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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 

 

 

 

 

 

Text 1: 

“Charlie Chaplin, who died in 1977 at the age of 88, was one of the most famous stars in the 

history of the cinema. He was certainly the most  famous comic actor of the cinema. His first films 

were in the age of silent films. He wrote and directed nearly all his films and composed the music of 

all his sound pictures. 

 Charles Spencer Chaplin was born in 1889, in London. His family was poor and he had a 

hard childhood. _____ 1890 he left Britain for the United States and in 1914 he made his first film. 

In his films he created the character of a little man who always faced life's difficulties with courage. 

 Because he was very successful, he created his own film company in 1918. His great films 

include "The Gold Rush" (1925), "City Lights" (1931) and "Modern Times" (1938). Chaplin married 

four times and in 1952 left the United States with his family and lived in Switzerland”. 

 

6. Qual das seguintes datas não combina com o respectivo fato na vida de Charlie Chaplin? 

a. 1952 - ano em que saiu dos Estados Unidos 

b. 1889 - ano do seu nascimento 

c. 1914 - ano em que saiu da sua terra natal 

d. 1977 - ano da sua morte 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(10 questões) 
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7. Na oração “ _____1890 he left Britain....”, a preposição faltante é: 

a. On 

b. At 

c. For 

d. In 

e.  

 

8. Quantos anos Chaplin viveu nos Estados Unidos? 

a. 88 

b. 62 

c. 14 

d. 42 

 

Text 2 

 

 “The tree is a beautiful machine that works for the benefit of man. Most forms of life 

on Earth need oxigen. We do not get oxigen from industrial machines. We get it from the tree 

machine. The tree machine makes the oxigen that we need to take from the air. 

           Industrial machines pollute the air. Trees do not pollute the air. On the contrary, they 

clean it. The industrial machines make a lot of noise. The tree machine does not make any 

noise. On the contrary, it filters noise. 

           The tree machine does not need coal, oil, gas or electricity to work. Its fuel comes 

from water, sun light and carbon dioxide. When a tree dies, it helps new plants. The 

combination of water, insects, and micro-organisms in the soil causes the decomposition of a 

tree. When a tree dies, it gives nutrients to the soil for other trees use as fuel. So, the tree 

does not die, really. It recycles its substance for the benefit of all animal and plant life. 

      Please remember: the tree is your friend. Do not destroy it”. 

 

9. According to the text, the author compares a tree with: 

a. A machine 

b. The Earth 

c. A man 

d. Life 

 

10. Identify the sentences in which the underlined verb forms are in the Simple Present Tense: 

I. The tree is a beautiful machine. 

II. Trees don’t pollute the air. 

III. Industrial machines are polluting the air. 

IV. Water and insects caused decomposition. 

V. The trees filter the noise. 

 

 Select the correct, sequence from the top to the bottom: 

a. I – III - IV 

b. II – III – IV 

c. II – IV – V 

d. I – II – V 

 

11. Choose the correct alternative, according to the text above: 

a. Trees make a lot of noise. 
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b. When a tree dies, it recycles its substances. 

c. Trees need electricity to work. 

d. Trees don’t need sunlight 

                

Text 3  

 

 “Michael Schumacher was born in Hurt-Hermuhlheim, Germany, on 3 January 1969. 

When he was only four years old he was given a toy kart, and later a lawnmower engine was 

fitted to it. Schumacher´s parents thought he was not safe driving his kart on the pavements 

around their home so they arranged for him to use the local kart track. 

 At the age of 15, he won his first major championship – the German Karting 

championship. When he was nineteen, he was driving racing cars and immediately began 

winning. At the age of 22, he took part in his first Grand Prix, driving a Jordan, but shortly 

after that he joined the Benneton team”. 

From: Reading Plus – Mary underwood – Macmillian Publishers Lt. 1994. 

 

Vocabulary 

Lawnmower Engine: motor de máquina de cortar grama 

To turn on: voltar a atenção para 

 

12. According to the text , choose the correct alternative: 

Michael Schumacher’s nationality is... 

a. Swiss 

b. Swedish 

c. Dutch 

d. German 

 

13. According to the text, which question cannot be answered? 

a. What kind of cars did he drive? 

b. When was he born? 

c. Where was he born? 

d. When did he win his first F-1 race? 

 

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. 

 

Choose the correct alternative: 

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

deve segui-lo à risca. 

 

15. Match with true (T) ou false (F): 

When planning a class, you must observe: 

(__) 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. 

 

The correct alternative is: 

a. T, F, T, T, T, T, T 

b. T, T, T, F, T, T, F 

c. T, T, T, T, T; T; T 

d. T; F; T; T; F; T; F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 

Anotação das respostas 

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

               

 


