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INSTRUÇÕES 
 

 
 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. O caderno de provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para a área de conhecimento (Educação 
Básica) e eixos tecnológicos (Educação Profissional). 

2. As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. As respostas referentes a estas questões 
somente deverão ser transcritas uma única vez para a Folha de Respostas (Gabarito). 

3. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e 
de ponta grossa.  

4. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas 
contém o número de questões previsto, se corresponde à área de conhecimento/eixos tecnológicos a que está 
concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados 
estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao fiscal de aplicação. 

5. As provas terão duração de 4 (quatro) horas para candidatos com uma única inscrição e 6 (seis) horas para candidatos 
com duas inscrições. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição das respostas para a Folha de 
Respostas (Gabarito). 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação a 
Folha de Respostas (Gabarito) devidamente assinada em local específico. 

7. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme 
de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade 
do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

8. Os fiscais de aplicação não estão autorizados a emitir opinião e a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação da 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também 
poderá se retirar do local de provas somente a partir das 2 (duas) horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do 
local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal de aplicação, será lavrado o Termo de Ocorrência, assinado pelo 
candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de aplicação da sala e pelo Coordenador da 
Unidade de Provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado.   

 
RESULTADOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão publicados no dia 01 de novembro de 2021 a partir das 16h. 
 



 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
 

Atenção quanto às instruções sobre a marcação das questões  
e o preenchimento da folha de respostas. 

 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

O candidato com DUAS INSCRIÇÕES fará DUAS PROVAS e deverá resolver este grupo de questões e transcrevê-las para 
a folha de respostas uma única vez. 
 

 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns (Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Conhecimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento (Educação Básica) e eixos tecnológicos 
(Educação Profissional) e estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

As questões de nº 09 a 24 se referem ao Núcleo Comum aplicável a todos os eixos tecnológicos da Educação Profissional. 
 

O candidato com DUAS INSCRIÇÕES fará DUAS PROVAS e deverá resolver este grupo de questões e transcrevê-las para 
a folha de respostas uma única vez. 
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ÁREA DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO DE DOCENTES 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS / CONHECIMENTOS GERAIS 
 
As questões de nº 01 a 08 se referem aos Conhecimentos Comuns 
(Língua Portuguesa, Estatuto da Criança e do Adolescente e Conhe-
cimentos Didáticos) aplicáveis a todas as áreas de conhecimento 
(Educação Básica) e eixos tecnológicos (Educação Profissional) e 
estão presentes em todos os cadernos de provas. 
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto contextualiza as questões de 01 a 04. Leia-o atenta-
mente. 
 

A aprendizagem significativa instaura novamente na 
escola uma condição fundamental de nossa busca de conhe-
cimento. Essa condição é a do desejo, ou seja, do conhecimento 
como necessidade, algo que “falta ser”, que ainda não é nos 
termos pretendidos ou aceitos pelo sujeito. No contexto da 
competência relacional, isso é interessante porque o desejo 
instaura-se como busca e como complementaridade. A busca 
supõe a devoção daquele que deseja, isto é, trabalho, compro-
misso, responsabilidade. Complementaridade supõe sair dos 
limites de onde se encontra e incluir um outro todo como parte. 
Marías analisa essa questão no plano do jogo, como forma de 
ilusão. Ou seja, o que anima os adversários em um jogo é a 
mesma ilusão: vencer. Essa ilusão corresponde ao que se chama 
de “desejo com argumento”, ou seja, como falta traduzida em 
ações de busca, dirigidas por um objetivo ou finalidade, ações 
que são reguladas por essa meta a ser alcançada. Daí a dupla 
condição para competência relacional: desejo e devoção. 
Desejo como fim ou direção. Devoção como meio ou instru-
mento. Ou, como quer a sabedoria popular: “quem ama, cuida”. 

Desejo e devoção são cognitivos e afetivos ao mesmo 
tempo. Cognitivos porque supõem uma formulação, uma per-
gunta, hipótese ou proposição. Porque supõem construção de 
recursos, tomadas de decisão, avaliação reguladora etc. Afeti-
vos porque supõem um querer, supõem a atribuição de uma 
significação pessoal, no sentido de que algo ainda não é para 
um sujeito, mas “deve” ser. 

A aprendizagem significativa supõe que se encontre “eco” 
no sujeito a quem é proposta. Daí sua vinculação com uma 
forma relacional de competência. A aprendizagem significativa 
é uma das condições defendidas por Piaget para um método 
pedagógico ser construtivo. Significativa porque expressa essa 
categoria da paixão: deixar-se, como sujeito a ser atravessado 
por um objeto; por isso, estar envolvido, interessado, ativo, em 
tudo o que corresponde a sua assimilação. Por isso, Piaget, ao 
menos com as crianças, era muito crítico ao que chamava de 
“verbalismo da sala de aula”. O verbalismo refere-se às expo-
sições orais (explicações) para crianças sobre temas que as 
excluem por sua natureza formal, conceptual, adulta. A conse-
quência disso, não raro, é a presença de crianças apáticas, 

desinteressadas, passivas, ou, então, agitadas, indisciplinadas e 
pouco cooperativas. As mesmas exposições com adultos podem 
ser positivas, pois esses possuem mais recursos cognitivos para 
relacionarem-se com essa forma de linguagem. Ou seja, um 
adulto, mesmo que só escutando, tem recursos de pensamento 
para manter um “diálogo” ativo (anota, faz associações, con-
corda etc.) com o assunto que está sendo exposto. 

 (Lino de Macedo. Competências e Habilidades: Elementos para uma 
Reflexão Pedagógica. Disponível em: http://portal.inep.gov.br. 

Fragmento.) 

 

Questão 01 
Considerando as ideias e informações trazidas ao texto, 
pode-se afirmar que: 
A) A forma de linguagem é um elemento de grande relevância 

para que determinada mensagem alcance o interlocutor 
tendo em vista suas especificidades.  

