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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

123/124 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

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 Concurso Público o candidato que: 

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

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 Concurso Público. 

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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursopastosbons@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CARGO: 123/124 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA                                                                 Página 3 de 12 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

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.                                                                 

 
 

Não é próprio falar sobre os alunos... 

 

 
1 Gosto de ouvir conversas. Mania de psicanalista. É que nas conversas moram mundos diferentes do meu. Thomas Mann, 

no seu livro José do Egito, conta de um diálogo entre José e o mercador que o comprara para vendê-lo como escravo, no 

Egito: “Estamos a um metro de distância um do outro. E, no entanto, ao seu redor gira um universo do qual o centro és tu e 

não eu. E ao meu redor gira um universo do qual o centro sou eu, e não tu.”  

2 Fascinam-me esses universos que me tangenciam e que, no entanto, estão distantes de mim. Gosto de ouvir conversas 

para viajar por outros mundos. Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de Campinas para Rio Claro, onde eu era 

professor na antiga Faculdade de Filosofia. No mesmo vagão viajavam também muitos professores a caminho das escolas 

onde trabalhavam. Iam juntos, alegres e falantes... Por anos escutei o que falavam. Falavam sempre sobre as escolas. Era ao 

redor delas que giravam os seus universos. Falavam sobre diretores, colegas, salários, reuniões, relatórios, férias, programas, 

provas. Mas nunca, nunca mesmo, eu os ouvi falar sobre os seus alunos. Parece que no universo em que viviam não havia 

alunos, embora houvesse escolas. Se não falavam sobre alunos é porque os alunos não tinham importância.  

3 Participei da banca que examinou uma tese de doutorado cujo tema eram os livros em que, nas escolas, são registradas as 

reuniões de diretores e professores. A candidata se dera ao trabalho de examinar tais reuniões para saber sobre o que falavam 

diretores e professores. As coisas registradas eram as coisas importantes que mereciam ser guardadas para a posteridade. Nos 

livros estavam registradas discussões sobre leis, portarias, relatórios, assuntos administrativos e burocráticos, eventos, festas. 

Mas não havia registros de coisas relativas aos alunos. Os alunos, aqueles para os quais as escolas foram criadas, para os 

quais diretores e professoras existem, ausentes. Não, não era bem assim: os alunos estavam presentes quando se constituíam 

em perturbações da ordem administrativa. Os alunos, meninos e meninas, alegres, brincalhões, curiosos, querendo aprender, 

alunos como companheiros dessa brincadeira que se chama ensinar e aprender –– sobre tais alunos o silêncio era total. 

4 Essa ausência do aluno –– não do aluno a quem o discurso administrativo das escolas se refere como “o perfil dos nossos 

alunos”, nem esse nem aquele, todos, aluno abstrato –– não esse mas aquele aluno de rosto inconfundível e nome único: esse 

aluno de carne e osso que é a razão de ser das escolas. Ah, é importante nunca se esquecer disso: alunos não são unidades 

bio-psicológicas móveis sobre os quais devem-se gravar os mesmos saberes, não importando que sejam meninos nas praias 

do Nordeste, nas montanhas de Minas, às margens do Amazonas, ou nas favelas do Rio. Os alunos são crianças de carne e 

osso que sofrem, riem, gostam de brincar, têm o direito de ter alegrias no presente, e não vão à escola para serem 

transformados em unidades produtivas no futuro. E é essa ausência desse aluno de carne e osso que está progressivamente 

marcando os universos que giram em torno da escola. Os professores não falam sobre os alunos. 

5 Na verdade, não é próprio que os professores falem com entusiasmo e alegria sobre os alunos. Os alunos não são tema de 

suas conversas. Acontece nas escolas primárias (ainda escrevo do jeito antigo porque não acredito que a mudança de nomes 

mude a realidade...). Mas não só nelas. Lembro-me de uma brincadeira séria que corria entre os professores de uma de nossas 

universidades mais respeitadas. Diziam os professores que, para que a dita universidade fosse perfeita, só faltava uma coisa: 

acabar com os alunos... Brincadeira? Psicanalista não acredita na inocência das brincadeiras. 

