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CARGO: PEDAGOGIA 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Um arriscado esporte nacional 
 

Os leigos sempre se medicaram por conta própria, já que de médico e louco todos temos um pouco, mas esse 
problema jamais adquiriu contornos tão preocupantes no Brasil como atualmente. Qualquer farmácia conta hoje com um 
arsenal de armas de guerra para combater doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional. Cerca 
de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se automedicam. A 
indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda “livre” de seus produtos – 
isto é, das vendas realizadas sem receita médica. 

Diante desse quadro, o médico tem o dever de alertar a população para os perigos ocultos em cada remédio, sem 
que, necessariamente, faça junto com essas advertências uma sugestão para que os entusiastas da automedicação 
passem a gastar mais em consultas médicas. Acredito que a maioria das pessoas se automedica por sugestão de amigos, 
leitura, fascinação pelo mundo maravilhoso das drogas “novas” ou simplesmente para tentar manter a juventude. 
Qualquer que seja a causa, os resultados podem ser danosos. 

É comum, por exemplo, que um simples resfriado ou uma gripe banal leve um brasileiro a ingerir doses insuficientes 
ou inadequadas de antibióticos fortíssimos, reservados para infecções graves e com indicação precisa. Quem age assim 
está ensinando bactérias a se tornarem resistentes a antibióticos. Um dia, quando realmente precisar do remédio, este 
não funcionará. E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que 
lhe aplique uma “bomba” na veia, para cortar a gripe pela raiz? Com isso poderá receber na corrente sanguínea soluções 
de glicose, cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – tudo isso sem saber dos riscos que corre pela entrada súbita destes 
produtos na sua circulação. 

(MEDEIROS, Geraldo – Veja, 18 dez. 1985.) 

 

01 
“Cerca de 40% das vendas realizadas pelas farmácias nas metrópoles brasileiras destinam-se a pessoas que se 
automedicam. A indústria farmacêutica de menor porte e importância retira 80% de seu faturamento da venda ‘livre’ 
de seus produtos – isto é, da vendas realizadas sem receita médica.” (1º§) O excerto anterior serve como 
A) comprovação de dados concretos sobre a automedicação. 
B) exemplificação das vendas ilegais de remédios controlados. 
C) prova argumentativa do lucro das farmácias não legalizadas. 
D) alerta a respeito da indústria farmacêutica e seus lucros escusos. 
E) citação do arsenal de armas de guerra de produtos farmacêuticos. 
 

02 
Sobre o título do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Chama a atenção, através da palavra “arriscado”, para o tema central do assunto a ser desenvolvido. 
(     ) Possui um tom pejorativo por chamar de esporte o hábito peculiar do brasileiro de se automedicar. 
(     ) Enfatiza que o tema a ser discutido é um esporte que pode ser praticado, mas que contém riscos em sua prática. 
(     ) Tem como estratégia de argumentação comparar com o esporte nacional o hábito perigoso da automedicação. 
(     ) Serve como introdução do tema a ser discutido, porém sem ter uma ligação direta com o tema central do texto. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V, V.  B) F, F, V, V, V.  C) V, V, F, V, F.  D) V, F, F, F, F.  E) F, V, F, V, F. 
 

03 
“E quem não conhece aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique uma 
‘bomba’ na veia, para cortar a gripe pela raiz?” (3º§) O excerto anterior contém um exemplo de linguagem 
A) padrão.  B) regional.  C) coloquial.  D) pejorativa.  E) denotativa. 
 

04 
“... reservados para infecções graves e com indicação precisa.” (3º§) A palavra que possui o sentido oposto de “precisa” 
é: 
A) Vaga.  B) Clara.  C) Exata.  D) Resumida.  E) Desnecessária. 
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05 

Analise as frases a seguir. 

I. “... tentar manter a juventude.” 

II. “... passem a gastar mais em consultas médicas.” 

III. – Eles a aplicaram em sua veia. 

Os termos grifados são, respectivamente: 

A) Preposição, pronome e artigo. 

B) Pronome, artigo e preposição. 

C) Preposição, artigo e pronome. 

D) Artigo, preposição e pronome. 

E) Artigo, pronome e preposição. 

 

06 

Em “... mas esse problema jamais adquiriu contornos...” (1º§), a palavra sublinhada tem valor semântico de 

A) modo.   B) oposição.  C) conclusão.  D) concessão.  E) intensidade. 

 

07 

“... doenças de fazer inveja à própria indústria de material bélico nacional.” (1º§) Assinale a alternativa em que o acento 

da crase foi utilizado pela mesma razão da frase anterior. 

A) Ela se automedica às escondidas. 

B) Ele saiu à procura de um médico. 

C) Ninguém se dirigiu àquela farmácia. 

D) O médico se referiu à doença causada pelo mosquito. 

E) Ela sempre tomava seu remédio às oito horas da noite. 

 

08 
Analise os trechos a seguir. 

I. “... destinam-se a pessoas que se automedicam.” (1º§) 

II. “Acredito que a maioria das pessoas...” (2º§) 

III. “É comum, por exemplo, que um simples resfriado...” (3º§) 

IV. “... aquele tipo de gripado que chega a uma farmácia...” (3º§) 

V. “... sem saber dos riscos que corre...” (3º§) 

Nas frases anteriores o “que” aparece cinco vezes; em três delas é pronome relativo. Assinale-as. 

