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- LÍNGUA PORTUGUESA-

QUESTÃO 04

QUESTÃO 01

Para a compreensão da norma culta da língua
portuguesa existe uma ordem das classes
gramaticais. Assinale a alternativa correta
quanto a esta ordem:

Observe a seguinte afirmação: “No mundo,
ainda são poucas as pessoas que meditam e
buscam a expansão de suas consciências,
lamentavelmente”. A palavra grifada exerce,
morfologicamente, a função de:

(A) artigo, substantivo, adjetivo, numeral,
pronome, verbo, advérbio, preposição,
conjugação e interjeição.
(B) numeral, pronome, verbo, artigo,
substantivo, adjetivo, advérbio, preposição,
conjugação e interjeição.

(A) pronome indefinido
(B) predicativo de objeto

(C) artigo, substantivo, adjetivo, conjugação,
interjeição, advérbio, preposição, pronome,
verbo e numeral.

(C) adjetivo
(D) verbo
(E) advérbio de intensidade

(D) advérbio, preposição, conjugação,
interjeição, artigo, substantivo, adjetivo,
numeral, pronome e verbo.

QUESTÃO 02
Na frase “ela contou tudo ao marido”, a
palavra destacada exerce a função de:

(E) conjugação, adjetivo, numeral, advérbio,
preposição, interjeição, artigo, substantivo,
pronome e verbo.

(A) verbo transitivo.

QUESTÃO 05

(B) verbo intransitivo.
(C) verbo intransitivo indireto.

Assinale abaixo a alternativa que não
caracteriza exemplo de substantivo abstrato:

(D) verbo transitivo direto.

(A) amor

(E) verbo transitivo direto e indireto.

(B) fé
(C) mágoa

QUESTÃO 03

(D) ódio

Aponte qual das frases abaixo não representa
um paradoxo:

(E) adorar
- MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO -

(A) parece que dorme acordado.

QUESTÃO 06

(B) pobre rapaz rico, nada sabe da vida.
(C) meditou com os olhos fechados.
(D) quanto mais vivemos,
aproximamos da morte.

mais

nos

(E) você vive no mundo da lua, sonhando
acordado.

Em um sequência lógica: 3, 7, 15, 31, __, 127.
A alternativa que apresenta o número que
antecede 127 é:
(A) 63
(B) 64
(C) 62
(D) 61
(E) 65
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QUESTÃO 07
Um investidor recebeu uma importância de
R$ 14.400,00 em juros, quando decidiu
aplicar um capital de R$ 40.000,00. Sabendo
que a taxa foi de 72% ao ano, o tempo que
este capital ficou aplicado foi de:

METROCAPITAL Soluções

QUESTÃO 10
Um recipiente tem a forma de um
paralelepípedo retângulo, com as seguintes
dimensões: 120 cm, 90 cm, e 50 cm. Quantos
litros cabem em seu interior?
(A) 510 litros

(A) 6 anos

(B) 520 litros

(B) 3 meses

(C) 530 litros

(C) 3 anos

(D) 540 litros

(D) 6 meses

(E) 550 litros

(E) 60 meses

- CONHEC. GERAIS E ATUALIDADES QUESTÃO 08

QUESTÃO 11

Se 160 gramas de sulfato de ferro contém
44,8 gramas de ferro, 38,8 gramas de enxofre
e 76,8 gramas de oxigênio; assinale a
alternativa correta que representa a
porcentagem, em massa, de ferro, enxofre e
oxigênio no sulfato de ferro desta amostra:

Em 19 de Dezembro de 2016, um caminhão
invadiu uma feira de Natal e atropelou
dezenas de pessoas, deixando 12 mortas e 48
feridas. A chanceler Angela Merkel
classificou o episódio como atentado
terrorista, o qual teve sua autoria reivindicada
pelo Estado Islâmico (EI). Referido atentando
ocorreu em qual país?

