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D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.seletivopaulistana@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI 

A 

 

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.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, réguas, esquadros, transferidores, 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

D

C 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS  

(1º AO 5º ANO) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

A

 

B 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

A 

Exemplo: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 09. 

Leia o texto para resolver as cinco primeiras questões. 

 

Vaga-lumes literários 

 

Expedição Vaga-Lume é o simpático nome do projeto de três jovens que deverá levar, nos 

próximos meses, cerca de 7.000 livros a 22 comunidades carentes na região amazônica. A idéia, já 

contida no próprio nome da iniciativa, é levar partículas de luz à floresta. 

 Os 7.000 volumes distribuídos em 22 bibliotecas podem parecer pouco, mas, quando se 

considera o deserto de livros que é o Brasil e, em especial, a região amazônica, esses micropontos de 

luz ganham as proporções que tem um farol para o náufrago. 

 A Amazônia Legal, que corresponde a 61% do território brasileiro, não tem mais do que 400 

bibliotecas públicas. Um Estado do porte do Amazonas conta com apenas oito. Roraima, ainda 

menos: quatro. 

 É verdade que a situação global brasileira não é muito mais confortável.  O país possui pouco 

mais de 4.000 bibliotecas. É difícil determinar o que é causa e o que é efeito, mas o brasileiro quase 

não lê. Existe aqui uma livraria para cada 84,4 mil habitantes. A vizinha Argentina tem (ou tinha, 

antes da crise) uma para cada 6.200. O brasileiro adquire em média 2,5 livros por ano, aí incluídos os 

didáticos, que são distribuídos a alunos da rede pública. O francês compra mais de sete livros por 

ano.E a Expedição Vaga-Lume, ao assumir que faz um trabalho pequeno, como que de inseto, ganha 

relevância porque não se limita a despejar os livros nas comunidades. Procura também trabalhar 

com alunos e professores, para que o livro lhes pareça um objeto menos exótico. 

Um dos aspectos pouco mencionados do ciclo de perpetuação da miséria é o fato de que o 

filho de pais analfabetos, mesmo quando chega à escola, já entra em desvantagem. Alguns 

educadores acreditam que apenas ver os pais lendo desde a primeira infância já constitui elemento 

do processo de aprendizagem. 

 O Brasil não se tornará uma França da noite para o dia. Mas, para que a população venha a ter 

hábitos de leitura, é preciso começar a criar familiaridade com a escrita e os livros, ainda que a ritmo 

de vaga-lume. 

           Folha de S. Paulo 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) O objetivo da Expedição Vaga-Lume é: 

 

A) alfabetizar boa parte da população ribeirinha. 

B) levar a leitura a todas as comunidades amazônicas. 

C) divulgar conhecida coleção de livros. 

D) levar a leitura a comunidades carentes amazônicas. 

 

02)  “É difícil determinar o que é causa e o que é efeito, 

mas o brasileiro quase não lê.” Isto é:  

 

A) A causa de pouca leitura do brasileiro está nos 

problemas sociais. 

B) A conseqüência da miséria é o pouco interesse pela 

cultura. 

C) Lemos pouco por termos poucas bibliotecas ou 

temos poucas bibliotecas por lermos pouco. 

D) Lemos pouco por causa de nossa colonização, ou 

fomos mal colonizados por lermos pouco. 

 

03)  A introdução ao assunto do texto é formada pelo(s): 

  

A) primeiro parágrafo. 

B) quatro parágrafos iniciais. 

C) três primeiros parágrafos. 

D) dois parágrafos iniciais. 

 

04)  O desenvolvimento do texto é formado pelo(s): 

  

A) parágrafos três e quatro. 

B) parágrafos três, quatro, cinco e seis. 

C) parágrafos dois, três e quatro. 

D) parágrafos um, dois e três. 

 

05)  O processo de aprendizagem da leitura, segundo 

alguns estudiosos, começa quando: 

  

A) a criança vê os pais lendo. 

B) livros são distribuídos às crianças. 

C) começa a vida escolar das crianças. 

D) a criança escuta as pessoas cultas. 

06)  Em cada uma das alternativas há, respectivamente, 

uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma 

proparoxítona, EXCETO: 

  

A) Nobel, avaro, pudico. 

B) Gibraltar, decano, âmago. 

C) sutil, ibero, êxodo. 

D) ureter, misantropo, ímprobo. 

