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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - “A escrita alfabética constitui o final desta evolução [evolução do processo de alfabetização, tendo passado pelos 
níveis pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético]. Ao chegar a este nível, a criança já franqueou a ‘barreira 
do código’; compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores sonoros menores que a sílaba 
e realiza sistematicamente uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever”. 

 

FERRREIRO, E.; TEBEROSKY, A. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: ArtMed, 1999. p. 219. 
 

Nesse texto, as autoras apresentam níveis, principalmente, para o processo de escrita das crianças. Sobre esse 
processo, identifique a afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) No nível pré-silábico a criança já domina a relação grafema-fonema. 
(   ) No nível silábico ocorre uma transição entre o nível psicogenético e o nível alfabético. 
(   ) No nível alfabético a criança ainda apresenta dificuldades no processo de escrita. 
(   ) Nos diferentes níveis de escrita descritos pelas autoras, as crianças avançam de acordo com seu ritmo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – V. 
e) V – V – F – V. 

 
02 - Sobre os conceitos de avaliação, numere a coluna da direita com base na coluna da esquerda. 
 

1.  Avaliação diagnóstica. 
2.  Avaliação de sistema. 
3.  Avaliação classificatória. 
4.  Avaliação institucional. 

(   ) Possibilita a construção de rankings e a competição entre os 
estudantes, podendo gerar situações de seleção e exclusão. 

(   ) Envolve a avaliação da escola enquanto organização social e deve 
permitir uma reflexão coletiva dos sujeitos que participam das 
práticas pedagógicas escolares. 

(   ) Tem o objetivo de acompanhar o processo de ensino-aprendizagem a 
fim de reorientar a prática pedagógica, com vistas a melhorar a 
qualidade de aprendizagem dos estudantes. 

(   ) Envolve um conjunto de escolas de uma ou várias redes de ensino. 
Habitualmente, avalia o desempenho dos estudantes e características 
dos estabelecimentos de ensino. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 4 – 1 – 3. 
►b) 3 – 4 – 1 – 2. 
c) 3 – 1 – 2 – 3. 
d) 4 – 1 – 3 – 2. 
e) 4 – 3 – 2 – 1. 

 
03 - O pedagogo escolar que segue uma concepção crítica de currículo promoverá uma discussão com seus professores 

sobre o conceito de “Currículo Oculto”. Nessas discussões, o pedagogo analisará: 
 

a) os conteúdos das disciplinas definidos a partir do currículo oficial, pedindo que seus professores deixem mais claro e visível 
para seus alunos quais serão os conteúdos trabalhados naquela semana ou naquele mês, pois tal visibilidade e 
organização ajudarão no sucesso escolar. 

b) os saberes da comunidade, problematizando o quanto tais saberes precisam estar mais visíveis no planejamento escolar, 
inclusive registrados no currículo oficial da escola, e integrados com o conhecimento científico trabalhado nas disciplinas 
escolares. 

►c) os valores, normas e comportamentos que podem ser aprendidos no momento da aula, de maneira implícita, ainda que 
não tenham relação com o currículo prescrito, mas que podem conter preconceitos e enquadramentos úteis a um sistema 
de classes. 

d) o próprio sentido do termo “oculto” como aquilo que não está visível e, a partir daí, organizará com seus professores uma 
lista de todos os encaminhamentos que não estão suficientemente claros na organização do trabalho pedagógico e que 
podem levar ao fracasso escolar. 

e) os próprios comportamentos dos alunos desde a indisciplina até o desrespeito para com o corpo docente da escola, 
questões essas muitas vezes ocultas, mas que deverão ser explicitadas e corrigidas a partir de decisões comuns e 
planificadas entre os professores. 
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04 - Silva (2007) finaliza sua obra “Documentos de Identidade: uma introdução às teorias de currículo” com um subcapítulo 
que consolida as questões tratadas no decorrer do livro: “Currículo: uma questão de saber, poder e identidade”. 

 

SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias de currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
 

Considerando a ideia expressa por esse subcapítulo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) Uma diretriz curricular que considere a formação humana de alunos concretos, que vivem em determinado meio 
ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais e intelectuais, precisa 
também divulgar os conhecimentos historicamente elaborados nas mais diversas práticas sociais e selecionados 
para serem ensinados no ambiente escolar. 

(   ) O currículo da Educação Básica deve se constituir em um processo orgânico, sequenciado e articulado de acesso 
ao conhecimento selecionado para ser ensinado na escola, que assegure atenção à criança, ao adolescente, ao 
jovem e ao adulto de qualquer condição e região do País, dispensando a necessidade de uma formação para o 
pleno exercício da cidadania. 

(   ) A educação escolar brasileira deve ter relação com os objetivos constitucionais de projeto de Nação e 
fundamentar-se no direito de todos à cidadania e na dignidade da pessoa, o que implica que as diretrizes 
curriculares nacionais estejam alicerçadas nos seguintes princípios: igualdade, liberdade, pluralidade, 
diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. 

