apenas uma unidade lingüística.

QUESTÃO 34

No que se refere à função educativa da avaliação na prática
escolar, assinale a opção correta.

A A avaliação deve ser utilizada como recompensa aos bons
alunos e punição para os desinteressados ou indisciplinados.

B O bom professor é aquele que confia em seu olho clínico, por
isso não necessita de verificações parciais no decorrer das
aulas.

C No processo de avaliação, deve-se considerar a relação mútua
entre aspectos quantitativos e qualitativos, visando ao
desenvolvimento autônomo e independente do educando.

D As avaliações qualitativas devem ser valorizadas em
detrimento das quantitativas, que não medem o conhecimento
dos alunos.

QUESTÃO 35

É característica da avaliação

I controlar a disciplina dos alunos. 

II possibilitar a revisão do plano de ensino.

III  ajudar a desenvolver capacidades e habilidades nos alunos.

IV refletir os valores e expectativas do professor em relação aos

alunos.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C  II e IV.

D II, III e IV.

Texto para as questões 36 e 37

Em um mundo como o atual, de tão rápidas

transformações e de tão difíceis contradições, o ato de estar

formando para a vida significa mais do que reproduzir dados,

denominar classificações ou identificar símbolos. De fato, tal

ação significa: saber se informar, comunicar-se, argumentar,

compreender e agir; enfrentar problemas de diferentes naturezas;

participar socialmente de forma prática e solidária; ser capaz de

elaborar críticas e propostas.
PCN. Ensino Médio. Linguagem, códigos e

suas tecnologias, p. 9 (com adaptações).

QUESTÃO 36

Tendo o texto como referência inicial, assinale a opção correta.

A A tradição escolar que compartimenta as disciplinas em

atividades padronizadas sem relacioná-las com contextos reais

necessita ser repensada para atender às necessidades

educacionais atuais.

B A mudança de atitude diante da passividade depende

exclusivamente do educando e não, dos métodos de ensino e

de uma nova sintonia entre a escola e a realidade.

C As alterações na forma de ensino dependem exclusivamente

dos professores e das metodologias utilizadas em sala de aula,

e, a partir da mudança de postura desse profissional, a escola

estará comprometida com a contemporaneidade.

D Atitudes e compromissos sociais não devem ser ensinados na

escola, pois fazem parte da capacidade individual do

educando e dependem de seu livre arbítrio. A única

instituição capaz de transformar essas atitudes é a família.
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QUESTÃO 37

A partir das idéias do texto, assinale a opção incorreta. 

A Uma proposta pedagógica com abertura para as questões
sociopolíticas colabora na concepção de uma escola
comprometida com o aspecto social.

B Não trabalhar os temas transversais como proposta escolar
impossibilita a promoção do enfrentamento de problemas de
diferentes naturezas.

C Ações de solidariedade no espaço escolar proporcionam a
tomada de consciência e a abertura para o compromisso com
o próximo.

D Não é papel da escola formar cidadãos críticos e
comprometidos com a realidade social.

QUESTÃO 38

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei
n.º 9.394/1996, julgue os itens que se seguem, quanto às funções
dos sistemas de ensino.

I Assegurar gratuidade da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), viabilizando acesso e permanência do trabalhador na
escola mediante ações integradas e complementares.

II Criar curso de curta duração para certificar jovens e adultos
que não tiveram acesso à educação formal em idade escolar.

III Estabelecer parceria com instituições privadas a fim de
financiar os cursos de EJA aos mais necessitados.

IV Reconhecer e aferir conhecimentos e habilidades adquiridas
pelos educandos da EJA, por meios informais, mediante
exames de qualificação.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.

QUESTÃO 39

Assinale a opção correta, no que se refere a EJA.

A Pelo fato de o Brasil ser um país com um grande número de
analfabetos, a EJA, que já teve outros nomes anteriormente,
é uma etapa da educação básica que difere radicalmente do
ensino fundamental e médio.

B O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi o
primeiro movimento ocorrido no Brasil com o intuito de
reduzir as taxas de analfabetismo dos jovens e adultos.