6 Com isso concordam os critérios de avaliação dos docentes, impostos pelos órgãos governamentais: o que se computa, 

para fins de avaliação de um docente, não são as suas atividades docentes, relação com os alunos, mas a publicação de artigos 

em revistas indexadas internacionais. O que esses critérios estão dizendo aos professores é o seguinte: “Vocês valem os 

artigos que publicam: publish or perish”!  

7 Num universo assim definido pelo discurso dos burocratas o aluno, esse aluno em particular, cujo pensamento é obrigação 

do professor provocar e educar, se constitui num empecilho à atividade que realmente importa. Os raros professores que têm 

prazer e se dedicam aos seus alunos estão perdendo o tempo precioso que poderiam dedicar aos seus artigos. “Aquele que é 

um verdadeiro professor toma a sério somente as coisas que estão relacionadas com os seus estudantes – inclusive a si mesmo” 

(Nietzsche). Eu sonho com o dia em que os professores, em suas conversas, falarão menos sobre os programas e as pesquisas 

e terão mais prazer em falar sobre os seus alunos.  

 

Extraído de: 

http://www.aedmoodle.ufpa.br/pluginfile.php?file=%2F212282%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FDesejodeEnsinarB

log.pd
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01) Além do autor demonstrar um certo distanciamento da 

temática aluno por parte dos professores e outros 

profissionais de educação, o mesmo caracteriza a 

seguinte ausência:  
 

(A) A ausência do aluno associada ao aluno abstrato, 

representado pela individualidade. 

(B) A ausência do aluno associada à falta de 

personalização do mesmo como ser único dotado de 

características e peculiaridades individuais. 

(C) A ausência do aluno enquanto ser personalizado, ou 

seja, o aluno não era visto como um ser com potencial 

e capacidade para aprender. 

(D) A ausência do assunto aluno nas conversas e reuniões 

de diretores e professores marcadas pelo discurso 

administrativo predominante nas escolas. 

 

02) Diante das ideias discutidas acerca do aluno, qual é o 

ponto de vista do autor sobre a classe de educandos? 
 

(A) Os alunos, além de ser seres bio-psicológicos, não 

devem ser vistos como peças-chave, em que o 

professor utiliza-os somente como depósito de 

saberes. 

(B) Os alunos não podem ser vistos pelo ponto de vista 

bio-psicológico, pois são seres dotados de condições e 

necessidades diferentes, devendo haver uma 

intervenção que atenda para sua condição enquanto ser 

com sentimentos, anseios e peculiaridades. 

(C) Os alunos devem ser vistos, antes de tudo, como seres 

dotados de capacidades bio-psicológicas. 

(D) Os alunos devem ser trabalhados segundo a sua 

condição bio-psicológica, atentando para o universo e 

contexto diferentes em que estão inseridos. 

 

03) “Os alunos, meninos e meninas, alegres, brincalhões, 

curiosos, querendo aprender, alunos como 

companheiros dessa brincadeira que se chama ensinar 

e aprender –– sobre tais alunos o silêncio era total”. (3º 

parágrafo) 
 

O que essa afirmação dada pelo autor revela? 

(A) Havia uma despersonalização quanto ao ser aluno, era 

visto como mais uma peça de trabalho, sem uma 

proximidade e intimidade com o ser indivíduo. 

(B) Havia uma inexistência de alunos com a vontade de 

aprender, eram formados, na maioria das vezes, por 

discentes descomprometidos com o ambiente de 

aprendizagem. 

(C) Havia um desinteresse por parte dos professores 

perante a falta de capacitação para ensinar os alunos 

que fugiam das regras formais das escolas, sendo 

discriminados aqueles discentes considerados alegres, 

brincalhões e curiosos. 

(D) Havia uma concepção equivocada do professor diante 

dos alunos, em que os considerados alegres, 

brincalhões e curiosos eram podados e não eram 

explorados de acordo com a sua capacidade. 

04) A partir das ideias apontadas no texto, qual é a análise 

nas instituições de ensino em relação ao 

posicionamento indiferente dos profissionais de 

educação diante da classe de estudantes? 

 

(A) São fatos que predominam no ensino básico, ou, como 

afirma o autor, nas escolas primárias, em que a 

preocupação dos professores consiste em apenas 

alcançar os métodos pedagógicos estipulados e pré-

estabelecidos. 

(B) São fatos que circulam pelos profissionais de educação 

não de modo institucional mas ideológico, podendo 

ser vistos independente do grau de ensino em que o 

professor se insere. 

