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1. Paulo Freire na sua concepção pedagógica parte de alguns princípios que marcam, de forma clara e 

objetiva, o seu modo de entender o ato educativo. Considerando as características do pensamento 

desse autor, analise as afirmações a seguir. 

I. Ensinar é um ato que envolve a reflexão sobre a própria prática; 

II. Modificar a cultura originária é parte do processo educativo; 

III. Superar a consciência ingênua é tarefa da ação educativa; 

IV. Educar é um ato que acontece em todos os espaços da vida; 

V. Educar é transmitir o conhecimento erudito e universalmente reconhecido. 

Estão de acordo com o pensamento de Paulo Freire apenas as afirmações: 

a. I e II 

b. II e V 

c. I, III e IV 

d. I, IV e V 
 

2. A aprendizagem do desenvolvimento humano na perspectiva da Epistemologia Genética de Jean Piaget 

é caracterizada por quatro períodos: 

a. Desenvolvimento lógico, pensamento abstrato, pensamento reflexivo e pensamento crítico. 

b. Conflitos, acomodação, equilíbrio e abstração. 

c. Sensório-motor, operações informais, operações abstratas e pré-operações. 

d. Sensório-motor, pensamento pré-operatório, operações concretas e operações formais ou 

abstratas. 
 

3. Por letramento entende-se que todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto: 

a. Decorar todas as letras e palavras da sociedade grafocêntrica. 

b. Estado ou condição de quem não sabe apenas ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas 

sociais que usam a escrita. 

c. A apropriação da língua escrita, bem como a compreensão de que seu funcionamento necessita 

muito mais do que o simples desenvolvimento da motricidade, memorização e decorar sílabas. 

d. Aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita na sociedade. 

 

4. O currículo é considerado um mecanismo por meio do qual a escola define o plano educativo para a 

consecução do projeto global de educação de uma sociedade, realizando assim sua função social. 

Considerando o currículo na perspectiva crítica da Educação, avalie as afirmações a seguir. 

I. O currículo não é um fenômeno escolar que se desdobra em uma prática pedagógica expressa 

por determinações do contexto da escola; 

II. O currículo reflete uma proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre o 

ensino e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento profissional docente e do ensino e 

aprendizagem; 

III. O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza intervenções, uma vez que o conteúdo é 

condição lógica do ensino; 

IV. O currículo é a expressão da harmonia de valores dominantes inerentes ao processo educativo. 

É correto apenas o que se afirma em: 

a. I e IV 

b. II 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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c. I e III 

d. II e IV 

 

5. Na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o atendimento 

educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 

obrigatória em todos os níveis e modalidades de ensino. 

De acordo com os pressupostos da inclusão escolar expressos na referida Política, avalie as afirmações 

a seguir. 

I. A inclusão educacional expressa um paradigma fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis; 

II. A educação inclusiva prevê o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas 

regulares; 

III. O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades específicas; 

IV. O movimento mundial pela inclusão educacional é uma carta de intenções que prevê, a partir das 

próximas décadas, ações políticas de atendimento educacional especializado, que deve ocorrer 

em salas de aula diferenciadas, na mesma escola. 

É correto apenas o que se afirma em 

a. I e III e IV 

b. I, II, e III. 

c. I e IV 

d. II e IV 

 

 

 

 

 
6. Relacione as correntes historiográficas com suas práticas: 

I. Materialismo Dialético 
II. Providencialismo 
III. Escola dos Annales 
IV. Positivismo 

 
(__) Concebe a história com neutralidade e objetividade. Retrata os fatos sem analisá-los e aborda a 

história sob uma ótica cronológica, onde não há significado para os fatos. Defende a história como uma 

ciência pura, de caráter exato, reduzindo o historiador enquanto ser pensante a um mero coletor e 

narrador de informações. Objetiva uma verdade única e exclui opiniões e sentidos externos aos fatos 

históricos. Expõe-se em Auguste Comte e Fustel de Coulanges. 

(__) Atribui todos os fatos e fatores históricos ao divino, que se torna ponto convergente das atividades 

sociais. Remonta a autoridade política e religiosa e analisa a história como uma luta entre o bem e o 

mau, o pecado e a redenção, sendo Deus o fim último da história, contrariando a racionalidade 

humana. Expõe-se em Santo Agostinho e Jacques Bossuet. 

