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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
QUESTÃO 01 
  
No que diz respeito à função social da escola, em sua integralidade, assinale a alternativa 
CORRETA:  
 

a) Garantir que os alunos possam se apropriar tão somente dos conhecimentos 
historicamente acumulados.  

b) Garantir que os alunos possam ampliar seu espectro de relações sociais.  
c) Garantir, exclusivamente, a transmissão dos conteúdos da aprendizagem de forma 

correta e adequada. 
d) Garantir que os alunos aprendam normas e valores sociais, bem como possam se 

apropriar dos saberes construídos e acumulados socialmente. 
e) Garantir que os alunos desenvolvam bem suas habilidades individuais.    

 
 
QUESTÃO 02 
 
A Educação dentro de uma sociedade não se manifesta como um fim em si mesmo, mas 
sim como um instrumento de manutenção ou transformação social. Acerca da relação 
sociocultural entre Educação e sociedade, marque a opção CORRETA:  
 

a) A Educação não deve se empenhar em pensar nos problemas da realidade 
sociocultural, pois tal questão é de competência da Sociologia.  

b) Para Anísio Teixeira, a responsabilidade da escola é produzir homens dóceis, única 
forma de enfrentar a opressão social.  

c) A Educação Infantil deve estar baseada em pesquisas internacionais para que tenha 
efetivamente qualidade.  

d) Os questionamentos sociais devem ser a base para as reflexões suscitadas pela 
Educação. 

e) Dentro da perspectiva freiriana, é importante que a escola ofereça uma visão 
simplória acerca da sociedade para aqueles que advêm das classes populares.   

 
 
QUESTÃO 03 
 
A relação entre homem, sociedade e Educação foi amplamente discutida por Rousseau. 
Este autor é considerado um dos grandes teóricos para a pedagogia contemporânea. 
Dentre os princípios fundamentais de sua teoria encontra-se a ideia de que:  
 

a) O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. 
b) O homem é movido por forças inconscientes que transcendem seu entendimento. 
c) O conhecimento nasce no homem, basta a Educação encontrar uma forma de 

despertá-lo. 
d) Toda Educação deve ser construída com base no combate às formas de violência 

e opressão social.  
e) O homem não nasce bom, mas pode tornar-se, a partir das intervenções educativas.   
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QUESTÃO 04 
 
Cipriano Carlos Luckesi afirma que há uma relação íntima entre Educação e Filosofia. Esta 
última diz respeito ao questionamento e à reflexão crítica acerca do modo como devem ser 
os jovens e a sociedade, enquanto que a Educação busca, na prática, desenvolvê-los. 
Portanto, a Educação precisa que os valores que a norteiam sejam produzidos pela 
sociedade da qual faz parte, pois:  
 

a) Não é e nem pode ser a prática educacional que estabelece os seus fins. 
b) É o Ministério da Educação que deve decidir os passos a serem seguidos pela 

prática educacional. 
c) Num país em desenvolvimento como o Brasil, é preciso que juridicamente sejam 

definidos os percursos da Educação, através da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

d) Os próprios alunos têm a condição de definir os valores que mais lhes interessam 
aprender. 

e) Os próprios professores, em diálogo com os alunos, devem definir os valores que 
norteiam a Educação.  

 
 
QUESTÃO 05 
 
No que se refere à Psicologia da Educação, marque a alternativa CORRETA:  
 

a) É entendida como disciplina-ponte, pois traz contribuições para os campos da 
Psicologia e da Educação. 

b) É um conjunto de saberes da Psicologia que serve para auxiliar o professor a 
melhorar o comportamento dos alunos. 

c) O psicólogo, na equipe educacional, deve realizar testes para verificar quais são os 
alunos problema. 

d) O psicólogo, na equipe educacional, deve realizar atendimento psicoterapêutico 
com todos que necessitarem. 

e) É um conjunto de saberes da Psicologia, que utiliza da Educação apenas como 
campo de intervenção, unidirecionalmente.  

 
 
QUESTÃO 06 
 
Marque V para as sentenças VERDADEIRAS e F para as sentenças FALSAS:  
 
(     ) Segundo Piaget, a assimilação é a interpretação de uma nova informação de 

acordo com um esquema cognitivo previamente existente, que inclusive se altera 
a partir desta nova informação. 

(     ) De acordo com Vygotsky, a fala é um auxílio na formação do pensamento. 
Entretanto, nos adultos, o pensamento se sofistica e a fala aparece tão somente 
interiorizada. 

(     ) Um trem de brinquedo desaparece dentro de um túnel, o que faz com que a criança 
pense que o trem deixou de existir. Essa formação cognitiva indica a inexistência 
do princípio da permanência do objeto, que é característica do estágio pré-
operatório. 

(     ) Segundo Piaget, a acomodação é o processo pelo qual uma criança relaciona 
alguma coisa que ela vê com algo que ela já conhece. 
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(     ) A Zona de Desenvolvimento Real diz respeito ao conjunto de atividades que a 
criança realiza sem ajuda. 

 
A sequência correta é:  
 

a) F, V, V, V, V. 
b) V, V, F, V, F. 
c) F, F, F, F, V. 
d) V, F, F, V, V.  
e) F, F, F, F, F.  

 
 
QUESTÃO 07 
 
Em estudos recentes, Libâneo (2006, 2010) vem discutindo duas orientações pedagógicas 
no campo progressista da educação em relação a objetivos e a formas de organização das 
práticas educativas escolares. Uma delas atribui prevalência à formação cultural e 
científica, em que se valoriza o domínio, pelos alunos, dos saberes sistematizados como 
base para o desenvolvimento cognitivo e a formação da personalidade, por meio da 
atividade de aprendizagem socialmente mediada. As teorias da formação cultural e 
científica abrangem as pedagogias voltadas para a formação do pensamento conceitual e 
para o desenvolvimento mental, entre elas, a pedagogia histórico-cultural formulada por Lev 
Vygotsky e seus seguidores. 
 
Segundo a postura pedagógica progressista “crítico-social dos conteúdos”, qual é o papel 
do professor? 
 

a) Exigir uma atitude receptiva dos alunos e impedir qualquer comunicação entre eles 
no decorrer da aula, transmitir o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida.  

b) Auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança, intervindo somente para 
dar forma ao raciocínio dela.  

c) Garantir o clima de relacionamento pessoal autêntico. “Ausentar-se” é a melhor 
forma de respeito e aceitação plena do aluno. Toda intervenção é ameaçadora e 
inibidora da aprendizagem.  

d) Garantir o acesso do aluno aos conteúdos, e proporcionar elementos de análise 
crítica que o ajudem a ultrapassar a experiência, os estereótipos, e as pressões 
difusas da ideologia dominante. 

e) Empregar o sistema instrucional previsto. O professor é apenas um elo entre a 
verdade científica e o aluno.  
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QUESTÃO 08 
 
Observe a imagem a seguir: 
  

 
Fonte: TONUUCCI, F. Com olhos de criança. Trad. Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1997. 