B) O conceito acerca da aprendizagem significativa, expresso 
no primeiro período do texto, aponta para a necessária 
busca do conhecimento e não sua simples “incorporação”.  

C) O reconhecimento do conhecimento como uma necessi-
dade demonstra que a aprendizagem significativa não está 
relacionada a um desejo, mas a essa necessidade do indiví-
duo.  

D) De acordo com o autor, para que a aprendizagem signifi-
cativa produza o efeito desejado e o objetivo proposto seja 
alcançado, o sujeito por ela alcançado deverá ser selecio-
nado e, posteriormente, confrontado. 

 

Questão 02 
Em relação ao emprego das regras de concordância de acordo 
com a gramática oficial, assinale a afirmativa correta. 
A) Em “Essa condição é a do desejo [...]” (1º§), os termos 

“Essa” e “a” não estabelecem concordância regular com 
o seu referente. 

B) Em “[...] termos pretendidos ou aceitos [...]” (1º§) há um 
modificador e dois núcleos de sintagma nominal adap-
tando-se ao gênero e ao número determinados.  

C) Caso houvesse a intenção de realçar o termo “sujeito” no 
trecho “[...] no sujeito a quem é proposta.” (3º§), o termo 
“proposta” seria adaptado ao gênero masculino.  

D) A concordância vista em “[...] crianças apáticas, desinte-
ressadas, passivas, [...]” (3º§) não seria alterada caso fosse 
acrescentado outro núcleo ao sintagma nominal pertencente 
ao mesmo gênero do núcleo utilizado. 

 

Questão 03 
Considerando a realidade dos textos digitais e multimodais, 
de acordo com Roxane Rojo – mestre e doutora em Linguística 
Aplicada – a escola precisa “reestruturar seus processos de 
ensino-aprendizagem às novas configurações que se apresen-
tam no mundo contemporâneo e globalizado e [...] tomar 
para si a tarefa de trabalhar com esses novos modos de 
ver/sentir/agir e de significar o mundo e a realidade social”. 
A afirmativa anterior, em relação ao tema explorado no texto 
em análise, pode ser vista como: 
A) Debate de caráter contrastivo, mas desafiador.  
B) Ultrapassada para a prática de ensino-aprendizagem.  
C) Passível de reestruturação para que não haja rupturas.  
D) Atual demanda que evoca e confirma ideias discutidas.  
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Questão 04 
“O verbalismo refere-se às exposições orais (explicações) 
para crianças sobre temas que as excluem por sua natureza 
formal, conceptual, adulta.” (3º§) A justificativa para o uso 
do acento grave indicador de crase no trecho destacado 
anteriormente é a mesma vista em:  
A) Em meu discurso, nunca me referi à reunião alguma. 
B) Entreguei-o à responsável tendo em vista que o projeto 

havia sido finalizado.  
C) À medida que as acusações foram apresentadas, não res-

taram dúvidas de sua culpa.  
D) Refiro-me tão somente à ela neste momento, conside-

rando sua grande importância. 
 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

Questão 05 
“Marcela, 9 anos, é aluna do Ensino Fundamental. Nas últimas 
semanas, chegou atrasada para as aulas, fisicamente machu-
cada e abatida. Não se concentra e não quer falar sobre o 
assunto com a professora.” Considerando a situação hipoté-
tica, a quem a direção do estabelecimento de ensino deveria 
informar? 
A) Polícia Militar. 
B) Conselho Tutelar. 
C) Ministério Público. 
D) Secretaria Municipal de Saúde ou congênere. 
 

Questão 06 
“Rafael, 8 anos, foi constrangido várias vezes e publicamente, 
pela diretora do colégio onde estuda. Não quer mais voltar às 
aulas.” Considerando que o fato ocorrido constitui crime contra 
a criança, assinale a alternativa que apresenta a pena corres-
pondente:  
A) Detenção de seis meses a um ano.  
B) Detenção de seis meses a dois anos. 
C) Advertência por escrito e detenção de até um ano, em 

casos de reincidência. 
D) Advertência por escrito e detenção de até seis meses, em 

casos de reincidência.  
 

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Questão 07 
“Em um ensino tradicional, baseado na transmissão de con-
teúdo, o estudante tem uma postura passiva diante dos pro-
cessos de ensino e de aprendizagem, tendo a função de rece-
ber e absorver uma quantidade enorme de informações apre-
sentadas pelo docente. Muitas vezes, não há espaço para o 
estudante se manifestar e se posicionar de forma crítica. Em 
oposição a isso, ao desenvolver práticas pedagógicas norteadas 
pela metodologia ativa, o estudante passa a assumir uma 
postura ativa, exercitando uma atitude crítica e construtiva, 
que fará dele um profissional melhor preparado.”  

(Berbel, 2011; Souza; Iglesias; Pazin-Filho, 2014.) 
 

Com base na citação e, ainda, considerando o desenvolvimento 
da autonomia e motivação dos alunos, pode-se inferir que o 
professor deve: 

I. Usar linguagem formal. 
II. Nutrir os recursos motivacionais internos. 
III. Oferecer explicações racionais para o estudo de determi-

nado conteúdo. 
IV. Regulamentar o tempo e o ritmo de aprendizagem dos 

alunos. 
V. Reconhecer e aceitar as expressões de sentimentos ne-

gativos dos alunos. 
Estão corretas apenas as ações 
A) II e III. 
B) I, III e IV. 
C) I, IV e V. 
D) II, III e V. 
 

Questão 08 
“O planejamento está previsto pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB – Lei nº 9.394 de 1996), como sendo ‘responsa-
bilidade da instituição de ensino, junto com seu corpo docente, 
que, por sua vez, tem como incumbência não só ministrar os 
dias letivos e horas-aula estabelecidas, mas também participar 
de forma integral dos períodos dedicados ao planejamento, 
além de participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino a qual ele pertença’.”  