(A) 26% de ferro, 28% de enxofre e 46% de
oxigênio.
(B) 27% de ferro, 25% de enxofre e 48% de
oxigênio.

(A) França

(C) 25% de ferro, 24% de enxofre e 51% de
oxigênio.

(C) Espanha

(D) 23% de ferro, 28% de enxofre e 49% de
oxigênio.
(E) 28% de ferro, 24% de enxofre e 48% de
oxigênio.

(B) Inglaterra
(D) Alemanha
(E) Itália
QUESTÃO 12

(B) 1,3

O Prêmio Nobel de Literatura é um prêmio
literário concedido anualmente desde 1901. A
Academia Sueca é quem escolhe um escritor
que pode possuir qualquer nacionalidade.
Para muitos, é esse o maior e mais distinto
prêmio que um escritor ou uma escritora pode
receber dentro do ramo da literatura. O
ganhador do referido Prêmio no ano de 2016
foi:

(C) 2,1

(A) a bielorrussa Svetlana Alexijevich.

(D) 3,4

(B) o norte-americano Bob Dylan.

(E) 4,1

(C) o francês Patrick Modiano.

QUESTÃO 09
Na equação de 2° grau, x2 – 5x + 6 = 0, a
resolução correta é:
(A) 2,3

(D) a canadense Alice Munro.
(E) o peruano Mario Vargas Llosa
Coordenador Assistente de Gestão Escolar
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QUESTÃO 13

- NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Em coletiva de imprensa realizada em 1º de
Fevereiro de 2016, a Organização Mundial de
Saúde (OMS) pediu uma ação conjunta dos
países para combater a disseminação de um
vírus provavelmente ligado a casos de
microcefalia em bebês, o que foi considerado
uma
emergência
de
saúde
pública
internacional. Trata-se do:

QUESTÃO 16

(A) vírus da dengue

José acidentalmente excluiu um arquivo do
Microsoft Word da Área de Trabalho de seu
computador. Porém tal documento era de
grande importância para o trabalho que ele
realiza na Prefeitura Municipal de Laranjal
Paulista, sendo assim, quais teclas de atalho
José pode utilizar para conseguir desfazer a
exclusão?

(B) vírus H1N1

(A) CTRL + D

(C) vírus ebola

(B) CTRL + R

(D) zika vírus

(C) CTRL + ALT

(E) gripe aviária

(D) SHIFT + DEL

QUESTÃO 14
Um avião que transportava o time de futebol
da Chapecoense caiu na madrugada de 29 de
Novembro de 2016 deixando mais de 70
pessoas mortas, incluindo jornalistas e
convidados. O avião decolou de Santa Cruz
de la Sierra (Bolívia) e transportava a equipe
para disputar a final da Copa Sul-Americana
em qual país?
(A) Venezuela

(E) CTRL +Z

QUESTÃO 17
Após conseguir recuperar seu arquivo José
decidiu salva-lo no servidor, na pasta de seu
departamento. Considerando que ele possui
permissão de acesso a esta pasta, escolha a
alternativa que representa o procedimento
adequado que José deve realizar.
(A) Clicar duas vezes no arquivo com o botão
esquerdo do mouse, escolher a opção Salvar.

(B) Peru
(C) Colômbia

(B) Clicar uma vez no arquivo com o botão
esquerdo do mouse e escolher a opção Salvar
Como.

(D) Equador
(E) Chile
QUESTÃO 15
O empresário bilionário Donald Trump,
contrariando a grande maioria das pesquisas
de intenção de voto e projeções feitas por
institutos e pela imprensa, foi eleito o 45º
presidente dos Estados Unidos, derrotando
o(a) candidato(a):
(A) Barack Obama
(B) Hillary Clinton
(C) Bernie Sanders

(C) Clicar uma vez no arquivo com o botão
direito do mouse, escolher a opção Copiar,
abrir a pasta no servidor, clicar com o botão
direito do mouse e escolher a opção Colar.
(D) Clicar duas vezes no arquivo com o botão
esquerdo do mouse, escolher a opção Copiar,
abrir a pasta no servidor, clicar com o botão
esquerdo do mouse e escolher a opção Colar.
(E) Clicar uma vez no arquivo com o botão
esquerdo do mouse e clicar no ícone do
disquete.