 

07)  O verbo haver foi empregado INCORRETAMENTE 

em: 

 

A) O que haveremos de encontrar ali? 

B) Nós nos haveremos com eles depois. 

C) Ele houve por bem sair logo. 

D) Devem haver muitas reclamações pertinentes. 

 

08)  O presente do indicativo foi utilizado como presente 

habitual ou freqüentativo em: 

 

A) Escuto tua voz através da fina parede. 

B) O jornaleiro entrega o “Diário” pela manhã. 

C) A criança chora por causa das balas. 

D) Marco Pólo vive na China alguns anos. 

 

09)  O imperativo está INCORRETO em: 

 

A) Dai uma esperança ao povo. 

B) Crê nas palavras de teu pastor. 

C) Lede sempre vosso livro de cabeceira. 

D) Põe vosso amor na vida dela. 

 

10)  O pronome relativo está INCORRETO em: 

  

A) Diz pouco que seja proveitoso. 

B) Era eu quem falava ontem. 

C) É um jovem aos cujos pais me referia. 

D) Era a que sempre encontrávamos. 
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11)  Assinale a alternativa CORRETA com relação à 

concordância: 

 

A) O receio é de que possa ocorrer fraudes. 

B) Embora ainda falte duas semanas para a final da 

Copa, a expectativa é grande. 

C) No começo do ano deverá ter início as eliminatórias. 

D) Discordou-se dos argumentos apresentados. 

 

12)  Assinale a alternativa CORRETA em relação aos 

termos em destaque: 

 

A) Tudo acabou entre MIM e ELA. 

B) Ele esqueceu O ÓCULOS em casa. 

C) Ficou SOBRE a mira dos holofotes. 

D) Ela vai partir daqui HÁ quinze minutos. 

 

13)  Assinale a alternativa INCORRETA quanto à flexão 

verbal: 

 

A) O mediador INTERVEIO na discussão. 

B) O governo REAVEU os dados perdidos.  

C) O time da casa INFLIGIU uma vergonhosa derrota ao 

adversário. 

D) Eu REQUEIRO férias antecipadas. 

 

14)  Assinale a alternativa CORRETA quanto à regência 

verbal: 

 

A) Ela disse que não quer namorar comigo. 

B) Esta é a marca que eu confio. 

C) A análise dos peritos implicou em alterações no 

sistema. 

D) Fiz uma lista dos países em que estive. 

 

15)  Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao 

emprego do acento de crase: 

 

A) Fui à casa de Mariana ontem à tarde. 

B) Não gostavam de assistir às novelas mexicanas.  

C) As inscrições vão de segunda à sexta.  

D) As pacientes às quais eu entreguei o medicamento 

estavam cadastradas. 
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16) São objetivos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Assinale a 
alternativa INCORRETA:  

 

A) É uma autarquia do Ministério da Educação que tem 
como missão prover recursos e executar ações para 
o desenvolvimento da Educação visando garantir 
educação de qualidade a todos os brasileiros. 

B) Liberar recursos para diversos projetos e ações 
educacionais, como: o Brasil Alfabetizado, a 
educação de jovens e adultos, a educação especial, o 
ensino em áreas remanescentes de quilombos e a 
educação indígena. 

C) Os recursos são direcionados aos estados, ao Distrito 
Federal, aos municípios e organizações não 
governamentais para atendimento às escolas 
públicas de educação básica. 

D) Elaborar uma série de documentos orientativos 
sobre a prática pedagógica, tendo em vista a 
amplitude do território nacional, as diferenças de 
formação de professorado e suas dificuldades de 
acesso a conteúdos pedagógicos atualizados. 

 

17)  “A Educação básica, nos níveis fundamental e médio, 
será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns” Escreva V nas alternativas verdadeiras e F 
nas falsas: 

 
[    ] O controle de frequência fica a cargo da escola, 

conforme disposto no seu regimento, exigida a 
frequência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação. 

[  ] A verificação do rendimento escolar observará a 
possibilidade de aceleração de estudos para alunos 
com atraso escolar e avanço nos cursos e séries 
mediante verificação do aprendizado. 

[  ] Os estabelecimentos que adotam a progressão regular 
por série, o regimento escolar pode admitir formas 
de progressão parcial, desde que preservada a 
sequência do currículo, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino. 