A) I, IV e V.  B) I, II e IV.  C) II, III e IV.  D) III, IV e V.  E) I, III e IV. 

 

09 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem a sua classe gramatical INCORRETAMENTE indicada. 

A) “… e com indicação precisa.” (3º§) – adjetivo 

B) “Quem age assim está ensinando...” (3º§) – conjunção 

C) “Os leigos sempre se medicaram por conta própria, ...” (1º§) – advérbio 

D) “... faça junto com essas advertências...” (2º§) – pronome demonstrativo 

E) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” (1º§) – pronome indefinido 

 

10 
Em todas as frases a seguir, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO: 

A) “Quem age assim...” 

B) “… todos temos um pouco…”  

C) “... precisar do remédio, este não funcionará...” 

D) “Qualquer farmácia conta hoje com um arsenal…” 

E) “... o médico tem o dever de alertar a população...” 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11 
Considerando a Resolução CNE/ CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
Básicas, analise as afirmativas a seguir. 
I.  A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes 

níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. 
II.  A educação especial é modalidade caracterizada pela oferta de serviços educacionais a crianças ou jovens com 

necessidades educacionais especiais, em razão de deficiências ou dificuldades de aprendizagem decorrentes de 
variadas causas. 

III.  A organização de cursos de educação profissional e tecnológica poderá ser feita por eixos tecnológicos, o que 
possibilita diferentes itinerários formativos, sendo seus cursos exclusivamente para a qualificação profissional, nível 
médio. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) II, apenas.  C) III, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 
 

12 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, analise as afirmativas a seguir. 
I.  As propostas pedagógicas de educação infantil devem respeitar os princípios: éticos, políticos e estéticos. 
II.  As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e 

para a avaliação do desenvolvimento das crianças, com objetivo de seleção, promoção e classificação para o ensino 
fundamental. 

III. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores 
as interações e as brincadeiras. 

Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas.  B) II, apenas.  C) III, apenas.  D) II e III, apenas. E) I, II e III. 
 

13 
“Muito tem se discutido a respeito da utilização de TIC na educação, o ganho real de desempenho dos estudantes advindo 
dessa política, as estratégias que devem ser adotadas para que tais ações reflitam um avanço nos processos educacionais, 
entre outros elementos.” 
 

Considerando o fragmento de texto sobre a utilização de tecnologia nas salas de aula na educação básica, assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A)  A presença de novas tecnologias na escola é garantia de maior qualidade na educação. 
B)  O domínio da tecnologia só faz sentido, quando se torna parte do contexto das relações entre homem e sociedade. 
C)  O desenvolvimento das tecnologias da informação permite que a aprendizagem ocorra em diferentes lugares e por 

diferentes meios. 
D)  A escola tem importante papel a cumprir na sociedade, ensinando os alunos a se relacionar de maneira seletiva e crítica 

com o universo de informações a que têm acesso no seu cotidiano. 
E)  Ao mesmo tempo que é fundamental que a instituição escolar integre a cultura tecnológica extraescolar dos alunos e 

professores ao seu cotidiano, é necessário desenvolver nos alunos habilidades para utilizar os instrumentos de sua 
cultura. 

 

14 
Analise as afirmativas correlatas. 
I.  “Autores como Catani et al. (2006) e Neves et. al. (2007) discutem que a democratização da educação superior se 

restringe apenas à ampliação do acesso.” 
NO ENTANTO 

 

II.  “A equidade nesse nível do ensino fica comprometida por dois fatores determinantes: a qualidade nos ensinos 
fundamental e médio, e a permanência na educação superior, seja pelo aspecto econômico, social ou cultural.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas são falsas.     D) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa. 
B) A segunda afirmativa contradiz a primeira.   E) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras e se completam. 
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15 
De acordo com o PNE (Plano Nacional de Educação), sobre a determinação legal (Lei nº 10.172/2001, meta 2 do ensino 
fundamental) de implantar progressivamente o ensino fundamental de nove anos, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A idade cronológica é, essencialmente, o aspecto definidor da maneira de ser da criança e de sua entrada no ensino 

fundamental. 
B) O objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar a todas as crianças um tempo mais longo 

de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. 
C) A entrada na escola não pode representar uma ruptura com o processo anterior, vivido pelas crianças em casa ou na 

instituição de educação infantil, mas, sim, uma forma de dar continuidade às suas experiências anteriores para que 
elas, gradativamente, sistematizem os conhecimentos. 

D) É necessário que o sistema escolar esteja atento às situações envolvidas no ingresso da criança no ensino fundamental, 
seja ela oriunda diretamente da família, seja da pré-escola, a fim de manter os laços sociais e afetivos e as condições 
de aprendizagem que lhe darão segurança e confiança. 

E) A inclusão das crianças de seis anos de idade tem duas intenções: oferecer maiores oportunidades de aprendizagem 
no período da escolarização obrigatória e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 
prossigam nos estudos alcançando maior nível de escolaridade. 