(C) São fatos causados por questões socioculturais em que 

o aluno, quando inserido em um âmbito como a 

universidade, são diferenciados pelas suas origens e 

capacidades cognitivas diversas.  

(D) São fatos cada vez mais comum em escolas e em 

universidades, onde há uma divergência natural de 

ideias entres professores e alunos. 

 

05) “Fascinam-me esses universos que me tangenciam e 

que, no entanto, estão distantes de mim”. (2º 

parágrafo) 

 

Segundo o autor, a maneira pela qual se pode ter contato 

com os universos que o tangenciam é: 

(A) Através das conversas em que lhe permite a 

possibilidade de viajar para outros universos. 

(B) Através do contato com profissionais que possuem 

muitas experiências de aspecto social, estabelecendo, 

assim, um elo entre universos conhecidos e 

desconhecidos. 

(C) Por meio de livros em que apresentam vários 

universos distintos, mas que se dialogam. 

(D) Por meios de viagens que permitem ter contato com 

diversas culturas, ou seja, vários universos. 

 

06) “Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de 

Campinas para Rio Claro, onde eu era professor na 

antiga Faculdade de Filosofia. No mesmo vagão 

viajavam também muitos professores a caminho das 

escolas onde trabalhavam. Iam juntos, alegres e 

falantes... Por anos escutei o que falavam”. (2º 

parágrafo). Segundo o autor, os professores: 

 

(A) Possuíam um universo restrito, em que as conversas 

giravam em torno da escola como instituição, e, raras 

vezes, o alunado e o ensino eram o centro de suas 

conversas. 

(B) Possuíam universos comuns entre si e que estavam 

relacionados ao seu mundo em questão: diretores, 

colegas, salários, alunos, reuniões, relatórios, férias, 

programas, provas etc. 
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(C) Seus universos eram marcados por conversas 

relacionados ao seu trabalho, ou seja, ao seu mundo, 

ao universo escolar. No entanto, o assunto referente ao 

discente era distante. 

(D) Suas conversas envolviam assuntos administrativos 

escolares em que o aluno era visto como uma peça-

chave de toda essa administração. 

 

07) “Participei da banca que examinou uma tese de 

doutorado cujo tema era os livros em que, nas escolas, 

são registradas as reuniões de diretores e professores”. 

(3º parágrafo) 

 

Diante dessa participação, qual foi a conclusão do autor? 

(A) As coisas que foram registradas eram, de fato, de 

cunho importante e relevante para escola como um 

ambiente de ensino e aprendizagem. 

(B) As coisas que foram registradas, foram, na maioria das 

vezes, de cunho burocrático. Desse modo, a inserção 

do discente seria divergente ao universo que foi 

fundamentado nesses livros, cujo propósito são os 

registros das reuniões de diretores e professores. 

(C) O registro sobre leis, portarias, relatórios, assuntos 

administrativos e burocráticos, eventos e festas eram 

os meios norteadores que auxiliavam os professores 

nas suas relações com os alunos. 

(D) Os alunos não eram o centro do assunto que envolvia 

esses livros de registros. Todavia, a inserção desses 

discentes era dada quando a sua interferência era de 

cunho negativo. Ou seja, quando atrapalhavam a 

ordem administrativa. 

 

08) “Gosto de ouvir conversas. Mania de psicanalista. É 

que nas conversas moram mundos diferentes do meu”. 

(1º parágrafo) 

 

De acordo com as ideias expostas no texto, as conversas: 

(A) Representam mundos diferentes e que refletem o 

egocentrismo: um mundo em que cada um está na 

posição de centro. 

(B) São formadas por universos únicos e complexos que 

se transformam e se transcendem com o diálogo. 

(C) São universos que se expandem na troca de diálogos, 

mas que não perdem o seu valor de representar cada 

personalidade que se revela por meio da 

externalização do pensamento. 

(D) Transformam o diálogo em um conflito de mundos 

diferentes, pois cada um se vê na necessidade de expor 

o seu mundo, o seu universo. 

 

09) Qual outro meio que proporciona para que tal 

sentimento de distância entre o universo do professor 

e do aluno se intensifica mais ainda? 