[  ] Obrigatoriedade do estudo de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os casos 
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 
pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

[   ] A Educação básica é formada pelo ensino fundamental 
e médio; deverá organizar-se em séries ou ciclos 
anuais de ensino de duração mínima de oito anos 
para a formação básica do cidadão. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

A) F –V – F – V – V. 

B) V – V – V – V – F. 

C) V – F – V – V – F.  

D) F – F – V – F – V. 

 
 
 
 

18)  “O dever do estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de:  

 
I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que tiverem a idade própria. 
II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio. 
III. Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

IV. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos de idade. 

V. Oferta de ensino noturno regular, adequando às 
condições do educando. 

 
São corretas as proposições: 
 

A) Apenas as proposições I, II, III e V. 

B) Apenas as proposições I, III, IV e V. 

C) Apenas as proposições II, III, IV e V. 

D) Todas as proposições estão corretas. 
 

19) O art. 3º da LDB estabelece que o ensino será 
ministrado com bases nos seguintes princípios: 

 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 
II - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais. 
III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

aula estabelecidas. 
IV - Valorização da experiência extraescolar. 

 
Marque a alternativa CORRETA: 
 

A) Todas as afirmativas estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas a afirmativa IV está incorreta. 
 

20)  Em relação ao acompanhamento da frequência dos 

alunos à escola, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96) estabelece que: 

 

A) O aluno com ótimo desempenho escolar pode deixar 

de atingir a frequência mínima exigida. 

B) O Conselho Tutelar deverá ser comunicado, 

mensalmente, das ausências frequentes de alunos. 

C) Esta é uma obrigação exclusiva dos pais ou dos 

responsáveis. 

D) Ela deve atingir, no mínimo, 60% das aulas 

efetivamente ministradas. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) “O Projeto Político Pedagógico é um plano global da 

instituição. Pode ser entendido como a 

sistematização, nunca definitiva, de um processo de 

planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se 

objetiva na caminhada, que define claramente o tipo 

de ação educativa que se quer realizar, a partir de 

um posicionamento quanto à sua intecionalidade e 

de uma leitura da realidade”(VASCONCELLOS, 2002). 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Deve ser elaborado a partir das informações obtidas 

junto à comunidade (variáveis exógenas, ou seja, 

exteriores à escola) e junto à própria escola 

(variáveis endógenas, ou seja, informações internas) 

a serem fornecidas por todos os que trabalham e 

convivem no ambiente escolar (alunos, professores, 

direção, pais e todos os funcionários). 

B) É a síntese dos princípios, diretrizes e prioridades 

estabelecidas pela equipe escolar a partir dos 

objetivos educacionais e da definição dos resultados 

a serem atingidos, sempre voltados para a melhoria 

da aprendizagem dos alunos e do desempenho da 

escola. 

C) É o processo de decisão sobre atuação concreta dos 

professores, no cotidiano de seu trabalho 

pedagógico, envolvendo as ações e situações, em 

constante interação entre professor e aluno e entre 

os próprios alunos abordando a tradição pedagógica 

brasileira, dados estatísticos sobre população, alunos 

e professores, orientações doutrinárias e 

metodológicas (o sócio construtivismo, a postura 

crítico-social de conteúdos, as teorias 

psicogenéticas) e conteúdos técnicos sobre 

planejamento e avaliação. 

D) Os objetivos e as metas devem ser elaborados a 

partir das necessidades, limitações, expectativas e 

potencialidades da comunidade, dos alunos, da 

equipe escolar, levando em conta os recursos 

pedagógicos e materiais existentes na escola. 

 

 

 

 

22)  “São características do planejamento enquanto 

instrumento para a Práxis Pedagógica. 

(VASCONCELLOS, 1995)”. Assinale a alternativa 

INCORRETA:  

 

A) O planejamento é o processo de reflexão, de tomada 

de decisão sobre a ação, processo de previsão de 

necessidades e racionalização dos meios materiais e 

recursos humanos, visando a concretização dos 

objetivos nos prazos determinados. 

B) O planejamento é o resultado das ações e interações 

do sujeito com o ambiente onde vive. É um conjunto 

de ações para intervenção pedagógica. 

C) O planejamento é uma mediação teórico 

metodológica para a ação consciente e intencional. 

D) O planejamento é uma oportunidade de repensar 

todo o fazer da escola, como um instrumento da 

formação dos educadores e educandos bem como de 

humanização, desalienação e de libertação. 