 

16 
A formação pedagógica dos futuros docentes, segundo Mialaret (1978), se baseia em alguns pilares principais; 
analise-os. 
I. Uma reflexão de ordem histórica-filosófica-sociológica e a respeito da instituição escolar, seu papel na sociedade e as 

finalidades atuais na educação. 
II. Um conjunto de conhecimentos científicos acerca da estrutura e do funcionamento psicológico dos alunos, individual 

ou em grupos. 
III. O estudo psicológico e pedagógico da didática das disciplinas escolares. 
IV. A iniciação da prática e conhecimento exclusivo de um método e técnica pedagógica que permitam estabelecer e 

dominar a comunicação educativa com eficácia. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s)  
A) I.   B) I e IV.  C) II e III.  D) II e IV.  E) I, II e III. 
 

17 
Através de uma variedade de recursos, métodos e procedimentos, o professor poderá criar uma situação favorável à 
aprendizagem. Para criar essa situação o professor deverá, EXCETO: 
A)  Compreender que a aprendizagem independe da maturidade. 
B)  Conhecer os interesses atuais dos alunos para mantê-los ou orientá-los. 
C)  Buscar um constante equilíbrio entre o aluno, a matéria, os objetivos do ensino e as técnicas de ensino. 
D)  Requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades dos alunos. 
E)  Buscar uma motivação suficiente, vital, forte e duradoura para conseguir do aluno uma atividade interessante e 

alcançar o objetivo da aprendizagem. 
 

18 
De acordo com os aspectos fundamentais da pedagogia, relacione adequadamente as colunas a seguir. (Considere que 

alguns poderão se repetir ou não serem utilizados) 
1.  Filosófico. 
2.  Científico. 
3.  Técnico. 
(     ) Estuda os métodos e processos educativos e os sistemas escolares. 
(     ) Abrange os princípios fundamentais da educação, tais como as relações com a educação com a vida, os valores, os 

ideais e as finalidades da educação. 
(     ) Procura estabelecer o que é educação apoiado nos dados obtidos de estudos e pesquisas que estudam o 

comportamento humano. 
(     ) Possibilita a ligação entre o ideal ao real, ou seja, o que deve ser e o que é. 
A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 1.  B) 2, 1, 3, 2.  C) 3, 1, 2, 3.  D) 3, 3, 1, 2.  E) 2, 2, 3, 1. 
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19 
“A escola – além de desenvolver o currículo __________ referente à transmissão do saber do aluno – desenvolve o 
currículo ___________, referente à transmissão de valores, normas e comportamentos. Enquanto o currículo 
___________ hierarquiza os graus escolares, critérios de avaliação por mérito ou prestígio, o ___________ desenvolve 
nos alunos a aceitação da hierarquia e do privilégio.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a 
afirmativa anterior. 
A) explícito / oculto / explícito / oculto     D) oculto / explícito / explícito / oculto 
B) oculto / explícito / oculto / explícito     E) explícito / explícito / oculto / oculto 
C) explícito / oculto / oculto / explícito 
 

20 
“No processo ensino-aprendizagem, o professor usa esse ou aquele método de ensino. O professor seleciona o método 
de ensino de acordo com os seus alunos, com a matéria específica e _________________ visados(as).” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as técnicas        D) os métodos 
B) os recursos       E) as dinâmicas 
C) os objetivos 
 

21 
Segundo Mizukami, “o professor é o facilitador e o aluno é o centro do processo de ensino-aprendizagem. No processo 
de avaliação valorizam-se os aspectos afetivos com ênfase na autoavaliação”. Considerando o exposto e as 
características do processo ensino-aprendizagem, a abordagem educacional referente é: 
A) Tradicional.        D) Behaviorista. 
B) Humanista.        E) Sociocultural. 
C) Cognitivista. 
 

22 
“O Projeto Político-Pedagógico (PPP) serve como norteador da aprendizagem e é através dele que se define o caminho 
que se pretende percorrer para atingir seus objetivos.” Sobre a construção do PPP, é INCORRETO afirmar que: 
A)  O Projeto Político-Pedagógico é um documento que deve ser produzido por todas as escolas, segundo a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
B)  A escola constrói seu PPP voltado para sua realidade e se caracteriza pela elaboração de um agrupamento de projetos 

isolados dentro das normas técnicas exigidas pela legislação educacional brasileira. 
C)  Ao construir, implementar e avaliar seu projeto, a escola propicia uma educação de qualidade e exerce sua autonomia 

pedagógica, o que possibilita a ampliação do espaço de decisão e participação da comunidade. 
D)  É preciso que o PPP seja construído com base na coletividade, em que todos os envolvidos irão contribuir e exercer 

seu papel como sujeito participativo e atuante nos reais acontecimentos da escola e da sociedade. 
E)  A legislação em vigor estabelece a construção do PPP pela própria escola, tendo em vista sua realidade, de forma a 

assegurar a participação dos profissionais da educação, dos pais, dos alunos e da comunidade local. 
 

23 
“Considera-se que o Projeto Político-Pedagógico (PPP) prevê todas as atividades da escola, do pedagógico ao 
administrativo, devendo ser uma das metas do Projeto construir uma escola democrática, capaz de contemplar as 
vontades da comunidade na qual ele surge, tanto na sua elaboração quanto na sua operacionalização.” 

(Disponível em: https://www.portal.mec.gov.br.) 

Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Ao elaborar o PPP, a escola coloca em prática o exercício da autonomia que lhe é conferida, o que evidencia o 

compromisso da responsabilidade na definição de suas ações, sendo, portanto, a escola geradora de suas ações e 
decisões pelo o que faz ou deixa de fazer. 

II.  O mais importante para a escola é tratar da construção de um PPP e há várias formas de construção, uma vez que cada 
escola é única em sua realidade e nas relações que os segmentos estabelecem entre si. 

III.  Um PPP não se encerra no diagnóstico, ao contrário, inicia-se com um diagnóstico informativo e avaliativo para que a 
escola possa revitalizar, reprogramar, rever os descompassos existentes nas ações realizadas. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) II, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 
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24 
Segundo Bassanezi (1994, p. 45), “a modelagem matemática é um processo dinâmico de busca de modelos adequados, 
que sirvam de protótipos de alguma entidade”. Acerca da modelagem matemática, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A)  Uma das críticas em relação ao uso das aplicações e o processo de modelagem como estratégia didática consiste na 

inviabilidade de integração dos conteúdos matemáticos com outras disciplinas. 
B)  A modelagem matemática, em seus vários aspectos, é um processo que alia teoria e prática, motiva seu usuário na 

procura do entendimento da realidade que o cerca e na busca de meios para agir sobre ela e transformá-la. 
C)  A concepção teórica adotada nessa metodologia consiste em entendê-la como arte de transformar problemas da 

realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. 
D)  É utilizada em grande variedade de problemas econômicos, biológicos, geográficos, de engenharia dentre outros 

ramos, e seu objetivo é reduzir um fenômeno em termos idealizados da situação real para termos matemáticos. 
E)  Em relação ao uso das aplicações e o processo de modelagem como estratégia didática, concebe-se essa tendência 

como forma de fazer o uso dos conhecimentos matemáticos, aprendidos durante momentos didáticos prévios, para a 
solução de exercícios intra e extramatemáticos. 

 

25 
“A transversalidade e a interdisciplinaridade se fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a 
realidade como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado. Ambas apontam a 
complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios 
aspectos.” 
Com base na citação, analise as afirmativas a seguir. 
I.  A transversalidade promove uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de conhecimento, bem como a 

percepção da implicação do sujeito de conhecimento na sua produção, superando a dicotomia entre ambos. 
II.  A transversalidade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a 

interdisciplinaridade diz respeito principalmente à dimensão da didática. 
III.  A interdisciplinaridade abre espaço para a inclusão de saberes extraescolares, possibilitando a referência a sistemas 

de significado construídos na realidade dos alunos. 
IV.  A transversalidade questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento produzida por uma 

abordagem que considera a interrelação e a influência entre eles e questiona a visão unificada da realidade sobre a 
qual a escola se constitui. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.        D) III e IV. 
B) II.         E) II, III e IV. 
C) I e III. 
 

26 
“Giroux assinala que a teoria crítica propicia um terreno epistemológico valioso sobre o qual se pode desenvolver formas 
de crítica que esclareçam a interação do social e do pessoal de um lado, bem como da história e da experiência particular, 
de outro.” 
Sobre alguns conceitos fundamentais à pedagogia crítica, analise as afirmativas a seguir. 
I.  A escolarização constitui um empreendimento de caráter eminentemente político e cultural e as escolas são 

concebidas enquanto locus de disputa política e cultural. 
II.  O processo de aprendizagem se manifesta e se desenvolve apenas nas instituições formais – as escolas. 
III.  As escolas reproduzem e legitimam as desigualdades sociais de raça e gênero, mas também constituem espaços de 

contra-hegemonia. 
IV.  A ideia de que a escolarização promove mobilidade social é um mito amparado no darwinismo social e na ideologia 

meritocrática da classe média. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
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27 
“Para a pedagogia libertária, a educação é um objetivo em si a fim de combater a ignorância e a miséria e, 
simultaneamente, instrumento de atuação política e social contra os privilégios, as injustiças e todas as formas de 
opressão e exploração.” 
Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I.  Os educadores libertários recusam a ciência e o saber especializado, advogam que o processo educativo se concentre 

na formação plena, que não se fundamente na divisão entre ação e pensamento. 
II.  A pedagogia libertária enfatiza que os recursos no processo educacional devem ser controlados e administrados pelos 

diretamente envolvidos e pela comunidade. 
III.  É uma educação fundada em critérios solidários, que promovem tanto os prêmios quanto os castigos, com ênfase nos 

processos classificatórios e relações de ensino-aprendizagem fundadas em critérios competitivos visando o mercado 
de trabalho. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) II, apenas.  C) I e II, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 

 
28 
Analise as afirmativas correlatadas. 
I. “Para que a educação possa contribuir para a efetivação da cidadania do povo brasileiro é preciso entendê-la enquanto 

direito.” 
OU SEJA 

 

II. “ A garantia da educação deve ocorrer unicamente como possibilidade de acesso à escola.” 
Assinale a alternativa correta. 
A) As duas afirmativas são falsas. 
B) A segunda afirmativa contradiz a primeira. 
C) A primeira afirmativa é falsa e a segunda, verdadeira. 
D) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda, falsa. 
E) A segunda afirmativa é uma justificativa correta da primeira. 