 
A maioria dos profissionais da educação baseia sua prática docente em prescrições 
pedagógicas que viraram senso comum. Mesmo que durante sua formação, esses 
educadores tenham contato com o estudo de práticas e correntes epistemológicas de 
ensino, devemos salientar que quase nunca essas correntes têm correspondência com as 
situações concretas de sala de aula. Sendo assim, o quadro de referência para ajudar uma 
prática pedagógica fica bastante comprometido. 
 
Nota-se, também, um fato bastante contraditório: os professores têm na cabeça o 
movimento e os princípios da escola nova, no entanto, ele se vê pressionado pela 
pedagogia oficial que prega a racionalidade e a produtividade do sistema e do seu trabalho, 
isto é, ênfase nos meios (tecnicismo). Aí está o quadro contraditório em que se encontra o 
professor: sua cabeça é escolanovista, a realidade é:  
 

a) Libertária. 
b) Não diretiva. 
c) Renovada. 
d) Crítico-social dos conteúdos. 
e) Tradicional. 

 
 
QUESTÃO 09 
 
As ideias de John Dewey surgiram através de um descontentamento referente à escola 
tradicional. A nova filosofia proposta por Dewey era comprometida com a filosofia empírica 

https://blogdonikel.wordpress.com/2014/09/02/o-movimento-escola-nova/


 - 5 - 

e experimental. Para ele, não havia possibilidade de compreender o sentido do empiricismo 
sem saber o que é a experiência. Para Dewey, a experiência é um processo de modificação 
do homem em um contexto de Educação. Nesse sentido, a Educação só terá uma finalidade 
importante baseando-se em experiências. Ao considerar os problemas da Educação, 
Dewey sistematizou uma filosofia da experiência e as contribuições do método científico 
em Educação.  
 
Sobre a pedagogia escolanovista, o papel da escola visava a: 
 

a) Adequar as necessidades individuais ao meio social. 
b) Preparar intelectual e moralmente os alunos para assumir seu papel na sociedade.  
c) Formar atitudes. 
d) Modelar o comportamento humano através de técnicas específicas. 
e) Transformar a personalidade num sentido libertário e autogestionário. 

 
 
QUESTÃO 10 
 
Observe atentamente a imagem a seguir: 

 
Fonte: TONUCCI, Francesco. Frato: 40 anos com olhos de criança. Tradução: Maria Carmen Silveira 

Barbosa. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 
A imagem retratada por Tonucci, sobre como as crianças tem vivido o processo educativo 
nas escolas, vem ao encontro das ideias de Paulo Freire. Na visão freiriana, esse modelo 
de educação é chamado de educação bancária, em que o aluno nada sabe e o professor é 
detentor do saber, criando-se então uma relação vertical entre o educador e o educando. 
Para Paulo Freire:  
 

I. Ensinar exige o necessário grau de autoritarismo em face do poder que deve exercer 
o educador frente ao educando. 

II. Educar é um ato que não acontece em todos os espaços da vida.  
III. Modificar a cultura originária é parte do processo educativo. 
IV. Superar a consciência ingênua é tarefa da ação educativa.  
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São verdadeiras: 
 

a) Somente as alternativas I e II. 
b) Somente as alternativas II e III. 
c) Somente as alternativas III e I. 
d) Somente as alternativas II e IV.  
e) Somente a alternativa IV. 

 
 
QUESTÃO 11 
 
Leia atentamente o fragmento de texto a seguir: 
 

Ensino e Aprendizagem inovadores com apoio de tecnologias 
Jose Manuel Moran 

 
“O avanço do mundo digital traz inúmeras possibilidades, ao mesmo tempo em 
que deixa perplexas as instituições sobre o que manter, o que alterar, o que 
adotar. Não há respostas simples. É possível ensinar e aprender de muitas 
formas, inclusive da forma convencional. Há também muitas novidades, que são 
reciclagens de técnicas já conhecidas. Não temos certeza de que o uso intensivo 
de tecnologia digitais se traduz em resultados muitos expressivos. Vemos 
escolas com poucos recursos tecnológicos e bons resultados, assim como 
outras que se utilizam mais de tecnologias. Não são os recursos que definem a 
aprendizagem, são as pessoas, o projeto pedagógico, as interações, a gestão. 
Mas não há dúvida de que o mundo digital afeta todos os setores, as formas de 
produzir, de vender, de comunicar-se e de aprender.”.  

 
Fonte: MORAN, J.M, 2013, p. 11-13.  

 
“Uma educação inovadora se apoia em um conjunto de propostas com alguns grandes 
eixos que lhe servem de guia e de base”. As tecnologias educacionais, são pilares que, 
com o apoio de tecnologias móveis, poderão tornar o processo de ensino-aprendizagem 
muito mais flexível, integrado, empreendedor e inovador. (MORAN, 2013, p.13). Sobre 
educação inovadora, suas propostas e seus eixos, é incorreto afirmar, que entre seus 
objetivos está: 
 

a) O uso da tecnologia e erradicação do analfabetismo de crianças, jovens e adultos.  
b) Conhecimento integrador e inovador. 
c) O desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento (valorização de todos). 
d) A formação de alunos empreendedores (criativos, com iniciativas). 
e) A construção de alunos-cidadãos (com valores individuais e sociais). 

 
 
QUESTÃO 12 
 
Quando se pensa em integrar as novas tecnologias da informação e comunicação nas 
práticas educacionais na escola, percebe-se que “a educação escolar precisa compreender 
e incorporar mais as novas linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as 
possibilidades de expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos 
domésticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que facilitem a evolução 



 - 7 - 

dos indivíduos”, afirmam (MORAN, MASETTO e BEHRENS, 2013, p. 13). Nessa 
perspectiva, é incorreto afirmar: 
 

a) Se a educação fundamental é feita pelos pais e pela mídia, urgem ações de apoio 
aos pais para que incentivem a aprendizagem dos filhos desde o começo de suas 
vidas, por meio do estímulo, das interações, do afeto. 

b) A relação com a mídia eletrônica não é prazerosa – ninguém obriga que ela ocorra; 
é uma relação feita por meio da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da 
narrativa -, aprendemos vendo as histórias dos outros e as histórias que os outros 
nos cantam. 

c) Quando a criança chega à escola, os processos fundamentais de aprendizagem já 
estão desenvolvidos de forma significativa. 

d) Urge também a necessidade de educação para as mídias, para compreendê-las, 
criticá-las e utilizá-las de forma mais abrangente possível. 

e) Mesmo durante o período escolar a mídia mostra o mundo de outra forma – mais 
fácil, agradável, compactado -, sem precisar fazer esforço. Ela fala do cotidiano, dos 
sentimentos, das novidades. A mídia continua educando como contraponto à 
educação convencional, pois, educa enquanto estamos entretidos. 

 
 
QUESTÃO 13 
 
Tomando como referência a discussão entre aprendizagem e tecnologias, apresentamos, 
na tabela abaixo, alguns processos de aprendizagem, indicando tecnologias que podem vir 
a beneficiá-los. 
 