 

23)  A inclusão na escola é fato possível, porém requer 

mudanças na prática educacional. Supõe por esta 

mudança, EXCETO: 

 

A) Compreensão de que tudo que o aprendiz (aluno e 

professor) aprendem e vivenciam é importante e não 

apenas o que o que está no programa, linearmente 

avaliado. 

B) O entendimento de que a aprendizagem e a avaliação 

são processos ativos e coletivos, que trazem no seu 

bojo um processo social gerador de mudanças 

efetivas, ao mesmo tempo criando a sensação de 

incompletude para os aprendentes, obrigando-os a 

buscarem mais. 

C) O professor não é mais um transmissor convencional 

de conteúdos e controlador de disciplina e sim um 

gestor da sala de aula, onde os papéis principais são 

o reconhecimento das pessoas e a estimulação dos 

talentos, motivando o pensar e a busca do saber 

dentro de um contexto maior: a escola e a sociedade 

como espaços de mudança. 

D) Um novo olhar sobre o foco da aprendizagem, 

tirando os olhos dos conteúdos e colocando-os no 

aprendiz. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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24)  Qual eixo abaixo não é o mais relevante para a 

apropriação da língua escrita? 

 

A) Apropriação do sistema de escrita. 

B) Compreensão e valorização da cultura escrita. 

C) Desenvolvimento da oralidade. 

D) Dominar regularidades ortográficas. 

 

25)  Acerca do tratamento de temas históricos no 

planejamento didático de história na educação 

básica, podemos afirmar, EXCETO que: 

 

A) A abordagem da história integrada implica a 

diminuição dos conteúdos da história do Brasil nas 

propostas curriculares, bem como a construção de 

explicações históricas desarticuladas das 

problemáticas nacionais. 

B) A abordagem problematizadora dos conteúdos pode 

organizá-los a partir da realidade presente e 

desdobrar-se em questionamentos que envolvem 

interpretações das ações de sujeitos de outros 

tempos históricos. 

C) A história do tempo presente, embora seja uma 

abordagem interessante no ensino, tem exigências 

metodológicas e conceituais para que não se 

transforme em reprodução de ensaios jornalísticos 

sem perspectiva histórica. 

D) A história mundial precisa ser tratada sob uma 

perspectiva não eurocêntrica, abordando sujeitos e 

espaços históricos por vezes negligenciados no saber 

escolar, como os povos da África e do Oriente Médio. 

 

26)  Um conhecimento importante a ser ensinado na fase 

inicial do processo de alfabetização se refere à 

compreensão pelo aluno de que os símbolos da 

escrita são sempre: 

 

A) Unidades estáveis e que não obedecem a certos 
princípios de organização, tais como a direção da 
leitura da esquerda para a direita, de baixo para 
cima. 

B) Unidades estáveis e que obedecem a certos 
princípios de organização, tais como a direção da 
leitura da esquerda para a direita, de cima para 
baixo. 

C) Unidades instáveis e que não obedecem a certos 
princípios de organização, tais como a direção da 
leitura da esquerda para a direita, de cima para 
baixo. 

D) Unidades instáveis e que obedecem a certos 
princípios de organização, tais como a direção da 
leitura da direita para a esquerda, de cima para 
baixo. 

27)  A aprendizagem da linguagem escrita é concebida 

como, EXCETO: 

 

A) A compreensão de um sistema de representação e 

não somente como a aquisição de um código de 

transcrição da fala. 

B) Um aprendizado que coloca como prioridade uma 

única questão de ordem conceitual, todas 

exclusivamente perceptivo motoras para a criança. 

C) Um processo de construção de conhecimento pelas 

crianças por meio de práticas que têm como ponto 

de partida e de chegada o uso da linguagem e a 

participação nas diversas práticas sociais de escrita. 

D) Todas as alternativas anteriores estão incorretas. 

 

28)  De acordo com o artigo 56 da lei 8.069/90 (ECA), os 

dirigentes de estabelecimentos de ensino 

fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 

casos de, EXCETO: 

 

A) Elevados níveis de repetência. 

B) Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

C) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotado os recursos escolares. 

D) Uso de drogas e roubos cometidos pelos alunos. 

 

29)  De acordo com o disposto no artigo 211 da 

Constituição da República Federativa do Brasil, 

marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) A União organizará e financiará o sistema federal de 

ensino e dos territórios, e prestará assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios para o desenvolvimento de seus 

sistemas de ensino e o atendimento prioritário à 

escolaridade obrigatória. 