(__) Fundamenta a história na questão material da vida humana. Enfatiza a organização econômica 

como aspecto social, daí decorrendo a luta de classes. Entende o trabalho como parâmetro múltiplo 

das relações do homem com a natureza enquanto provocador de transformações e mudanças. 

Subordina política e economia. Expõe-se em Karl Marx e Friedrich Engels. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(10 questões) 
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(__) Amplia a compreensão histórica para a interdisciplinaridade filosófica, geográfica, antropológica, 

sociológica e arqueológica como fontes de interpretação. Problematiza a história dimensionando as 

análises para o tempo presente. O historiador seleciona, interroga e conceitua a história. Ressignifica 

as ciências sociais e seus caminhos teóricos. Expõe-se em Marc Bloch, Lucién Febvre e Jacques Le 

Goff. 

A ordem que corresponde respectivamente as práticas às correntes historiográficas citadas é: 

a. I, II, IV e III 

b. II, III, I e IV 

c. IV, II, I e III 

d. III, I, II e IV 

 

7. Em 2014 completou 50 anos do golpe que derrubou João Goulart e instaurou a ditadura militar de 21 
anos no Brasil. Um dos maiores cerceamentos à liberdade, porém, veio em 1968, ano em que o 
movimento estudantil intensifica-se contra o regime, quando Costa e Silva, então presidente, anuncia o 
Ato Institucional Número 5 – o AI-5 –, que determinava, exceto: 

a. A revogação da Constituição de 1967, apesar do mantimento do senado. 
b. A censura prévia a jornais, revistas, teatro e música. 
c. A suspensão do direito ao habeas corpus em caso de crimes político, contra a ordem 

econômica e contra a segurança nacional. 
d. A proibição de frequentar determinados lugares e manifestar-se sobre política. 

 
8. Durante o período da República Velha, a Guerra do Contestado, que teve razões para além da disputa 

de terras, mobilizou os estados de Santa Catarina e Paraná. Mais cedo, nesse mesmo período, o 
nordeste viveu a Guerra de Canudos, e assim como aconteceu com Antônio Conselheiro, o sul teve o 
Monge João Maria. Há entre esses dois movimentos sociais uma relação de cunho messiânico, que 
nesses casos se caracteriza por: 

a. Figuras locais que rompem com suas comunidades em decorrência dos conflitos. 
b. Guerras motivadas por divergência de crenças entre as populações. 
c. Camponeses organizados sob lideranças espirituais que acreditavam ser de origem divina e 

que trariam a paz e a justiça. 
d. Forças militares defendendo o povo em guerras santas. 

 

9.  “Convivem, no Brasil, de maneira tensa, a cultura e o padrão estético negro e africano e um padrão 

estético e cultural branco europeu. Porém, a presença da  cultura negra e o fato de 45% da população 

brasileira ser composta de negros (de acordo com o censo do IBGE) não têm sido suficientes para 

eliminar ideologias, desigualdades e estereótipos racistas. Ainda persiste em nosso país um imaginário 

étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza principalmente as raízes européias da sua cultura, 

ignorando ou pouco valorizando as outras, que são a indígena, a africana, a asiática”. 
(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, p. 14, Brasília, 2004). 

 

A lei 10.639/2003 tornou obrigatória a inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no 

currículo oficial da Rede de Ensino. É esse sentido, que se fazem as seguintes determinações sobre o 

ensino de História Afro-Brasileira (p. 20-23), exceto: 

a. Abrangência, entre outros conteúdos, iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos 

quilombos, a começar pelo de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm 

contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões. 

b. Destaque ao jeito próprio de ser, viver e pensar manifestado tanto no dia-a-dia, quanto em 

celebrações como congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de samba, entre outras. 

c. Destaque a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, 

de criação tecnológica e artística, de luta social. 

d. Estritamente focada na miséria e nas discriminações que abrangem a África. 
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10. Sobre o histórico de Ponte Alta, a única afirmativa incorreta é: 
a. Foi a primeira cidade a ser fundada na serra catarinense. 
b. Era um dos pontos de parada das tropas que rumavam a São Paulo. 
c. Foi habitada inicialmente por índios. 
d. Foi alvo de ataque dos jagunços e exploração dos Bandeirantes. 