(BRASIL, 1996, P. 6.) 
 

Acerca do exposto e, ainda, considerando dois importantes 
documentos de planejamento escolar: o Projeto Político-                
-Pedagógico (PPP) e a Proposta Pedagógica Curricular (PPC), 
analise as premissas que tratam da relação entre ambos. 
I. O PPP norteia o trabalho educativo proposto pela instituição 

de ensino como um todo, trazendo, no seu marco opera-
cional, a PPC que expressa a forma como as concepções 
assumidas coletivamente serão efetivadas na prática peda-
gógica. 

II. A PPC expressa os fundamentos conceituais, metodológicos 
e avaliativos de cada componente curricular ou área do 
conhecimento, elencados na matriz curricular. O PPP estabe-
lece diretrizes básicas de funcionamento e de organização da 
escola, sempre integradas às normas comuns da rede ou do 
sistema a que pertence e do sistema nacional. 

III. A base para a elaboração da PPC é a matriz curricular, com 
sua parte de Base Nacional Comum e de Parte Diversificada 
e/ou Flexível. O PPP tem, em sua estrutura, os encaminha-
mentos metodológicos, os recursos didáticos, os instru-
mentos e os critérios de avaliação docentes.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 09 
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na 
primeira etapa da Educação Básica, devem ser assegurados 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as 
crianças tenham condições de aprender e se desenvolver: os 
eixos estruturantes da Educação Infantil (interações e brin-
cadeiras). E, ainda, considerando esses direitos de aprendi-
zagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece cinco campos de 
experiências, nos quais as crianças podem aprender e se desen-
volver. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em cada campo de experiência são definidos objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento organizados em 
dois grupos por faixa etária, ou seja, bebês/creches (zero 
a 3 anos e 11 meses), crianças pequenas/pré-escola (4 
anos a 5 anos e 11 meses). 

II. A aprendizagem e o desenvolvimento das crianças têm 
como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, 
assegurando-lhes os direitos de “conviver, brincar, partici-
par, explorar, expressar-se e conhecer-se”. 

III. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular 
que acolhe as situações e as experiências concretas da vida 
cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 10 
“A intervenção do professor é necessária para que, na insti-
tuição de Educação Infantil, as crianças possam, em situa-
ções de interação social, ou sozinhas, ampliar suas capaci-
dades de apropriação dos conceitos, dos códigos sociais e 
das diferentes linguagens, por meio da expressão e comuni-
cação de sentimentos e ideias, da experimentação, da refle-
xão, da elaboração de perguntas e respostas, da construção 
de objetos e brinquedos etc.”  

(Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, V 1.) 
 

De acordo com o exposto e, ainda, para que ocorra reais 
aprendizagens, na organização do trabalho educativo, o pro-
fessor deverá considerar: 
I. O relacionamento das crianças utilizando situações varia-

das; contudo, restringindo a idade delas. 
II. Quaisquer conhecimentos antecedentes que as crianças 

já possuem sobre o assunto a ser tratado. 
III. O nível de desafio que as atividades apresentam; o fato 

de serem significativas; e, ainda, retratadas o mais pró-
ximo possível das práticas sociais reais. 

IV. A aplicação de resolução de problemas. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 

 

Questão 11 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi promulgada 
pelo Ministério da Educação, em 2017, fruto de inúmeros 
debates e regulamentações legais. Sobre a BNCC, pode-se 
afirmar que é “um documento de caráter ____________, que 
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 
das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo que 
tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desen-
volvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 
Nacional de Educação (PNE)”. Assinale a alternativa que com-
pleta corretamente a afirmativa anterior. 
A) reflexivo 
B) sugestivo 
C) normativo 
D) orientativo  
 

Questão 12 
Considerada como referência nacional para a formulação dos 
currículos dos sistemas das redes escolares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas 
das instituições escolares, a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) integra a política nacional da Educação Básica. São 
consideradas propostas da BNCC, EXCETO: 
A) Alinha com uma política educacional de formação continua-

da e comum de professores e com a padronização de ava-
liações externas. 

B) Pretende a superação da fragmentação das políticas educa-
cionais com o fortalecimento do regime de colaboração 
entre as esferas do governo. 

C) Realiza a substituição total dos currículos das disciplinas 
escolares das redes públicas federais, estaduais e munici-
pais, uma vez que determina o que deve ser ensinado em 
cada escola. 

D) Contribui com a construção de uma sociedade mais justa, 
democrática e inclusiva, pois foi fruto de amplo debate 
com diferentes atores do campo educacional e com a 
sociedade brasileira. 

 

Questão 13 
“Diz-se que um ambiente é alfabetizador, quando promove um 
conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita nas 
quais as crianças têm a oportunidade de participar. Se os adul-
tos com quem as crianças convivem, utilizam a escrita no seu 
cotidiano e oferecem a elas a oportunidade de presenciar e 
participar de diversos atos de leitura e de escrita, elas podem, 
desde cedo, pensar sobre a língua e seus usos, construindo 
ideias sobre como se lê e como se escreve.” 

(Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, V 3.) 
 

Em relação às informações anteriores, considera-se “ambi-
ente alfabetizador” quando o professor, EXCETO: 
A) Lê uma notícia de jornal interessante para todas as crianças. 
B) Expõe vários textos e poemas nas paredes de sua sala de 

aula. 
C) Escreve um bilhete para os pais e o lê para a sua turma, 

informando o conteúdo e a intenção. 
D) Escreve as regras do próximo jogo que as crianças partici-

parão e, em seguida, as lê para todos. 
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Questão 14 
De acordo com Soares, citada por Morais e Albuquerque 
(2007, p. 47), “alfabetizar e letrar são duas ações distintas, 
mas, inseparáveis; o ideal seria alfabetizar letrando”.  
I. “________________ se inicia a partir do momento em 

que a criança convive com pessoas que fazem uso da 
língua escrita e vive em ambiente rodeado de material 
escrito.” 