B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração 

seus sistemas de ensino. 

C) Aos Estados cabe se preocupar com o ensino básico e 

médio. 

D) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e pré-escolar. 

 

30)  Brincar é uma das atividades fundamentais para o 

desenvolvimento da: 
 

A) Alienação e do Alheamento 

B) Identidade e Autonomia 

C) Imparcialidade e Estranhamento 

D) Parcialidade e Resignação 
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31)  A avaliação assume um novo lugar com novas 

características diante do processo ensino 

aprendizagem tais como, EXCETO: 

  

A) Analisar o produto final restringindo as verificações 

do rendimento escolar dos alunos através de 

exercícios repetitivos para melhoria da 

memorização. 

B) Promover a aprendizagem significativa, capaz de 

levar o aluno a tomar consciência da evolução de sua 

aprendizagem. 

C) Ser elaborada segundo critérios claros, visando 

orientar e melhorar o processo de aprendizagem e 

também de ensino, conforme a intencionalidade do 

projeto educativo. 

D) Ser um instrumento de reflexão sobre o processo 

ensino-aprendizagem e não somente uma 

constatação do mesmo. 

 

32)  No Referencial Curricular Nacional, a linguagem não 

é apenas vocabulário, lista de palavras ou sentenças, 

mas sim um meio eficaz de comunicação. Em relação 

à linguagem oral e escrita. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Com base na aquisição do conhecimento pela 

criança de forma ativa e não receptiva, há uma 

transformação substancial na forma de compreender 

como uma criança aprende a falar, a ler e a escrever. 

B) Por meio da linguagem oral, a criança se comunica e 

expressa os seus pensamentos, influenciando outras 

crianças e estabelecendo relações umas com as 

outras. Tudo é contextualizado, ou seja, as palavras 

só têm sentido em enunciados e textos que 

significam e são significados por situações.  

C) A alfabetização é um processo no qual as crianças 

precisam resolver problemas de natureza lógica até 

chegarem a compreender de que forma a escrita 

alfabética em português representa a linguagem. 

D)  Quando estão começando a aprender a escrever as 

crianças não cometem alguns erros. No entanto, 

estes erros não têm um importante papel no processo 

de ensino, já que não informam o adulto sobre modo 

próprio de as crianças pensarem naquele momento. 

 

33)  O desenvolvimento da competência leitora e 

escritora é responsabilidade de toda escola – ensina-

se a ler contos, poemas, propagandas, informes 

científicos, pesquisas e relatos históricos, biografias, 

enunciados de problemas matemáticos, fórmulas, 

tabelas, imagens etc.  

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A)  O que delimita o trânsito dos gêneros de texto entre 

as diferentes áreas de conhecimento são os 

conteúdos e objetivos específicos de cada uma delas, 

e isso implica procedimentos didáticos distintos, de 

acordo com o que se vai ler. 

B) Trabalhar com a diversidade de textos em todas as 

áreas significa deixar de definir os objetivos e 

conteúdos específicos do ensino de cada área no ano. 

C) Os gêneros, por si mesmos, não são conteúdos, e sim 

ferramentas que possibilitam o acesso ao 

conhecimento da área a ser estudada. 

D) Cabe a cada área definir no planejamento os textos e 

os suportes que serão trabalhados, bem como os 

objetivos a serem atingidos em cada momento de 

leitura.  

 

34)  Produzir textos é um processo que envolve 

diferentes etapas: planejar, escrever, revisar e 

reescrever. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) A revisão não consiste em corrigir apenas erros 

ortográficos e gramaticais, como se fazia antes, mas 

cuidar para que o texto cumpra sua finalidade 

comunicativa. 

B) A revisão ortográfica pode ser feita de diferentes 

formas, através da análise coletiva de uma produção 

no quadro-negro, revisão individual com base em 

discussões com o grupo e revisões em duplas – 

realizadas dias depois para haver distanciamento em 

relação ao trabalho. 

C)  A revisão de ouvido não é feita através da leitura em 

voz alta e pode conter omissões de palavras na 

leitura realizada. 

D) A revisão em processo é necessária e possui passos 

fundamentais para conseguir de fato uma boa 

escrita. Nesse sentido, a maneira como você escreve 

e revisa no quadro-negro, por exemplo, pode 

colaborar para que a criança o tome como modelo e 

se familiarize com o procedimento. 
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35)  Os Temas Transversais caracterizam-se por um 

conjunto de assuntos que aparecem 

“transversalizados” em áreas determinadas do 

currículo, que se constituem na necessidade de um 

trabalho mais significativo e expressivo de temáticas 

sociais na escola. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos 

temas transversais. 