 

11. Não foi uma das causas da eclosão da Segunda Guerra Mundial: 

a. O sentimento revanchista alemão depois das determinações do Tratado de Versalhes imposto 

ao fim da Primeira Guerra Mundial. 

b. A situação diplomática da espanhola após a Revolução Industrial. 

c. A ascensão de regimes totalitários como o Nazismo, na Alemanha, e o Fascismo, na Itália. 

d. A Grande Depressão, ou quebra da bolsa de valores de Nova York, em 1929. 

12. Sobre os povos indígenas americanos pré-colombianos: 
I. O Império Inca ocupava a região dos Andes 
II. Os Maias viviam no extremo sul da América do Sul 
III. Os Tupis-Guaranis foram exterminados no primeiro momento da conquista europeia 
IV. O Império Asteca floresceu na região do atual México 
V. Apaches e Dakotas eram nativos da região que hoje compreende os Estados Unidos 
VI. Os Sioux e os Carijós habitavam as terras argentinas 
VII. Vikings e Celtas se instalaram na costa pacífica do Chile 
VIII. Todos estes povos eram monoteístas 
IX. Os Olmecas e os Toltecas ainda hoje vivem no Brasil 
X. Dentre estes povos, a religiosidade era ou politeísta ou xamânica ou ligada às forças da 

natureza 
 

Estão corretas apenas as questões: 

a. I, II, V, VI e IX 

b. III, IV, V, VII 

c. V, VI, IX e X 

d. I, IV, V e X 
 

13. Marco do fim da Idade Moderna, a Revolução Francesa foi um movimento político e social ocorrido em 

1789. Rompeu com o absolutismo monárquico e abriu precedentes para uma sociedade 

contemporânea em busca do Estado Democrático. Seu lema iluminista que influenciou diversas outras 

revoluções posteriores foi: 

a. Libertas quae sera tamem (Liberdade ainda que tardia) 

b. Liberte, egalité, fraternité (Liberdade, igualdade, fraternidade) 

c. Cogito, ergo sum (Penso, logo existo) 

d. Order and progress (Ordem e progresso) 
 

14. A ação de planejar está presente no nosso dia a dia, estamos sempre planejando, seja em ações 

simples como escovar os dentes, até nas mais complexas como construir uma casa ou o 

desenvolvimento de uma região, o planejamento pedagógico da unidade escolar ou o plano de aula.  

Temos consciência que o ato de planejar é de suma importância, por que então, alguns professores 

ainda resistem em utilizá-los em sua prática educativa? 

Em Brasil (2006, p. 40) lê-se: muitas vezes os professores trocam o que seria o seu planejamento pela 

escolha de um livro didático. Quando isso acontece, na maioria das vezes esses professores acabam 

se tornando simples administradores do livro escolhido. Deixam de planejar seu trabalho a partir da 

realidade de seus alunos para seguir o que o autor do livro considerou como mais indicado. 

Nesse sentido, assinale a alternativa correta: 
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a. Segundo o texto, o professor que adota um livro didático simplesmente se torna um 

administrador, observando a realidade de seus alunos. 

b. Quando planejamos nosso dia a dia, ainda que inconscientemente, nossas decisões estão 

embasadas em uma concepção de mundo. 

c. A experiência do professor se sobrepõe a necessidade de um plano de aula. 

d. Considerando que o plano de aula é decorrência do plano pedagógico da escola, o professor 

deve segui-lo à risca. 

 

15. Preencha com verdadeiro (V) ou falso (F) e responda. 

Ao elaborar um plano de aula deve-se observar: 

(__) O conhecimento prévio dos alunos;  

(__) A relação intrínseca entre conteúdo e objetivos;  

(__) A flexibilidade frente a situações imprevistas;  

(__) O estritamente previsto no planejamento pedagógico da escola;  

(__) Metodologias diversificadas, inovadoras e que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem;  

(__) A sistematização das atividades com o tempo; 

(__) A universalização do planejamento independe do contexto sociocultural dos alunos. 

 

A alternativa que contém o preenchimento correto é: 

a. V, F, V, V, V, V, V 

b. V, V, V, F, V, V, F 

c. V, V, V, V, V; V; V 

d. V; F; V; V; F; V; F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 

Anotação das respostas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 