(   ) O currículo escolar deve homogeneizar a diversidade cultural existente em nossa sociedade, organizando-se com 
base na superação das múltiplas experiências presentes nas diferentes culturas, de tal modo que os alunos 
possam reconhecer e valorizar a cultura do grupo social a que pertencem, diferenciando a cultura de outros 
grupos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F.  
►b) V – F – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – F – V. 
e) V – V – F – F. 

 
05 - “É por intermédio das discussões críticas que o conhecimento deixa de ser considerado um dado neutro. Para os diferentes 

autores, não cabe apenas discutir o que selecionar, quais critérios utilizar nessa seleção, mas, efetuar a crítica do conhecimento 
produzido e dos seus modos de produção, ao mesmo tempo que problematizam por que determinados conhecimentos são 
selecionados e outros não. Esta é uma perspectiva compreensiva, que tanto focaliza como a estrutura político-econômica e 
social atua nesses processos quanto investiga os modos pessoais de dar significados aos diferentes saberes.” 

 

LOPES, A. C.; MACEDO, E. Teorias de currículo. São Paulo: Cortez, 2011. 
Com base no texto acima, o currículo escolar: 

 

a) é o instrumento central para a promoção de ações pedagógicas totalmente homogêneas que se desdobram nas escolas 
e nas salas de aula de forma a promover a igualdade educacional; por meio do currículo, busca-se alcançar as metas 
previamente definidas nos documentos oficiais que chegam às escolas. 

b) é composto por um rol de conteúdos escolares, selecionados por especialistas que os entendem como sendo os conteúdos 
básicos necessários no processo de ensino e aprendizagem e que poderão ser solicitados nas diferentes formas avaliativas. 

c) compreende os conhecimentos, oriundos do entorno social e familiar dos alunos, que foram organizados no formato mais 
simples para que todos apreendam ao menos o conteúdo mínimo indispensável para almejar um posto de trabalho. 

►d) deve ser organizado em conjunto com o corpo docente a partir de um repertório de diferentes práticas socioculturais de 
docentes e discentes, dentre elas as científicas, cujo conteúdo deve ser analisado, discutido e reconstruído no ambiente 
pedagógico escolar. 

e) da educação básica é o documento que se apresenta no formato de uma grade curricular contendo todas as disciplinas a 
serem ensinadas em cada um dos anos escolares da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, com 
as suas respectivas cargas horárias. 

 
06 - De acordo com Maria Carmem Silveira Barbosa, no livro “Por amor e por força: rotinas na Educação Infantil”: 
 

As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não consideram o ritmo, a participação, a relação com o 
mundo, a realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de sociabilidade dos sujeitos nela 
envolvidos. Quando se torna apenas uma sucessão de eventos, de pequenas ações, prescritas de maneira precisa, levando 
as pessoas a agirem e a repetirem gestos e atos em uma sequência de procedimentos que não lhes pertence nem está sob 
seu domínio, é o vivido sem sentido, alienado, pois está cristalizado em absolutos. É fundamental, ao criar rotinas deixar uma 
ampla margem de movimento, senão encontraremos o terreno propício à alienação.  

 

BARBOSA, M. C. S. Por amor e por força: rotinas na Educação Infantil. Porto Alegre: ArtMed, 2006. p. 39. 
 

A partir da concepção sobre a organização do espaço e do tempo na Educação Infantil apresentada no texto, entende-
se que as rotinas, nessa etapa de ensino: 

 

a) têm o objetivo de submeter as crianças a uma estrutura social cujos horários e espaços são determinados pelos adultos 
independentemente das necessidades e ritmos singulares das crianças. 

►b) devem deixar margem de ação para o sujeito, dando segurança mas flexibilizando tempos e espaços. 
c) devem ser rígidas, pois a repetição de eventos é importante para as crianças se apropriarem das regras sociais. 
d) estão ausentes do currículo, que deve ser composto por aspectos como fruição, imaginação e as diversas formas de 

sociabilidade. 
e) têm como principal objetivo ser um terreno propício à alienação, o que a torna necessária para a educação 

institucionalizada.  
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07 - Em relação à brincadeira na Educação Infantil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A brincadeira é um dos eixos centrais da Educação Infantil, assim identificada nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil promulgadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2009. 

2. Embora as crianças brinquem recorrentemente, o caráter espontâneo da brincadeira não permite que ela seja 
incorporada aos projetos político-pedagógicos das instituições e nem nos planejamentos dos professores de 
Educação Infantil. 

3. Brincar é uma ação dotada de significação social, fundamental para o desenvolvimento das crianças em idade 
pré-escolar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
08 - As interações sociais ocupam um lugar central na Educação Infantil, tendo em vista que esse é um contexto marcado 

pelas relações. No entanto, “as condições para a criação de um rico ambiente interacional referem-se, especialmente, 
à existência de parceiros envolvidos afetivamente com a criança e disponíveis para interagir com ela, o que inclui os 
adultos e as outras crianças da creche, e também à existência de suportes ambientais que favoreçam a interação. 