II. “Já ocorreu o(a) ________________, quando a criança 
conhece o código alfabético, domina as relações grafô-
nicas, sendo capaz de ler palavras e textos simples, mas 
não necessariamente é usuária da leitura e da escrita na 
vida social.” 

III. “Após a expansão do conceito de ________________, o(a) 
________________ se reduziu simplesmente à deco-
dificação, ao simples ensinar a ler e a escrever. Mas o ato 
de ensinar a ler e a escrever é importante, porque o sistema 
alfabético é necessário para o indivíduo entrar no mundo 
da leitura e da escrita.” 

Considerando os termos alfabetização e letramento, assinale 
a alternativa que completa correta e sequencialmente as 
afirmativas anteriores. 
A) I. Letramento II. letramento III. alfabetização / letramento  
B) I. Letramento II. alfabetização III. letramento / alfabetização 
C) I. Alfabetização II. letramento III. alfabetização / letramento 
D) I. Alfabetização II. alfabetização III. letramento / alfabetização 
 

Questão 15  
Em 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (RCNEI) representou um avanço para a época; porém, 
era considerado como uma orientação dos conteúdos e obje-
tivos de aprendizagem e não fazia a criança e sua identidade 
o foco principal. Já as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (DCNEI), de 2009, mostraram um avanço na 
direção de colocar a criança em foco e serviram como funda-
mentação teórica para a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Sobre a educação infantil na BNCC, analise as pre-
missas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Reforça a visão da criança como protagonista em todos 

os contextos de que faz parte: ela não apenas interage, 
mas cria e modifica a cultura e a sociedade. 

(     ) Oferece referências para a construção de um currículo, 
baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendiza-
gem bem definidos. 

(     ) Surge para orientar o planejamento curricular na edu-
cação infantil, organizados por eixos de interações e 
brincadeiras, trazendo como marco conceitual a in-
dissociabilidade entre o cuidar e o educar. 

(     ) Organiza-se em eixos, que devem ser considerados de 
forma integrada: movimento, identidade e autonomia; 
conhecimento de mundo; artes visuais; música; lingua-
gem oral e escrita; natureza/sociedade; e, matemática. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, V, V, F. 
C) F, F, F, V. 
D) F, F, V, V. 

 

Questão 16 
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (1998), “a avaliação é entendida, prioritariamente, como 
um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre 
as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática 
às necessidades colocadas pelas crianças. É um elemento in-
dissociável do processo educativo [...]”. Considerando o ex-
posto, infere-se que a avaliação na educação infantil deverá: 
I. Ocorrer através da observação, do registro e da avaliação 

formativa. 
II. Ser realizada com a função somativa, para nortear e rede-

finir conteúdos programados, já que as crianças apresentam 
diferenças diariamente.  

III. Ser contínua, levando em consideração os processos viven-
ciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional 
do professor.  

IV. Oferecer uma devolutiva do processo de aprendizagem 
da criança a respeito de suas conquistas e daquilo que já 
aprendeu. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
 

Questão 17 
As metodologias ativas, num mundo conectado e digital, se 
expressam por meio de modelos de ensino híbridos, com 
diversas e possíveis combinações. A junção de metodologias 
ativas com modelos flexíveis e híbridos traz contribuições 
importantes para o desenho de soluções atuais para os apren-
dizes de hoje.  
I. “________________ é uma estratégia ativa, um modelo 

híbrido, que otimiza o tempo da aprendizagem e do 
professor. O conhecimento básico fica a cargo do aluno; os 
estágios mais avançados têm interferência do professor, 
sendo, também, um forte componente grupal.” 

II. “Aprendizagem baseada em ______________ é uma mo-
dalidade na qual os alunos se envolvem com tarefas e 
desafios para resolver um problema ligado à sua vida, ou 
fora da sala de aula. No processo, lidam com questões 
interdisciplinares, tomam decisões, agem sozinhos e/ou 
em equipe.” 

III. “___________________ é a utilização de elementos como 
jogos e desafios em situações de sala de aula. A meto-
dologia é, principalmente, utilizada para gerar maior enga-
jamento, motivar a ação, promover a aprendizagem, ou 
resolver problemas de modo criativo.” 

De acordo com as metodologias ativas, assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente as afirmativas anteriores. 
A) I. Projeto II. gamificação III. Aula invertida   
B) I. Aula invertida II. projeto III. Gamificação 
C) I. Aula invertida II. gamificação III. Projetos 
D) I. Gamificação II. aula invertida III. Projetos 
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Questão 18 
“As transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e 
tecnológicas das últimas décadas têm impactado de forma 
significativa a vida das pessoas, as relações estabelecidas entre 
elas, o mundo do trabalho e, por conseguinte, a escola. Assim, 
as contínuas e rápidas mudanças da sociedade contemporânea 
trazem em seu bojo a exigência de um novo perfil docente. É 
nessa perspectiva que se situam as metodologias ativas – como 
uma possibilidade de deslocamento da perspectiva do docente 
(ensino) para o estudante (aprendizagem).” 

(Disponível em: https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema. Com 
adaptações.) 

 

De acordo com os princípios das metodologias ativas, é 
INCORRETO considerar que:   
A) Posiciona o aluno como espectador do processo, em con-

traponto à posição docente.  
B) Contribui de forma significativa para o desenvolvimento 

da autonomia e da motivação do aluno.  
C) Propicia ao aluno situações de aprendizagem, envolvendo a 

problematização da realidade na qual se encontra inserido. 
D) Favorece a interação constante entre os alunos, que é um 

elemento fundamental para a construção do conhecimento. 
 