 
29 
“Como pressupostos de aprendizagem, aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem, sendo 
o ambiente apenas um meio estimulador. Só é retido aquilo que se incorpora à atividade do aluno, através da descoberta 
pessoal; o que é incorporado passa a compor a estrutura cognitiva para ser empregado em novas situações. É a tomada 
de consciência, segundo Piaget”.             (SILVA, Delcio Barros de.) 
 

De acordo com o fragmento anterior, trata-se da tendência pedagógica: 
A) Liberal não diretiva. 
B) Renovada não diretiva. 

C) Progressista tradicional. 
D) Renovada progressivista. 
E) Progressista libertadora. 

 
30 
Perrenoud (1999) explora três modalidades da avaliação formativa sob a perspectiva das regulações: retroativas, 
interativas e proativas. Para o autor, essas modalidades de avaliação não ocorrem de maneira estanque, mas, sim, de 
forma relacional, pois aparecem associadas, combinadas, interligadas. Em que momento podemos afirmar que a 
avaliação formativa está sendo aplicada? 
A)  Na classificação do aluno por meio de nota. 
B)  No fim de um processo de educação e aprendizagem. 
C)  Apenas quando relaciona os conteúdos às práticas ou experiências do sujeito. 
D)  Numa perspectiva pedagógica que faz com que ajude o aluno em seu processo educativo. 
E)  Quando fornece ao educador informações para que possa pôr em exercício a idealização de forma adaptada às 

características de seus educandos. 
 
 



COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO DO PODER JUDICIÁRIO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

Cargo: Pedagogia 
Prova aplicada em 04/11/2017 – Disponível nos endereços eletrônicos www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 horas após término da prova. 

- 9 - 

31 
“No pensamento de Freire o aluno não é um depósito que deve ser preenchido pelo professor; cada um, juntos podem 
aprender e descobrir novas dimensões e possibilidades na realidade da vida, pois o educador é somente o mediador no 
processo de ensino-aprendizagem e aprende junto com seu aluno. A educação é vista por Freire como pedagogia 
libertadora capaz de torná-la mais humana e transformadora para que homens e mulheres compreendam que são sujeitos 
da própria história. A liberdade torna o centro de sua concepção educativa e esta proposta é explícita desde suas primeiras 
obras.”             (Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/852-2.pdf.) 
 

Considerando o fragmento de texto, qual é a perspectiva que se enquadra ao pensamento de Paulo Freire? 
A)  Não há educação sem teoria da educação, nem educação sem o diagnóstico das situações que está chamada a resolver. 
B)  A criança era considerada o centro da educação, pois a educação não começa na idade da razão, mas, sim, desde que 

a criança nasce. 
C)  Somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas, por isso o saber sistematizado só terá 

relevância se for possível seu uso prático. 
D)  A educação atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, articulando-se diretamente com o sistema produtivo; 

para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento. 
E)  Os analfabetos deveriam ser reconhecidos como seres humanos produtivos, que possuem uma cultura, e o papel do 

educador deve ser de profundo comprometimento de transformação social com os educandos. 
 

32 
Sobre educação inclusiva no Brasil, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Educação inclusiva significa educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. 
(     ) A educação especial é organizada de forma paralela à educação comum, como a maneira mais apropriada para o 

atendimento de alunos portadores de deficiência. 
(     ) A transformação de paradigma na educação exige professores preparados para a nova prática de modo que possam 

atender também às necessidades do ensino inclusivo. 
(     ) A inclusão de pessoas com necessidades especiais faz parte do paradigma de uma sociedade democrática, 

comprometida com o respeito aos cidadãos e à cidadania. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, V.  B) F, F, V, V.  C) F, V, F, V.  D) V, V, F, F.  E) V, V, V, F. 
 

33 
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, a educação básica passa a 
compreender a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E, desde então, passou também a ser 
estruturada por etapas e modalidades de ensino. Considerando as modalidades complementares de ensino no Brasil, 
assinale a única alternativa que NÃO a representa. 
A) Educação indígena.      D) Educação a distância. 
B) Educação superior.       E) Educação de igualdade racial. 
C) Educação no campo. 
 

34 
Em 1994, teve início a expansão da internet no ambiente universitário e, nesse processo, as modalidades de 
aprendizagem de educação a distância no ensino superior, estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases na Educação 
Nacional, Lei nº 9.394/96. Nesse processo de aprendizagem, o tutor atua como: 
A) Assessor.  B) Condutor.  C) Mediador.  D) Mobilizador.  E) Transformador. 
 

35 
Após aprovação da LDB, Lei nº 9.394/96, o espaço escolar recebeu a incumbência de preparar a criança em sua 
totalidade, visando o seu desenvolvimento físico, político, social, cultural, filosófico, profissional e afetivo. Neste 
contexto, a função social da escola está compenetrada em: 
A) Atingir a um alto nível de negação as diferentes culturas. 
B) Formar escolas religiosas que adotam orientação humano-científica. 
C) Pensar que as diversas diferenças culturais geram distúrbios da aquisição de linguagem. 
D) Vencer a concepção de que as diferenças são deficiências e que a tarefa do professor é trabalhar com elas. 
E) Menosprezar que a linguagem cultural é a base linguística indispensável para diversas habilidades de aprendizagem. 
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36 
“A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” 

(Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases.) 
 