(D) Joe Biden
(E) Mike Pence

Coordenador Assistente de Gestão Escolar
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QUESTÃO 18

Em um documento do Microsoft Excel há
uma planilha onde a Coluna H possui células
preenchidas com as palavras “Azul” e
“Vermelho” até a linha 100. Desejando saber
quantas palavras “Vermelho” existem no
intervalo da linha 1 a 100, escolha abaixo a
alternativa que contem a função que deverá
ser utilizada.
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QUESTÃO 20
Marinalva, navegando na Internet através de
seu computador, deseja acessar o site da
Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista para
obter informações acerca das atividades
públicas realizadas no Município. Indique a
alternativa que representa o endereço correto
da Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista:
(A) www.laranjalpaulista.com.br
(B) www.laranjalpaulista.org.br

(A) SOMA

(C) www.laranjalpaulista.gov.br

(B) SOMASE

(D) www.laranjalpaulista.sp.gov.br

(C) SUBTOTAL

(E) www.laranjalpaulista.br

(D) CONT.SE
(E) SOMASERIE

QUESTÃO 19

No Microsoft PowerPoint, desejando inserir o
número de página em todos os Slides, escolha
a alternativa correta:
(A) Na guia Página Inicial escolher a opção
Número do slide, marcar a caixa de seleção
Número do slide, clicar no botão Aplicar a
todos.
(B) Na guia Exibir escolher a opção Número
do slide, marcar a caixa de seleção Número do
slide, clicar no botão Aplicar a todos.
(C) Na guia Inserir escolher a opção Número
do slide, marcar a caixa de seleção Número do
slide, clicar no botão Aplicar a todos.
(D) Na guia Revisão escolher a opção
Cabeçalho e Rodapé, selecionar a opção
Número do slide, clicar no botão Aplicar a
todos.

- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –
QUESTÃO 21
O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante uma série de garantias,
exceto:
(A) educação básica obrigatória e gratuita dos
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria.
(B) atendimento educacional especializado
aos
portadores
de
deficiência,
obrigatoriamente na rede regular de ensino.
(C) progressiva universalização do ensino
médio gratuito.
(D) oferta de ensino noturno
adequado às condições do educado.

regular,

(E) atendimento ao educando, em todas as
etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

(E) Na guia Apresentação de Slides escolher a
opção Cabeçalho e Rodapé, marcar a caixa de
seleção Rodapé, clicar no botão Aplicar a
todos.

Coordenador Assistente de Gestão Escolar
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QUESTÃO 22
Analise as seguintes assertivas e, ao final,
assinale a opção correta:
I) A criança e o adolescente têm direito de ser
respeitado por seus educadores, não podendo
ser admoestado verbalmente nem advertido na
presença dos demais alunos.
II) A criança e o adolescente têm direito ao
acesso à escola pública e gratuita próxima de
sua residência, e, não sendo possível, próxima
da residência de parentes.
III) A criança e o adolescente têm direito de
contestar critérios avaliativos, podendo, em
última análise, requerer a substituição do
profissional da educação.
IV) A criança e o adolescente têm o direito de
organização e participação em entidades
estudantis.
Assinale a alternativa correta:
(A) Todas as alternativas são falsas.
(B) As alternativas I e IV são verdadeiras.
(C) A alternativa II é verdadeira.
(D) As alternativas I, II e III são falsas.
(E) As alternativas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 23
Considerando o Parecer e o Projeto de
Resolução das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental de 09
(nove) anos (Parecer n. 11/2010), julgue os
itens a seguir:
I – A data de ingresso das crianças no Ensino
Fundamental é a partir dos 6 (seis) anos de
idade, completos até o dia 31 de março do ano
em que ocorrer a matrícula, conforme as
orientações legais e normas estabelecidas pelo
CNE na Resolução CNE/CEB n. 3/2005 e nos
seguintes pareceres: CNE/CEB n. 6/2005, n.
18/2005, n. 7/2007, n. 4/2008, n. 12/2009, e
Resolução CNE/CEB n. 1/2010. A mesma
recomendação aplica-se ao ingresso na
Educação Infantil, nos termos do Parecer
CNE/CEB n. 20/2009 e Resolução CNE/CEB

