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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

CONHECIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS 
 

Questão 01 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/ 
1996, ao definir, em seu Art. 28, a necessária adequação do 
processo educativo às peculiaridades da vida no campo, abriu 
espaço para o repensar da educação ofertada às populações do 
campo, conduzindo a um amplo movimento sobre a educação 
necessária para atender à diversidade étnica, cultural, ambi-
ental e social do campo. Portanto, adaptações são necessárias e 
devem ser definidas para atender aos aspectos essenciais à or-
ganização da ação pedagógica na escola de campo. Sobre tais 
adaptações, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) Deve-se realizar a adequação à natureza do trabalho na 

zona rural. 
B) Os conteúdos curriculares e as metodologias devem ser apro-

priados às reais necessidades e interesses dos alunos da zona 
rural. 

C) A organização escolar é própria, devendo adequar o calen-
dário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climá-
ticas; entretanto, deve manter as férias no mesmo período 
das escolas urbanas. 

D) As propostas pedagógicas das escolas do campo devem 
contemplar a diversidade do campo em todos os seus 
aspectos: sociais; culturais; políticos; econômicos; de gê-
nero; geração; e, etnia. 

 

Questão 02 
Considerando os três autores das teorias que possibilitam 
professores e pesquisadores a compreenderem a inteligência, 
o aprendizado e o desenvolvimento de seus alunos, relacione-
-os às implicações pedagógicas. 
1. Piaget. 
2. Vygotsky. 
3. Wallon. 
(     ) A aprendizagem depende do processo de desenvolvimento 

cognitivo. 
(     ) O desenvolvimento e a aprendizagem são processos conco-

mitantes, interdependentes e recíprocos. 
(     ) A emoção ocupa um lugar privilegiado no desenvolvimento 

do sujeito, em especial da criança. 
(     ) É o aluno quem constrói o próprio conhecimento; assim, o 

papel da escola é dar à criança oportunidade de agir sobre 
os objetos de conhecimento. 

(     ) O professor é o mediador do processo de ensino-aprendiza-
gem e, por isso, a ação docente deve acontecer dentro da 
Zona de Desenvolvimento Proximal. 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 2, 2, 1. 
B) 1, 2, 3, 1, 2.       
C) 1, 3, 2, 1, 1. 
D) 2, 1, 3, 2, 3. 

Questão 03 
O processo de ensino se caracteriza pela combinação de ativi-
dades do professor e dos estudantes. O direcionamento a esse 
processo está associado com o planejamento pelo professor no 
desenvolvimento das aulas envolvendo: a definição dos obje-
tivos, a seleção dos conteúdos e os métodos do ensino. 

(LIBÂNEO, 1994.) 
 

Existem variadas maneiras de classificar os métodos de ensino 
e, por sua vez, cada método tem técnicas que lhes são mais 
ajustadas. Diversos autores os classificam em: individualizado; 
socializado; e socioindividualizado. Considerando o método 
socializado, indique-o dentre as alternativas a seguir. 
A) Aula expositiva. 
B) Estudo de caso. 
C) Método de projeto. 
D) Método de solução de problemas. 
 

Questão 04 
Segundo Candau (2007), o currículo é um conjunto de ideias, 
pois deverá incorporar discussões sobre o ensino-aprendi-
zagem, sobre os procedimentos e as relações sociais que 
fazem parte do mesmo cenário em que os conhecimentos se 
ensinam e se aprendem, sobre as mudanças que se deseja 
efetuar nos alunos, sobre os valores que procuram instigar, 
bem como quais as identidades deve-se construir dentro da 
escola. Nesse sentido, o currículo é elaborado por um conjunto 
de esforços pedagógicos com intenções educativas. Quando se 
deseja um currículo escolar para o processo educativo que 
propicie a articulação entre as dimensões cognitiva, social e 
afetiva da aprendizagem, cabe aos professores na elaboração 
do currículo, EXCETO: 
A) Reconhecer que essas dimensões são inexistentes no com-

portamento dos sujeitos aprendentes.  
B) Conhecer e compreender motivações, interesses, necessi-

dades dos alunos diferentes entre si e ajudá-los na capaci-
dade de comunicação com o mundo do outro. 