Questão 19 
A educação especial e a inclusão escolar têm direitos oficia-
lizados na Constituição Federal de 1988; entretanto, as dis-
cussões sobre a concepção de educação especial e o direito 
educacional às PNEE’s passaram a ganhar força a partir de 
1990, dentro do contexto da globalização da economia, 
quando o debate sobre o assunto começou a ser amplamente 
difundido por meio de organismos internacionais, como a 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das 
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). 
Considerando o exposto e ponderando a escola inclusiva, é 
INCORRETO:    
A) Trabalhar com a diversidade em sala de aula, com diferentes 

ritmos, formas e modalidades de aprendizagem, sem perder 
de vista o coletivo, mas mantendo a ideia de escola homoge-
neizadora.  

B) Propor uma estratégia de diferenciação curricular que não 
separa os alunos com base em determinadas categorias, e 
sim aquela que educa os alunos em conjunto, aproveitando 
as suas diferenças na classe assumida como um grupo hete-
rogêneo. 

C) Garantir a matrícula e o acesso a todos os alunos com qual-
quer deficiência em escolas; a presença física de um aluno 
com NEE em uma sala de aula regular; assim como práticas 
pedagógicas diferenciadas, respeitando os saberes dos alu-
nos, assegurando a inclusão necessária. 

D) Reconstruir o conceito de necessidades educacionais espe-
ciais ao defender que, na inclusão, não somente temos que 
considerar o deficit do aluno, senão, também, as dificul-
dades que ele experimenta, levando em consideração o 
contexto educativo, a organização da sala, e como se desen-
volvem os processos de ensino-aprendizagem nas escolas 
inclusivas. 

 

 

Questão 20 
“Com base no atual paradigma de administração, que passa a 
concebê-la como uma responsabilidade coletiva, a gestão em 
estabelecimentos de ensino da rede pública envolve perspec-
tivas democráticas, conforme se observa na Lei nº 9.394/96, 
Art. 3º, Inciso VIII, em que se prevê para as escolas públicas ‘a 
prática da gestão democrática, na forma da Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino’. Neste sentido, gestores, educadores, 
equipe escolar e comunidade devem atuar coletivamente, de 
maneira a garantir que a organização e o funcionamento do 
processo educativo ocorram de forma mais participativa e, 
portanto, democrática.”  

(Tantin, 2007.) 
 

Nesse contexto e, ainda, considerando o documento Regi-
mento Escolar (RE) como um instrumento da organização 
administrativa e pedagógica da escola, está INCORRETO o 
que se afirma em: 
A) O RE deve ser construído em cada escola e sua elaboração 

deve estar em sintonia com a filosofia e a política educa-
cional do país; devem ser observados os princípios constitu-
cionais da Federação e do Estado, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação vigente, pareceres do Conselho Nacional de 
Educação, dentre outros documentos normativos pertinen-
tes à matéria. 

B) O RE e o Projeto Político-Pedagógico (PPP) são documentos 
fundamentais para as escolas, pois contam com as normas 
de cada instituição de ensino. Embora a construção do PPP 
deva ser coletiva, ou seja, ter a participação de toda a comu-
nidade escolar, o RE, por ser um documento que estrutura, 
define, regula e normatiza as ações da Instituição de ensino, 
não precisa da participação de todos os membros da comu-
nidade escolar, sendo de responsabilidade administrativa. 

C) O RE é elaborado para ter validade por um período de tem-
po razoável; embora tenha um caráter dinâmico, pois pre-
cisa ser atualizado e reformulado conforme ocorram mu-
danças na escola decorrentes ou não de alterações na legis-
lação. Corrobora, para tanto, o texto da atual LDB (Lei nº 
9.394/96) ao dar ênfase à perspectiva de uma gestão demo-
crática, uma vez que se propõe a respeitar o poder criativo 
dos gestores educacionais, abandonando o centralismo bu-
rocrático ultrapassado.  

D) O RE expressa sua importância em seus aspectos legal e 
pedagógico. Como documento máximo da escola, lhe con-
fere a sustentação organizacional necessária ao alcance dos 
objetivos pedagógicos e ao bom funcionamento do sistema. 
Portanto, do ponto de vista legal, a sua relevância está no 
fato de ser a “Lei” da escola; já do ponto de vista pedagó-
gico, sua importância está no fato de expressar e respeitar 
os anseios e as necessidades da comunidade escolar, em 
correspondência com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
da escola. 
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Questão 21 
Segundo Moran (2014), “as metodologias ativas são caminhos 
para avançar no conhecimento profundo, nas competências 
socioemocionais e em novas práticas”. Sobre as consequên-
cias desses métodos, analise as afirmativas a seguir. 
I. Desenvolver uma integração maior entre diferentes áreas 

de conhecimento, temas, materiais, metodologias; e da sua 
abrangência: intelectual, emocional e comportamental. 

II. Avaliar o aluno de forma contínua; pode-se utilizar a auto-
avaliação, que faz parte da avaliação formativa como uma 
das alternativas para qualificar as competências socioemo-
cionais trabalhadas com os alunos em sala de aula.  

III. Aumentar a importância do protagonismo e da partici-
pação do aluno, nas situações práticas, produções indi-
viduais, ou de grupo, e sistematizações progressivas. 

IV. Alterar a forma tradicional de ensinar, na qual o aluno 
aprende sozinho; não sendo necessário apoio de grupo, 
ou supervisão de professores. 

V. Envolver os alunos em desafios possíveis e variados ade-
quados à sua idade, facilitando, assim, uma melhor apren-
dizagem.  

VI. Possibilitar a formação inicial e continuada de professores, 
em orientação/mentoria; em tecnologias presenciais; e, on-
-line.  

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV, V e VI. 
B) I, IV e VI, apenas. 
C) II, III e IV, apenas. 
D) I, II, III, V e VI, apenas. 
 