Aprendizagem e tecnologias 
 

Processos de 
aprendizagem 

Descrição Uso de tecnologia 

Descoberta 
imprevista 

A aprendizagem não é planejada, 
nenhuma orientação é explicitada. 

Busca livre na internet. 

Descoberta por 
livre-exploração 

Os objetivos são fixados e os alunos 
livres para explorar métodos, objetivos 

ou projetos. 

Busca em hipermídia 
ou rede com tema 

definido. 

Descoberta guiada. 

Os objetivos de cada passo da 
aprendizagem são fixados. O aprendiz é 

livre para explorar métodos, mas com 
guia e ajuda em cada estágio. 

Hipermídias 
adaptativas que 
privilegiam os 

interesses dos alunos. 

Descoberta 
linear/intrínseca. 

Direcionada rigidamente, guia e reforço 
são pré-programados, baseados em um 

estudante típico, 

Sistemas hipermídias 
com excursão definida. 

Fonte: Adaptada a partir de Campos e Roque, 2007. Disponível em: BANNELL, Orgs., 2016, p.126-127. 

 
Com base na reflexão sobre a tecnologia digital como mediação no processo de 
aprendizagem, marque a alternativa incorreta. 
 

a) O acesso à informação disponível on-line certamente muda o referencial da 
construção de conhecimentos, permitindo que descobertas, conceitos e teorias 
sejam compartilhados rapidamente, difundindo e ao mesmo tempo potencializando 
novas produções. Como diz Pretto (2001), a escola conectada, interligada, articulada 
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com o conjunto da rede passa a ser mais um elemento vital do processo coletivo de 
produção do conhecimento. 

b) O sentido da produção do conhecimento e o sentido que se produz relacionado à 
cultura são gerados na ambivalência. A ambivalência se refere à dificuldade ou não, 
ou mesmo à capacidade de decisão de o professor utilizar as TIC em sala de aula 
quando deveria ocorrer um direcionamento para a autonomia do aluno. Dessa forma, 
a apropriação do repertório de uso da tecnologia em sala de aula é positiva para que 
possamos sugerir mudanças na prática docente. (BAUMAN, 2012). 

c) A dimensão técnica do trabalho do professor não é condição indispensável para que 
essas mudanças ocorram. Essa dimensão técnica, ao utilizar-se das tecnologias 
digitais de comunicação em sala de aula, pode transformar a prática docente a fim 
de gerar a autonomia do aluno e torná-lo efetivamente um cidadão produtor de seu 
saber. (PAULO, 1988). 

d) A composição de arquiteturas pedagógicas, ‘como vistas no quadro acima’, implica 
promover, de forma planejada e estruturada, “a conferência de diferentes 
componentes: abordagem pedagógica, software educacional, internet, inteligência 
artificial, educação a distância, concepção de tempo e espaço. (MENEZES, 2008)”. 

e) Analisando o quadro acima e as concepções de Fantin (2015), percebe-se que “a 
principal função da didática é contribuir para a sistematização dessa ‘aprendizagem 
situada’, transformando informação em conhecimento”. 

 
 
QUESTÃO 14 
 
Leia atentamente o fragmento de texto a seguir: 
 

“Pensar a questão da pesquisa como instrumentalização da Prática Pedagógica 
remete-nos inicialmente à velha problemática da relação teoria-prática, inclusive 
a uma revisão do não menos antigo jargão: A teoria na prática é outra – 
representação máxima da dicotomia cujo exercício acaba determinando o 
aparecimento de dois tipos distintos de profissionais: os pesquisadores de um 
lado – reivindicando a soberania da teoria – e os professores do outro – 
idolatrando a prática [...]”.  
 

Fonte: FAZENDA, 2010, p 85.  

 
Conforme o fragmento de texto da autora Ivani Fazenda (2010) sobre a Pesquisa 
Educacional e seus novos enfoques: 
 

I. O problema, nascido da dicotomia teoria/prática é o surgimento de duas linguagens 
pedagógicas – uma para a teoria e outra para prática. 

 
II. Uma pesquisa que apenas tenha fim em si mesma, que não indique prospectivas, 

que se refira a um micro/cosmo com problemática específica e fechada, impede ou 
dificulta a leitura de outras práticas. 

 
III. Abrir à Educação a possibilidade de novas leituras teóricas é hoje um ato 

desnecessário, no entanto, é urgente e indispensável pensarmos na possibilidade 
de novos enfoques metodológicos.   

 
Estão de acordo com os destaques dados pela autora as afirmações contidas em: 
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a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) Todas estão corretas. 
e) Toda estão incorretas. 

 
 
QUESTÃO 15 
 
Acerca da pesquisa participante na Educação como instrumento de inovação e de avaliação 
do ensinar e aprender, julgue os itens a seguir em VERDADEIRO ou FALSO. 
 
(     ) A pesquisa-ação pode ser considerada uma estratégia de aprendizagem, pois 

auxilia na identificação de elementos que colaboram para análise e avaliação da 
prática docente. 

(     ) A pesquisa participante é também uma pedagogia que entrelaça atores-autores 
e que é um aprendizado no qual, mesmo quando haja diferenças essenciais de 
saberes, todos aprendem uns com os outros. 

(     ) O diálogo de e entre ideias e experiências de pesquisas participantes na 
avaliação do ensinar e aprender é uma forma de busca do conhecimento de si e 
de sua realidade. Tal fato, pode possibilitar a transformação dos contextos em 
que se vive. 

(     ) O método de alfabetização desenvolvido por Paulo Freire, insere-se no contexto 
da pesquisa participante, pois está focado na conscientização do indivíduo, no 
sentido de empoderá-lo a transformar a sociedade em que se vive. 

(     ) As dimensões da auto avaliação envolvendo a gestão participativa, avaliação 
participativa, atuação dos colegiados e a integração escola e sociedade, não 
dialoga com os ideais da pesquisa participante, de pesquisa-ação e de 
investigação-ação. 

 
A sequência correta é: 
 

a) F, V, V, V, V. 
b) V, F, V, V, V. 
c) V, V, F, V, V. 
d) V, V, V, F, V. 
e) V, V, V, V, F. 