C A EJA tem como um de seus maiores expoentes o professor
Paulo Freire, que idealizou uma metodologia de alfabetização
a partir de um tema gerador, levando em conta a realidade do
educando e a necessidade da tomada de consciência para a
transformação social. 

D Existem vários métodos de alfabetização de jovens e adultos,
mas, por imposição do MEC, o único que pode ser utilizado
nas escolas brasileiras é o método Paulo Freire, aplicado por
meio de uma cartilha única para todo o país.

QUESTÃO 40

Julgue os seguintes itens, acerca da educação infantil.

I O atendimento à criança de zero a seis anos aparece

regulamentado pela primeira vez na Constituição Brasileira de

1998.

II A educação infantil é considerada hoje a primeira etapa da

educação básica. 

III A primeira LDB a apresentar a educação infantil como uma

etapa da educação básica foi a de 1996.

IV A educação infantil é desenvolvida exclusivamente em

creches.

V O ECA destaca que o atendimento às crianças de zero a

seis anos é um direito da criança.

VI É função exclusiva dos municípios oferecer educação infantil.

Estão certos apenas os itens

A I, II e VI.

B I, II, III e V.

C II, III, IV e V.

D III, IV, V e VI.

QUESTÃO 41

A escola precisa ser repensada para atender aos desafios da

pós-modernidade. Nesse sentido, a educação infantil

A deve ser encarada como uma etapa importante na formação da

pessoa e não, apenas, como um período de socialização entre

crianças.

B é uma obrigação imposta pelas atuais condições econômicas

das famílias, que não tendo onde deixar seus filhos,

necessitam de um espaço seguro onde as crianças sejam

cuidadas.

C deve ser considerada um período preparatório para o ensino

fundamental, importante na formação de atitudes e no

desenvolvimento de habilidades a serem aperfeiçoadas na

próxima etapa.

D é totalmente desnecessária em face das facilidades de

comunicação e das oportunidades que o mundo

contemporâneo oferece às famílias.
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QUESTÃO 42

O fato de muitas instituições de educação infantil atenderem em

horário integral implica maior responsabilidade quanto ao

desenvolvimento e à aprendizagem infantis, assim como a oferta

de cuidados adequados em saúde e higiene. Esse atendimento

requer

A condições de instalações com espaços exclusivos para salas

de aula, sem a necessidade de espaços de recreação e de

atividades diversificadas. 

B organização de atividades educativas e instrucionais,

independentemente das condições socioeconômicas das

crianças, para se evitarem discriminações.

C elaboração de proposta pedagógica institucional que seja fruto

de trabalho coletivo e planejado e que leve em conta o

contexto social e as necessidades das crianças.

D dividir as crianças em classes distintas, de acordo com a

classe social das famílias e o potencial de aquisição de

conhecimento da criança.

QUESTÃO 43

As escolas de educação infantil devem servir de apoio às crianças

e a suas famílias. Nesse sentido, tais instituições  necessitam

I respeitar os vários tipos de estrutura familiar.

II possibilitar o convívio com as diferenças culturais, acolhendo

as diferentes manifestações e expressões de cultura.

III demonstrar a riqueza das diferenças culturais apenas por meio

de comemorações festivas em datas específicas.

IV compreender as tradições familiares, por meio do apoio às

demandas e necessidades das crianças.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B III e IV.

C I, II e IV.

D II, III e IV.

QUESTÃO 44

Cuidar das crianças na educação infantil implica 

A ter consciência de que as crianças recriam e estabilizam

aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do

conhecimento em uma atividade espontânea e imaginativa.

B tomar conta das crianças para que elas não corram perigo, não

se deparem com situações que lhes exijam tomada de atitude

ou que sejam desafiadoras.

C propor atividades sempre por meio de materiais didáticos e

brinquedos pedagógicos, visto que atividades não-

pedagógicas são consideradas antieducativas pelo fato de

independerem da ação do professor.

D compreendê-las e ajudá-las a se desenvolverem como seres

humanos, valorizar suas capacidades, promover a saúde física

e a mental, com base em conhecimentos sobre o

desenvolvimento biológico, emocional e intelectual infantil.

QUESTÃO 45

Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e

aprendizagens orientadas de forma integrada, que possam

contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de

relação interpessoal. Com relação a esse tema, assinale a opção

incorreta.

