INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE PROFESSOR EFETIVO DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

CÓD 09 - Professor EBTT
DIDÁTICA – PEDAGOGIA

FRASE: PROFESSOR, “SOIS O SAL DA TERRA E A LUZ DO MUNDO”.
(Transcrever para o cartão de resposta)

INFORMAÇÕES GERAIS

SUA PROVA

Além deste caderno de prova contendo cinquenta
questões você receberá do fiscal de sala uma folha
destinada às respostas das questões objetivas.





TEMPO





4h00min é o tempo disponível para a realização da
prova, já incluindo o tempo para a marcação da
folha de respostas da prova objetiva.
2h00min após o início da prova será possível
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova.

30min antes do término do período de prova será
possível retirar-se da sala levando o caderno de
prova.
NÃO SERÁ PERMITIDO















qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de
sala;
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman,
agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop,
receptor, gravador, telefone celular, máquina
fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de
alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod,
Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie,
óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis,
lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie;
usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.





Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de
inscrição e documento de identidade e leia atentamente as
instruções para preencher a folha de respostas.
Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica
transparente de cor azul ou preta.
Transcreva a frase em sua folha de respostas.

Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas
por erro do candidato.
Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas
de respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de
respostas.

O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os
candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta
das impressões digitais dos candidatos. O IDECAN poderá ainda
realizar outros procedimentos de identificação, visando,
também, à segurança do certame.

Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE,
entregar as folhas de respostas devidamente preenchidas e
assinadas ao fiscal da sala.
Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os
equipamentos e materiais não permitidos deverá ser colocado
embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato,
permanecendo lacrado durante toda a realização das provas e
somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de
provas.
O candidato não poderá recusar-se a submeter à revista do
aplicador, bem como à aplicação de detector de metais, inclusive,
podendo ser retirado da sala de aplicação de provas para ser
submetido a tal procedimento. Ainda, o candidato não poderá
alegar motivos religiosos ou crenças pessoais para se eximir de
tal procedimento. Artigos religiosos, como burca e quipá, além
de aparelhos auricular poderão ser vistoriados, consoante art. 1º,
II, b), do anexo inerente ao Decreto 9.508/18.

Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos,
após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão
utilizados na correção das provas. Caso algum desses candidatos
insista em sair do local de aplicação antes de autorizado pelo
fiscal de aplicação, deverá assinar termo desistindo do Concurso
e, caso se negue, será lavrado Termo de Ocorrência,
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal de
aplicação da sala e pelo Coordenador da unidade de provas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I PARA AS QUESTÕES 01 A 10.
CIDADANIA NO BRASIL

5
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15

Discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência. A internacionalização do sistema
capitalista, iniciada há séculos mas muito acelerada pelos avanços tecnológicos recentes, e a criação de blocos econômicos e
políticos têm causado uma redução do poder dos Estados e uma mudança das identidades nacionais existentes. As várias nações
que compunham o antigo império soviético se transformaram em novos Estados-nação. No caso da Europa Ocidental, os vários
Estados-nação se fundem em um grande Estado multinacional. A redução do poder do Estado afeta a natureza dos antigos direitos,
sobretudo dos direitos políticos e sociais.
Se os direitos políticos significam participação no governo, uma diminuição no poder do governo reduz também a
relevância do direito de participar. Por outro lado, a ampliação da competição internacional coloca pressão sobre o custo da mãode-obra e sobre as finanças estatais, o que acaba afetando o emprego e os gastos do governo, do qual dependem os direitos
sociais. Desse modo, as mudanças recentes têm recolocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania, mesmo nos países
em que ele parecia estar razoavelmente resolvido.
Tudo isso mostra a complexidade do problema. O enfrentamento dessa complexidade pode ajudar a identificar melhor as
pedras no caminho da construção democrática. Não ofereço receita da cidadania. Também não escrevo para especialistas. Faço
convite a todos os que se preocupam com a democracia para uma viagem pelos caminhos tortuosos que a cidadania tem seguido
no Brasil. Seguindo-lhe o percurso, o eventual companheiro ou companheira de jornada poderá desenvolver visão própria do
problema. Ao fazê-lo, estará exercendo sua cidadania.
(http://www.do.ufgd.edu.br/mariojunior/arquivos/cidadania_brasil.pdf)

O TEXTO I acima aborda aspectos sociológicos, ligados à formação do povo brasileiro. Sobre os aspectos linguísticos presentes
no TEXTO I, responda às próximas 10 questões.
1. No título, o termo “NO BRASIL” trata-se de

A) elemento
linguístico
que
especifica
o
núcleo
nominal “CIDADANIA”.
B) termo restritivo de verbo.
C) indicador de circunstância de lugar ao verbo.
D) elemento
que
indica
enumeração
argumentativa
ao núcleo “CIDADANIA”.
E) expressão de natureza expletiva.
2. Em relação ao uso de vírgula, pode-se afirmar que, no
trecho “Discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do
fenômeno, não de sua existência.” (linha 1) a vírgula que
antecede o signo linguístico “profundidade” ocorre porque há
A)
B)
C)
D)
E)

necessidade de separar adjuntos adverbiais deslocados.
aposto explicativo.
termos de mesma função sintática.
adjuntos adnominais restritivos.
complementos nominais em sequência.

3. Ainda sobre o trecho “Discorda-se da extensão, profundidade e
rapidez do fenômeno, não de sua existência.” (linha 1), pode-se
afirmar que a partícula “se” trata-se de
A)
B)
C)
D)
E)

elemento de indeterminação de sujeito paciente.
elemento de indeterminação de sujeito agente.
partícula de reflexividade.
partícula fossilizada.
figuração como elemento de realce.

4. Acerca do gênero textual constante do TEXTO I, pode-se afirmar
que há predominância de tipo
A)
B)
C)
D)
E)

argumentativo.
expositivo.
injuntivo.
narrativo.
descritivo.

5. A respeito da oração “iniciada há séculos” (linha 2), podese afirmar que se trata de
A)
B)
C)
D)
E)

adjunto adnominal oracional explicativo.
adjunto adverbial oracional de tempo.
adjunto adverbial oracional de modo.
complemento nominal oracional.
aposto explicativo oracional.