 

(A) Os critérios de avaliação que marcam o discurso 

burocrata, a partir de uma enfatização nos trabalhos 

administrativos, em que os professores produzem 

vários textos, de relatórios a artigos. 

(B) Os critérios de avaliação produzidos pelos docentes 

que priorizam somente as atividades relacionadas à 

produção de artigos. 

(C) Os critérios avaliativos impostos pelo governo, 

fazendo com que o professor publique artigos que 

delimitam e reduzem a capacidade do aluno como ser 

ativo e produtor de conhecimentos. 

(D) Os critérios avaliativos governamentais que suplantam 

a relação professor-aluno, ressaltando somente a 

produção científica. 

 

10) “E, no entanto, ao seu redor gira um universo do qual 

o centro és tu e não eu”. (1º Parágrafo) 

 

O termo em destaque pode ser substituído, sem que haja 

perda de sentido, por: 

(A) Destarte. 

(B) Não obstante. 

(C) Por conseguinte. 

(D) Porquanto. 

 

11) “Fascinam-me esses universos que me tangenciam e 

que, no entanto, estão distantes de mim” (2º 

parágrafo). O termo em destaque trata-se de um: 

 

(A) Aposto. 

(B) Objeto direto. 

(C) Objeto indireto. 

(D) Sujeito. 

 

12) “Gosto de ouvir conversas para viajar por outros 

mundos” (2º parágrafo). 

 

Assinale a alternativa em que a preposição para possui o 

mesmo valor semântico da preposição em destaque no 

exemplo acima dado: 

(A) A candidata se dera ao trabalho de examinar tais 

reuniões para saber sobre o que falavam diretores e 

professores. 

(B) Diziam os professores que, para que a dita 

universidade fosse perfeita, só faltava uma coisa: 

acabar com os alunos. 

(C) Para Nietzsche, aquele que é um verdadeiro professor 

toma a sério somente as coisas que estão relacionadas 

com os seus estudantes – inclusive a si mesmo. 

(D) Por vários anos eu viajei diariamente de trem, de 

Campinas para Rio Claro. 

 

13) “Os alunos, aqueles para os quais as escolas foram 

criadas, para os quais diretores e professoras existem, 

ausentes”. (3º parágrafo) 

 

A palavra em destaque refere-se ao termo: 

(A) Alunos. 

(B) Diretores. 

(C) Escolas. 

(D) Existem. 
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14) “Thomas Mann, no seu livro José do Egito, conta de 

um diálogo entre José e o mercador que o comprara 

para vendê-lo como escravo, no Egito”. (1º parágrafo) 

 

A acentuação também está correta na seguinte forma verbal 

em destaque: 

(A) Após distinguí-lo dos demais, foi feita a classificação 

e a padronização. 

(B) Joana leu o livro com a ideia de traduzí-lo para o 

francês. 

(C) Meu desejo é atribuí-lo as responsabilidades de 

acordo com as suas competências. 

(D) O juiz desejou puní-lo pela sua atitude agressiva 

dentro de campo. 

 

15) “A candidata se dera ao trabalho de examinar tais 

reuniões para saber sobre o que falavam diretores e 

professores”. (3º parágrafo) 

 

Assinale a alternativa em que a palavra em destaque abaixo 

é também um substantivo Biforme: 

(A) O artista famoso recebeu muitos aplausos em meio a 

vaias. 

(B) O cônjuge exigiu ficar com a casa após a separação. 

(C) O estudante está se preparando há meses para o 

ENEM. 

(D) O padre terminou a missa no horário de praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) A importância da Lei de Diretrizes e Bases, diz 

respeito à garantia do direito de toda população de ter 

acesso a educação gratuita e de qualidade, 

estabelecendo para com isso o dever da União, do 

Estado e dos Municípios com a educação. Sobre a Lei 

9394/96, analise os itens a seguir: 

 

I. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, diretrizes e 

procedimentos para identificação, cadastramento e 

atendimento, quando possível, na educação básica e na 

educação superior, de alunos com altas habilidades ou 

superdotação. 

II. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do 

Município, ao juiz competente da Comarca e ao 

respectivo representante do Ministério Público a 

relação dos alunos que apresentem quantidade de 

faltas acima de sessenta por cento do percentual 

permitido em lei. 

III. Os docentes incumbir-se-ão de colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade.  
 

A única alternativa que responde corretamente é:  

(A) Apenas I e III estão corretos. 