C) Promover a articulação das dimensões cognitivas, social 
e afetiva, e ajudar os alunos a construírem sua subjeti-
vidade como pessoas humanas e sujeitos portadores de 
uma identidade cultural. 

D) Mobilizar procedimentos, técnicas, meios de tornar as expe-
riências de sala de aula mais agradáveis, que possibilitem 
aos professores conversar com os alunos para que eles 
exponham os seus sentimentos de forma organizada. 

 

Questão 05 
De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei nº 
8.069/1990, em caso de suspeita ou confirmação de castigo 
físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos 
contra criança ou adolescente, e este se encontrar, hipoteti-
camente, dentro da sala de aula, tendo o professor percebido 
o fato ocorrido, ele deverá, obrigatoriamente:  
A) Levar a criança a um posto médico próximo. 
B) Chamar os pais ou responsáveis para uma conversa. 
C) Informar ao seu diretor e este informar ao Conselho Tute-

lar. 
D) Solicitar que alguém leve a criança para casa, a fim de 

evitar constrangimentos. 
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Questão 06 
Saber diagnosticar, levantar hipóteses, buscar fundamentação 
teórica e analisar dados são algumas das atividades que podem 
ajudar o trabalho do professor, quando são consideradas as exi-
gências da realidade atual e a complexidade da atividade da 
docência. Nessa perspectiva, é imprescindível que o preparo 
específico para a pesquisa já ocorra na formação inicial. Assim 
como Lüdke (2001, 2006), entende-se que o contato com a pes-
quisa na graduação não pode se restringir apenas aos alunos de 
iniciação científica, tão pouco deve ser tarefa somente dos 
cursos de pós-graduação stricto sensu; é necessário que os alu-
nos da licenciatura tenham oportunidade de aprender a fazer 
pesquisa. A pesquisa em uma abordagem qualitativa é útil e 
necessária para identificar e explorar os significados dos fenô-
menos estudados e as interações que estabelecem. Conside-
rando as informações, em um plano de pesquisa nesta aborda-
gem, infere-se que:    
A) Exige a comprovação de dados e teorias. 
B) Tem uma proposta estruturada e formal. 
C) É desenvolvida antes de o estudo ser iniciado. 
D) Ocorre a evolução de uma ideia com o aprendizado.  
 

Questão 07 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de 
caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 
de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desen-
volver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 
modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 
Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-
se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o §1º do 
Art. 1º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e está 
orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à 
formação humana integral e à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

(BRASIL, 2017.) 
 

Sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Empenha-se em ações e políticas públicas e avaliações ex-

ternas em âmbito das três esferas referentes com atenção 
à formação continuada de professores. 

II. Aspira-se a superação da fragmentação das políticas edu-
cacionais, com o fortalecimento entre as três esferas de 
governo, sendo balizadora da qualidade da educação. 

III. Constitui uma relação de conteúdos, conceitos e habili-
dades que, prescritivamente, devem orientar a elabora-
ção dos currículos dos sistemas de ensino. 

IV. Visa substituir os currículos das disciplinas escolares das 
redes públicas federal, estaduais e municipais, uma vez 
que determina o que deve ser ensinado em cada escola. 

V. Trata-se de uma referência nacional para formulação dos 
currículos dos sistemas escolares dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas 
das instituições escolares. 

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

Questão 08 
[...] à relação indivíduo/sociedade em que afirma que as carac-
terísticas humanas não estão presentes desde o nascimento, 
nem são simplesmente resultados das pressões do meio ex-
terno. Elas são resultados da relação homem e sociedade, pois 
quando o homem transforma o meio na busca de atender as 
suas necessidades básicas, ele transforma-se a si mesmo. A 
criança nasce apenas com as funções psicológicas elementares 
e, a partir do aprendizado da cultura, estas funções trans-
formam-se em funções psicológicas superiores, sendo estas o 
controle consciente do comportamento, a ação intencional e a 
liberdade do indivíduo em relação às características do mo-
mento e do espaço presente. O desenvolvimento do psiquismo 
humano é sempre mediado pelo outro que indica, delimita e 
atribui significados à realidade. Dessa forma, membros imaturos 
da espécie humana vão aos poucos se apropriando dos modos de 
funcionamento psicológico, comportamento e cultura. 