De acordo com o citado artigo da LDB, assinale a alternativa que apresenta as duas etapas do Sistema Educacional no 
Brasil. 
A) Educação Básica e Ensino Médio.     D) Educação de Jovens e Adultos e Educação Infantil. 
B) Educação Básica e Ensino Superior.     E) Educação de Jovens e Adultos e Ensino Fundamental. 
C) Educação Fundamental e Ensino Superior. 
 

37 
Denomina-se cultura afro-brasileira o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de 
influência da cultura africana desde os tempos do Brasil Colônia até a atualidade. A Lei nº 10.639/03, que versa sobre 
o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, ressalta a importância da cultura negra na formação da 
sociedade brasileira. Após essa lei ser sancionada, os conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. De acordo com o exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Após ser determinado que o conteúdo, de acordo com o currículo escolar de cada escola, deverá desenvolver e 

propor atividades que contemplem a história e a cultura de determinados povos, preferencialmente nas aulas de 
literatura. 

(     ) Os conteúdos deverão ser ministrados preferencialmente nas áreas relacionadas à cultura indígena. 
(     ) Os conteúdos deverão ser estabelecidos nos currículos comuns da base nacional curricular em todas as áreas. 
(     ) Os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F.  B) F, F, V, F.  C) F, F, F, V.  D) V, V, F, F.  E) F, V, V, F. 
 

38 
Representantes da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transgêneros (AGBLT) reuniram-se 
com o ex-ministro da educação na época, Fernando Haddad, em Brasília. O grupo pediu o apoio do Ministério da 
Educação para que o ambiente escolar seja mais receptivo às diferenças de gênero e orientação sexual e ajude a formar 
cidadãos capazes de respeitar as diferenças de todos. Segundo os representantes, a maioria dos travestis e 
transgêneros acaba abandonando as escolas muito cedo por causa do preconceito. “Saí da escola aos 16 anos porque 
não conseguia estudar. Era motivo de piadinha e exclusão”, relatou a vice-presidente da ABGLT, Keyla Simpson, que é 
travesti. De acordo com o trabalho pedagógico, a diversidade na escola pode ser entendida como: 
A)  Não existe complexidade entre currículo e diversidade no contexto educacional. 
B)  Componente que pode favorecer e materializar a divisão que deve intercalar-se o administrativo e o pedagógico da 

escola. 
C)  Um dos elementos que ajudam a constituir a gestão administrativa e a organização do trabalho pedagógico dentro dos 

espaços educativos. 
D)  Favorecimento da dinâmica da gestão organizacional quando tratado como assunto à parte, ou seja, 

descontextualizando-o da realidade. 
E)  Dentre os objetivos do trabalho pedagógico, tratar da diversidade imprime a divisão de classes e, por consequência, a 

divisão da gestão, o que garante um discurso sem discriminação e preconceito. 
 

39 
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.”                (Art. 205 da CF de 1988.) 
 

Neste contexto é possível afirmar que a educação é uma sequência de atos praticados dentro de um processo social 
A) em que o termo colaboração não indica o reconhecimento por parte do Estado. 
B) com um alto nível populacional nas escolas seria impossível chegar a esse consenso. 
C) que é impossível fazer com que a sociedade se interesse continuamente pelos seus atos. 
D) que a Constituição Federal não garante autonomia didática e científica para este tipo de desenvolvimento. 
E) que constitui o meio para se alcançar as finalidades, prescritas na Lei Maior, que é o pleno desenvolvimento da pessoa, 

da cidadania e da qualificação para o trabalho. 
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40 
O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, desde o ano 2000, no Brasil, consiste em uma avaliação 
que é aplicada atualmente em cerca de trinta e dois países. Seus resultados têm influenciado as políticas educacionais 
mundiais. De acordo com o objetivo dessa avaliação, assinale a alternativa correta. 
A)  Avaliar aptidões ou competências comparáveis internacionalmente, visando produzir, nos países ao qual é aplicado, 

indicadores de desempenho estudantil. 
B)  Analisar as instituições e os cursos e o desempenho dos estudantes avaliando os alunos recém-formados e               

recém-ingressos nos cursos de graduação. 
C)  Servir de instrumento para o governo e para os gestores da educação brasileira nas escolas diagnosticarem os 

problemas no ensino e melhorarem a educação. 
D)  Ampliar a democratização do acesso às vagas públicas do ensino superior, possibilitar uma maior mobilidade 

acadêmica e induzir a reestruturação dos currículos do ensino médio. 
E)  Construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos por meio da avaliação de competências, 

habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou nos processos formativos. 
 

41 
Sobre a educação e a escola no Brasil, Saviani (1987) identifica quatro grandes concepções na organização, orientação e 
funcionamento da escola; uma delas é a concepção humanista moderna quando afirma que a existência do homem 
precede a sua essência, resultando, daí, seu conceito de homem: “um ser completo desde o nascimento e inacabado 
até a morte”. Defende a predominância do psicológico sobre o lógico e descola o centro do processo educativo do 
adulto para a criança (o educando), para a vida e para as atividades da existência. Nesta concepção, o autor admite que 
há formas descontínuas da educação em sentidos. Considerando o exposto, assinale a alternativa em que elas são 
apresentadas corretamente. 
A)  Considerar a educação um processo interno, que parte das necessidades e dos interesses individuais. 
B)  Explicar a realidade como um processo dinâmico, caracterizado pela interação recíproca do todo com as partes e com 

estas entre si. 
C)  Propor que a educação é conforme a essência humana, resultando, daí, o entendimento de que as mudanças são 

realizadas via processo educativo e acidentais. 
D)  Centrar no educador (homem completo) o modelo a ser seguido, imitado e reproduzido pelos educandos (seres 

incompletos), cuja essência poderá ser potencializada ou atualizada através do processo educativo, porém jamais 
transformada. 