 
 
QUESTÃO 16 
 
Leia a proposição a seguir:  
 

Fazenda (2010) relata que a realidade comunicacional dos cursos, das aulas, 
apresenta-se diferente e mais complexa nas escolas, atualmente.  É preciso 
encará-la, assumi-la com maior competência educacional. O professor, como o 
principal profissional responsável por planejamento, planos e desenvolvimento 
de uma competência comunicacional específica na educação escolar conectada 
à comunicação social, precisa pesquisá-la, conhecê-la, trabalhá-la melhor em 
suas transformações e possibilidades.  
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Das informações abaixo, a única que diverge das afirmações defendidas pela autora é: 
 

a) A vinculação de pesquisas à própria docência (realizadas por professores-
pesquisadores durante seu trabalhos nas disciplinas e interdisciplinas, nos diversos 
níveis de escolarização) pode ser um dos modos de produzir, discutir, incorporar, 
publicar saberes mais consistentes, mais aprofundados sobre as realidades 
comunicacionais construídas entre professores e alunos ao longo do processo 
ensino e aprendizagem escolares inserido na significação da vida social e sobre as 
transformações aí necessárias. 

b) É possível discutir, clarificar e encontrar maneiras de distinguir autonomias e 
dependências entre ambos os trabalhos: como professor e como pesquisador na 
sala de aula. 

c) A presença de multimídias tradicionais e as de tecnologias mais novas, provocam 
mudanças na comunicação escolar e em nós – professores e pesquisadores – uma 
retomada das questões e da história de nossas concepções, de nossas práticas ante 
as relações comunicacionais que planejamos, realizamos e analisamos na sala de 
aula, no entanto, não há comprovação de sua eficácia para a aprendizagem do 
aluno.  

d) Projetos de pesquisa e de docência precisam ser realizados contando-se com a 
concretização de intra e intersaberes oriundos de trabalhos tanto disciplinares 
quanto interdisciplinares, organizados por profissionais da educação e da 
comunicação. 

e) É necessário buscar e vigiar os nexos de contribuição ativa e reflexiva que podemos 
construir entre a docência e a pesquisa, respeitando a autonomia, mas também a 
dependência entre ambas. 

 
 
QUESTÃO 17 
 
Para Sant´Anna (1998, p. 29-30) a avaliação é “um processo pelo qual se procura 
identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do comportamento e rendimento”. 
Se pensarmos desta forma, e considerarmos uma avaliação aplicada em uma escola x da 
cidade de Mineiros, a mesma servirá para avaliar: 
 

a) O aluno, o educador e o sistema. 
b) Apenas o aluno. 
c) O professor, o coordenador e a educação nacional. 
d) A educação nacional e a educação estadual. 
e) A educação municipal, estadual e nacional; 

 
 
QUESTÃO 18 
 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a verificação do rendimento 
escolar deve observar os seguintes critérios: 

I. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais. 

II. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 
III. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado. 
IV. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 



 - 11 - 

V. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos. 

 
É verdadeiro o que se afirma em: 
 

a) Apenas em I, III e V. 
b) Apenas o que se afirma em I. 
c) Todas são verdadeiras. 
d) Apenas o que se afirma em II e III. 
e) Todas são falsas. 

 
 
QUESTÃO 19 
 
Das proposições abaixo assinale aquela que não corresponde ao processo de avaliação: 
 

a) Observar se o aluno está aprendendo o que é proposto em sala de aula. 
b) Aplicar questões que estimulem o pensamento individual e coletivo. 
c) Promover “testes surpresa” para forçar os alunos a participarem das aulas. 
d) Mapear as dificuldades dos alunos em relação aos conteúdos. 
e) Conhecer o nível de compreensão e aprendizagem dos alunos. 

 
 
QUESTÃO 20 
 
Para ser eficiente e auxiliar no desenvolvimento da escola, um planejamento escolar 
precisa: 
 

a) Ter em conta todas as leis do arcabouço educacional, aplicando-as fidedignamente 
independente dos contextos. 

b) Pensar nas políticas de estado, observando se aquilo que é aplicado na sala de aula 
está condizente com aquilo que o governo quer. 

c) Pensar, organizar e propor ações pedagógicas de gestão, ensino e aprendizagem, 
com foco nas diretrizes nacionais e estaduais, levando em conta as realidades da 
escola e da comunidade. 

d) Arrecadar fundos para construir mais espaços na escola, afim de que todos os 
funcionários, professores e alunos fiquem confortáveis. 

e) Desenvolver a capacidade de pensar de todos os funcionários e alunos, afim de 
construir momentos de enriquecimento individual e coletivo. 

 
 
Leia com atenção o excerto abaixo, pois ele será base para as questões 21 e 22. 
 

“A escola é um lugar idôneo onde os educadores podem trabalhar juntos para 
enfrentar situações difíceis e consolidar boas ideias no ensino. A escola é o lugar 
onde a reflexão crítica não é uma dialética passiva, e sim um paradigma de 
conhecimento e “re-conhecimento” dentro de um contexto de ação. A escola é 
mais do que um lugar onde se ensina a pensar criticamente: também é o lugar 
para pensar criticamente sobre a educação.”.  
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Fonte: ANGULO, Felix R. O planejamento da qualificação da escola: o leigo graal da mudança 
educacional In: MURILLO, F.J.; REPISO, M. M et AL. A qualificação da escola. Um novo 

enfoque. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 
 
QUESTÃO 21 
 
De acordo com o pensamento de Ângulo (2007) a escola tem uma dupla função, que pode 
ser classificada como crítica e dialética. Com foco nesta função, podemos afirmar que: 
 

a) A união entre os professores, e o posicionamento de fala e de escuta, fortalece as 
práticas de ensino, bem como transforma a escola em um espaço dialético e menos 
autoritário. 

b) A capacidade de falar deve ser sempre objetivo maior dos professores, uma vez que 
quanto mais se fala sobre a educação, mais se constrói as formas de pensá-la. 

c) A capacidade de escutar deve ser sempre objetivo maior dos professores, uma vez 
que quanto mais se escuta sobre a educação, mais se constrói as formas de pensá-
la. 

d) A escola é dialética quando é pensada pela gestão, e não por todos os professores. 
e) Só é dialética a escola que cumpre regras e atinge os objetivos e metas propostas 

pelos governos. 
 
 
QUESTÃO 22 
 
Segundo Gadoti (2000, p. 40) “não se constrói um projeto sem uma direção política, um 
norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola é também político. O projeto 
pedagógico da escola é, por isso mesmo, sempre um processo inconcluso, uma etapa em 
direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola”. Desta maneira, pode-
se afirmar que o Projeto Político Pedagógico é construído por: 
 

a) Todos os coordenadores das múltiplas escolas da região. 
b) Todos os funcionários da escola, bem como o subsecretário de educação. 
c) Toda a comunidade escolar deve participar da elaboração do PPP, pois ele é um 

documento que reflete os anseios de todos sobre a escola. 
d) Vereadores, prefeitos e secretários de educação. 
e) Profissionais especializados da Secretaria Estadual de Educação. 

 
 
QUESTÃO 23 
 
Sobre as características da relação professor/aluno: 
 

I. A aproximação máxima do professor em relação ao aluno. 
II. A capacidade de perceber os problemas pessoais do aluno. 

III. Respeito, compreensão e profissionalismo. 
IV. A necessidade de resolver os problemas que afetam o aluno. 
V. Liberdade de intervenção do professor na vida do aluno. 

 
É incorreto apenas o que se afirma em: 
 

a) I, II e III. 
b) I e III. 
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c) II e III. 
d) III e IV. 
e) I, II, IV e V. 