 (Revista e-Ped – FACOS/CNEC Osório. Vol. 2. nº 1. AGO/2012 – 
ISSN2237-7077.) 

 

Considerando as informações anteriores, é correto afirmar 
que se trata da teoria de:  
A) Skinner. 
B) Brunner.  
C) Gardner.  
D) Vygotsky. 
 

Questão 09 
A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com regras comuns, conforme a Lei 
de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/1996, Art. 24). Consi-
derando tais regras, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A escola poderá realizar a classificação do aluno no primeiro 

ano do ensino fundamental, procedente de outra escola. 
B) A escola poderá organizar-se em classes, ou turmas, com 

alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adian-
tamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, 
artes, ou outros componentes curriculares. 

C) A carga horária mínima anual será de oitocentas horas 
para o ensino fundamental distribuídas por um mínimo 
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 
tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

D) Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular 
por série, o regimento escolar pode admitir formas de pro-
gressão parcial, desde que preservada a sequência do 
currículo, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 

 

Questão 10 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, LDB nº 9.394/1996, em 
seu Art. 24. V, “a verificação do rendimento escolar observará 
os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do 
desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos quali-
tativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais”. De acordo com 
o exposto e considerando as funções da avaliação, pode-se 
afirmar que se trata da seguinte avaliação: 
A) Somativa. 
B) Formativa. 
C) Diagnóstica. 
D) Comparativa.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS DA FUNÇÃO 
 

Questão 11 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino da 
matemática destacam a Etnomatemática, com uma proposta 
alternativa para a ação pedagógica e que busca partir da 
realidade do educando para se chegar a uma sedimentação do 
aprendizado de maneira natural, tendo um enfoque cognitivo 
fortemente fundamentado na cultura do educando. Para 
melhor compreender a Etnomatemática, bem como desen-
volvê-la, se faz necessário observar suas dimensões. Conside-
rando o exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Dimensão cognitiva: as características principais da espécie 

humana são dadas pelas ideias de comparar, classificar, quan-
tificar, medir, explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, 
avaliar.  

B) Dimensão educacional: se trata de ignorar e rejeitar com-
portamentos modernos, retomando os valores de humani-
dade, sintetizados em uma ética de respeito, solidariedade 
e cooperação. A proposta da etnomatemática é fazer da 
matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo 
e no espaço, questionando o aqui e o agora.  

C) Dimensão conceitual: Etnomatemática é um programa de 
pesquisa em história e filosofia da matemática, com óbvias 
implicações pedagógicas. Cada indivíduo percebe uma reali-
dade natural, formada pelas experiências e saberes acumu-
lados por ele e pela sua espécie. O acúmulo de conheci-
mentos compartilhados pelos indivíduos de um grupo e os 
seus comportamentos compatibilizados constituem a cul-
tura de um grupo.  

D) Dimensão política: uma maneira eficiente de manter um 
indivíduo, tribo, grupo ou cultura inferiorizados é enfra-
quecer suas raízes, excluir a história do conquistado. Nas 
escolas onde há o encontro da criança, adolescentes e 
jovens, que têm suas raízes culturais, com a outra cultura, a 
cultura da escola, que é também a do professor, poderia ter 
resultados positivos e criativos, mas, geralmente, o que se 
nota são resultados negativos e perversos.  