(B) Apenas II está correto. 

(C) Apenas III está correto. 

(D) I, II e III estão corretos. 
 

17) A professora “A” conduz a sua prática docente na 

Educação Infantil a partir de um planejamento que 

recebe do órgão municipal de educação. Ao receber o 

plano, ela organiza o material que vai precisar e segue 

fielmente a programação recebida. Ao final do mês, 

elabora um teste com o intuito de avaliar se as crianças 

atingiram as metas definidas no referido plano. Com 

base na situação descrita, marque a alternativa que 

contém a tendência pedagógica que prevalece na 

prática da professora “A”: 
 

(A) Escolanovista. 

(B) Libertadora. 

(C) Progressiva. 

(D) Tecnicista. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                                                            

QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) A proposta pedagógica ou o projeto político-

pedagógico, segundo determina a LDB (Lei nº 

9.394/96), é incumbência tanto da escola quanto dos 

professores. Sabendo disso, associe a segunda coluna 

de acordo com a primeira, correlacionando as 

responsabilidades nomeadas a seus respectivos 

titulares: 

 

E. Escola 

P. Professor 

 

( ) Participar na elaboração da proposta pedagógica da 

escola (art. 13, inciso I). 

( ) Elaborar e executar sua proposta pedagógica (art. 

12, inciso I). 

( ) Informar os pais/responsáveis legais sobre a 

execução da proposta pedagógica(art. 12, inciso VII). 

( ) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, conforme 

a proposta pedagógica (art. 13, inciso II). 

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) E-P-P-E. 

(B) P-E-E-P. 

(C) P-E-P-E. 

(D) P-P-E-E. 

 

19) Levando em conta os princípios em que se 

fundamentam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (Parecer 

CNE/CEB nº 11/2010), faça a correspondência entre a 

primeira e a segunda coluna, associando corretamente 

esses princípios aos valores que os estruturam: 

 

1. Éticos 

2. Políticos 

3. Estéticos 

 

( ) O cultivo da sensibilidade juntamente com a 

racionalidade, além do reconhecimento das formas de 

expressão e do exercício da criatividade, da 

valorização das diferentes manifestações culturais, 

especialmente a cultura brasileira e construção de 

identidades plurais e solidárias. 

( ) Justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, além 

de respeito à dignidade da pessoa humana e 

compromisso com a promoção do bem de todos, 

contribuindo para combater e eliminar quaisquer 

outras formas de discriminação 

 

 

 

( ) O reconhecimento dos direitos e deveres de 

cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação 

do regime democrático e dos recursos ambientais, 

além da busca da equidade no acesso à educação, à 

saúde, ao trabalho, aos bens e outros benefícios; da 

exigência de diversidade de tratamento para assegurar 

a igualdade de direitos entre os alunos que apresentem 

diferentes necessidades; da redução da pobreza e das 

desigualdades sociais e regionais. 

 

A sequência correta dos itens é: 

(A) 2-3-1. 

(B) 3-1-2. 

(C) 2-1-3. 

(D) 1-2-3. 

 

20) Tendências pedagógicas são orientações filosóficas 

que norteiam a prática educacional. Funcionam como 

instrumento de análise para o professor avaliar seu 

trabalho na sala de aula. Ao estudarmos a trajetória da 

educação brasileira, deparamo-nos com diferentes 

tendências pedagógicas. Em geral, os autores 

concordam em classificar essas tendências em dois 

grandes grupos, como pode ser encontrado em 

Libâneo (1990) e em Luckesi (2011): Pedagogia 

Liberal ou Conservadora; e Pedagogia Progressista ou 

Transformadora. Sabendo disto, faça a associação 

entre as duas pedagogias na primeira coluna com a(s) 

característica(s) que lhes corresponde(m) na segunda 

coluna. 

 

PL. Pedagogia Liberal 

PP. Pedagogia Progressista 

 

( ) Preparo dos indivíduos para o desempenho de 

papéis sociais na sociedade em que vivem. 

( ) Compreensão do papel da escola restrito apenas ao 

pedagógico. 

( ) Crítica ao sistema capitalista. 

( ) Consciência quanto à diferença de classes sociais. 

 

A sequência correta dos itens é: 

(A) PL-PP-PP-PL. 