 
 
QUESTÃO 24 
 
A prática docente envolve muitas questões e nunca está presa apenas no ensino. Estão à 
margem do ato de ensinar, questões como planejar, avaliar e pesquisar. O professor do 
Ensino Básico, não pode ser aquele que apenas ministra aulas. Ao contrário, ele precisa 
conduzir os alunos a outros espaços, e promover neles a capacidade de aprender com os 
outros, consigo e também em espaços fora da sala de aula. Se a prática não for embasada 
em teorias sólidas, sérias e já consagradas no cenário da educação nacional, 
possivelmente caia no espontaneísmo. A prática deve ser mediada pela reflexão didática, 
e ao contrário do que muitos pensam, não pode ser separada da teoria. 
 
Sintetiza a discussão acima o seguinte vocábulo: 
 

a) Formação Inicial. 
b) Educação para todos. 
c) Planejamento. 
d) Psicologia da Aprendizagem. 
e) Psicomotricidade. 

 
 
QUESTÃO 25 
 
Os conceitos de alfabetização e letramento têm sido atravessados por muitas 
interpretações. Segundo Soares (2003, p. 90) isso ocorre pois: 
 

“[...] alfabetização e letramento são conceitos frequentemente confundidos ou 
sobrepostos, é importante distingui-los, ao mesmo tempo que é importante 
também aproximá-los: a distinção é necessária porque a introdução, no campo 
da educação, do conceito de letramento tem ameaçado perigosamente a 
especificidade do processo  de alfabetização; por outro lado, a aproximação é 
necessária porque  não só o processo de alfabetização, embora distinto e 
específico, altera-se e reconfigura-se no quadro  do conceito de letramento, 
como também este é dependente daquele.”. 
 

Considerando o excerto acima, bem como suas leituras, é possível dizer que: 
 

a) Alfabetização e letramento são a mesma coisa. 
b) Pode ser chamado de letramento o ensino/aprendizagem das consoantes. 
c) O letramento marca o processo de aprendizagem das vogais e consoantes, da 

interpretação de textos e da produção de vários gêneros textuais. 
d) A alfabetização é o ensino aprendizagem das letras que constituem o alfabeto, bem 

como as inúmeras possibilidades de uso delas. 
e) Alfabetização e letramento são processos iguais, pois ambos trabalham com as 

regras gramaticais. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia com bastante atenção o texto abaixo. Ele será base para as questões 26, 27 e 
28. 
 

A sociedade perde ao não discutir gênero na escola 

 
“Os últimos acontecimentos de violência contra a mulher envolvendo 

nomes como José Mayer, Victor Chaves, da dupla Vitor & Leo, e Marcos Harter, 
ex-integrante do reality show Big Brother Brasil, estão longe de serem casos 
isolados. 

Estima-se que, no Brasil, cinco mulheres são espancadas a cada dois 
minutos, segundo dados da pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público 
e Privado (FPA/Sesc, 2010). Em 2014, foram registrados 47.643 casos de 
estupro em todo o país, segundo o 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
(Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2015), o que significa que uma mulher 
é estuprada a cada 11 minutos. 

Se por um lado é evidente a necessidade de visibilizar essas e outras 
violências contra a mulher – como feminicídio, violência contra lésbicas, bis e 
trans, ou casos de racismo – e de garantir um espaço de debate público, por 
outro também fica claro que a agenda é alvo de disputa na sociedade e 
frequentemente impactada por retrocessos. 

A tentativa de barrar a entrada do gênero nas escolas é infundada na 
opinião da gerente técnica da Plan International Brasil, Viviana Santiago. “Isso 
porque elas já operam uma socialização de gênero. Isso acontece todas as 
vezes que se conta a história construída apenas por heróis homens, quando se 
utiliza livros infantis em que se apresentam as princesas que são salvas por 
príncipes, ou quando se conforma o corpo dos meninos para o esporte e o das 
meninas para outras atividades. Isso é ensino de gênero da maneira mais 
tradicional e só reitera estereótipos”, coloca, criticando a postura 
heteronormativa das instituições de ensino. 

Em sua análise, a escola, enquanto integrante de uma rede de proteção, 
tem o papel de promover uma educação para a igualdade de gênero, o que 
implica em ofertar outros repertórios a meninos e meninas: “que os ensine a 
desenvolver plenamente seus potenciais, sem estarem presos a ‘coisas de 
menino ou coisas de menina'”, atesta. 

As especialistas concordam que a decisão do MEC de recuar diante à 
pauta de gênero e ceder a pressões de grupos contrários pode “fragilizar” as 
escolas, mas reforçam a necessidade das unidades se apoiarem nos marcos 
legais que garantem a promoção de uma educação comprometida com a 
igualdade de gênero, raça e sexualidade, como a Constituição Federal, a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE), a própria Lei 
Maria da Penha e outros dispositivos legais e acordos dos quais o Brasil é 
signatário. 

Educar para a igualdade de gênero é fundamental para romper com a 
naturalização da violência, segundo a diretora de conteúdo do Instituto Patricia 
Galvão, Marisa Sanematsu. A especialista entende que visibilizar os casos de 
violência contra as mulheres é importante. Em relação à veiculação dos últimos 
casos que foram protagonizados por figuras públicas, Marisa reconhece a 
capacidade das pessoas de se solidarizarem com as vítimas. No entanto, 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/pesquisa-mulheres-brasileiras-nos-espacos-publico-e-privado-fundacao-perseu-abramosesc-2010/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/9o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-forum-brasileiro-de-seguranca-publica-2015/
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/9o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-forum-brasileiro-de-seguranca-publica-2015/
https://plan.org.br/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/
http://agenciapatriciagalvao.org.br/
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entende que ainda é preciso caminhar para que a imprensa também cumpra um 
papel educativo em relação aos direitos das mulheres brasileiras. ‘No geral, 
ainda temos coberturas muito negativas e sensacionalistas que buscam 
criminalizar ou culpabilizar a mulher que sofre alguma violência’, observa. 

E completa: ‘por isso, temos que ter como questão central o combate a 
essa cultura da violência enraizada em nossa práticas, atitudes, percepções e 
preconceitos. E isso só pode ser construído com investimento na educação’, 
finaliza.”.  
 
Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/sociedade-perde-ao-nao-discutir-

genero-na-escola/. Acesso em 20/03/2017. 

 
 

QUESTÃO 26 
 
Depreende-se da leitura acima que: 
 

a) A educação tem compromisso social, mas não pode debater todos os temas, pois 
alguns são de competência da sociedade e não da escola. 

b) De modo geral a educação brasileira ainda é reprodutora de uma educação antiga e 
sustentada em valores que reforçam a desigualdade entre os gêneros. 

c) Se a educação se dedicar a debater temas como gênero e diversidade, poderá ferir 
os princípios religiosos e não ensinar todos os conteúdos. 

d) Todas as discussões cabem no ambiente escolar, mas é preciso ter cautela e muita 
atenção, pois não há aparato legal para sustentar este trabalho. 

e) Se a escola se concentrar em discutir temas como gênero, violência e diversidade 
pode abrir espaço para que conteúdos importantes como matemática, geografia e 
língua portuguesa sejam deixados de lado. 