Questão 22 
A organização do Projeto Político-Pedagógico (PPP) pelas esco-
las teve seu início com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), conforme seu Art. 12, que 
antecipa que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incum-
bência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”. O 
Art. 13, Inciso 1º, determina que “os docentes incumbir-se-ão 
de: participar da elaboração da proposta pedagógica do esta-
belecimento de ensino”. Considerando que a elaboração do 
PPP deve ir além de acompanhar regras inseridas dentro da 
legislação, quando se caracteriza como político é por que: 
A) Faz uma projeção da intencionalidade educativa para fu-

tura operacionalização. 
B) Define a intencionalidade formativa expressando uma 

proposta de intervenção formativa. 
C) Estabelece as ações educativas e as particularidades ne-

cessárias às escolas de desempenharem suas delibera-
ções e finalidades. 

D) Define uma posição do grupo, supõe uma proposta cole-
tiva, consciente, fundamentada e contextualizada para a 
formação do cidadão. 

 
 
 
 

 

Questão 23 
A Proposta Pedagógica Curricular (PPC) é o documento da 
instituição de ensino que fundamenta e sistematiza a orga-
nização do conhecimento no currículo. Apresentam como 
elementos da PPC do ensino fundamental e do ensino médio: a 
matriz curricular e a organização do conhecimento. Sobre a 
organização do conhecimento da PPC, são elementos que a 
constitui: 
A) Disciplinas curriculares e parte diversificada. 
B) Disciplinas curriculares; e objetivos; e, avaliação. 
C) Fundamentos teórico-metodológicos; parte diversificada; e, 

referências. 
D) Fundamentos teórico-metodológicos; conteúdos; objetivos; 

avaliação; e, referências. 
 

Questão 24 
“As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) 
são recursos que se baseiam em informática, internet e/ou 
conexões sem fio. Elas integram diferentes mídias e permitem 
a formação de redes de comunicação.”  

(SANTOS; SALES, 2017.) 
 

A convergência de mídias permite que imagens fixas e/ou em 
movimento, sons e textos escritos produzam um tipo mais 
complexo de mídia, a multimídia. Este formato digital de-
manda abordagens didático-pedagógicas que favorecem a 
exploração do potencial do professor. São considerados indi-
cadores de competências docentes necessárias para a uti-
lização de TDIC: 
I. Organizar atividades didáticas que utilizem TDIC. 
II. Desenvolver habilidades para seleção e avaliação básicas 

de recursos informáticos (hardware e software). 
III. Produzir avisos, folhetos, logos, páginas web, dentre outros 

recursos com identidade do estabelecimento e uso de apli-
cações computacionais. 

IV. Incorporar redes de acesso a sistemas de informação (rede 
World Wide Web, correio eletrônico, listas de interesse) na 
prática didático-pedagógica. 

V. Utilizar software de produtividade, software de apoio à 
gestão docente ou serviços de redes de dados para prepa-
rar aulas, projetos, esquemas de trabalhos, apontamentos, 
apresentações, materiais didáticos etc.  

Está correto o que se afirma apenas em 
A) IV e V. 
B) II e III. 
C) I, II e III. 
D) I, IV e V. 
 

Questão 25 
Para Luckesi (2000), com esta perspectiva o professor apenas 
domestica seus alunos, sem contribuir para desenvolver seu 
potencial. Os instrumentos de avaliação têm ênfase quanti-
tativa e as notas finais visam apenas aprovar ou reprovar o 
aluno. Neste caso, o autor se refere à avaliação com função: 
A) Mediadora. 
B) Diagnóstica. 
C) Classificatória. 
D) Emancipatória. 
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Questão 26 
De acordo com Sacristán (1995), no que se refere à formação 
de docentes, é essencial que: 
A) Esteja impregnada de uma concepção linear e simplista dos 

processos de ensino, abrangendo, normalmente, dois gran-
des componentes: o científico-cultural e o psicopedagógico.  

B) A prática não seja entendida apenas como aplicação de 
um conhecimento científico e pedagógico, mas sim um 
espaço de criação e reflexão em que os conhecimentos 
sejam confirmados e comprovados.  

C) Se paute em uma perspectiva em que há a preocupação 
com atividades esporáridas em sala de aula, construída a 
partir de uma dimensão participativa, flexível, ativa e inves-
tigadora, resultando em uma nova concepção da atividade 
docente. 

D) A reflexão e a tomada de consciência das limitações sociais, 
culturais e ideológicas sejam o ponto de partida. Entende-        
-se, assim, que os processos envolvidos na formação do 
docente devem estar de acordo com a realidade vivenciada 
pelos futuros docentes. 

 

Questão 27 
As teorias de aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica 
envolvida nos atos de ensinar e aprender, partindo do reco-
nhecimento da evolução cognitiva do homem, e tentam expli-
car a relação entre o conhecimento pré-existente e o novo 
conhecimento. Assinale, a seguir, a relação correta entre teo-
ria da aprendizagem x teórico. 
A) Enfatiza a percepção ao invés da resposta. (Ausubel)  
B) O conhecimento surge primeiro no grupo para posterior-

mente ser interiorizado. (Piaget) 
C) O aprendiz filtra e transforma a nova informação; infere 

hipóteses e toma decisões. (Vygotsky) 
D) Deve-se buscar sempre o aprendizado experimental, pois 

as pessoas aprendem melhor aquilo que é necessário. 
(Carl Rogers) 

 

Questão 28 
De acordo com Viegas (2018), “a escola de hoje não é a mesma 
que encontrávamos há alguns anos, pois os alunos são dife-
rentes, acompanhando as mudanças da sociedade como um 
todo”. Partindo dessa premissa, é possível afirmar que: 
A) Cabe ao professor ratificar o modelo de escola tradi-

cional, que atende adequadamente aos dias atuais.  
B) Os estudantes se encontram cada vez mais dependentes, 

em virtude de sua grande conexão a essas novas tecno-
logias e mídias sociais, o que tem revolucionado as ma-
neiras de ensinar e aprender. 