E)  Considerar que a educação caminha segundo o ritmo vital que varia conforme diferenças existenciais e individuais, e 
afirmar que os verdadeiros momentos educativos são “transitórios, raros e fugazes” e decorrem da predisposição e 
possibilidade de cada um. 

 

42 
Segundo Dermeval Saviani, perante a realidade concreta do homem brasileiro, há os seguintes objetivos gerais e 
prioritários na educação do Brasil: 
1. Educação para a subsistência. 
2. Educação para a libertação. 
3. Educação para a transformação. 
4. Educação para a comunicação. 
Relacione adequadamente os objetivos com as suas respectivas definições apresentadas. 
(     ) “Mas como pode o homem utilizar os elementos da situação se ele não é capaz de intervir nela, decidir, engajar-se 

e assumir pessoalmente a responsabilidade de suas escolhas? Sabemos quão precárias são as condições de liberdade 
do homem brasileiro, marcado por uma tradição de inexperiência democrática, marginalização econômica, política, 
cultural.” 

(     ) “Uma análise mais detida revelará que o homem brasileiro, no geral, não sabe tirar proveito das possibilidades da 
situação e, por não sabê-lo, frequentemente acaba por destrui-la.” 

(     ) “Como, porém, intervir na situação sem uma consciência das suas possibilidades e dos seus limites? E esta 
consciência só se adquire através da comunicação.” 

(     ) “Tais objetivos, contudo, só serão atingidos com uma mudança sensível no panorama nacional atual, quer geral, quer 
educacional.” 

A sequência está correta em 
A) 3, 2, 1, 4.  B) 4, 2, 1, 3.  C) 1, 3, 4, 2.  D) 3, 2, 4, 1.  E) 2, 1, 4, 3. 
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43 
No Brasil, a adoção de um conjunto de políticas públicas destinadas a proteger grupos sociais ou minorias que, no 
passado, não tinham acesso a universidades tiveram como desafio superar os obstáculos que impediam o acesso aos 
estudos, ao trabalho e aos direitos sociais e humanos desses determinados grupos. Assinale, a seguir, a ação que inseriu 
os grupos de minorias à educação. 
A)  Formação inicial e continuada ou qualificação profissional técnica de nível médio; educação de jovens e adultos. 
B)  A concessão de bolsas de estudos em universidades privadas através do Programa Universidade para Todos (PROUNI). 
C)  A concessão de bolsas de estudos em universidades privadas aos descendentes indígenas através do Programa de 

Apoio à Educação Indígena. 
D)  O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que avalia o desempenho do educando ao fim da educação básica, 

permitindo a entrada na educação superior em instituições. 
E)  A garantia a grupos responsáveis pelas diversas manifestações culturais do país do acesso, da criação, da difusão e da 

promoção através do Programa Identidade e Diversidade Cultural Brasileira (Brasil Plural). 
 

44 
Na construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) é fundamental que considere os princípios que 
orientam as práticas pedagógicas contemporâneas. Sobre o exposto, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A)  Tomar as experiências e as vivências do cotidiano do aluno como ponto de partida para as novas aprendizagens 

escolares. 
B)  Organizar o trabalho escolar em torno de atividades que proporcionem o prazer de conhecer, o desejo de descobrir e 

de fazer e que estimulem o aprender a aprender. 
C)  Reconhecer que o conhecimento é construído somente e, progressivamente, através da atividade própria do aluno, 

isto é, de aluno para aluno e entre o professor e os alunos. 
D)  Estimular o desenvolvimento da autonomia do aluno, da sua participação na construção da vida escolar, através do 

incentivo ao trabalho em grupo e à aprendizagem cooperativa. 
E)  Aumentar as disciplinas, enfatizando o monodisciplinar, ou seja, os mesmos conteúdos de conhecimento e a 

construção integrada de saberes, competências e valores que perpassam, de forma que interfira no conjunto do saber 
fazer escolar. 

 

45 
Considerando as práticas educativas no contexto da didática, é correto afirmar que: 
A) É um fenômeno social essencial para o desenvolvimento de uma sociedade. 
B) Refere-se às influências do contexto capitalista do meio sobre os indivíduos. 
C) Trata-se de um processo não formativo que ocorre somente em espaços escolares. 
D) É um conceito que podemos sintetizar como uma modalidade de influências marxsistas. 
E) Refere-se à educação realizada informalmente, fora dos sistemas educacionais convencionais. 
 