(B) PP-PL-PP-PL. 

(C) PL-PL-PP-PP. 

(D) PP-PP-PL-PL. 
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21) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios, SALVO: 

 

(A) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. 

(B) garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 

longo da vida.  

(C) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 

cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

(D) supremacia das instituições públicas de ensino em 

detrimento das instituições privadas. 

 

22) O dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia, dentre outros, de: 

 

I. vaga na escola pública de educação infantil ou de 

ensino fundamental mais próxima de sua residência a 

toda criança a partir do dia em que completar 3 (três) 

anos de idade.        

II. padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 

como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 

insumos dispensáveis ao desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem. 

III. atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

IV. oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 1 

(D) 3 

 

23) De acordo com o art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão a incumbência de: 

 

I. notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação 

dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima 

de 25% (vinte e cinco por cento) do percentual 

permitido em lei. 

 

 

 

 

II. promover medidas de conscientização, de prevenção e 

de combate a todos os tipos de violência, 

especialmente a intimidação sistemática (bullying), no 

âmbito das escolas. 

III. estabelecer ações destinadas a promover a cultura de 

paz nas escolas. 

IV. administrar seu pessoal e seus recursos materiais e 

financeiros. 

 

É verdadeiro o que se afirma em 

(A) II, III e IV 

(B) III e IV 

(C) I e II 

(D) I, II, III e IV 

 

24) Entende-se por educação especial, para os efeitos da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

A respeito disso, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) O poder público deverá instituir cadastro nacional de 

alunos com altas habilidades ou superdotação 

matriculados na educação básica e na educação 

superior, a fim de fomentar a execução de políticas 

públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das 

potencialidades desse alunado.   

(B) O atendimento educacional será feito em classes, 

escolas ou serviços especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos alunos, for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular. 

(C) Haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial. 

(D) Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 

estabelecerão critérios de caracterização das 

instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e com atuação exclusiva em educação 

especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 

Poder Público. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25) A _____________________ tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores. 

 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) educação de nível fundamental. 

(B) educação de nível técnico. 

(C) educação básica. 

(D) educação superior. 

 

26) Sobre os diversos aspectos relacionados à educação 

inclusiva, assinale a alternativa FALSA. 

 

(A) A educação inclusiva pode ser entendida como uma 

concepção de ensino contemporânea que tem como 

objetivo garantir o direito de todos à educação. 

(B) Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a 

valorização das diferenças humanas, contemplando, 

assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, 

intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres 

humanos.  

(C) A educação inclusiva foca o ensino apenas nas pessoas 

com deficiência. 

(D) A educação inclusiva implica a transformação da 

cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola 

e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, 

a participação e a aprendizagem de todos, sem 

exceção. 

 

27) São princípios de Educação Inclusiva. 

 

1. A educação inclusiva diz respeito a todos. 

2. O convívio no ambiente escolar comum beneficia 

todos. 

3. O processo de aprendizagem de cada pessoa é 

singular. 

4. Toda pessoa tem o direito de acesso à educação. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 6 

(B) 9 

(C) 10 

(D) 5 

 

 

 

 

28) Acerca do público-alvo da educação inclusiva, marque 

a opção correta. 

 

(A) O público-alvo da educação inclusiva, orientada pelo 

direito universal à educação, envolve todas as pessoas, 

independentemente de suas particularidades. 

(B) A educação inclusiva diz respeito a todas as pessoas, 

sem exceção. 

(C) As pessoas com deficiência têm sido um dos principais 

focos da área porque foram historicamente privadas da 

participação nas redes de ensino, bem como por 

estarem associadas a um estigma de “anormalidade”, 

o que acentua o processo discriminatório e a exclusão. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 

29) A deficiência _______________ caracteriza-se por 

alterações significativas, tanto no desenvolvimento 

intelectual como na conduta adaptativa, na forma 

expressa em habilidades práticas, sociais e 

conceituais. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) auditiva. 

(B) intelectual. 

(C) física. 

(D) múltipla. 

 

30) A respeito do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é 

um serviço da Educação Especial que organiza 

atividades, recursos pedagógicos e de acessibilidade, 

de forma complementar ou suplementar à 

escolarização dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, matriculados nas classes 

comuns do ensino regular. 