 
 
QUESTÃO 27 
 
Pode-se considerar como uma possível conclusão do texto, a assertiva de que: 
 

I. Uma das justificativas para o crescente aumento da violência na sociedade é a 
ausência do trabalho com este tema nas escolas. 

II. O MEC não quer o debate de temas como violência de gênero, pois teme o 
esvaziamento do currículo. 

III. A discussão de gênero na escola pode colaborar para a naturalização da violência 
de gênero. 

IV. A forma sensacionalista com que a mídia brasileira trata os crimes, colabora para 
afirmações como “Mulher que usa roupa curta merece ser estuprada”. 

V. A diversidade no ensino, a formação de professores e o reconhecimento de temas 
atuais podem ser considerados como investimentos na educação. 

 
São afirmações verdadeiras: 
 

a) Apenas I e III. 
b) Apenas I e IV. 
c) Apenas I e V. 
d) Apenas I. 
e) Apenas I, IV e V. 
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QUESTÃO 28 
 
No trecho “[...] Em sua análise, a escola, enquanto integrante de uma rede de proteção, 
tem o papel de promover uma educação para a igualdade de gênero [...]”, o termo em 
destaque representa: 
 

a) Um pronome pessoal, de terceira pessoa do plural e que substitui o nome da gerente 
técnica da Plan International Brasil, Viviana Santiago. 

b) Sujeito direto que substitui o nome da gerente técnica da Plan International Brasil, 
Viviana Santiago. 

c) Um pronome possessivo da terceira pessoa do singular e que substitui o nome da 
gerente técnica da Plan International Brasil, Viviana Santiago. 

d) Sujeito indireto que substitui o nome da gerente técnica da Plan International Brasil, 
Viviana Santiago. 

e) Um pronome possessivo da terceira pessoa do plural e que substitui o nome da 
gerente técnica da Plan International Brasil, Viviana Santiago. 
 
 

Leia atentamente os excertos abaixo para responder as questões 29 e 30: 
 

“A leitura, embora ação corriqueira nos dias de hoje, sobretudo nas regiões 
urbanas, não é natural. Não lemos comemos, respiramos ou dormimos. Para 
tanto, precisamos aprender o código escrito, socialmente aceito e a ter domínio 
sobre ele em todas as suas modalidades, quer práticas (como propagandas, 
receitas, notícias, informações, anotações) quer estéticas (como narrativas e 
poemas).”.  

 
Fonte: AGUIAR, Vanda T. O leitor competente à luz da teoria da literatura. Revista Tempo 

Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 124, v. 5/6, p.23-34, jan./mar. 1996. 

 
“A leitura é, fundamentalmente, processo político. Aqueles que formam leitores 
– alfabetizadores, professores, bibliotecários – desempenham um papel político 
que poderá estar ou não comprometido com a transformação social, conforme 
estejam ou não conscientes da força de reprodução e, ao mesmo tempo, do 
espaço de contradição presentes nas condições sociais da leitura, e tenham ou 
não assumido a luta contra àquela e a ocupação deste como possibilidade de 
conscientização e questionamento da realidade em que o leitor se insere.”. 
 

Fonte: LAJOLO, Marisa. A formação do leitor no Brasil. São Paulo: Ática, 1996. p. 28. 

 
QUESTÃO 29 
 
Embora ambas as citações discorram sobre a temática da leitura, há uma divergência entre 
elas. Tal divergência é marcada sobretudo por: 
 

a) Aguiar vê a leitura como um processo trivial, enquanto Lajolo a concebe como uma 
ação política e de lutas. 

b) Aguiar entende que a leitura não ocorre no Brasil, enquanto Lajolo discorda piamente 
desta afirmação. 

c) Aguiar entende que a leitura é hábito recorrente no Brasil, enquanto Lajolo discorda 
piamente desta afirmação. 

d) Aguiar entende a leitura como processo, já Lajolo a compreende como fim. 
e) Aguiar entende a leitura como fim, já Lajolo a compreende como processo. 

https://plan.org.br/
https://plan.org.br/
https://plan.org.br/
https://plan.org.br/
https://plan.org.br/
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QUESTÃO 30 
 
O vocábulo mais apropriado para sintetizar as ideias expressas na citação de Lajolo (1996) 
é: 
 

a) Contradição. 
b) Emancipação. 
c) Dominação. 
d) Reprodução. 
e) Alienação. 

 
 
QUESTÃO 31 
 
Sobre a Língua Portuguesa e sua história é possível afirmar que: 
 

I. As grandes navegações entre os séculos XV e XVI e a colonização portuguesa 
tiveram influência na formação do português do Brasil. 

II. O tupi, língua falada pelos índios teve influência no português falado no Brasil. 
III. A chegada da família real no Brasil colaborou para a criação da imprensa e da 

Biblioteca nacional. Tais fatos potencializaram a circulação da Língua Portuguesa 
tanto escrita quanto falada. 

IV. Do Latim surgiram as línguas Românicas, dentre estas está o Português brasileiro. 
V. Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Timor Leste, São 

Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial são países falantes do português. 
 
Em relação às afirmações acima: 
 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas V é falsa. 
c) Apenas I, II e V estão corretas. 
d) Apenas I está correta. 
e) Todas são verdadeiras. 

 
 
QUESTÃO 32 
 
Na placa “Proibido a entrada de mascates”: 
 

a) Não há erros de concordância, pois “proibido” deve concordar com “mascates”. 
b) O vocábulo “proibido” deve ser colocado no feminino para concordar com o 

substantivo. 
c) Há um erro de concordância entre os vocábulos “proibido” e “mascates”. 
d) A supressão do substantivo feminino não acarretaria em prejuízo para a 

compreensão da frase. 
e) Se o artigo for substituído por “o” a frase fica sem problemas de concordância. 

 
 
QUESTÃO 33 
 
Do ponto de vista linguístico, sabe-se que as palavras Pás e Paz são diferentes tanto no 
que se refere à escrita, quanto no que tange à sua carga semântica. Pode-se dizer também 
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que os fonemas /s/ e /z/ são usados respectivamente para representar o som das letras s 
e z. Outra afirmação verdadeira que poderia ser feita é: 
 

a) O s em pás é um elemento que marca o plural e o z é parte do radical do substantivo. 
b) O z em paz é um elemento que marca o plural e o s em pás é parte do radical do 

substantivo. 
c) Tanto o s quanto o z representam o plural das respectivas palavras. 
d) Nem s, nem z marcam plural, pois ambos são radicais do substantivo. 
e) s e z não são fonemas. 

 
 
QUESTÃO 34 
 
Nos vocábulos aí, baú, sanduíche, graúdo e país foi empregada a mesma regra de 
acentuação gráfica. A regra empregada foi: 
 

a) Acentuam-se as vogais i e u tônicas dos hiatos, seguidas ou não de s, nas palavras 
oxítonas e paroxítonas. 

b) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 
c) Acentuam-se as vogais i e u tônicas dos hiatos, seguidas de s, nas palavras 

oxítonas. 
d) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em I, n, r, x e ã. 
e) São acentuadas, pois são palavras derivadas. 