6. A partícula “se” possui, na Língua Portuguesa, várias funções
morfossintáticas e vários significados. Sobre tal partícula,
presente neste trecho do texto "Se os direitos políticos significam
participação no governo, uma diminuição no poder do governo
reduz também a relevância do direito de participar." (linhas 7 e
8), pode-se afirmar que se trata de
A)
B)
C)
D)
E)
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conjunção de valor condicional.
conjunção de valor causal.
conjunção de valor temporal.
pronome de valor condicional.
pronome de valor causal.

CARGO: CÓD 09 - Professor EBTT - Didática - Pedagogia
7. Em "(...) o que acaba afetando o emprego e os gastos do
governo, (...)" (linha 9), percebe-se, do ponto de vista dos fatores
de textualidade, que

A) falta total coesão sequencial marcada pelo conectivo “e”.
B) há prejuízo textual em razão da utilização errada dos artigos.
C) há uso completamente reprovável do gerúndio em qualquer
nível de linguagem.
D) há cadeia coesiva nos elementos de coesão textual “o” e “que”.
E) falta o sujeito para o verbo “acabar”.
8. Na passagem "Desse modo, as mudanças recentes têm
recolocado em pauta o debate sobre o problema da cidadania,
(...)” (linha 10), o elemento “desse modo” marca a sequenciação
textual. Não haveria qualquer desvio gramatical e a ideia seria
preservada, caso se substituísse o conectivo citado por
A)
B)
C)
D)
E)

“em vista disso”.
“eis que”.
“em que pese”.
“destarte”.
“posto que”.

9. No trecho “Tudo isso mostra a complexidade do problema.”
(linha 12), o elemento textual “isso” possui natureza de coesão
A)
B)
C)
D)
E)

exclusivamente sequencial.
exofórica.
catafórica.
expletiva.
referencial anafórica.

11. A obra de Machado de Assis é uma das mais respeitadas da
literatura nacional, principalmente pelas sutilezas estilísticas de
construção textual sob a natureza sintático-filosófica. Acerca de
tal lógica e de acordo com seus conhecimentos pressupostos,
pode-se afirmar que, no título do TEXTO II, a locução “DOS
EPITÁFIOS” confere ao substantivo “FILOSOFIA”
A) a ideia de que os epitáfios têm natureza paciente, ou seja, de
que são apenas o objeto da reflexão do narrador-personagem.
B) a relação de expletividade textual, ou seja, de elemento
desnecessário à compreensão da mensagem do narradorpersonagem.
C) a ideia predominante de natureza restritiva e agente, haja vista
que o núcleo “EPITÁFIO” desempenha, ao mesmo tempo,
a noção de restrição acerca da espécie de filosofia e
a percepção de que há uma lógica de filosofia advinda do núcleo
da locução adjetiva citada.
D) a ideia de mera explicação do núcleo substantivo “EPITÁFIO”.
E) a noção exclusiva de restrição de contemporaneidade,
porquanto a reflexão abordada é exclusivamente ligada aos
tempos atuais.
12. Ainda sobre a locução “DOS EPITÁFIOS” pode-se afirmar que,
sintaticamente, funciona como
A)
B)
C)
D)
E)

adjunto adnominal restritivo de “FILOSOFIA”.
aposto especificativo de “FILOSOFIA”.
complemento nominal de “FILOSOFIA”.
adjunto adnominal explicativo de “FILOSOFIA”.
aposto explicativo de “FILOSOFIA”.

10. No trecho “Ao fazê-lo, estará exercendo sua cidadania.” (linha
16), ocorre o signo linguístico “fazê-lo”, cujo acento gráfico
ocorre pelo mesmo motivo que em

13. Sobre construção textual, pode-se afirmar que, no TEXTO II, há
predominância de

TEXTO II PARA AS QUESTÕES 11 A 20

14. Caso a expressão “à morte” (linha 4) fosse reescrita em
português culto contemporâneo, ter-se-ia

A)
B)
C)
D)
E)

“também” (linha 7).
“séculos” (linha 2).
“tecnológicos” (linha 2).
‘relevância” (linha 8).
“fenômeno” (linha 1).

FILOSOFIA DOS EPITÁFIOS

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Saí, afastando-me dos grupos, e fingindo ler os
epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que
induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da
5 sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável
dos que sabem os seus mortos na vala comum (*); parecelhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos.
(Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas)
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narração argumentativo-filosófica.
narração meramente expositiva.
narração injuntiva-expositiva.
argumentação exclusivamente persuasiva.
descrição argumentativa-narrativa.

“da morte”.
“pela morte”.
“na morte”.
“com a morte”.
“acerca da morte”.
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15. Os estudos brasileiros de variação linguística descrevem
variantes como a norma culta, a coloquial, a padrão etc. Com
base nessa informação, pode-se afirmar que, na passagem “Saí,
afastando-me dos grupos (...)” (linha 1), caso fossem ignoradas
completamente as diferenças entre as normas acerca da sintaxe
de colocação pronominal e fossem observadas apenas as
diferenças de normas com base em outra sintaxe, o trecho
seria reescrito da seguinte forma, em variante coloquial da
língua portuguesa:
A)
B)
C)
D)
E)

Saí, afastando dos grupos.
Saí, me afastando dos grupos.
Saí, dos grupos me afastando.
Saí, dos grupos afastando-me.
Saí, me dos grupos afastando.

16. O trecho “E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente
civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que
induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da
sombra que passou.” (linhas 2 a 5) é construído sob a lógica da
coesão sequencial que não se utiliza de marcadores
argumentativos para ligar as estruturas oracionais. Caso
se substituísse o sinal de ponto e vírgula por um marcador
textual de coesão sequencial, sem que se altere a coerência do
texto, ter-se-ia o seguinte conectivo:
A)
B)
C)
D)
E)

malgrado
entrementes
porquanto
debalde
conquanto

17. A construção textual “E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre
a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto
egoísmo (...)” (linhas 2 e 3) constrói-se por meio de recurso de
ironia, o que gera, no contexto apresentado, uma crítica

A) exclusivamente social acerca da inutilidade dos epitáfios.
B) predominantemente dogmática acerca da inexistência dos
epitáfios.
C) predominantemente filosófica acerca da função dos epitáfios.
D) exclusivamente epistemológica acerca da inutilidade dos
epitáfios.
E) exclusivamente social acerca da função dos epitáfios.
18. O trecho “(...) induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao
menos da sombra que passou.” (linhas 4 e 5) possui elemento
linguístico marcado pelo acento indicativo de crase. Tal acento
é proveniente, no caso em tela, em razão da fusão do
artigo “a” com a preposição “a”, a qual advém da regência do
A)
B)
C)
D)
E)

verbo induzir.
verbo passar.
verbo arrancar.
nome homem.
nome sombra.