Coordenador Assistente de Gestão Escolar
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n. 5/2009. Portanto, observando o princípio
do não retrocesso, a matrícula no 1° ano fora
da data de corte deve, imediatamente, ser
corrigida para as matrículas novas, pois as
crianças que não completaram 06 (seis) anos
de idade no início do ano letivo devem ser
matriculadas na Educação Infantil.
II – A Câmara de Educação Básica dispõe que
a organização do Ensino Fundamental, com
09 (nove) anos de duração, implica na
necessidade de um debate sobre o projeto
político-pedagógico, o regimento escolar, a
formação de professores, as condições de
infraestrutura. No que se refere aos recursos
didático-pedagógicos
apropriados
ao
atendimento da infância e da adolescência,
tem-se uma série de apontamentos no referido
parecer, de modo que as escolas possam
adequar-se gradativamente, ficando a critério
dos entes federativos a organização dos
tempos e espações escolares.
III – O documento esclarece que a
estruturação no novo ensino fundamental
apresenta uma série de desafios a serem
enfrentados pelos sistemas de ensino, como,
por exemplo, a observação da convivência das
duas estruturas do ensino fundamental (8 anos
em extinção e 9 anos em implantação e
implementação), a elaboração de novo
currículo, a reorganização da educação
infantil e fortalecimento dos conselhos de
educação. No entanto, o documento não
menciona a consolidação do ciclo de
alfabetização, deixando sua regulamentação a
cargo de lei complementar.
Assinale a alternativa correta:
(A) os itens I e III estão corretos.
(B) apenas o item II está correto.
(C) apenas o item I está correto.
(D) todos os itens estão corretos.
(E) todos os itens estão incorretos.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 26

No que se refere à Educação Inclusiva, podese afirmar que a educação especial é destinada
a alunos com:

Os pais de um aluno do 5° ano procuram a
professora de seu filho para solicitar que ele
seja dispensado das aulas de educação física
na escola, sob o argumento de que a criança
não gosta de atividades físicas e de que
sempre chega em casa machucado.

(A) transtornos globais de desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação e deficiência.
(B)
altas
deficiência
e
socioemocionais.

habilidades/superdotação,
transtornos
globais

(C) deficiência, superdotação e dificuldades
de aprendizagem em mais de uma área.

Considerando a situação hipotética acima e
tendo por base a Lei de Diretrizes e Bases da
educação Nacional, assinale a atitude correta
a ser tomada pela professora:

(D) dificuldades de aprendizagem, transtornos
globais de comportamento e deficiência.

(A) pedir para que os pais aconselhem a
criança a procurar um adulto, na escola,
quando ele se machucar.

(E) transtornos globais de desenvolvimento,
altas
habilidades
e
dificuldade
de
aprendizagem.

(B) autorizar o aluno a deixar de participar
das aulas de educação física, aplicando-se o
princípio do melhor interesse da criança.
(C) oferecer à criança atividade alternativa.