46 
Os educadores de 1932 que assinaram o manifesto diziam que a escola tradicional estava instalada para uma concepção 
burguesa, deixando o indivíduo numa autonomia isolada e estéril. O documento defendia ainda que “a educação como 
uma função essencialmente pública; que a escola deve ser única e comum, sem privilégios econômicos de uma minoria; 
que todos os professores devem ter formação universitária; que o ensino deve ser laico, gratuito e obrigatório”. De 
acordo com o texto do manifesto dos pioneiros no Brasil, assinale a alternativa que define corretamente a proposta de 
surgimento de uma educação nova. 
A)  O papel da escola é o de promover uma formação puramente moral e intelectual, lapidando o aluno para a convivência 

social. 
B)  O professor como figura central da escola e que detém os conhecimentos considerados como os únicos, verdadeiros e 

válidos. 
C)  O papel do aluno é assimilar esses conhecimentos, memorizando-os, e devolvê-los em tarefas escolares, provas e 

exames. 
D)  A educação deve servir não aos interesses de classes, mas aos interesses do indivíduo, e que se funda sobre o princípio 

da vinculação da escola com o meio social. 
E)  A educação é uma atividade em que os professores e os alunos são mediatizados pela realidade que apreendem; 

entretanto, não intervém o ideal social e de cooperação. 
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47 
O Projeto Político-Pedagógico (PPP) na escola é: 
A)  Uma ação cotidiana democrática que precisa tomar decisões para o bem de toda a comunidade escolar. 
B)  Um marco fundamental à participação democrática, ao ser multicultural que mantém o convívio com base em 

hierarquias fixas. 
C)  Um registro, orientação, estabelecimento de ações, metas e estratégias que tenham como objetivo o disciplinamento 

dos corpos e das mentes. 
D)  Um mecanismo de avaliação de processos que precisam ser criados, revendo as estratégias estabelecidas para uma 

eventual elaboração de metas e ideais individuais. 
E)  Um documento que mostra a permanência e os índices de aprendizagem das crianças elaborado por cada município 

que desenvolve objetivos e estratégicas para melhorar o acesso à escola. 
 

48 
Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases − LDB, Lei nº 9.394/96, sobre atribuições do docente, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
B) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula do estabelecimento. 
C) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
D) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
E) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
 

49 
De acordo com a Teoria de Piaget, citado por Rabelo (2009), “o conhecimento não procede nem da experiência única 
dos objetos, nem de uma programação inata preformada no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações 
constantes de estruturas novas.” De acordo com o exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A assimilação e a acomodação são dois processos distintos e dissociados, que possibilitam a equilibração ou a 

adaptação. 
(     ) Os indivíduos possuem um constante desejo de ter um banco bem organizado de conhecimentos (acomodação) e 

necessidade de mais informação (assimilação), provocando organizações cada vez mais complexas. 
(     ) A acomodação consiste na incorporação de um novo elemento à estrutura cognitiva, ou seja, aos esquemas 

conceituais. 
(     ) O conhecimento é antes imediato do que mediato, sendo a realidade, representação do real, construída ativamente. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V.  B) V, V, V, F.  C) F, F, V, V.  D) F, V, F, F.  E) F, V, F, V. 
 

50 
Sobre o pensamento pedagógico da Escola Nova, analise as afirmativas a seguir.  
I. A Escola Nova representa o mais vigoroso movimento de renovação da educação depois da criação da escola pública 

burguesa. 
II. A teoria da Escola Nova propunha que a educação fosse instigadora da mudança social e, ao mesmo tempo, se 

transformasse porque a sociedade estava em mudança. 
III. Apenas o aluno poderia ser autor de sua própria experiência. Daí o nome paidocentrismo da Escola Nova. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) I, apenas.  C) III, apenas.  D) I e II, apenas.  E) II e III, apenas. 
 
 

 
 



 



 



 

INSTRUÇÕES 

 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada com material transparente. 

Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e 

devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de consultas à legislação, doutrina, jurisprudência ou 
súmula, manuais, artigos científicos, livros, apostilas, anotações, nem o porte de aparelhos eletrônicos como 
máquina calculadora, agenda eletrônica, bip, telefone celular, walkman, MP3/MP4 player, receptor, notebook, 
palmtop, máquina fotográfica, gravadores, tablet, Ipod, Ipad, pendrive, controle de alarme de carro, relógio de 

qualquer modelo ou similares. Caso o candidato, durante a realização das provas, seja surpreendido portando os 
aparelhos eletrônicos citados, será o fato ocorrido registrado em ata e o candidato ELIMINADO automaticamente do 

processo de seleção. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 
identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao terminarem, os 

candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e 
bebedouros. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta 
correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

(Gabarito). Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o 
candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá levar o Caderno de Questões a partir dos últimos 30 (trinta) minutos destinados à realização das 

provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 

 

- O gabarito oficial das provas objetivas será publicado no Diário da Justiça eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Norte e nos sites do www.idecan.org.br e www.esmarn.tjrn.jus.br, 2 (duas) horas após término da 
prova. 

- O prazo para a interposição dos recursos será de 1 (um) dia útil, contado do primeiro dia útil subsequente à data da 
publicação do resultado objeto do recurso. 

- Os recursos deverão ser apresentados ao IDECAN, via endereço eletrônico www.idecan.org.br, clicando no link 
correspondente à “Interposição de Recurso”, disponível até as 23h59 do último dia recursal. O estudante deverá seguir 
as orientações de envio dispostas no endereço eletrônico. 