 

Questão 12 
A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar 
projetos pessoais e participar enunciativa e cooperativamente 
de projetos coletivos, ter discernimento, organizar-se em função 
de metas eleitas, governar-se, participar da gestão de ações 
coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos. Isto é, a 
autonomia fala de uma relação emancipada, íntegra com as 
diferentes dimensões da vida, o que envolve aspectos intelec-
tuais, morais, afetivos e sociopolíticos. Nos Parâmetros Curri-
culares Nacionais (PCNs), a autonomia é: 
A) Motor de todo o planejamento do professor e condição 

última para a promoção do aluno. 
B) Utopia preconizada nos currículos tradicionais, versão ul-

trapassada com a publicação dos PCNs. 
C) Tomada ao mesmo tempo como capacidade a ser desen-

volvida pelos alunos e como princípio didático geral, ori-
entador das práticas pedagógicas. 

D) Entendida como condição a ser conquistada quando os 
alunos ingressarem no mundo adulto, já que, durante a 
escolarização, atingem apenas a heteronomia. 

Questão 13 
As correntes pedagógicas não se extinguem, mas passam a 
conviver e orientar ações até os dias atuais, embora se modi-
fiquem em prol do público e das modificações acarretadas pelo 
contexto sócio-histórico. Dessa forma, os professores podem se 
utilizar de uma concepção, ou de outra, de acordo com o que 
deseja ensinar e isto é observado, inclusive, na organização dos 
espaços escolares. A organização da sala de aula depende do 
que a gestão espera da aprendizagem dos alunos. Observe a 
organização e a disposição dos móveis nas duas salas de aula: 
 

 
 

Pode-se depreender que: 
A) Na sala de aula B, não há lugar privilegiado para o professor; 

antes, seu papel era auxiliar o desenvolvimento livre e es-
pontâneo da criança; se intervém, é para dar forma ao racio-
cínio dela. 

B) Na sala de aula B, a aprendizagem ocorre de forma receptiva 
e mecânica, para recorrer frequentemente à coação. A re-
tenção do material ensinado é garantida pela repetição de 
exercícios sistemáticos e recapitulação da matéria. 

C) Na sala de aula A, a motivação depende da força de estimu-
lação do problema e das disposições internas e interesses 
do aluno. Assim, aprender se torna uma atividade de des-
coberta; é uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas 
o meio estimulador. 

D) Na sala de aula A, tanto a exposição do conteúdo quanto a 
análise são feitas pelo aluno e a ideia de “aprender fazendo” 
está sempre presente. Valorizam-se as tentativas experi-
mentais; a pesquisa; a descoberta; o estudo do meio natural 
e social; e, o método de solução de problemas. 

 
Questão 14 
O processo de alfabetização deve estimular a criança a falar e a 
ouvir, por meio de atividades lúdicas. Em relação à escrita, a 
curiosidade sobre os textos escritos deve ser estimulada na 
criança, pois ela construirá uma concepção de língua escrita após 
a iniciação da cultura escrita. Portanto, é nos primeiros anos do 
ensino fundamental que a criança irá aprofundar os seus co-
nhecimentos sobre linguagens. Ela deve adquirir o sistema de 
escrita alfabético e desenvolver habilidades de leitura e escrita, a 
partir de quatro práticas de linguagem; assinale-as. 
A) Pré-silábico; silábico; alfabético; e, ortográfico.  
B) Leitura/escuta; escrita; oralidade; e, análise linguística/se-

miótica. 
C) Codificação; decodificação; oralidade; e, análise linguís-

tica/semântica. 
D) Leitura/escuta; ortografia; consciência fonológica; e, cons-

ciência semiótica. 
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Questão 15 
Analisando o panorama educacional do Brasil desde o final do 
século XIX, percebe-se que, ao se falar de leitura e escrita, logo 
se pensa em alfabetização. E, ao se pensar em alfabetização, 
surge um embate: qual é o método mais adequado? Foram 
muitas as tentativas de se encontrar o melhor, pois se acre-
ditava que a previsão, o planejamento e a elaboração de mate-
riais diversificados poderiam se viabilizar com mais sucesso 
por meio de determinado método. Considerando os estudos 
desenvolvidos em torno dos métodos de alfabetização, mar-
que V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Devemos considerar que é um fato incontestável que 

só a partir da descoberta do princípio alfabético e das 
convenções ortográficas será formado um leitor e es-
critor autônomo.  