QUESTÃO 25
A Resolução CNE/CEB n. 4/2010 dispõe
sobre a avaliação de aprendizagem. Isto
posto, é correto afirmar que a avaliação deve
ser de:
(A) caráter quantitativo predominando sobre o
classificatório.
(B) produto e adotar uma estratégia de
progresso coletivo.
(C) aspecto classificatório e, só após, observar
a função formativa.
(D) processo com finalidade quantitativa
predominando sobre a formativa.
(E) caráter formativo e adotar uma estratégia
de progresso individual e contínuo.

Rascunho:

Coordenador Assistente de Gestão Escolar

(D) informar aos pais que a educação física é
uma disciplina obrigatória e que, portanto, o
aluno não poderá deixar de cursá-la.
(E) receber e encaminhar a solicitação à
Direção, a fim de que seja analisada a
questão.
QUESTÃO 27
Considerando o disposto na Resolução
CNE/CEB n. 05/2009, que dispõe sobre a
Educação Infantil, assinale a alternativa
correta:
(A) a frequência na educação infantil é prérequisito para a matrícula no ensino
fundamental.
(B) as crianças que completam 6 (seis) anos
de idade após o dia 31 de março devem ser
matriculadas no primeiro ano do ensino
fundamental.
(C) as propostas pedagógicas de educação
infantil devem respeitar os princípios éticos,
políticos e estéticos.
(D) o processo de avaliação da educação
infantil restringe-se aos múltiplos registros
realizados por adultos, nos relatórios.
(E) a retenção de crianças na educação
infantil é indicada no caso de apresentarem
dificuldades de aprendizagem.
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QUESTÃO 28
Na construção do projeto
quilombola, é necessário:

QUESTÃO 30
de

escola

(A) reconhecer os diferentes modos de vida
na expressão de uma cultura limitada e ainda
inferior à dos brancos.

A Resolução n. 7/2010, que trata das
Diretrizes Curriculares nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 anos, dispõe, em
seu art. 5°, §2°, que a educação de qualidade,
como um direito fundamental, é, antes de
tudo, relevante, pertinente e equitativa.

(B) compreender as diferenças de sua
capacidade intelectual para a aprendizagem de
determinados conhecimentos escolares.

Os termos, “relevante”,
“equitativa” significam:

(C) avaliar os conhecimentos prévios das
crianças para poder elaborar um projeto
pedagógico que recupere a falta dos
conhecimentos escolares esperados.

I – Entende-se por pertinência a possibilidade
de atender às necessidades e ás características
dos estudantes de diversos contextos sociais e
culturais, e com diferentes capacidades e
interesses.

(D) redefinir os valores da cultura quilombola
para
que
possam
adaptar-se
aos
conhecimentos da escola formal.
(E) desenvolver práticas de fortalecimento de
identidade e da referência de acesso a direitos.

QUESTÃO 29
Conforme os disposto na Lei n. 9.394/1996,
que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, são consideradas
incumbências da União, exceto:
(A) autorizar, reconhecer, credenciar,
supervisionar e avaliar os cursos das
instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.

“pertinente”

e

II – A equidade refere-se à importância de
tratar de forma igualitária o que se apresenta
desigual, com a finalidade de obter
desenvolvimento
e
aprendizagem
homogêneos, assegurado a todos a igualdade
de direito à educação.
III – A relevância diz respeito à promoção de
aprendizagens significativas do ponto de vista
das exigências sociais e de desenvolvimento
pessoal.
Quais das assertivas acima estão corretas?
(A) apenas a assertiva III está correta.
(B) apenas as assertivas I e III estão corretas.
(C) apenas a assertiva I está correta.
(D) as assertivas I, II e III estão corretas.

(B) coletar, analisar e disseminar informações
sobre a educação.

(E) todas as assertivas estão incorretas.

(C) elaborar o Plano Nacional de Educação,
em colaboração exclusiva com os Estados.

Rascunho:

(D) baixar normas gerais sobre cursos de
graduação e pós-graduação.
(E) estabelecer, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
diretrizes e procedimentos para identificação,
cadastramento e atendimento, na educação
básica e educação superior, de alunos com
altas habilidades ou superdotação.