A A educação infantil deve ser embasada no cuidado com as

crianças dispensando ações pedagógicas planejadas. 

B As situações vivenciadas pelas crianças fora do ambiente

escolar, utilizadas como motivadoras para diversas atividades,

é um ato pedagógico que deve ser valorizado na educação

infantil.

C Jogos e brincadeiras são situações que proporcionam a

reestruturação do pensamento e favorecem a aquisição de

conhecimentos.

D Cuidar da criança implica interessar-se pelo que ela sente e

pensa sobre o mundo e sobre si mesma, o que contribui para

a ampliação de seus conhecimentos e de suas habilidades e

para a promoção de sua autonomia.
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QUESTÃO 46

Com relação à educação infantil destinada a crianças entre zero
e três anos, assinale a opção correta.

A Visto que as creches apresentam peculiaridades diferentes da
pré-escola, elas estão desobrigadas a manter fichas de
acompanhamento e avaliação que identifiquem o
desenvolvimento individual das crianças, pois, nessa faixa
etária, o foco está no cuidar.

B Pelo fato de não existirem parâmetros curriculares para a
educação infantil, tampouco avaliação de aprendizagem, as
instituições que oferecem esse tipo de atendimento têm plena
liberdade para propor as formas de atendimento infantil.

C É necessário que nas creches haja acompanhamento
individual das crianças e registros que auxiliem a avaliação de
seu desenvolvimento cognitivo e social; tais anotações
favorecem o planejamento de atividades e a ampliação de
possibilidades pedagógicas.

D As instituições que oferecem educação infantil a crianças de
zero a três anos devem se ater a um único objetivo: o de
proporcionar aos indivíduos dessa faixa etária atividades
lúdicas e oportunidade de socialização.

QUESTÃO 47

A rotina, na educação infantil, pode ser cerceadora ou facilitadora
dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. Acerca
desse tema, assinale a opção correta.

A As rotinas, nessa fase da educação formal, são dispensáveis,
visto que não contribuem para formação de hábitos saudáveis,
além de retirarem o elemento-surpresa no desenvolvimento
das atividades. 

B As atividades rotineiras são imprescindíveis na educação
infantil, por isso elas jamais podem ser suprimidas em função
da ocorrência de acontecimentos inesperados.

C Criar determinadas rotinas contribui para a organização do
tempo na vida criança e elementos-surpresa devem ser
evitados nas atividades pedagógicas.

D A rigidez nas rotinas, na educação infantil, desconsidera a
criança, que precisa adaptar-se a elas, e torna o trabalho do
educador monótono, repetitivo e pouco participativo.

QUESTÃO 48

A concepção de construção do conhecimento pelas crianças em
situações de interação social vem sendo pesquisada com
diferentes enfoques e abordagens nos últimos anos. Sob o nome
de construtivismo, reúnem-se as idéias que valorizam a ação do
sujeito no processo de aprendizagem e desenvolvimento da
criança. Representam essa perspectiva conceitual

A Wallon, Vygotsky e Piaget. 
B Skinner, Vygotsky e Freud.
C Freud, Wallon e Skinner.
D Vygotsky , Skinner e Piaget.

QUESTÃO 49

Com relação ao desenvolvimento da autonomia nas crianças,

assinale a opção correta, de acordo com o Referencial Curricular

Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). 

A À escola não compete o direito de desenvolver outros valores

além daqueles cultivados no ambiente familiar. Nesse sentido,

só alcançarão autonomia as crianças que forem educadas em

casa para adquirirem essa condição.

B A heteronomia, que diz respeito ao cumprimento de ordens

sem questionamento, constitui papel fundamental da escola ao

se trabalharem os valores individuais e sociais.

C A passagem da heteronomia para a autonomia pressupõe a

utilização de recursos afetivos, cognitivos, sociais e culturais,

o que pode ser exercitado no emprego de gradativa

independência para agir, na escolha e tomada de decisões e na

participação no estabelecimento de regras.

D A passagem da autonomia para a heteronomia, que  ocorre

por meio do treino da obediência a regras, deve ser

desenvolvida na escola para educar e promover a cidadania de

crianças provindas de famílias desestruturadas.