(B) O ensino do Sistema Braille consiste na definição e na 

utilização de métodos e estratégias para que o 

estudante se aproprie desse sistema tátil de leitura e 

escrita. 

(C) As estratégias para a autonomia no ambiente escolar 

consistem no desenvolvimento de atividades, 

realizadas ou não com o apoio de recursos de 

tecnologia assistiva, visando à fruição, pelos 

estudantes, de todos os bens- sociais, culturais, 

recreativos, esportivos entre outros, serviços e espaços 

disponíveis no ambiente escolar, com autonomia, 

independência e segurança. 
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(D) O Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

instituído pelo Projeto Político-Pedagógico da escola, 

é realizado obrigatoriamente na sala de recurso 

multifuncionais, individualmente ou em pequenos 

grupos, em turno contrário ao da escolarização em sala 

de aula comum. 
 

31) Dentro das atividades do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), as estratégias para o 

desenvolvimento de processo mentais  
 

(A) consiste no ensino da funcionalidade e da usabilidade 

dos recursos ópticos e não ópticos e no 

desenvolvimento de estratégias para a promoção da 

acessibilidade nas atividades de leitura e escrita. 

(B) consiste no ensino de técnicas e desenvolvimento de 

atividades para a orientação e a mobilidade, 

proporcionando o conhecimento dos diferentes 

espaços e ambientes para a locomoção do estudante, 

com segurança e autonomia. 

(C) consiste na promoção de atividades que ampliem as 

estruturas cognitivas facilitadoras da aprendizagem 

nos mais diversos campos do conhecimento, para o 

desenvolvimento da autonomia e da independência do 

estudante frente às diferentes situações no contexto 

escolar. 

(D) consiste na organização de práticas pedagógicas 

exploratórias suplementares ao currículo comum, que 

objetivam o aprofundamento e a expansão nas diversas 

áreas do conhecimento. 
 

32) A tendência pedagógica liberal renovada 

progressivista é representada pelas ações e 

pensamentos de autores como 
 

(A) Alexander Neil. 

(B) Skinner.  

(C) Piaget e Decroly. 

(D) Carl Rogers e Paulo Freire. 

 

33) Sobre a tendência pedagógica liberal tradicional, 

observe os itens a seguir. 

 

I. De acordo com essa escola tradicional, o aluno é 

educado para atingir sua plena realização através de 

seu próprio esforço. 

II. Predomina, nessa tendência tradicional, o ensino da 

gramática pela gramática, com ênfase nos exercícios 

repetitivos e de recapitulação da matéria, exigindo 

uma atitude receptiva e mecânica do aluno. Os 

conteúdos são organizados pelo professor, numa 

sequência lógica, e a avaliação é realizada através de 

provas escritas e exercícios de casa. 

III. Como pressupostos de aprendizagem, aprender se 

torna uma atividade de descoberta, é uma 

autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas um meio 

estimulador. Só é retido aquilo que se incorpora à 

atividade do aluno, através da descoberta pessoal; o 

que é incorporado passa a compor a estrutura cognitiva 

para ser empregado em novas situações. É a tomada de 

consciência, segundo Piaget. 

 

É verdadeiro o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) I 

(D) III 

 

34) Conforme Libâneo, a __________________, 

diferentemente da libertadora e libertária, acentua a 

primazia dos conteúdos no seu confronto com as 

realidades sociais. A atuação da escola consiste na 

preparação do aluno para o mundo adulto e suas 

contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por 

meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para 

uma participação organizada e ativa na 

democratização da sociedade. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

(A) tendência liberal tecnicista. 

(B) tendência progressista libertadora. 

(C) tendência progressista libertária. 

(D) tendência progressista crítico-social dos conteúdos. 

 

35) Sobre os diversos aspectos relacionados ao Projeto 

Político Pedagógico - PPP, assinale a opção 

INCORRETA. 

 

(A) É através dele que a comunidade escolar pode 

desenvolver um trabalho coletivo, cujas 

responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas 

para execução dos objetivos estabelecidos. 

(B) O PPP deve possibilitar aos membros da escola, uma 

tomada de consciência dos problemas e das possíveis 

soluções, estabelecendo as responsabilidades de todos. 

(C) É um instrumento que não tem relação direta com a 

proposta educacional da escola. 

