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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

 

PEDAGOGO   

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 
para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 
(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 
derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 
(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 

espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 

preexistente. 
(D) A ausência de interação entre as personagens 

foi resultante do uso de níveis de linguagem 

diferentes. 
 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
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(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
 

 

 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 11 
  

CARGO: PEDAGOGO 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

 

 

 

 

 

 

21) Sobre Concepções de Educação analise os 

itens abaixo julgando-os  e colocando (V) para 

verdadeiro e (F) para falso na discussão de 

questões relacionadas ás competências. 

 

( ) A introdução do conceito de competências 

no ensino obrigatório pode ser uma 

oportunidade para aprofundar um processo de 

mudança que se forjou no final do Século XIX, 

tendo  sua efervescência nos primeiros 30 

anos do Século XX, para enfim, se 

desenvolver com dificuldades nos 60 anos 

seguintes. 

( ) A introdução das competências na escola 

pode representar uma contribuição substancial 

para a melhoria geral do ensino. 

( ) Diferentes são as definições de competência 

que ao longo das últimas décadas foram 

elaboradas a partir de diferentes instâncias. 

( ) Competências e conhecimentos são 

antagônicos, pois qualquer atuação 

competente nem sempre representa a 

utilização de conhecimentos inter-relacionados 

às habilidades e às atitudes. 

 

(A) V-V-V-F 

(B) V-V-F-F 

(C) F-V-F-V 

(D) F-F-V-V 

 

22) Considerando os conteúdos de ensino marque 

a alternativa ERRADA: 

 

(A)  Os conteúdos factuais ou fatos são definidos 

como conteúdos de aprendizagens singulares, 

de caráter descritivo e concreto. 

(B) Os conceitos e os princípios são conteúdos de 

aprendizagem e caráter abstrato, os quais 

exigem compreensão. 

(C) Na categoria dos conteúdos factuais 

encontramos: ler, desenhar, calcular, 

classificar, traduzir, recortar, pular, inferir, 

injetar, etc. 

(D) Os processos de aprendizagem dos conteúdos 

atitudinais significa elaborações complexas de 

caráter pessoal com uma grande vinculação 

afetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Analise os itens a seguir. 

 

I. São maneiras de encadear e articular as 

diferentes atividades ao longo de uma unidade 

didática. 

II. Através dessa metodologia pode-se analisar 

diferentes formas de intervenção segundo as 

atividade que se realizam. 

III. Essa metodologia pode fornecer pistas acerca 

da função que cada uma das atividades tem 

na construção do conhecimento da 

aprendizagem de diferentes conteúdos. 

 

Os itens I, II, III se referem a: 

 

(A) Projetos Pedagógicos 

(B) Sequência Didáticas 

(C) Estudo de Caso 

(D) Projetos de Intervenção 

 

24) Quem ensina, ensina algo a alguém. O ensino 

se caracteriza, portanto, como uma ação que 

se articula à aprendizagem. Na verdade é 

impossível falar de ensino desvinculando de 

aprendizagem ( TEREZINHA RIOS, 2010,P 

53). Nesta concepção sobre ensinar e 

aprender é INCORRETO : 

 

(A) Ensinar é interceder em favor de um ser. 

(B) Para ensinar, é preciso, também,  que esse 

alguém esteja pronto para a aprendizagem. 

(C) Para dizer que houve ensino, é preciso que o 

aprendiz demonstre  que adquiriu novo 

conhecimento, nova maneira de pensar ou de 

agir. 

(D) O aprender, mesmo de início, jamais pode se 

embasar em memorizações ou fixações de 

conteúdo. 

 

25) Paulo Freire (2009, p.24) referenda seu 

pensar sobre ensinar e aprender nesta 

afirmação: 

 

“Não temo dizer que inexiste validade no ensino de 

que não resulta um aprendizado em que o 

aprendiz não se tornou capaz de recriar ou refazer 

o ensinado, em que o ensinado que não foi 

aprendido não pode ser realmente aprendido pelo 

aprendiz.’’ 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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Neste sentido é INCORRETO conforme a concepção 

acima: 

 

(A) Aprender não significa apenas recitação do 

aprendido. 