Coordenador Assistente de Gestão Escolar
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 33

RIOS (2011), analisando as questões que
envolvem a qualidade da educação pública e,
por conseguinte, a formação dos professores,
inicial e continuada, afirma que “ser
competente é saber fazer bem o dever”. Além
disso, aprofunda a discussão sobre a
competência
do
trabalho
docente,
entendendo-a como aquela que:

Na obra “A Prática Educativa: como ensinar”
(1998),
ZABALA
sustenta
a
tese
construtivista como aquela que possibilita
compreender a complexidade dos processos
de ensino-aprendizagem. São ideias da
concepção construtivista, exceto:

(A) se manifesta na ação e se constrói
explorando limites e possibilidades da
realidade, no diálogo entre educadores.
(B) responde pela qualidade do ensino na
escola pública e, por essa razão, depende de
política salarial, com pagamento de bônus aos
profissionais mais dedicados.
(C) se relaciona fortemente com a vocação,
responsável pela dedicação aos educandos e a
seu desenvolvimento ético.
(D) se enraíza na formação inicial,
preponderantemente, cabendo, ao exercício da
profissão, apenas sua manutenção.
(E) se relaciona com a formação inicial na
escola pública e, por essa razão cabe ao
exercício da profissão responsabilizar-se pela
dedicação aos educandos.
QUESTÃO 32
De acordo com o pensamento de RIOS
(2011), é correto afirmar que:
(A) a educação é atribuição única e exclusiva
da escola, não estando presente em todas as
instituições sociais.
(B) a contradição é inerente à escola, pois, ao
mesmo tempo, ela mantém e transforma a
sociedade.
(C) a escola, enquanto instituição, tem sido,
na sociedade capitalista, o espaço de inserção
dos sujeitos nos valores da classe dominada.
(D) o processo de educar não pode ser
definido como processo de transmissão de
cultura, pois não é essa a função da escola.
(E) o ato de ensinar constitui uma atribuição
que não é própria da transmissão da cultura e
instituições sociais.
Coordenador Assistente de Gestão Escolar

(A) No processo de aprendizagem, intervêm,
junto à capacidade cognitiva, fatores
relacionados às capacidades de equilíbrio
pessoal, de inserção social e de relação
interpessoal.
(B) É necessário que o ensino ajude a
estabelecer tantos vínculos essenciais e não
arbitrários entre os novos conteúdos e os
conhecimentos prévios quanto permita a
situação.
(C) A sequência de ensino-aprendizagem
deve ser a aula magistral, que consiste nos
objetivos de matiz cognitiva, nos conteúdos
conceituais e na concepção de aprendizagem
como um processo acumulativo através de
propostas didáticas uniformizadoras e
transmissoras.
(D) A natureza da intervenção pedagógica
estabelece os parâmetros em que a atividade
mental do aluno pode se mover, passando por
momentos
sucessivos
de
equilíbrio,
desequilíbrio e reequilíbrio.
(E) O papel ativo do educador não se
contrapõe ao papel ativo do aluno.
QUESTÃO 34
Segundo o modelo de equilibração das
estruturas cognitivas proposto por PIAGET, a
primeira medida para que o aluno realize uma
aprendizagem significativa com relação ao
novo conteúdo de aprendizagem consiste no
seguinte processo:
(A) romper com o equilíbrio inicial.
(B) partir da zona de desenvolvimento
proximal.
(C) desconhecer o desequilíbrio.
(D) reconhecer a natureza da aprendizagem.
(E) associar reequilíbrio posterior à
assimilação.
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

A Pedagogia Progressista divide-se em três
tendências:
Tendência
Progressista
Libertadora,
Tendência
Progressista
Libertária e Tendência Progressista CríticoSocial dos Conteúdos. No que se refere a esta
última, assinale a alternativa correta:

Dois professores de uma mesma turma
conversam sobre suas atividades docentes.
P1 – Você está conseguindo passar a matéria
para esta turma?
P2 – Mais ou menos. Tenho passado o
conteúdo, mas percebo que eles entendem
pouco.
P1 – Pois é! Tento ensinar, mas eles não
guardam bem o que nós passamos.
P2 – Eu explico bem, repito muito, até ficar
algo na cabeça deles.
Considerando-se a conversa dos dois
professores, pode-se afirmar que eles
concebem o processo de ensino e
aprendizagem como:
(A) elaboração de conceitos significativos.
(B) articulação dos tópicos centrais da
disciplina.
(C)
transmissão
e
acumulação
de
conhecimentos.
(D) transmissão de valores socialmente
relevantes.
(E)
construção
contextualizada
de
conhecimentos.
QUESTÃO 37
Na obra “Filosofia da Educação”, LUCKESI
(2005) afirma que a pedagogia liberal é uma
manifestação própria da sociedade capitalista.
Considerando a sociedade brasileira, é correto
afirmar que:
(A) a sociedade brasileira, em suas práticas
pedagógicas, ainda é fortemente marcada, de
forma predominante, por uma das tendências
liberais: a pedagogia tradicional.
(B) tem havido, a partir de Paulo Freire, uma
predominância das Pedagogias Progressistas.
(C) as práticas escolares e o ideário
pedagógico têm sido, nos últimos cinquenta
anos, marcados pelas tendências liberais.
(D) a educação é historicamente marcada por
uma profusão de tendências pedagógicas e
suas expressões, não se podendo afirmar que
tinha havido alguma predominância em
qualquer período.
(E) há um conjunto de práticas liberais e
progressistas.

(A) Esta tendência prioriza, na sua concepção
pedagógica, o domínio dos conteúdos
científicos, a prática de métodos de estudo, a
construção de habilidades e raciocínio
científico, como modo de formar a
consciência crítica para fazer frente à
realidade desigual e injusta. Visa a
instrumentalizar os sujeitos históricos, aptos a
transformar a sociedade e a si próprio. Sua
metodologia preconiza que o ponto de partida
no processo formativo do aluno seja a
reflexão da prática social, ponto de partida e
de chegada, porém, embasada teoricamente.
(B) Baseada nas teorias da aprendizagem e da
abordagem do ensino de forma sistêmica,
constituiu-se numa prática pedagógica
fortemente controladora das ações dos alunos
e, até, dos professores, direcionadas por
atividades repetitivas, sem reflexão e
absolutamente programadas, com riqueza de
detalhes.
(C) A atividade escolar deve basear-se em
discussões de temas políticos e sociais e em
ações concretas acerca da realidade social
imediata. Deve o professor agir como um
coordenador de atividades, devendo organizar
e atuar conjuntamente com os alunos.
(D) Essa ideia defende, apoia e estimula a
participação em grupos e movimentos sociais:
sindicatos, grupos de mães, comunitários,
associações de moradores etc.
(E) Tal proposta se baseia nas teorias da
atividade escolar, apoiando e estimulando
uma prática pedagógica acerca da realidade
social e organizando a reflexão programada.

Rascunho:

Coordenador Assistente de Gestão Escolar
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

O surgimento das teorias construtivistas e
interacionistas fundamentadas no pensamento
de Piaget representou importante avanço nas
tendências pedagógicas e, por conseguinte, na
ação docente. Considerando-se o exposto,
analise as assertivas a seguir:

De acordo com Castells, “apud” LIBÂNEO,
na obra “Organização e Gestão escolar: teoria
e prática”, a tarefa das escolas e dos processos
educativos é desenvolver em quem está
aprendendo a capacidade de aprender, em
razão das exigências postas pelo volume
crescente de dados acessíveis na sociedade e
nas redes informacionais, da necessidade de
lidar com um mundo diferente e, também, de
educar a juventude em valores a ajudá-la a
construir
personalidades
flexíveis
e
eticamente ancoradas.