19. Acerca do excerto “(...) parece-lhes que a podridão anônima os
alcança a eles mesmos.”, (linhas 6 e 7) pode-se afirmar que o
A) trecho “que a podridão anônima os alcança a eles mesmos
funciona” como sujeito do verbo parecer.
B) pronome “lhes” funciona como sujeito do verbo parecer.
C) pronome “lhes” funciona como objeto direto do verbo parecer.
D) pronome “lhes” funciona como dativo de posse do nome
podridão.
E) pronome “os” funciona como objeto direto do verbo parecer.
20. O trecho “(...) uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que
induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da
sombra que passou.” (linhas 3 a 5) é constituído de duas
partículas “que”. Sobre tais partículas, pode-se afirmar que têm

A) a mesma função sintática, mas classificações morfológicas
distintas.
B) a mesma função sintática e o mesmo referente textual.
C) função sintática distinta e o mesmo referente textual.
D) a mesma função sintática e referentes textuais distintos.
E) funções sintáticas distintas e a mesma classificação
morfológica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Nos últimos dois decênios do século XX, mais especificamente
após o fim da Ditadura Militar no Brasil, com a abertura política,
situação econômica desfavorável e resquícios da repressão,
surgiram vários movimentos das classes operárias em busca de
melhorias sociais. E nesse cenário, os professores sentiram-se
também no direito de reivindicar participação junto às políticas
públicas educacionais. Sobre esse assunto é correto afirmar,
exceto:

A) Esses movimentos foram uma “tentativa de superar a cultura
tecnicista instalada no meio educativo e politizar o pensamento
pedagógico”.
B) O referencial marxista se firma nas análises do interior da
Pedagogia, tornando como princípio a relação entre realidade
educacional e realidade social.
C) A ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças
de classes da população, pois, embora difundida a ideia de
igualdade de oportunidades, não se leva em conta a
desigualdade de condições sociais existentes no País.
D) Da Pedagogia Tecnicista até os dias atuais, a Didática
desfragmentou o seu fundamento, primeiro com a ruptura da sua
função prescritiva e instrumental, depois com a variação entre
as didáticas, criando várias didáticas e metodologias,
principalmente nos cursos de Pedagogia e de Magistério.
E) A Pedagogia Histórico Crítica é ideal como proposta de ação
concreta para a escola pública, pois preconiza a democratização
dos conteúdos socioculturais, científicos e artísticos para as
classes populares.
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22. Didática se refere a uma importante área da Pedagogia e tratase de uma disciplina fundamental para a formação de
professores. Considera-se como a “teoria do ensino”, pois
investiga os fundamentos e as condições adequadas para essa
atividade. Sendo assim, é correto afirmar que
A) após muitos anos de domínio no campo educacional e em
decorrência das mudanças sociais e econômicas em evidência,
houve necessidade de unir a Didática com seu caráter
prescritivo, instrumental, e tentar sua remodelação para que
houvesse uma evolução junto às mudanças ocorridas.
B) Nos primeiros anos do século XXI houve um momento de
seguimento, avanço, revisão de valores e busca de
sustentabilidade para manter a qualidade de vida da produção
em prol da sobrevivência humana.
C) O conhecimento tornou-se a separação entre os meios de
produção, as culturas e as necessidades econômicas, exigindo
dos indivíduos uma formação de nível superior que atendesse a
essas necessidades, mas que também soubesse utilizar o
conhecimento de maneira adequada e criasse sinergia entre o
velho e o novo, entre o que existia e o que precisava de avanço.
D) A educação é uma instituição que tem contribuído para os
processos formadores da sociedade "desde o início da história
da humanidade, os indivíduos e grupos travavam relações
recíprocas diante da necessidade de trabalharem
conjuntamente para garantir sua sobrevivência".
E) A educação sempre esteve a serviço da produção da
sobrevivência humana. Os contextos foram e são formados
conforme as necessidades de desenvolvimento e das ações
humanas para essa transformação. No caso específico da
Didática, que é uma disciplina pedagógica fundamentalmente
criada para elaborar um método universal que possibilitasse
ensinar tudo a todos, sua contribuição não está na sua relação
com a prática social e a necessidade de cada momento histórico
e, sim, no fato da análise dos seus conteúdos técnicos.
23. “Os conteúdos são trabalhados através de temas geradores,
utiliza grupos de discussão como método de trabalho, a relação
entre professor x Aluno é de igual para igual, horizontalmente, a
aprendizagem se dá através de resoluções de situações problemas.” Essas características estão relacionadas à
tendência
A)
B)
C)
D)
E)

Progressista “crítico social dos conteúdos ou “histórico-crítica”.
Progressista Libertadora.
Progressista Libertária.
Liberal Renovadora não diretiva (Escola Nova).
Liberal Renovada.

BCNN
PCNs
MEC
LDB
RCNs

I. Ao defender uma pedagogia histórico crítica, a tentativa era de
se romper com esse modelo reprodutor e conscientizar os
educadores e a sociedade de que a educação tinha algo mais
além de ser utilizada pelos meios de produção.
II. No século XXI vivencia-se um momento de ebulição das
informações, do conhecimento e das novas tecnologias
digitais. As desigualdades estão diminuindo, a educação tem
avançado na melhora do conhecimento e nas possibilidades
em relação às sociedades economicamente desfavorecidas. O
poder educacional está sendo distribuído de forma mais
igualitária.
III. O que espera desse momento atual é que se saiba utilizar esse
avanço científico, tecnológico e comunicacional em prol da
sustentabilidade e da sobrevivência humana. O que se torna
necessário é agir no topo da formação acadêmica humana do
ensino superior. Porque nesse topo são formados os
profissionais que mantém o conhecimento.
IV. É importante que haja responsabilidade e compromisso social
dos profissionais do ensino superior em pesquisar, gerir e
difundir conhecimentos necessários para a melhoria da
educação e da qualidade de vida da população.