(B) Aprender implica introjetar o novo conteúdo 

junto aos demais já conhecidos, para 

reorganizá-los ou reconstruí-los. 

(C) Freire faz crítica ao ensino, ao qual denomina 

de bancário, como sendo um falso ensinar, 

por que pode deformar a criatividade do 

educando e educador. 

(D) Para aprender, o aluno, precisa de prontidão 

para as aprendizagens, não sendo necessário 

estar motivado para adquirir os novos 

saberes. 

 

26) A exposição oral requer do professor um 

planejamento adequado à situação, bastante 

preparo do assunto e muita capacidade de 

comunicação, a fim de obter dos alunos 

atenção e participação produtiva. 

 

Na exposição oral deve-se considerar que, 

EXCETO: 

 

(A) A excessiva duração de uma aula expositiva 

pode causar a perda das ideias essenciais e o 

consequente desinteresse dos ouvintes. 

(B) Numa aula expositiva, o principal sentido a ser 

utilizado pelo aluno é a visão; portanto, ocorre 

pequeno índice de aprendizagem. 

(C) O linguajar muito rebuscado do expositor e o 

vocabulário acima dos níveis dos alunos mais 

confundem do que esclarecem. 

(D) O ritmo da exposição, muito rápido ou muito 

lento, pode causar, respectiva irritação ou 

sonolência. 

 

27) É uma atividade de ensino de autoinstrução 

que se dirige a uma clientela adulta, a qual se 

propõe ao estudo, das unidades de um 

conteúdo, por meio  de tarefas pedagógicas 

programadas. 

 

(A) Estudo com Fichas 

(B) Estudo Dirigido 

(C) Módulo Instrucional 

(D) Sistema Explorar 

 

28) São procedimentos de ensino individualizado, 

EXCETO: 

 

(A) Entrevista 

(B) Instrução programada 

(C) Estudo com fichas 

(D) Diálogos sucessivos 

 

 

 

 

29) Observe o quadro a seguir. 

 

Caracterização da Técnica 
Objetivos da 

Técnica 

Esta técnica permite 
trabalhar um assunto, 
rapidamente, com um 
grande número de pessoas, 
reunindo-as em pequenos 

grupos. É útil para obter 
informações rápidas a 

respeito de um assunto. 
Presta-se, também, para 
que um grande grupo de 
pessoas possa dirigir 
perguntas a especialistas de 

um painel, embora, essa 
modalidade, seja 
considerável a redução do 
número de perguntas. 
 

 Abordar uma 

questão 

formulada, 

dentro de curto 

espaço de 

tempo. 

 

 Facilitar a 

comunicação de 

muitas pessoas 

de um grupo. 

 

 Incentivar a 

reflexão sobre 

um problema. 

 

A caracterização e objetivos acima refere-se a 

técnica: 

 

(A) SEMINÁRIO 

(B) PHILIPS 66 

(C) PAINEL INTEGRADO 

(D) TEMPESTADE CEREBRAL 

 

30) A concepção construtiva ( Coll, 1986; Coll, 
Martín, Mauri, Miras, Onrubia, Solé e Zabala, 

1993; Mauri, Solé, Del Carmen e Zabala, 
1990), partindo da natureza social e 
socializadora da educação escolar e do acordo 
construtivista que desde algumas décadas se 
observa nos âmbitos da psicologia do 
desenvolvimento e da aprendizagem, reúne 
uma série de princípios que permitem 

compreender a complexidade dos processos 
de ensino/aprendizagem e que se articulam 
em torno da atividade intelectual aplicada na 
construção de conhecimentos. 