C) O professor passa a assumir uma nova postura que o 
aproxima do aluno, tornando-se um curador do conteú-
do, trabalhando a partir de resoluções de problemas e do 
desenvolvimento de projetos significativos, dentre outras 
mudanças. 

D) O docente é transmissor de conhecimentos, de modo que 
ele deixa de ser um detentor do conhecimento e apenas 
o depositava no discente, sem qualquer questionamento 
ou discussão, promovendo, assim, somente uma repro-
dução do conteúdo. 

Questão 29 
Considerando o uso de tecnologias na mediação da aprendi-
zagem, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) As tecnologias propiciam a reconfiguração da prática peda-

gógica, a abertura e a unicidade do currículo, bem como o 
exercício da coautoria de professores e alunos. 

B) O professor se torna cada vez mais um gestor e orientador 
de caminhos coletivos e individuais, previsíveis, em uma 
construção mais estática, criativa e empreendedora. 

C) Por meio da midiatização das tecnologias de informação e 
comunicação, o desenvolvimento do currículo se expande 
para além das fronteiras espaço-temporais da sala de aula e 
das instituições educativas. 

D) As tecnologias fazem com que os professores disponibilizem 
parte dos conteúdos em ambientes virtuais de aprendiza-
gem, se sentindo, assim, livres de tarefas monótonas, repe-
titivas, cansativas e pouco produtivas de falar e escrever os 
mesmos assuntos para diversas turmas. 

 

Questão 30 
Os “outros”, os “diferentes” – os de origem popular, os afrodes-
cendentes, os pertencentes aos povos originários, os rappers, 
os funkeiros etc. –, mesmo quando fracassam e são excluídos, 
ao penetrarem no universo escolar, desestabilizam sua lógica e 
instalam outra realidade sociocultural. Isso ocorre porque a 
escola: 
A) Tem como papel transmitir cultura; oferecer às novas 

gerações o que de mais significativo culturalmente pro-
duziu a humanidade. 

B) Sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a 
diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais 
confortável com a homogeneização e a padronização. 

C) Precisa envolver o aluno na aprendizagem, para que ele 
relacione o que já sabe e o que está aprendendo, usando 
os instrumentos adequados que conhece e dispõe para 
alcançar a maior compreensão possível. 

D) Deve estimular o aluno a desenvolver uma atitude de an-
tipatia e solidariedade para com aqueles que sofrem dis-
criminação, sendo um dos objetivos do trabalho com o 
tema ‘pluralidade cultural’ no ambiente escolar.  

  

Questão 31 
Analise as situações hipotéticas a seguir. 
I. “Laura tem dois anos e só conhece cachorro como animais 

de quatro patas. Para ela cachorro é ‘au au’. Ao passear em 
uma fazenda com seu pai, Laura visualiza uma vaca pela 
primeira vez. A criança aponta para a vaca e diz: papai, ‘au 
au’.” 

II. “O pai corrige a criança e diz que aquele animal é uma vaca 
e não um cachorro. Também tem quatro patas, mostra 
algumas diferenças físicas e diz que a vaca faz ‘muuu’ e não 
‘au au’.” 

Considerando os conceitos de assimilação e acomodação 
de Piaget, assinale a correspondência correta. 
A) I. Assimilação II. Assimilação 
B) I. Assimilação II. Acomodação 
C) I. Acomodação II. Assimilação 
D) I. Acomodação II. Acomodação 
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Questão 32 
No livro “O bom professor e sua prática”, Maria Isabel da 
Cunha apresentou em sua pesquisa um levantamento junto 
aos alunos para discutir a ideia de “bom” professor. Os resul-
tados apontaram alguns procedimentos e habilidades que os 
professores considerados bons deveriam ter: preocupação 
com o clima favorável no ambiente escolar e participação dos 
alunos em sala de aula; organização da sala de aula; esclare-
cimento dos objetivos de ensino aos alunos; valorização das 
experiências dos alunos, ou utilização de exemplos de situa-
ções por eles vividas, oportunizando, assim, relações entre 
teoria e prática. Diante do exposto, marque V para as afirma-
tivas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A didática tem como intuito restringir-se às teorias, 

somente. 
(     ) A didática representa a prática pedagógica do professor, 

que aplica, para resolver problemas, questões do coti-
diano escolar. 

(     ) Na práxis educativa, o docente reflete sobre sua prá-
tica, com consciência do seu fazer pedagógico, trans-
formando a realidade de acordo com as finalidades 
delineadas pelo próprio ser humano. 

A sequência está correta em 
A) F, F, V.  
B) F, V, V. 
C) V, F, F. 
D) V, V, F.  
 

Questão 33 
De forma geral, apesar de existirem diversas correntes e nomen-
claturas para identificar as práticas avaliativas nos meios esco-
lares, é possível afirmar que a literatura aponta três grandes 
tendências: classificatória, diagnóstica e emancipatória. Consi-
derando essas tendências da avaliação, assinale a alternativa 
correta. 
A) Os dados adquiridos numa abordagem classificatória possi-

bilitam a superação diante do conhecimento (ato de recons-
trução de saberes); são mecanismos de diagnóstico da 
situação e ponto de partida para avanço e crescimento.  

B) A perspectiva emancipatória privilegia a avaliação pro-
cessual, em que o docente analisa todas as atitudes do aluno 
ao executar uma tarefa de avaliação e, após, faz conside-
rações relevantes para um processo de reconstrução e apri-
moramento do saber.  