 
 
QUESTÃO 35 
 
Leia os excertos abaixo: 
 

“a expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas 
uma tradução. [...] As leis da criação linguística são essencialmente as leis da 
psicologia individual, e da capacidade de o homem organizar de maneira lógica 
seu pensamento dependerá a exteriorização desse pensamento por meio de 
uma linguagem organizada e articulada.”. 
 

Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 
gramática. São Paulo: Cortez, 2003, p. 21. 

 
“[...] se apresenta, inicialmente, como uma produção interativa associada às 
atividades sociais, sendo ela o instrumento pelo qual os interactantes, 
intencionalmente, emitem pretensões à validade relativas às propriedades do 
meio em que essa atividade se desenvolve [...] é, portanto, primariamente, uma 
característica da atividade social humana, cuja função maior é de ordem 
comunicativa ou pragmática.”.  
 

Fonte: BRONCKART, J-P. Atividade de Linguagem, Textos e Discursos: por um 
interacionismo sócio-discursivo. Tradução Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. São 

Paulo: EDUC, 2003, p.21. 

 
“[...] eu nunca estou livre para impor minha intenção desimpedida, mas devo 
sempre mediá-la através das intenções dos outros, a começar pela outridade da 
linguagem em que estou falando. Tenho que entrar em diálogo com outrem. Isto 
não significa que não posso fazer com que meu próprio ponto de vista seja 
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entendido, mas implica simplesmente que o meu ponto de vista há de emergir 
somente através da interação de minhas palavras e as de um outro à medida 
que elas contendem umas com as outras em situações particulares [...]”. 
 

Fonte: CLARK, Katerina; HOLQUIST, Michael. Mikhail Bakhtin. Tradução de J. Guinsburg. 
São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 264. 

 
As citações acima referem-se respectivamente aos conceitos de: 
 

a) Língua, Linguagem e Dialogismo. 
b) Linguagem, Língua e Dialogismo. 
c)   Dialogismo, Língua e Linguagem. 
d) Dialogismo, Linguagem e Língua. 
e) Língua, Dialogismo e Linguagem. 
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MATEMÁTICA 

 
 
QUESTÃO 36 
 
José pretende adquirir um veículo no valor de R$ 
39.000,00. Sabe-se que, devido à desvalorização, 
esse valor decresce em uma função linear. 
Portanto, daqui a 5 anos o preço de mercado do 
veículo será de R$ 25.000,00. Se José resolver 
vender o veículo daqui a 3 anos, sabendo que há 
uma taxa constante de desvalorização, ele venderá 
o carro por: 
 

a) R$ 35.200,00 
b) R$ 32.800,00 
c) R$ 31.400,00 
d) R$ 30.600,00 
e) R$ 28.000,00 

 
QUESTÃO 37 
 
Uma empresa fabrica camisetas e tem um custo 
fixo mensal de R$ 4.000,00. Cada camiseta 
fabricada custa R$ 15,00 e é vendida por R$ 45,00. 
Para que essa empresa tenha um lucro mensal de 
R$ 8.000,00, ela deverá fabricar e vender quantas 
camisetas? 
 

a) 680 camisetas 
b) 550 camisetas 
c) 400 camisetas 
d) 450 camisetas 
e) 320 camisetas 

 
QUESTÃO 38 
 
Mensalmente a horta de Manuela produz y de 
verduras e seu lucro em reais é dado pela função 
L(y) = 100 (9 – y) (y – 1). O lucro máximo que 
Manuela obtém em sua horta, por mês, é de: 
 

a) R$ 1.200,00 
b) R$ 1.300,00 
c) R$ 1.400,00 
d) R$ 1.500,00 
e) R$ 1.600,00 

 
 
 
 
 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 39 
 
João começou a criação de frango em uma granja. 
Após alguns cursos, ele identificou que há uma 
fórmula que indica o número N de frangos, em m 
meses, dada por:  
 
N = 5 . 103 – 5 . 102 . 20,1m 
 
Assim, João terá nessa granja aproximadamente 
4.000 frangos para m igual a: 
 

a) 2 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
e) 10  

 
QUESTÃO 40 
 
Francisco tem uma plantação de eucaliptos e 
observou que o crescimento é baseado na seguinte 
fórmula matemática: y=10,5 + log2 (t+28), onde y é 
a altura (em metros) e t é o tempo (em anos). 
Quando ele foi cortar um desses eucaliptos para 
retirar a madeira, observou que já tinha 15,5 m de 
altura, o tempo transcorrido do momento da 
plantação até o corte foi de: 
 

a) 2 anos 
b) 4 anos 
c) 5 anos 
d) 7 anos 
e) 9 anos 

 
QUESTÃO 41 
 
Ana foi à sorveteria e pediu um sorvete na 
casquinha. Ela resolveu fazer os cálculos pra saber 
quantos mililitros de sorvete ela tomaria, então 
pediu que colocasse sorvete na casquinha até a 
boca, sem excesso. Sabendo que a casquinha de 
forma cônica tem 5 cm de diâmetro e 12 cm de 
altura. E considerando 14,3 , a casquinha de 

sorvete de Ana tem:  
 

a) 94,2 ml 
b) 78,5 ml 
c) 60 ml 
d) 30 ml 
e) 18, 9 ml 
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QUESTÃO 42 
 
Marisa pretende selecionar, ao acaso e sem 
reposição, dois números de 0 a 9. A probabilidade 
de o produto dos números escolhidos por Marisa 
ser zero é de: 
 

a) 
2

1
 

b) 
3

1
  

c) 
5

1
 

d) 
9

1
 

e) 
10

1
 

 
QUESTÃO 43 
 
Uma empresa tem 48 funcionários. Cada 
funcionário apresentou um resumo sobre liderança, 
tendo sido indicados dois vídeos sobre o assunto. 
O vídeo A foi visto por 26 funcionários e o vídeo B, 
por 28 funcionários. Sabendo-se que cada 
funcionário assistiu pelo menos um dos dois vídeos, 
quantos funcionários assistiram apenas o vídeo A? 
   

a) 28 
b) 26 
c) 22 
d) 20 
e) 16 

 
QUESTÃO 44 
 
Um veículo cujo preço é R$ 35.000,00, pode ser 
comprado da seguinte maneira: 
 

I. À vista, com 13% de desconto. 
II. A prazo com pagamento em 48 parcelas, 

com acréscimo de 38% sobre o preço inicial. 
 