QUESTÃO 50

Com relação à escola como espaço de produção cultural infantil,

assinale a opção correta.

A Existe a necessidade de apresentar às crianças novas formas

culturais, por isso o ambiente educacional deve levar em

consideração a vida e a organização do adulto. Só assim, a

escola estará preparando a criança para enfrentar o futuro e

conviver bem nas relações com os adultos.

B A organização dos espaços e tempos deve proporcionar ações

adequadas a essa faixa etária, por isso jogos, brincadeiras,

ambientes, objetos e materiais de uso diário devem ser

permanentemente adaptados de forma a se tornarem

acessíveis às crianças. 

C A criança em idade de zero a três anos não tem condições de

compreender a realidade, por isso o educador deve ocupar-se

com os cuidados essenciais de saúde e higiene e não se

preocupar com questões que só se tornarão importantes em

outra fase da vida da criança.

D Proporcionar cultura é fazer com que a criança tome contato

com outras formas de manifestação humana, por isso a escola

deve promover passeios a museus e casas de cultura para que

a criança perceba, desde a tenra idade, a importância da arte

na vida do ser humano.
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PROVA DISCURSIVA)

• Nesta prova — que vale dez pontos, sendo um ponto para cada questão —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no

presente caderno para rascunho. Em seguida, transcreva os textos para o CADERNO DE RESPOSTAS, nos locais apropriados,

pois não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.

• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de cinco linhas será desconsiderado.

• No CADERNO DE RESPOSTAS, identifique-se apenas na primeira página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer

assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

• Nesta prova, as questões de 1 a 10 devem ser respondidas em língua portuguesa.

QUESTÃO 1

Considerando a pluralidade cultural como tema transversal, elabore uma proposta para trabalhar esse tema em sala de aula.

RASCUNHO – QUESTÃO 1

1

2

3

4

5

QUESTÃO 2

Acerca da inclusão de crianças com necessidades especiais nas salas de aula usuais, apresente um argumento a favor e um argumento

contra e discuta-os brevemente.

RASCUNHO – QUESTÃO 2

1

2

3

4

5
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QUESTÃO 3

De modo sucinto, descreva um modelo de escola de ensino fundamental (anos finais) organizada por ciclos de formação e explicite

como acontece a divisão do tempo escolar nessa escola. 

RASCUNHO – QUESTÃO 3

1

2

3

4

5

QUESTÃO 4

Enumere os itens obrigatórios de um plano de ensino.

RASCUNHO – QUESTÃO 4

1

2

3

4

5

QUESTÃO 5

Ao se entender a avaliação como um processo formativo, não se deve reduzi-la à cobrança de conteúdos, mas considerá-la um relato

que contenha indicativos da construção do conhecimento do aluno. Defina avaliação formativa e aponte um dos princípios norteadores

dos relatórios de avaliação.

RASCUNHO – QUESTÃO 5

1

2

3

4

5
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QUESTÃO 6

Diferencie os níveis de escrita alfabético e ortográfico.

RASCUNHO — QUESTÃO 6

1

2

3

4

5

QUESTÃO 7

Defina avaliação diagnóstica e apresente um exemplo que possa ser utilizado na educação de jovens e adultos.

RASCUNHO — QUESTÃO 7

1

2

3

4

5

QUESTÃO 8

Em muitos municípios, as creches pertenciam às secretarias de ação social, mas, com a promulgação da Lei n.º 9.394/1996 — Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) —, passaram, obrigatoriamente, a pertencer às secretarias de educação. Faça uma

análise dessa alteração, argumentando acerca da mudança de visão filosófica a respeito da educação infantil ocorrida na última década.

RASCUNHO — QUESTÃO 8

1

2

3

4

5
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QUESTÃO 9

De modo sucinto, descreva quatro diferenças básicas entre escola organizada por ciclos e escola seriada.

Rascunho — Questão 9

1

2

3

4

5

QUESTÃO 10

A idéia de cultura infantil apareceu na pós-modernidade como uma nova representação do universo da infância. Apresente duas das

principais manifestações culturais que compõem esse universo e justifique a importância da valorização delas na escola.

Rascunho — Questão 10

1

2

3

4

5