C) A avaliação diagnóstica é um ideal que pode tornar a ava-
liação verdadeiramente útil em situações pedagógicas ao 
permitir a crítica da realidade, a libertação dos sujeitos, a 
saída do imediatismo pedagógico, bem como possibilitar ao 
aluno questionar e refletir sobre determinado assunto.  

D) As avaliações emancipatórias são conduzidas com o propó-
sito de identificar as fraquezas e as potencialidades dos 
alunos, com o intuito de informar futuras estratégias ao 
professor e aos próprios alunos. Este conceito está funda-
mentado na ideia de que, para o professor, a atenção ao 
desempenho do aluno é elemento primordial à prática 
pedagógica. 

 

Questão 34 
Analise as situações hipotéticas a seguir. 
I. “O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Cora Cora-

lina define que o papel da escola é exercer uma transfor-
mação na personalidade dos alunos num sentido libertário 
e autogestionário.”  

II. “O Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Colégio Supera-
ção descreve que a finalidade da escola é adequar as 
necessidades individuais ao meio social e, para isso, a 
escola deve se organizar de forma a retratar, o quanto 
possível, a vida.”  

III. “O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Todos os 
Santos estabelece que o papel da escola é a formação de 
atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada 
com problemas psicológicos do que com os pedagógicos 
ou sociais.” 

Associe corretamente a tendência pedagógica empregada 
nos contextos anteriores. 
A) I. Liberal Tecnicista II. Progressista Libertária III. Progressista 

Libertadora 
B) I. Renovada Não-Diretiva II. Liberal Tradicional III. Renovada 

Progressista 
C) I. Progressista Libertária II. Renovada Progressista III. Reno-

vada Não-Diretiva  
D) I. Progressista Libertadora II. Renovada Não-Diretiva III. 

Liberal Tradicional 
 

Questão 35 
A concepção de criança e de infância, que permeia a prática 
educacional, é o que impulsiona a realização das atividades 
pedagógicas. Ao propor atividades mais complexas e necessá-
rias para um melhor desenvolvimento de potencialidades, o 
professor enxerga a criança como um ser:  
A) Passivo, capaz de realizar determinadas tarefas. 
B) Ativo, capaz de aprender e se desenvolver cada vez mais. 
C) Ativo, incapaz de aprender e realizar determinadas tarefas. 
D) Incapaz, que tem voz e vez, merecendo ter suas expec-

tativas e necessidades consideradas relevantes.  

 
Questão 36 
Considere que o professor José disse para os alunos: “quem 
terminou a tarefa pode sair para o recreio.” Ao recompensar 
o aluno que concluiu a tarefa, professor José realiza: 
A) Punição. 
B) Extinção. 
C) Reforço positivo. 
D) Reforço negativo. 
 

Questão 37 
Um dos maiores desafios da escola contemporânea é: 
A) Usar a tecnologia com o fim em si mesma. 
B) Tornar a disciplina aplicável em situações reais. 
C) Aprender a lidar com a tecnologia e transformá-la em 

aliada da educação. 
D) Criar estratégias inovadoras de ensino para auxiliar no 

desenvolvimento dos alunos.  
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Questão 38 
Partindo do pressuposto de que a prática do docente deve 
considerar o momento histórico, é preciso compreender a 
necessidade da formação continuada. Sobre a formação 
continuada do professor, é INCORRETO afirmar que: 
A) A troca de experiências e o partilhamento de saberes fazem 

com que cada professor desenvolva apenas o papel de for-
mador. 

B) Trata-se de um processo de escuta, discussão e socialização 
da prática pedagógica, com o intuito de aprofundar modos 
de seleção, organização e construção do conhecimento. 

C) Trata-se de uma necessidade, tendo em vista a natureza 
inconclusiva do ser humano, os limites da formação ini-
cial, bem como a complexidade do trabalho docente e 
seus requerimentos para a prática profissional. 

D) Permite a passagem do exercício profissional baseado na 
intuição para um processo pautado na racionalidade; tem 
pretensão de dotar o profissional de meios que possi-
bilitem o aprofundamento do conhecimento sobre as ati-
vidades pedagógicas e didáticas, sua organização, coor-
denação, revisão e adequação às condições existentes. 

 

Questão 39 
A professora Susy planeja suas aulas de acordo com o seguinte 
pressuposto: o menino será iniciado na vida escolar por meio 
do brinquedo para que a transição do lar para a escola não seja 
brusca; o primeiro princípio da Pedagogia será fazer com que 
o “menino fique sendo menino”. É correto afirmar que o pla-
nejamento de Susy se baseia na seguinte tendência peda-
gógica: 
A) Tradicional. 
B) Renovada Não-Diretiva. 
C) Renovada Progressivista.  
D) Crítico-Social dos Conteúdos. 
 

Questão 40 
A educação híbrida, atualmente, tem sido um tema cada vez 
mais discutido nos ambientes educacionais quando se pensa 
em inovações na área da educação. Ela não se restringe a 
metodologias ativas ou a equipar as salas de aula com progra-
mas de computador; envolve, também, processos de mobili-
dade, conectividade e acessibilidade. O ensino híbrido consti-
tui um campo de conhecimento ascendente, mas ainda em 
fase de exploração. Sobre o ensino híbrido, é INCORRETO afir-
mar que: 
A) São pilares do ensino híbrido: personalizar, individualizar 

e diferenciar. 
B) Se insere no contexto escolar como uma oportunidade de 

mudança da realidade, da dinâmica e do funcionamento 
da sala de aula tradicional. 

C) Dentre os modelos híbridos, segundo Bacich, Neto e Tre-
visani, podem ser destacados: o modelo de rotação; o 
modelo flex; o modelo a la carte; e, o modelo enriquecido. 

D) Contempla teorias educacionais, como: socioconstrutivismo 
ou sociointeracionismo de Vygotsky; aprendizagem signifi-
cativa de David Ausubel; e centros de interesse de Ovide 
Decroly. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