A)
B)
C)
D)
E)

Assinale

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
se somente as afirmativas I, III e IV estiverem corretas.
se somente a afirmativa II estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.

26. Faça a correspondência entre as tendências pedagógicas
abaixo e o método de ensino utilizado por cada uma delas:
1. Tendência liberal tradicional
2. Tendência liberal renovada
3. Tendência liberal renovadora não-diretiva (Escola Nova)

( ) Por meio de experiências, pesquisas e método de solução de
problemas.
( ) Método baseado na facilitação da aprendizagem.
( ) Exposição e demonstração verbal da matéria e / ou por meios
de modelos.

24. Assinale a principal fonte de implementação da educação
nacional e das políticas que assim as define.
A)
B)
C)
D)
E)

25. Acerca da didática, defendida e estudada por diferentes teóricos
e autores e que em seu início teve a intenção de propagar e
sistematizar o conhecimento produzido por vários séculos de
existência da produção humana, analise as afirmativas abaixo:

A)
B)
C)
D)
E)
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Tem-se como sequência correta, obtida no sentido de cima para
baixo:
2, 3, 1.
2. 1, 3
3, 2, 1
3, 1, 2
1, 3, 2
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27. A respeito do surgimento das Tendências Pedagógicas Liberais,
no século XIX, e as contribuições do liberalismo no mundo
ocidental e do sistema capitalista, analise as afirmativas a
seguir:

29. Sobre interdisciplinaridade, analise as afirmativas abaixo:

I. Sobre o conceito de interdisciplinaridade, este “fica mais claro
quando se considera o fato trivial de que todo conhecimento
mantém um diálogo permanente como os outros
I. Para os liberais, a educação e o saber já produzidos (conteúdos)
conhecimentos, que pode ser de questionamento, de
são mais importantes que a experiência vivida pelos educandos
confirmação, de complementação, de negação, de ampliação,
no processo pelo qual ele aprende. Dessa forma, os liberais,
(...)”.
contribuíram para manter o saber como instrumento de poder
II. Esta é a grande força da interdisciplinaridade, dar sentido e
entre dominador e dominado.
aplicabilidade aos conteúdos, porém, o que acontece em muitas
II. Ao longo da história da educação, a tendência liberal tradicional,
escolas, o ensino é fragmentado, os conteúdos e as disciplinas
sofreu/sofre várias críticas, a saber: os conhecimentos
são ministrados separadamente sem qualquer conexão entre
adquiridos fora da escola não eram considerados como primeiro
eles.
passo para a construção de novos conhecimentos, como um
III.
Faz-se necessário entender que tanto o conhecimento quanto a
caminho importante para a construção de saberes dotados de
educação se restringem apenas aos muros da escola, tornando
significado; era extremamente burocratizado (conteúdos,
a interdisciplinaridade o grande elo dos saberes que mantem
memorização, provas) com normas rígidas.
esse diálogo ultrapassando os limites do saber escolar
III. A tendência liberal tecnicista manifesta-se por várias versões: a
reorganizando o mesmo e produzindo um novo conhecimento
renovada progressista ou pragmática, que tem em Jonh Dewey
que pode ser aplicado na vida fora da escola.
e Anísio Teixeira seu representantes mais significativos; a
renovada não-diretiva, fortemente inspirada em Carl Rogers, o Assinale
qual enfatiza também a igualdade e o sentimento de cultura
como desenvolvimento de aptidões individuais; a culturalistas; a A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
piagetiana; a montessoriana; todas relacionadas com os B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
fundamentos da Escola Nova ou Escola Ativa.
D) se somente a afirmativa II estiver correta.
Assinale
E) se somente a afirmativa III estiver correta.
A) se somente a afirmativa III estiver correta.
30. No que tange ao tema Planejamento e Interdisciplinaridade,
B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
analise as afirmativas a seguir:
C) se somente as afirmativas II e IIII estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
I. Na interdisciplinaridade é fundamental a ideia de transformação
E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
da realidade. Isto quer dizer que uma instituição se transforma a
si mesma tendo em vista influir na transformação da realidade
28. No que se refere ao planejamento no contexto escolar, analise
global. A primeira coisa que nos vem à mente quando
as afirmativas abaixo:
perguntamos sobre a importância da interdisciplinaridade é a
eficiência. A interdisciplinaridade é um plano que ajuda a
I. A prática pedagógica torna-se uma escolha de vida. O professor
alcançar a eficiência. Isto é, elabora-se plano, implanta-se um
precisa estar ciente de sua função emancipadora,
processo de planejamento a fim de que seja bem feito aquilo que
concretizando-a em suas ações, bem como a sua identidade
se faz dentro dos limites previstos para aquela execução.
sociopolítica, quando ele trabalha com a realidade ao redor.
II. O planejamento é uma ação educativa para elaboração de um
II. Se o planejamento é a identidade da escola, o currículo vem a
orçamento, passando por relatórios extensos para assumir, nos
ser sua concretização, mediante a execução do mesmo na
dias
atuais,
uma
característica
especial:
um
prática de ensino, sendo indispensável no sistema educacional.
macroplanejamento, em que todos os planos de
III. O planejamento é um processo de racionalização, organização
desenvolvimento de um país se entrelaçam, num dinamismo
e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar
contínuo e progressivo.
e a problemática do contexto social; é uma atividade de reflexão III. O planejamento vem constituir uma estratégia de trabalho que
acerca das nossas opções e ações; se não pensarmos
se caracteriza pela integração de todos os setores da atividade
didaticamente sobre o rumo que devemos dar ao nosso trabalho,
humana social, num processo global para a solução de
ficaremos entregues aos rumos estabelecidos pelos interesses
problemas. O conhecimento da realidade para se puder planejar
dominantes da sociedade.
adequadamente a tarefa de ensino e atender às necessidades
do aluno. É preciso, antes de tudo saber para quem se vai
Assinale
planejar por isso, conhecer o aluno e seu ambiente é a primeira
A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
etapa do processo de planejamento.
B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
Assinale
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
E) se somente a afirmativa II estiver correta.
B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se somente a afirmativa I estiver correta.
E) se somente a afirmativa III estiver correta.
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31. A BNCC visa a definir os conhecimentos que considera
essenciais que os estudantes tenham acesso e se apropriem,
desde o ingresso na Educação Infantil até o final do Ensino
Médio. Com essa BNCC, os estudantes das diferentes regiões
do país terão os mesmos direitos de aprendizagem. Acerca
desse tema, seguem-se as afirmativas abaixo:

33. Acerca dos desdobramentos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação/1996 à Base Nacional Comum Curricular/2018,
analise as afirmativas a seguir:

I. As DCNs têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), de 1996, que assinala ser incumbência da
União "estabelecer, em colaboração com os estados,
I. Em 1998, a BCNN foi lançada composta por três volumes. É um
Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes
documento que aponta metas de qualidade que levam à criança
para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino
ao desenvolvimento integral e à formação da cidadania. Serve
Médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos
como um guia educacional, com objetivos, conteúdos e
mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum".
orientações didáticas. Apresenta a divisão organizada por idade II. As Diretrizes Curriculares Nacionais são diretrizes
para as crianças de zero a três anos e de três a seis anos.
separadas por disciplinas elaboradas pelo governo federal
II. A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece
e não obrigatórias por lei. Elas visam subsidiar e orientar a
com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e
elaboração ou revisão curricular; a formação inicial e
indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e
continuada dos professores; as discussões pedagógicas
adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino e instituições
internas às escolas; a produção de livros e outros materiais
escolares públicas e particulares passam a ter uma referência
didáticos e a avaliação do sistema de Educação. Os PCNs
nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus
são mais antigos, foram criados em 1997 e funcionaram
currículos e propostas pedagógicas.
como referenciais para a renovação e reelaboração da
III. Grande parte das políticas educacionais no Brasil é formulada
proposta curricular da escola até a definição das diretrizes
não em benefício da população em geral, mas em função das
curriculares.
demandas econômicas, das influências externas e muitas III. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são normas
também de acordo com os interesses do Estado, baseado nas
obrigatórias para a Educação Básica que têm como objetivo
avaliações em larga escala que acontecem em diferentes níveis
orientar o planejamento curricular das escolas e dos
de ensino.
sistemas de ensino, norteando seus currículos e conteúdos
mínimos. Assim, as diretrizes asseguram a formação
Assinale
básica, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(LDB), definindo competências e diretrizes para a Educação
B) se somete as afirmativas I e II estiverem corretas.
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio.
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
Assinale
D) se somente a afirmativa I estiver correta.
E) se somente a afirmativa II estiver correta.
A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
B) se somete as afirmativas I e II estiverem corretas.
32. Considerando que a BNCC não é o primeiro documento a
C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
defender um currículo nacional (MACEDO, 2014), torna-se
D) se somente a afirmativa I estiver correta.
pertinente apresentar uma linha do tempo sobre essa questão.
E) se somente a afirmativa III estiver correta.
Atribua “V”, para verdadeiro, e “F”, para falso, às afirmativas
abaixo:
34. A respeito dos grandes desafios das Universidades que
I. O artigo 210 da Constituição Federal menciona a delimitação de
implantaram a EAD, analise:
“conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum”.
I. Capacitar os professores/tutores com fins a incorporar a nova
II. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) – para o Ensino
linguagem da tecnologia computacional AVA/Moodle.
Médio reitera a necessidade de uma base comum e acrescenta II. Promover uma maior aproximação de professores, tutores e
que cada sistema e estabelecimento de ensino devem conter
alunos aos procedimentos de utilização de redes de informática
uma parte diversificada, considerando as especificidades locais.
acesso ao ambiente acadêmico virtual, onde todo o material fica
III. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN são criados com
disponível para leitura.
o intuito original de normatizar um currículo nacional.
III. Estruturar os polos de educação à distância, que devido às
IV. Em 2014, os esforços para a construção de uma base ganharam
exigências de cada universidade, deve atender a modalidade à
força, passando por um processo de três anos e resultando no
distância devem oferecer condições para suporte aos
documento homologado em 2017.
estudantes, com uma estrutura física que disponha de
bibliotecas, salas de aula e laboratórios.
Tem-se como sequência correta, obtida no sentido de cima para
baixo:
Assinale
A) V, F, V, V
A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
B) F, V, F, F
B) se somete as afirmativas I e II estiverem corretas.
C) V, V, F, V
C) se somete as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) V, V, V, F
D) se somete as afirmativas II e III estiverem corretas.
E) F, V, F, V
E) se somente a afirmativa III estiver correta.
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35. Em função da formação acadêmica (titulação), bem como da 37. A respeito das tecnologias sociais educativas que buscam a
atuação e da prática profissional, principalmente em EAD (que
melhoria da qualidade de vida das comunidades mais
podem ser adquiridas, também, através dos cursos de formação
necessitadas e em situação de risco, do ponto de vista da
de tutores para EAD, proporcionados pelas próprias instituições
educação sócio comunitária e por meio de tecnologias de baixo
que possuem EAD), os atores envolvidos nesse processo de
custo e amplo acesso, analise as assertivas a seguir:
formação à distância poderão ser classificados em diferentes I. Tecnologias sociais educativas fornecem veículos educativos
funções. Desta forma, relacione as colunas abaixo:
que permitem às comunidades o desenvolvimento de uma visão
1. Coordenador Pedagógico
das oportunidades que tais tecnologias permitem para o
2. Professor Conteudista
desenvolvimento de autonomia social.
3. Técnico de produtos e multimídias educativas
II. O emprego inovador de tecnologia no dia a dia pelas
4. Tutor
comunidades, pode ser a grande diferença para que se mude
radicalmente a centralização do processo educativo na
( ) Examina a pertinência da escolha da mídia; previne os
educação formal (é o processo de educação integral,
contextos de utilização; prevê as interações homem-mídiaestendendo-se do ensino primário ao ensino secundário e
máquina e define o plano de avaliação da tecnologia utilizada.
ensino superior) e escolar (é o processo de educação realizado
( ) Analisa as necessidades de formação; determina os objetivos
em um sistema escolar de ensino, podendo ser desenvolvido em
e o conteúdo dos cursos; define os métodos (paradigmas
institutos e demais instituições), mas com bases não formais e
ensino/aprendizagem), os critérios e as estratégias de
sóciocomunitárias.
avaliação; concebe os dispositivos de aprendizagem (individual
III.
A tecnologia é meio de afirmação de uma sociedade política
e coletiva).
devido ao fato de ser prática humana e, certamente, influenciada
( ) Produz o conteúdo à luz das orientações pedagógicas; é
por ideologias, pois serve a tecnologia a interesses múltiplos: ela
responsável pela elaboração dos conteúdos das disciplinas
não é, portanto, neutra - segue a visão de mundo da sociedade
que integram o curso; faz, também, a seleção das estratégias
que a produz e a utiliza.
de ensino e aprendizagem que serão aplicadas.
( ) Coordena as atividades individuais e os passos da Assinale
aprendizagem; aconselha e orienta; ajuda a montar o percurso
da formação; promove a comunicação; organiza os grupos de A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
trabalho; analisa as interações; motiva e facilita o uso dos B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
recursos computacionais; responde às questões individuais C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
e/ou coletivas, bem como as modera.
E) se somente a afirmativa III estiver correta.
A sequência correta, obtida no sentido de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 1, 2, 4
3, 2, 1, 4
3, 4, 1, 2
4, 1, 3, 2
4, 2, 1, 3