I – Uma maneira adequada de ampliar e/ou
modificar as estruturas do aluno consiste em
provocar
discordâncias
ou
conflitos
cognitivos que representem desequilíbrios a
partir dos quais, mediante atividades, o aluno
consiga
reequilibrar-se,
superando
a
discordância e reconstruindo o conhecimento.
II – A contribuição desses fundamentos
teóricos na aprendizagem escolar tem como
objetivo principal alcançar comportamentos
apropriados por parte dos alunos, basicamente
entendidos como apropriação e modificação
de respostas. Assim, se a resposta emitida dor
desejada haverá reforço, cuja natureza
dependerá, necessariamente, do nível etário e
do esforço dos alunos.
III – Quando a concepção de aprendizagem
está vinculada ao processo de conhecimento,
também denominado de processo cognitivo, e
não mais no processo de condicionamento, ou
seja, através da inteligência, o ser humano
age, aprende e constrói conhecimentos que
lhe possibilitam uma interação cada vez
melhor com o meio, por mais adverso que
este lhe seja.
Estão corretas as afirmativas:
(A) I, II e III.
(B) II e III
(C) I e II.
(D) I e III.
(E) nenhuma das afirmativas está correta.

Rascunho:

Coordenador Assistente de Gestão Escolar

Diante do exposto, assinale a alternativa
correta:
(A) O volume crescente de dados acessíveis
na sociedade moderna apresenta uma nova
realidade à escola, a partir da qual a finalidade
mais importante é a flexibilização dos
conteúdos e métodos, negando conhecimentos
tradicionais e construindo novas habilidades
sociais.
(B) A metodologia de ensino precisa
contemplar a necessidade a aprender a
aprender, de forma que o estudante esteja apto
a revisitar os aspectos tradicionais da escola,
tendo por finalidade reproduzi-los no atual
contexto social da escola.
(C) Os conteúdos são influenciados pela
sociedade na qual a escola está inserida e
estão relacionados a objetivos que, para além
dos conhecimentos teóricos, visam ao
desenvolvimento da capacidade de aprender e
de conviver eticamente.
(D) A construção de personalidades flexíveis
e eticamente ancoradas mostra que a escola
deve ser capaz de relacionar objetivos,
conteúdos e métodos, tendo em vista,
exclusivamente, a formação de sujeitos justos.
(E) O processo de aprendizagem necessita
contemplar uma flexibilização de conteúdos e
aspectos tradicionais da escola, relacionando
objetivos, de forma a evitar a reprodução do
atual contexto social.
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QUESTÃO 40
“Vivemos numa sociedade dinâmica”. A
partir desta constatação, HARGREAVES, na
obra “O ensino na sociedade do
conhecimento: educação na era da
insegurança”, analisa o significado da
sociedade do conhecimento, sua importância
e seu sentido para os profissionais da
atualidade. Nesta obra, o autor fala em escola
total e professor total, ambiente e profissional
voltados para a cultura cooperativa, na qual:
(A) o isolamento profissional deve ser
combatido
e
cada
professor
deve
responsabilizar-se em desenvolver suas
capacidades de inovação.
(B) o trabalho coletivo é essencial para a
noção de sociedade aprendente, que poderá
compor ou não uma sociedade de
aprendizagem.
(C) o professor deve desenvolver capacidades
para inovação, flexibilidade e compromisso
com a transformação, fundamentais à
prosperidade econômica.
(D) a interdependência forma o cerne das
relações entre professores, fazendo com que
cada um se sinta parte do grupo e de um
trabalho em equipe.
(E) a escola deve combater muitos dos
imensos problemas criados pelas sociedades
do conhecimento, e deve estar a serviço da
criatividade.

Coordenador Assistente de Gestão Escolar
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