(D) O Projeto Político-Pedagógico é um mecanismo 

eficiente e capaz de proporcionar a escola condições 

de se planejar, buscar meios, e reunir pessoas e 

recursos para a efetivação desse projeto. 
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36) Segundo Luckesi, a avaliação de aprendizagem é: 
 

(A) um processo complexo, que começa com a formulação 

de objetivos e requer a elaboração de meios para obter 

evidência de resultados, interpretação dos resultados 

para saber em que medida foram os objetivos 

alcançados e formulação de um juízo de valor. 

(B) definida como um julgamento de valor sobre 

manifestações relevantes da realidade, tendo em vista 

uma tomada de decisão. 

(C) um processo contínuo, sistemático, compreensivo, 

comparativo, cumulativo, informativo e global, que 

permite avaliar o conhecimento do aluno. 

(D) um instrumento que significa uma dimensão 

mensurável do comportamento em relação a um 

padrão de natureza social ou científica. 
 

37) A avaliação de aprendizagem formativa 
 

(A) tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi 

proposto pelo professor no seu planejamento em 

relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante 

todo o processo de ensino aprendizagem do aluno 

passo a passo. Com isso é possível aplicar a 

recuperação paralela, onde os alunos resgatam os 

conceitos revisando-os ao longo do caminho e 

evoluindo cada um no seu ritmo. 

(B) tem o objetivo de atribuir notas e conceitos para o 

aluno ser promovido ou não de uma classe para outra, 

ou de um curso para outro, normalmente realizada 

durante o bimestre ou semestre. 

(C) Auxilia o professor a detectar ou fazer uma verificação 

dos conteúdos e conhecimento do aluno, e a partir dos 

dados desse diagnóstico realizar o planejamento de 

ações que supram as necessidades e atinja os objetivos 

propostos.  

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

38) Acerca do processo de ensino-aprendizagem, marque 

a opção INCORRETA. 
 

(A) Segundo Libâneo, a relação entre ensino e 

aprendizagem é algo mecânico, uma simples 

transmissão do professor que ensina para um aluno 

que aprende. 

(B) Ensinar envolve toda uma estrutura que tem por 

finalidade alcançar a aprendizagem do aluno através 

de conteúdo. 

(C) Um fator problema na relação ensino-aprendizagem é 

a falta de conhecimento por parte dos alunos com 

relação ao que está lhe sendo exigido naquela matéria, 

por isso é de fundamental importância que o professor 

deixe claro o que pretende que os alunos absorvam 

com o conteúdo que está sendo passado. 

(D) Para que se possa haver aprendizagem, é necessário 

que haja todo um processo de assimilação onde o 

aluno com a orientação do professor passa a 

compreender, refletir e aplicar os conhecimentos que 

foram obtidos, assim a aprendizagem é observada com 

a colocação em prática por parte do aluno dos 

conhecimentos que foram transmitidos durante uma 

aula ou atividade. 

 

39) Acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

observe os itens a seguir. 

 

I. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba 

diferentes síndromes marcadas por perturbações do 

desenvolvimento neurológico com três características 

fundamentais, que podem manifestar-se em conjunto 

ou isoladamente. São elas: dificuldade de 

comunicação por deficiência no domínio da 

linguagem e no uso da imaginação para lidar com 

jogos simbólicos, dificuldade de socialização e padrão 

de comportamento restritivo e repetitivo. 

II. Hodiernamente, admite-se a existência de múltiplas 

causas para o autismo, entre eles, fatores genéticos, 

biológicos e ambientais.  

III. Ainda não se conhece a cura definitiva para o 

transtorno do espectro do autismo. Da mesma forma 

não existe um padrão de tratamento que possa ser 

aplicado em todos os portadores do distúrbio. Cada 

paciente exige um tipo de acompanhamento específico 

e individualizado que exige a participação dos pais, 

dos familiares e de uma equipe profissional 

multidisciplinar visando à reabilitação global do 

paciente.  

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) I 

 

40) Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação:   

 

I. currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas 

necessidades. 

II. professores com especialização adequada em nível 

médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes 

comuns. 
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III. terminalidade específica para aqueles que não 

puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 

ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados. 

IV. educação especial para o trabalho, visando a sua 

efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 

como para aqueles que apresentam uma habilidade 

superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

(A) 2 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