36. No que tange ao entendimento de que o Projeto Político
Pedagógico de uma escola é um processo democrático,
construído por todos os interessados, analise:
I. É uma ação intencional, com um sentido explícito, com um
compromisso definido coletivamente.
II. É político no sentido de ser um compromisso com a formação
do cidadão para um tipo de sociedade.
III. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação
da intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão
participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.
Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as
características necessárias às escolas de cumprirem seus
propósitos
IV. O PPP de uma escola deve ser construído a fim de orientar o
cumprimento da principal função de uma escola: ensinar o
conteúdo curricular.
Assinale
A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
B) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
C) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
D) se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.
E) se somente a afirmativa IV estiver correta.

38. Sobre o nascimento do Projeto Político Pedagógico após a
Constituição Federal de 1988, para dar autonomia às escolas na
elaboração da própria identidade, sendo esse projeto referencial
de quaisquer instituições de ensino, analise as assertivas a
seguir:

I. É um processo democrático, construído por todos os
interessados, sejam eles: Equipe Administrativa, Diretor geral,
Diretor adjunto, Secretário, Auxiliares de secretaria, Agente
administrativo, Equipe Pedagógica, Coordenador pedagógico,
Orientador pedagógico, Orientador educacional, Supervisor
escolar, Funcionários, professores, auxiliares (exceto
Serventes, Merendeiras), Inspetores, Alunos, pais e
comunidade em geral.
II. Planejar e construir um PPP é ter compromisso com uma
educação de qualidade e participativa, é a união entre escola e
comunidade, comunidade e escola, pois ambos são
indissociáveis. É trilhar um caminho com foco na aprendizagem,
participar de opiniões e responder os questionamentos.
III. O Projeto Político Pedagógico não deve ser elaborado apenas
para cumprir uma determinação legal, muito menos ficar
engavetado ou ausente do cotidiano escolar.
Assinale
A)
B)
C)
D)
E)
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se todas as afirmativas estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se somente a afirmativa I estiver correta.
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39. Acerca do tema Currículos e Projeto Político Pedagógico (PPP),
analise as afirmativas abaixo:

I. O Projeto Político Pedagógico tem sido concretizado no
documento que registra o conjunto de decisões e ações para o
desenvolvimento do trabalho educativo. É importante destacar
que todo o projeto pedagógico traz, de modo apenas explícito,
uma concepção de educação e é justamente essa compreensão
que caracteriza a dimensão política do projeto pedagógico.
II. Ao entender o PPP como as intenções e as práticas de se
trabalhar com as trajetórias de formação de educandos e
educadores pode-se dizer que ele se identifica com o currículo
escolar. Como tal, o PPP precisa ser resposta a uma demanda
viva que decorre da leitura da realidade.
III. Um PPP que registre a proposta de um currículo crítico, isto é,
um currículo comprometido com a superação das realidades
opressivas, voltado para o desenvolvimento da autonomia dos
seres humanos e para a luta pela ampliação das condições
necessárias para uma vida digna para todos, pode também
significar uma forma de resistência aos currículos hegemônicos.
Assinale
A)
B)
C)
D)
E)

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se somente a afirmativa I estiver correta.

40. Considerando que é no espaço da sala de aula onde ocorrem as
avaliações desenvolvidas durante o processo ensinoaprendizagem, que deve estar vinculado a um projeto educativo
mais amplo, em nível de escola, devendo ter como premissa
básica o alcance de objetivos que correspondam aos interesses
e necessidades dos alunos, analise as assertivas abaixo:

I. Sendo a escola o lugar da construção da autonomia e da
cidadania, a avaliação dos processos de qualquer natureza,
dentro da escola, das aprendizagens, da dinâmica escolar ou
instituição são responsabilidades tanto da coletividade, como de
cada um, em particular.
II. O professor deve responsabilizar-se unicamente pelo ato de
avaliar as aprendizagens de seus alunos.
III. A avaliação, sendo integrante dos processos cotidianos e do
ensino aprendizagem, onde todos estão envolvidos, não pode
ser entendida como algo à parte, separada desse processo, haja
vista que estão subjacentes uma concepção de educação e uma
estratégia pedagógica.
Assinale
A)
B)
C)
D)
E)

se todas as afirmativas estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se somente a afirmativa II estiver correta.

41. Avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir
notas sobre um teste ou prova que se faz, ela deve estar inserida
ao processo de aprendizagem do aluno. Relacione abaixo os
tipos de avaliações às suas respectivas aplicações.
1.
2.
3.
4.
5.

