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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: 

CONHECIMENTOS GERAIS 

(5 questões) 
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a. I e IV 

b. II 

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. Segundo Marcuschi, L. A. (2005), “(...) gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente, 

vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e 

estabilizar as atividades comunitárias do dia-a-dia”. 

Assinale a alternativa falsa que não caracteriza o gênero da produção escrita: 

a. A composição e a leitura não sofrem restrições de natureza temporal. É possível reter e rever o 

texto. 

b. O interlocutor nem sempre é conhecido. 

c. O texto escrito é planejado, o que permite um controle maior da forma e da estrutura. 

d. A comunicação utiliza canais múltiplos: gestos, entonação, expressões faciais etc.  

 

7. Conforme Marcuschi, L.A. 2005, há gêneros tipicamente da fala e gêneros tipicamente da escrita. 

Assinale a alternativa que não caracteriza o gênero oral: 

a. A criação do texto é coletiva, resultante da interação estabelecida. 

b. As mensagens adaptam-se a um interlocutor conhecido. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
(10 questões) 
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c. Restrições de ordem temporal afetam o modo de como a informação é processada e mantida 

na memória. 

d. Não há presença do interlocutor e o tempo entre a escrita e a leitura não é simultânea.  

 

8. “Todas as funções do desenvolvimento do indivíduo aparecem duas vezes: primeiro no nível social e, 

depois, no nível individual; primeiro entre pessoas (interpsicológico) e, posteriormente, no interior do 

sujeito (intrapsicológico)”. Isto significa que o trabalho em grupo oportunizará maiores condições de 

aprendizagem. 

Assinale o autor que defende esta ideia: 

a. Vygotsky 

b. Piaget 

c. Neill 

d. Carl Rogers 

 

9. Um professor que acredita na literatura como algo prazeroso para a criança deve estar voltado ao 

gosto e apreciação. Assinale a ação coerente a esta concepção de trabalho com a literatura. 

a. Adotar mensalmente um título da literatura infantil para que todos os alunos façam a mesma 

literatura, pois assim haverá maior aproveitamento nas discussões atividades sobre o mesmo. 

b. A partir do momento que os alunos dominarem a escrita, sempre solicitar o preenchimento de 

questionários e fichas de leitura para verificar a capacidade de interpretação textual. 

c. Promover situações em que os alunos possam ter contato com diversos títulos de livros, 

permitindo-lhes a livre escolha de suas leituras. 

d. Criar momentos em que os alunos possam olhar e folhear vários tipos de livros, mas, no 

momento da escolha, indicar o que é mais adequado para aquela idade evitando que alunos do 

5.º ano, por exemplo, escolham livros de imagem ou de texto muito curtos. 

 

10. “Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele 

indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, 

é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica 

a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita”. (SOARES, 

2002.). 

O texto propõe uma reflexão sobre como a prática docente dos professores tem contribuído para o 

exercício da cidadania dos alunos, e até que ponto a leitura oferecida pela escola faz parte do mundo 

deles. 

Nesse sentido, a alternativa correta que complementa o texto é: 

a. Assim devemos planejar os objetivos de ensino da escrita para alfabetizar. 

b. Assim devemos estabelecer a articulação entre codificação e decodificação. 

c. Se faz necessário para que a teoria, a palavra, saia do papel e sirva como instrumento de luta 

para construção plena da cidadania. 

d. Fazem-se necessários objetivos claros de ensino que efetivem a escolarização. 

 

11. Alfabetização e letramento são processos diferentes, mais indissociáveis. Assim alfabetizar na 

perspectiva do letramento significa: 

a. Ensinar a ler e escrever, além disso, ter as condições de saber interpretar o mundo a sua volta, 

códigos, símbolos e textos diversos. 

b. Ensinar o aluno para que ele fique versado em letras e literatura. 

c. Ensinar a ler e escrever nos contextos das práticas sociais da leitura e da escrita. 

d. Ensinar o aluno que ele fique versado em letras e literatura. 
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12. Em uma determinada área existem fatores bióticos e abióticos que se interagem. Que termos são 

esses? 

a. Comunidade 

b. Ecossistema 

c. Nincho Ecológico 

d. População 

 

13. Em algumas pesquisas recentes em educação, a matemática vem se mostrando uma ferramenta 

significativa na formação cidadã, portanto, seu ensino na escola deve desempenhar um papel 

importante. Nesse sentido, está incorreta a alternativa: 

a. Os conceitos numéricos não podem ser ensinados pela transmissão social, pelo simples fato de 

que, no conhecimento lógico matemático, a base fundamental é a própria criança, deve 

aprender a pensar. 

b. Aprender matemática é um processo continuo de abstração no qual as crianças atribuem 

significados e estabelecem relação com base nas observações, experiências e ações que 

fazem. 

c. A matemática direciona a aplicação de cálculos e treinos mecânicos e não possui vínculo com a 

realidade. 

d. A matemática amplia a possibilidade de leitura do mundo mediante uma linguagem, 

universalmente aceita. 

 
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: 

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. 
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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 

               

 