Com base nessas informações, qual percentual 
será pago a mais no veículo se for feita a opção pela 
proposta II, considerando o valor do veículo da 
proposta I? 
 

a) 62,50% 
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b) 58,62% 
c) 56,78% 
d) 60,42% 
e) 63,56% 

 
QUESTÃO 45 
 
Na copiadora da biblioteca há duas máquinas 
copiadoras. Uma é mais nova e mais rápida do que 
a outra. A produção da máquina mais velha é igual 
a 1/3 da produção da máquina mais nova. Em uma 
semana, as duas máquinas produziram juntas 
7.848 folhas copiadas. Dessa quantidade, o 
número de folhas que a máquina mais rápida 
copiou é: 
 

a) 5.886 
b) 6.288 
c) 4.876 
d) 4.556 
e) 6.366 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 46 
 
Se Joãozinho gosta de futebol, então Zezinho não 
gosta de vôlei. Ou Zezinho gosta de vôlei, ou 
Huguinho gosta de basquete. Se Pedrinho não 
gosta de natação, então Joãozinho gosta de 
futebol. Ora, nem Huguinho gosta de basquete, 
nem Luizinho gosta de handebol. Logo: 
 

a) Pedrinho gosta de natação e Joãozinho 
gosta de futebol. 

b) Pedrinho gosta de natação e Zezinho gosta 
de vôlei. 

c) Pedrinho não gosta de natação e Zezinho 
gosta de vôlei. 

d) Huguinho gosta de basquete ou Joãozinho 
gosta de futebol. 

e) Se Zezinho gosta de vôlei, então Joãozinho 
gosta de futebol. 

 
QUESTÃO 47 
 
De acordo com a lógica proposicional, a proposição 
“Quando um indivíduo consome álcool ou 
tabaco em excesso ao longo da vida, sua 
probabilidade de sofrer um infarto aumenta em 
40%” pode ser representada por: 
 

a) P v Q. 
b) (P ^ Q) → R. 
c) (P v Q) → R. 
d) (P v Q) ↔ R. 
e) (P → Q) v R. 

 
QUESTÃO 48 
 
A professora quer saber quem pegou o livro da 
Mariazinha. Ela possui um grupo de 5 alunos 
suspeitos: João, José, Pedro, Lucas e Mario. A 
professora sabe que apenas um deles é o culpado. 
Então ela pergunta quem foi que pegou o livro, e 
eles respondem: 
 

João: “Não fui eu professora” 
José: “Foi o Pedro” 
Pedro: “Foi o Lucas” 
Lucas: “O João está falando a verdade” 
Mario: “O José está mentindo” 
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Sabendo-se que apenas um dos alunos mentiu e 
que todos os outros disseram a verdade, a 
professora pode concluir que o culpado é: 
 

a) João. 
b) José. 
c) Pedro. 
d) Lucas. 
e) Mario. 

 
QUESTÃO 49 
 
Duas moças e três rapazes vão ao shopping, cada 
um com o seu carro, e desejam estacionar os 
veículos lado a lado na mesma fileira. O número de 
maneiras pelas quais eles podem estacionar nas 
vagas de modo que os carros das duas moças 
fiquem juntos, um do lado do outro é: 
 

a) 5. 
b) 10. 
c) 35. 
d) 48. 
e) 120. 

 
QUESTÃO 50 
 
De acordo com a análise de valoração e 
classificação das Fórmulas Atômicas avalie as 
afirmações abaixo: 
 

I. Toda negação de uma contradição consiste 
numa tautologia e toda negação de uma 
tautologia consiste em uma contradição. 

II. Toda negação de uma contingência consiste 
em uma tautologia e toda negação de uma 
tautologia consiste em uma contingência. 

III. Toda negação de uma contradição consiste 
em uma contingência e toda negação de 
uma contingência consiste em uma 
contradição. 

IV. Toda negação independente da valoração 
da fórmula atômica, consiste em uma 
contradição. 

 

É correto apenas o que é afirmado em: 
 

a) I. 
b) II. 
c) I e II. 
d) III. 
e) III e IV. 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
 
Com base em sua formação docente, bem como nas leituras e experiências acumuladas, 
redija texto dissertativo-argumentativo discutindo a seguinte questão: A importância 
imaterial da educação e a significativa participação do professor da Educação Básica 
na construção de uma sociedade democrática, ética e menos preconceituosa. 
 
 

Texto 1  
 
Não basta saber ler que 'Eva viu a uva'. É preciso compreender qual a posição 
que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem 
lucra com esse trabalho. 
 

Fonte: Paulo Freire in Educação na Cidade. 

 
Texto 2 

 
“A formação de atitudes e valores, perpassando as atividades de ensino, adquire, 
portanto, um peso substantivo na educação escolar, por que se a escola silencia 
valores, abre espaço para os valores dominantes no âmbito social”.   

 
Fonte: LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências 

educacionais e profissão docente. São Paulo: Cortez, 1998. 

 
Texto 3 

 
[...] educar para um outro mundo possível é fazer da educação, tanto formal 
quanto não-formal, um espaço de formação crítica, e não apenas de formação 
de mão de obra para o mercado; é inventar novos espaços de formação 
alternativos ao sistema formal de educação; é educar para mudar radicalmente 
nossa maneira de reproduzir nossa existência no planeta. Não se pode mudar o 
mundo sem mudar as pessoas, já que estes são processos interligados.  
 

Fonte: GADOTTI, Moacir. Cidade Educadora e Educanda. Revista Pátio. Porto Alegre, ano X, 
n. 39, ago./out. 2006. 

 
Texto 4 

 
“Muitos pensam que cabe apenas aos professores Universitários ensinar 
aspectos como a ética, o respeito e a cidadania. Boa parte das pessoas que 
pensam assim, desconhecem a Psicologia da Aprendizagem, ou mesmo o 
importante trabalho que os professores do ensino básico têm desenvolvido. São 
eles que trabalham na base de construção dos conhecimentos. São eles que 
mobilizam os primeiros saberes, e fazem inclusive, com que crianças e 
adolescentes ao modificarem seus hábitos, também colaborem para que outros 
o modifiquem. A verdade é que todos os professores têm papel fundamental na 
construção de uma nova sociedade, mas aquelas e aqueles que trabalham no 
Ensino Básico brasileiro são a linha de frente de tudo isso”.  
 

Depoimento de um professor do Centro Universitário de Mineiros – Unifimes. 
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ATENÇÃO: 
 

 O texto deverá ter no mínimo 30 (trinta) e no máximo 50 (cinquenta) linhas. 
 Textos com menos de 30 linhas e mais de 50 linhas não serão corrigidos. 
 Linhas em branco, ou trechos em outras línguas serão desconsiderados para a 

contagem mínima de linhas. 
 Caligrafia ilegível, ou qualquer sinalização de identificação zerará o texto. 
 Sua redação será avaliada com base em quatro critérios, a saber: 

 
o Domínio da norma cultura da Língua Portuguesa – 0.0 à 15.0. 
o Seleção de argumentos e contextualização com outras áreas – 0.0 à 15.0. 
o Compreensão da proposta de redação e da tipologia textual – 0.0 à 10.0. 
o Uso de quadro teórico no campo da educação – 0.0 à 20.0. 

 
Boa produção! 
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