Formativa
Cumulativa
Diagnóstica
Somativa
Autoavaliação

( ) Pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pelo professor,
para se ter consciência do que se aprendeu ou se ensinou e
assim melhorar a aprendizagem. Em grupo, é a avaliação dos
trabalhos que os alunos realizaram, onde se verifica as
atividades, o rendimento e a aprendizagem.
( ) Tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto
pelo professor em relação aos conteúdos estão sendo
atingidos durante todo o processo de ensino aprendizagem.
( ) Neste tipo de avaliação permite reter tudo aquilo que se vai
aprendendo no decorrer das aulas e o professor pode estar
acompanhando o aluno dia a dia, e usar quando necessário.
( ) Tem o propósito de atribuir notas e conceitos para o aluno ser
promovido ou não de uma classe para outra, ou de um curso
para outro, normalmente realizada durante o bimestre.
( ) Auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo
que se aprendeu ou não, e assim retomar os conteúdos que
o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações
suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos.
A)
B)
C)
D)
E)

Tem-se como a sequência correta, obtida no sentido de cima
para baixo:
5, 1, 2, 4, 3
4, 2, 1, 3, 5
3, 1, 2, 4, 5
3, 1, 5, 4, 2
3, 4, 2, 1, 5

42. Em relação ao papel dos profissionais do magistério na
organização do sistema de ensino, analise as afirmativas
abaixo:

I. Há duas maneiras de formar professores: o magistério em nível
médio e atual licenciatura no curso superior.
II. As reformas educacionais trouxeram muitas mudanças para a
vida dos docentes, bem como para sua formação. Podemos
afirmar que as mudanças socioeconômicas apresentam novas
exigências. Por um lado, têm suas tarefas ampliadas, mas, por
outro, pouco lhes é oferecido em troca.
III. Também implica reconhecer que os professores podem ser
verdadeiros agentes sociais, capazes de planejar e gerir o
processo de ensino-aprendizagem, além de intervir nos
complexos sistemas que constituem a estrutura social e
profissional.
Assinale
A)
B)
C)
D)
E)
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se todas as afirmativas estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
se somente a afirmativa II estiver correta.
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43. Sobre a formação continuada, assinale a afirmativa correta.

A) A universidade incentiva e oferece oportunidades para os
docentes realizarem cursos em diversas áreas, como, por
exemplo, aperfeiçoamento didático.
B) Pensar na formação de professores universitários é ir além dos
saberes científicos e pedagógicos. É considerar o papel que
esse profissional tem na sociedade.
C) No início da prática docente, o significado da profissão e os
valores e imagens atribuídos a essa prática podem se
desconstruir em função do cotidiano de trabalho e se reconstruir
por meio da percepção de novos significados e interações
estabelecidos.
D) A formação docente para o ensino superior ainda fica a cargo de
iniciativas individuais e institucionais esparsas, que não se
referem a um projeto nacional ou da categoria docente. Assim,
esses profissionais devem apropriar-se, durante a prática
profissional, dos saberes necessários para o exercício da
docência superior.
E) Os cursos que os docentes realizam fora da instituição são
geralmente em temas específicos de suas áreas de pesquisa e
atuação. Dos cursos internos da instituição, diversos buscam
aperfeiçoar as práticas pedagógicas, em temáticas como
didática e docência, o que demonstra uma preocupação da
instituição pela qualificação de seu corpo docente. Porém,
destaca-se uma assiduidade na participação nesse tipo de
formação.
44. As funções da avaliação podem ser classificadas em três
modalidades. Relacione-as abaixo:
1. Avaliação diagnóstica
2. Avaliação formativa
3. Avaliação somativa

( ) Supõe-se que sejam detectados os pontos fracos do ensino e
da aprendizagem e se extraiam as consequências pertinentes
sobre onde se deva colocar, posteriormente, a ênfase no
ensino e na aprendizagem.
( ) Deve fornecer informações que permitam identificar
progressos, registrar dados, estabelecer juízos e estabelecer
decisões.
( ) É orientadora, porque orienta o trabalho do aluno e do
professor, além de controlar e informar o aluno e o professor
sobre os resultados atingidos durante o desenvolvimento do
processo, e, sendo contínua dá condições para a
recuperação imediata, se necessário.

A)
B)
C)
D)
E)

Tem-se como sequência correta, obtida no sentido de cima para
baixo:
1, 3, 2
3, 2, 1
2, 1, 3
3, 1, 2
1, 2, 3

45. Sobre “educação” e “escola” no Brasil, pode-se considerar
quatro importantes concepções utilizadas na organização e
funcionamento da escola. Assim, relacione as informações
abaixo:
1. Concepção humanista tradicional
2. Moderna
3. Analítica
4. Dialética
( ) Considera a educação a partir do conjunto das relações sociais
e, assim, aborda os problemas educacionais compreendidos
dentro de um contexto histórico.
( ) Como princípios, defende a existência de sistemas públicos de
ensino que sejam leigos, universais, gratuitos e centrados no
educador que deve ser imitado pelos seus educandos.
( ) Formula o seu conceito de educação com base na tarefa
educacional que é definida como aquela que oferece um
significado lógico à linguagem em função do seu contexto tanto
do educador quanto daqueles a quem ele se dirige.
( ) Defende que o aspecto psicológico predomina sobre o lógico e
transfere o cerne do processo educativo do adulto para a
criança considerando as suas atividades de existência,
considerando que a educação segue o ritmo de vida que varia
segundo as diferenças individuais, desconsiderando, na
educação, esquemas predefinidos e lógicos.
Tem-se como sequência correta, obtida no sentido de cima para
baixo:
A)
B)
C)
D)
E)

4,1,3,2
4,3,2,1
4,2,1,3
3,1,4,2
3,4,2,1

46. De acordo com o processo de formação, a autonomia,
responsabilidade e a capacitação são características
tradicionalmente associadas a valores profissionais que
deveriam ser indiscutíveis na profissão docente. Sendo assim, é
correto afirmar, exceto:
A) A profissionalidade docente se refere às qualidades da prática
profissional dos professores em função do que requer o trabalho
educativo. Dessa forma, a profissionalidade não consiste apenas
ensinar, mas engloba todos os valores e pretensões que o docente
deseja alcançar na profissão
B) Para que haja um entendimento sobre a profissionalidade docente,
é necessário que se entenda o conceito de prática educativa, a qual
deve ser entendida de forma ampla e não apenas delimitada pela
prática didática dos professores.
C) A educação envolve outras esferas, sejam elas de determinações
políticas, econômicas ou culturais e isso faz com que os
professores não tenham domínio total sobre a prática, uma vez que
tais setores interferem na vida escolar
D) A profissão de professor, como as demais, emerge num dado
momento e contexto histórico como resposta às necessidades que
foram postas pelas sociedades, adquirindo estatuto próprio e
legalidade.
E) No caso da educação escolar, constata-se que no mundo
contemporâneo o crescimento quantitativo dos sistemas de ensino
tem correspondido há um resultado formativo (qualitativo)
adequado às exigências da população envolvida, e às exigências
das demandas sociais, passando a exigir uma nova identidade
profissional do professor.