 

São elementos da concepção construtiva, EXCETO: 

 
(A) Nossa estrutura cognitiva está configurada por 

uma rede de esquemas de conhecimentos. 
(B) A natureza dos esquemas de conhecimento se 

definem, como as representações que uma 
pessoa possui, um momento dado de sua 
existência, sobre algum objeto de 

conhecimento. 
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(C) A natureza dos esquemas de conhecimento de 

um aluno depende exclusivamente de seu 

nível de desenvolvimento. 
(D) Ao longo da vida, os esquemas são revisados, 

modificados, tornam-se mais complexos e 
adaptados à realidade, mais ricos em 
relações. 

 

 

31) Diversos educadores propuseram métodos 

que partem de uma situação ou tema que 

podem ser motivadores, mas Ovide Decroly 

(1871-1932) em sua escola L’Ermitage e com 

o tema ‘’para a vida mediante a vida’’ aplica 

um método baseado na comprovação de fato 

de que às pessoas interessa sobretudo 

satisfazer as próprias necessidades naturais. A 

teoria dos Centros de Interesses de Decroly 

estabelece que para cada centro de interesse 

se seguirão três etapas. Que são: 

 

(A) Intenção; preparação; execução; 

(B) Preparação; execução; avaliação; 

(C) Intenção; execução; avaliação; 

(D) Observação; associação; expressão; 

 

 

32) Analise o quadro sobre as tendências 

pedagógicas. 

 

Papel da 
escola 

Método de 
ensino 

Conteúdos de 
ensino 

A finalidade 

da escola é 
adequar as 

necessidades 
individuais ao 
meio social e, 
para isso, ela 

deve se 

organizar de 
forma a 

retratar, o 
quanto 

possível, a 
vida. 

A ideia de 

"aprender 
fazendo" está 

sempre 
presente. 

Valorizam-se as 
tentativas 

experimentais, 

a pesquisa, a 
descoberta, o 

estudo do meio 
natural e social, 

o método de 
solução de 

problemas. 

Como o 

conhecimento 
resulta da ação 

a partir dos 
interesses e 

necessidades, 
os conteúdos de 

ensino são 

estabelecidos 
em função de 
experiências 
que o sujeito 

vivência frente 
a desafios 

cognitivos e 
situações 

problemáticas. 

 

O papel da escola, método de ensino e conteúdos 

de ensino descritos no quadro acima se referem a 

tendência: 

 

(A) Liberal Tecnicista 

(B) Liberal Renovada Não-diretiva 

(C) Liberal Renovada Progressivista 

(D) Libertadora 

 

 

33) NÃO é correto sobre a Orientação Educacional. 

 

(A) A orientação educacional teve origem, 

aproximadamente, em 1970, a partir da 

orientação profissional que se fazia nos EUA, 

consolidando com a LDB Nº 5.692. 

(B) No Brasil, a orientação educacional mostrou-

se válida na ordenação da sociedade brasileira 

em mudança na década de 1940 e incluía a 

ajuda ao adolescente em suas escolhas 

profissionais. 

(C) A LDB 5.692 dá um sentido novo ao ensino de 

1º e 2º graus: sondagem de aptidão e 

profissionalizante, por isso, a Orientação 

Educacional deveria se ocupar de 

aconselhamento vocacional. 

(D) A FENOE – Federação Nacional dos 

Orientadores Educacionais – teve importante 

papel em defesa dos orientadores 

educacionais, sendo extinta na década de 90, 

o que levou ao enfraquecimento da categoria 

profissional que representava. 

 

34) Julgue os itens abaixo colocando (V) para 

verdadeiro e (F) para falso. 

 

( ) Como partícipe da equipe de gestão, a 

orientação educacional pode se desenvolver 

em cinco áreas: o aluno, a escola, a família, a 

comunidade e a sociedade. 

( ) A visão contemporânea de orientação 

educacional aponta para o aluno como centro 

da ação pedagógica, cabendo ao orientador 

atender a todos os alunos em suas 

solicitações e expectativas, não restringindo a 

sua atenção apenas aos alunos que 

apresentam problemas disciplinares ou 

dificuldades de aprendizagem. 