 

A) São alguns critérios utilizados para a constituição 
dos temas transversais: Aqueles que se relacionam à 
urgência social, a abrangência nacional, à 
possibilidade de ensino e aprendizagem na Educação 
Básica e no favorecimento à compreensão do 
ensino/aprendizagem, assim como da realidade e da 
participação social  

B) São temas que envolvem um aprender sobre a 
realidade, preocupando-se também em interferir na 
mesma para transformá-la. 

C)  O que não importa é que os alunos não consigam 
construir significados ou conferir sentido àquilo que 
aprendem 

D) O papel da escola ao trabalhar Temas transversais é 
facilitar, fomentar e integrar as ações de modo 
contextualizado, através da interdisciplinaridade e 
transversalidade, buscando não fragmentar em 
blocos rígidos os conhecimentos, para que a 
Educação realmente constitua o meio de 
transformação social.  

 

36)  O currículo é uma construção social, na acepção de 
estar inteiramente vinculada a um momento 
histórico, à determinada sociedade e às relações com 
o conhecimento. 

 
Em relação ao currículo escolar assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

A)  O currículo oculto é “o conjunto de atitudes, valores 
e comportamentos que não fazem parte explícita do 
currículo, mas que são implicitamente ensinados 
através das relações sociais, dos rituais, das práticas 
e da configuração espacial e temporal da escola. 

B)  Existe uma diferença conceitual entre currículo, que 
é o conjunto de ações pedagógicas e a matriz 
curricular, que é a lista de disciplinas e conteúdos do 
currículo. 

C)  A visão do currículo não está associada ao conjunto 
de atividades intencionalmente desenvolvidas para o 
processo formativo. 

D) O currículo é um instrumento político que se vincula 
à ideologia, à estrutura social, à cultura e ao poder. A 
cultura é o conteúdo da educação, sua essência e sua 
defesa, e currículo é a opção realizada dentro dessa 
cultura. 

 

37)  Antes de iniciar um ano letivo a equipe pedagógica e 
os professores se unem para escolher um método de 
alfabetização que acreditam ser o mais eficiente. 
Baseando nos métodos de alfabetização. 

 
Assinale a opção INCORRETA: 

 

A) O método sintético parte das partes para o todo e 
pode ser dividido em três tipos: Alfabético, fônico e 
silábico. O método analítico parte do todo para a 
parte e pode ser dividido em palavração, 
sentenciação e global. 

B) O Método Fônico restaura á criança o direito da 
aprendizagem e o prazer das descobertas que ela 
possui construindo competências de saber o que fez, 
o professor aproxima mais dos alunos e mapeia a 
escrita alfabética e a fala. 

C) Os defensores do Método Fônico culpam o 
Construtivismo pelos problemas da alfabetização. 
Pois esta teoria segundo os críticos em muitos casos 
ignoram os estudantes de classe baixa e que trazem 
uma bagagem cultural muito pequena. 

D) Independente do método utilizado pela escola, esta 
deverá simplesmente fazer com que a criança a leia e 
decifre os grafemas i não levando em consideração a 
sua bagagem cultural. 

 

38)  Em relação ao jogo na interação lúdica o educador 
deve avaliar. Como o Jogo está sendo executado 
pelas crianças.  
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O jogo é uma atividade lúdica onde não precisa haver 
inter-relações com as demais aprendizagens. 

B) O jogo tem regras fixas, mas prazerosas, que irão 
disciplinar as crianças. 

C) O jogo desenvolve somente o conhecimento 
cognitivo da criança. 

D) O jogo pode ser uma atividade espontânea na qual 
não deve ter interferência dos adultos 

 

39)  No que diz respeito à relação entre ensino e 
aprendizagem NÃO é correto afirmar que: 

 

A) É recíproca. 

B) Não deve ter sua unidade fragmentada. 

C) Não é da mera transmissão de saberes. 

D) Não distingue papéis de educadores e educandos. 
 

40)  Constituem-se procedimentos auxiliares da 
avaliação escolar, EXCETO: 

 

A) Entrevista 

B) Observação 

C) Fichas 

D) Provas escritas 
 