(     ) Alfabetizar letrando ou letrar alfabetizando pela integra-
ção e pela articulação das várias facetas da aprendizagem 
inicial da língua escrita é o caminho para superação dos 
problemas que estamos enfrentando nesta etapa da esco-
larização.  

(     ) Uma prática pedagógica centrada no estudo das corres-
pondências fonográficas garante uma alfabetização de 
qualidade, pois é dessa forma que a criança se apropria do 
princípio alfabético.  

(     ) O desafio que se coloca hoje para os professores é o de 
conciliar a alfabetização e o letramento, de modo a asse-
gurar aos alunos a apropriação do sistema alfabético-               
-ortográfico e a plena condição de uso da língua nas prá-
ticas sociais de leitura e escrita. 

(     ) Para o ensino da escrita, os métodos analíticos valo-
rizam o desenho correto das letras, trabalhando a es-
crita cursiva desde o início da alfabetização e priori-
zando a caligrafia, a ortografia e o treino da escrita.  

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

Questão 16 
Jogos, brinquedos e brincadeiras são muito importantes para 
a criança, que constrói, experimenta, aprende e demonstra 
toda a sua criatividade através deles. Piaget se interessou 
pela construção do conhecimento e buscou entender como os 
símbolos presentes no jogo e na imitação infantis se relacio-
nam com a capacidade de simbolizar o mundo e a si mesma, 
e mais, como conferem à criança novas qualidades em seu 
desenvolvimento mental, bem como novas possibilidades de 
interação com os objetos. Considerando as relações entre 
formação dos símbolos e os jogos, é correto afirmar que:  
A) A formação do símbolo na criança revela como a criança 

constrói conceitos antes dos pré-conceitos.  
B) O jogo assim como a imitação expressam relações de 

desequilíbrio entre assimilação e acomodação.  
C) Como o desenvolvimento caminha do pensamento intuitivo 

ao egocêntrico, ambos antecedem o pensamento operatório.  
D) O aspecto individual do símbolo é essencial para a com-

preensão do desenvolvimento da criança pequena, em-
bora não seja carregado de afetividade.  

 

Questão 17 
Ferreiro e Teberosky iniciaram, em 1974, uma investigação, 
partindo da concepção de que a aquisição do conheci-
mento se baseia na atividade do sujeito em interação com 
o objeto de conhecimento e demonstraram que a criança 
antes de chegar à escola tem ideias e faz hipóteses sobre o 
código escrito, descrevendo os estágios linguísticos que 
percorre até a aquisição da leitura e da escrita. Assim, a 
partir do advento do que ficou conhecido como psicogê-
nese da língua, podemos compreender as fases ou os está-
gios pelos quais nossas crianças transitam até se apropriar 
do código escrito. A imagem seguir representa como é a es-
crita em um desses estágios: 
 

 
 

Sobre as características observadas, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Escrita pré-silábica: a criança passa a entender que as sílabas 

possuem mais de uma letra. Porém, para entender os fone-
mas, é importante que a criança também pratique sílabas só 
com uma letra intercalada com sílabas maiores. 

B) Escrita alfabética: a criança passa a reproduzir adequada-
mente todos os fonemas de uma palavra; percebe o modo 
de construção do código da escrita. Entende que a escrita 
possui uma função social, mas ainda não se mostra nem 
léxica nem ortográfica. 

C) Escrita silábico-alfabética: a criança passa a relacionar as 
sílabas faladas a mais de uma letra. Ela realiza as primeiras 
combinações de vogais e consoantes em uma mesma pala-
vra, tentando combinar sons, e entende que a escrita repre-
senta o som da fala e já é capaz de realizar leituras menos 
complexas. É a fase inicial de fonetização da escrita.  