- 10 -

CARGO: CÓD 09 - Professor EBTT - Didática - Pedagogia
47. Acerca da evolução do conceito de gestão escolar, e da
possibilidade de “pensar gestão”, no sentido de gerir uma
instituição escolar, desenvolvendo estratégias no cotidiano com
a finalidade de uma democratização da gestão educacional;
analise as assertivas abaixo:
I. Gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de
atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e
a articulação de todas as condições materiais e humanas
necessárias para garantir o avanço dos processos sócio
educacionais dos estabelecimentos de ensino orientadas para a
promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos, de modo a
torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da
sociedade globalizada e da economia centrada no
conhecimento.
II. Gestão Escolar se define como a expressão relacionada à
atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e
a articulação de todas as condições materiais e humanas
necessárias para garantir o avanço dos processos socio
educacionais dos estabelecimentos de ensino orientados para a
promoção efetiva da aprendizagem pelos alunos
III. Nos dias de hoje, podemos ver o perfil do gestor da atualidade,
ter a necessidade de repensar alguns fundamentos na
educação, e de como iniciar conceitos sobre a educação,
quebrando novos paradigmas, como relação à
interdisciplinaridade, pedagogia de projetos, temas geradores
de pesquisa em sala de aula, uma construção do conhecimento
e habilidades.
IV. A questão da gestão educacional sempre teve a atenção
merecida, e continua tendo coincidindo com a emergência da
educação como espaço para o qual se deslocou parte do capital
com a expansão educacional promovida pelo neoliberalismo.
Assinale
A)
B)
C)
D)
E)

48. Para que se possa pensar na atuação do diretor na construção
de uma Gestão Democrática, antes é necessário compreender
o que é gestão escolar. A gestão escolar é o termo que passou
a substituir o termo administração escolar, significando uma
alteração conceitual, uma vez que envolve a participação da
comunidade nas decisões que são tomadas na escola. Como
elementos constitutivos dessa forma de gestão, podem ser
destacados: participação, autonomia, transparência e
pluralidade. Sobre esses pontos, relacione as informações
abaixo:
1. Participação
2. Autonomia
3. Transparência

( ) Quatro dimensões são articuladas e relacionadas entre si,
consideradas fundamentais para a escola na organização do
trabalho educativo: Financeira, Administrativa, Pedagógica e
Jurídica.
( ) Deve ser garantida a todos os envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem. A escola, concebida como uma
instituição de responsabilidade de todos - professores, pais,
agentes educacionais, comunidade e equipe gestora que
participam efetivamente nos processos de tomada de
decisão, tem maiores possibilidades de diminuir ou evitar o
abandono, a evasão e a repetência de estudantes.
( ) Elemento constitutivo da Gestão Democrática, revela-se no
livre acesso à informação.
A sequência correta, obtida no sentido de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

se todas as assertivas estiverem corretas.
se somente as assertivas I, II e IV estiverem corretas.
se somente as assertivas I, III e IV estiverem corretas.
se somente as assertivas II, III e IV estiverem corretas.
se somente a assertiva IV estiver correta.
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2,1,3
3,2,1
1,2,3
2,3,1
1,3,2

CARGO: CÓD 09 - Professor EBTT - Didática - Pedagogia
49. Compreender como uma pessoa, em especial, o professor,
formou-se, é encontrar relações entre a pluralidade de suas
trocas e vivências internas ou externas nos diversos momentos
de sua vida. Além disso, compreende-se que essa formação
está diretamente relacionada à construção da identidade do ser
professor e, portanto, de si mesmo, na qual o desenvolvimento
dos significados e valores se transforma ao longo de toda a
trajetória de formação pessoal e profissional. Sobre a
construção da identidade do professor, assinale a alternativa
incorreta.

A) A construção da identidade profissional acontece ao longo de
toda a vida do indivíduo, por meio da interação social com o
outro e das influências internas e externas percebidas.
B) A identidade do professor, não é um dado adquirido, uma
propriedade ou um produto, mas é “um lugar de lutas e de
conflitos, é um lugar de construção de maneiras de ser e de estar
na profissão”.
C) É um processo longo e complexo que mescla o sentimento e o
discurso de ser professor. Esse processo identitário necessita
de tempo, requer acomodar inovações, assimilar mudanças,
(re)pensar a prática pedagógica num processo de
autoconsciência sobre o que faz, como faz e por que faz em sala
de aula, com os saberes (seus e de seus alunos). Desse modo,
o eu pessoal e o eu profissional são dissociáveis
D) A docência é uma construção dinâmica, com uma diversidade
de sentimentos, consciências, valores, significados e
representações.
E) Por estar em constante transformação, o processo de
construção da identidade se reconstitui ao longo do tempo e é
marcado pela maneira como o professor constrói sua imagem,
por suas convicções, desejos e expectativas, por suas
experiências, pela maneira como repensa suas práticas
pedagógicas, e, ainda, por sua formação docente e função
social.

50. Considerados como essenciais para qualquer educador, os três
saberes da docência são: saberes do conhecimento, saberes
pedagógicos (andragógicos) e saberes da experiência. Desse
modo, relacione as informações abaixo:
1. Saberes do conhecimento
2. Saberes pedagógicos (andragógicos)
3. Saberes da experiência
( ) Referem-se àqueles saberes que são adquiridos no exercício
da profissão. Costuma-se dizer que são os saberes do “chão
de giz”, ou seja, os professores adquirem no dia a dia na sala
de aula, em contato direto com o ensino, com os alunos e com
as atividades da profissão.
( ) Normalmente são adquiridos na própria formação ou
especialização do docente, mas também pode ser aprendido
através de estudos, leitura de livros, artigos, dentre outros.
( ) Esses são os saberes que diz respeito ao desenvolvimento
da atividade do professor, em sua atividade didática, ou seja,
são as técnicas, métodos e ferramentas que se utiliza em sala
de aula para conduzir o ensino e a aprendizagem.

A)
B)
C)
D)
E)
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Tem-se como sequência correta, obtida no sentido de cima para
baixo:
3,1,2
3,2,1
2,1,3
2,3,1
1,3,2