( ) Para poder exercer a contento a sua função, 

o orientador precisa compreender o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, sua 

afetividade, emoções, sentimentos, valores, 

atitudes. 

( ) Cabe ao Orientador Educacional promover, 

entre os alunos, atividades de discussão e 

informação sobre o mundo do trabalho, 
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assessorando-os no que se refere a assuntos 

que dizem respeito a escolhas. 

 

A sequência correta de cima para baixo é; 

 

(A) F – V – V – F 

(B) V – V – F – F 

(C) V – V – V – V 

(D) F – V – V – V 

 

 

 

35) Analise os itens abaixo: 

 

I. Estudou o desenvolvimento humano e 

relacionou-o à aprendizagem, utilizando-se 

das Estruturas Cognitivas (regulam a 

influência do meio, que são resultados de 

processos genéticos). 

II. Segundo este teórico sujeito e objeto 

interagem em um processo que resulta na 

construção e reconstrução de estruturas 

cognitivas. 

 

Os itens I e II caracterizam e identificam a teoria 

de: 

 

(A) L.S. Vigotski 

(B) Piaget 

(C) David Ausubel 

(D) Leontiev 

 

36) Observe  o conceito do quadro. 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

É uma aprendizagem compreensiva: conhecemos o 
porquê do que aprendemos e sabemos utilizar esse 
conhecimento. Atribuímos significado ao conteúdo 
aprendido, possibilitando estabelecer vínculos 
substanciais entre as novas aprendizagens e as 

que já possuímos. 

 

São teóricos que estruturam a Teoria da 

Aprendizagem Significativa: 

 

(A) Piaget e Ausubel 

(B) Vigotski e Lúria 

(C) Ausubel e Coll 

(D) Vigotski e Wallon 

 

37) Segundo Vigotski  a interação social e o 

instrumento linguístico são decisivos para o 

desenvolvimento. O referido teórico 

estabelece  dois níveis de desenvolvimento 

que são: 

 

(A) Um real; Um potencial 

(B) Um ideal; Um real 

(C) Um real; Um proximal 

(D) Um ideal; Um proximal 

 

38) Analise a caracterização do estágio de 

desenvolvimento genético cognitivo a seguir. 

 

 Etapa intuitiva e de aprendizagem 

instrumental básica.  

 Neste período surge a função semiótica. 

 Indivíduo “dá a alma” (animismo) aos objetos. 

  A linguagem está em nível de monólogo 

coletivo, todos falam ao mesmo tempo. 

As características acima retratam o estágio: 

 

(A) Sensório Motor 

(B) Pré-operatório 

(C) Operatório Concreto 

(D) Operatório Lógico Formal 

 

39) Sobre Piaget e suas contribuições é 

INCORRETO 

 

(A) Estudou os mecanismos de formação do 

conhecimento lógico, tais como as noções de 

tempo, espaço, objeto, causalidade, etc; da 

gênese e evolução do conhecimento.  

(B) Para Piaget o desenvolvimento da inteligência 

faz-se pela complexidade crescente, onde um 

estágio é resultante de outro anterior. 

(C) De acordo com Piaget o pensamento se 

organiza mediante a constituição de esquemas 

que se formam através do processo de 

adaptação. 

(D) Para Piaget a formação das estruturas formais 

da mente é realizada pela atividade e pela 

coordenação das ações que o indivíduo realiza 

e pela apropriação da bagagem cultural. 

 

40) Para John Dewey a aprendizagem deve estar 

vinculada aos problemas práticos 

aproximando-se o mais possível da vida 

cotidiana dos alunos. À escola cabe preparar 

seus alunos para a vida democrática, para a 

participação social, deve praticar a democracia 

dentro dela, dando preferência à 
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aprendizagem por descoberta. Dewey é 

representante da: 

 

(A) Teoria da aprendizagem por ensaio e erro 

(B) Teoria da aprendizagem cognitiva 

(C) Teoria do condicionamento operante 

(D) Teoria do condicionamento clássico 

 