D) Escrita silábica: a criança admite haver correspondência 
entre letras e fala, mesmo que ela não esteja pronta para 
conectar as letras aos seus sons e que registre cada sílaba 
por meio de apenas uma letra, aleatória ou não. A criança 
tenta ainda fonetizar a escrita e dar valor sonoro para as 
letras, e passa a desconfiar de que a menor unidade de 
língua seja a sílaba.  

 

Questão 18 
A legislação brasileira garante indistintamente a todos o direi-
to à escola, em qualquer nível de ensino, e prevê, além disso, 
o atendimento especializado a crianças com necessidades 
educacionais especiais. O direito à educação é parte de um 
conjunto de direitos chamados de direitos sociais, que têm 
como inspiração o valor da igualdade entre as pessoas. No 
Brasil, este direito apenas foi reconhecido: 
A) Na Constituição Federal de 1988. 
B) Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, de 1996.  
C) Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692, de 1971.  
D) No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990. 
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FUNÇÃO: PROFESSOR DE TURMAS DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL / ANOS INICIAIS ESCOLAS DO CAMPO (T) 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA 
 

Ξ 

Questão 19 
Educação é uma ação exercida pelas gerações adultas sobre 
as gerações que não se encontram ainda preparadas para a 
vida social e tem por objetivo suscitar e desenvolver na cri-
ança certo número de estados físicos, intelectuais e morais 
reclamados pela sociedade política, no seu conjunto e pelo 
meio especial a que a criança particularmente se destina. O 
processo da educação, nessa concepção, confunde-se com a 
ideia de:  
A) Engajamento: o indivíduo educado passa por uma refle-

xão sobre a experiência, favorecendo a construção de 
novos saberes.  

B) Apatia: o indivíduo educado entende a educação como ação 
transformadora da sociedade em busca de objetivos consi-
derados como válidos.  

C) Transformação: o indivíduo educado compreende a vida de 
sua comunidade, recebendo ideias e conceitos fundamen-
talmente transformadores de realidades sociais. 

D) Ajustamento: o indivíduo educado seria o ajustado à vida da 
sua comunidade, sem nenhum julgamento crítico sobre seus 
usos e costumes, sobre o seu modo de viver, aceitando 
passivamente a cultura de seu meio social.  

 

Questão 20 
As tendências pedagógicas são de extrema relevância para a 
Educação, pois contribuem para a condução de um trabalho 
docente mais consciente, baseado nas demandas atuais da 
clientela em questão. O conhecimento dessas tendências e 
perspectivas de ensino por parte dos professores é funda-
mental para a realização de uma prática docente realmente 
significativa, que tenha algum sentido para o aluno. Alguns 
autores organizam estas tendências em grupos filosóficos pro-
gressista e liberal. Sobre as tendências liberais, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. É uma manifestação da sociedade capitalista, não tendo 

o sentido de avançado, democrático e aberto. 
II. A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinquenta 

anos, tem sido marcada pelas tendências liberais, nas suas 
formas ora conservadora, ora renovada. 

III. Sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar 
os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de 
acordo com as aptidões individuais. 

IV. A ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das dife-
renças de classes, pois, embora difunda a ideia de igualdade 
de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de 
condições. 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 

 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

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

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e 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 de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
relógio de qualquer modelo, pulseiras ou braceletes magnéticos (ainda que terapêuticos) e similares etc., o que não acarreta em 
qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo Simplificado, no dia da realização das provas 
escritas, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. 

4. O caderno de provas consta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha para todas as funções. 

5. 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 função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão 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. 

6. As provas terão duração de 2 (duas) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única 
resposta correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e 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 de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato poderá se retirar do local de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de 
sua realização, podendo levar o caderno de provas. Caso o candidato deixe o local de provas antes do horário permitido, 
deverá, ainda, entregar ao Fiscal de Aplicação o caderno de provas, não podendo levar qualquer anotação referente às 
suas opções de respostas. 

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 E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 20h do dia 01 de maio de 2022 (domingo). 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo 
Seletivo Simplificado no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme disposições 
contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo Simplificado. 