 

OLIVEIRA, Z. M. R. DE; ROSSETI-FERREIRA, M. C. O valor da interação criança-criança em creches no desenvolvimento infantil.  
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 87, p. 62-70, 1993. Disponível em: https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/928 

 

Considerando o texto acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) As interações sociais não exigem planejamento por parte do professor, já que elas ocorrem naturalmente entre as crianças. 
b) As interações com os adultos são mais importantes para o desenvolvimento das crianças do que as interações com os 

coetâneos. 
c) O ambiente não é um elemento relevante na constituição das interações sociais. 
d) Crianças muito pequenas, que ainda não desenvolveram a linguagem oral, não são capazes de estabelecer interações 

com outras crianças. 
►e) As interações sociais entre crianças, destas com os adultos e com o meio são fundamentais para o seu desenvolvimento. 

 
09 - No século XVIII, as ideias do período Iluminista elevam a importância social e política da Educação. “Na concepção 

dos iluministas, somente por meio da razão científica o homem poderia alcançar o verdadeiro conhecimento, a 
convivência harmoniosa em sociedade, a liberdade individual e a felicidade. A razão era, portanto, o único guia da 
sabedoria capaz de esclarecer qualquer problema, possibilitando ao homem a compreensão e o domínio da natureza. 
Dessa forma, para os filósofos do Esclarecimento, as injustiças sociais não passavam de vitórias temporárias do 
irracionalismo. A humanidade, guiada pela razão e pela ciência, com os homens livres e autônomos, poderia conhecer 
o progresso e a felicidade”. 

 

SANTOS, M. P. dos. A pedagogia filosófica do movimento iluminista no século XVIII e suas repercussões na educação escolar contemporânea:  
uma abordagem histórica. Imagens da Educação, Maringá: v. 3, n. 2, p. 1-13, 2013. 

 

O contexto das ideias e práticas iluministas transporta para os séculos seguintes vários de seus elementos, 
principalmente para o cenário educacional. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Os iluministas defendiam que a educação eleva o cidadão à perfeição, cabendo ao Estado oferecê-la gratuitamente a todo 
aquele que demonstrasse capacidade intelectual de recebê-la. Isso justificava a exclusão das mulheres do benefício da 
educação pública, uma vez que eram consideradas incapacitadas intelectualmente. 

b) Na concepção iluminista de educação a escola é neutra; por isso, a adoção de um ensino fundamentado na racionalidade 
e no cientificismo é capaz de produzir intelectuais aptos a discernir o fanatismo, as superstições, superar a violência, o 
atraso, e a libertar-se da opressão imposta por qualquer outro grupo social. 

►c) O século XVIII é um momento de inflexão em razão de: surgimento das primeiras instituições dedicadas de fato à pesquisa 
científica e primeiros pesquisadores profissionais (pessoas dedicadas integralmente e sobrevivendo financeiramente da 
atividade de produção de conhecimento); difusão da ideia de que se tornava necessário ampliar a aquisição de 
conhecimentos; obrigatoriedade do ensino em língua vernácula e não em latim; quebra do monopólio das universidade 
sobre o ensino superior, com surgimento de academias e institutos; mídia e oralidade atuando como instrumentos de 
educação do povo; princípio de laicidade e gratuidade da escola, que deve ser pública e financiada pelo Estado. 

d) O século XVIII apresenta novas exigências para a instituição escolar e, consequentemente, novas exigências pedagógicas, 
que se coadunam para a formatação das ideias educacionais deste período, dentre as quais figuram: nacionalismo; 
educação como dever social e política pública do Estado; educação local e socialista; ensino superior acessível a todas 
as classes sociais; ensino diferenciado para ricos e pobres; manutenção do ensino em latim. 

e) O objetivo do Estado ao fornecer educação gratuita é fortalecer o sistema econômico através da formação de bons 
soldados, súditos dóceis, funcionários idôneos. Contudo, essa promoção também propicia a desestruturação do Estado 
porque proporciona autonomia derivada do ensino de alta qualidade aos membros de todas as classes sociais; todos que 
frequentam as escolas públicas estatais adquirem conhecimento e saber suficientes para afrontar o sistema liberal 
econômico e político do capitalismo burguês. 
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10 - As afirmativas abaixo são títulos de capítulo do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire: 
 

I. Não há docência sem discência. 
II. Ensinar não é transferir conhecimento. 
III. Ensinar é uma especificidade humana. 

 

Considerando esses títulos de capítulo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas. 
 

(   ) Para ser professor é necessário que haja alunos. 
(   ) Qualquer ser vivo pode aprender e consequentemente ensinar. 
(   ) Basta que o aluno se aproprie do que o professor transfere para que o professor seja considerado excelente. 
(   ) É possível ensinar só transferindo o conhecimento aos alunos. 
(   ) Para que o processo de ensino e de aprendizagem ocorra adequadamente é necessário que o professor ensine e 

o aluno aprenda. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F – V. 
b) F – F – V – V – F. 
c) V – F – F – F – F. 
d) F – V – V – V – V. 
►e) V – F – F – F – V. 

 
11 - Nossas análises indicam que a socialização e a carreira dos professores não são somente o desenrolar de uma série de 

acontecimentos objetivos. Ao contrário, sua trajetória social e profissional ocasiona para eles custos existenciais (formação 
profissional, inserção na profissão, choque com a realidade, aprendizagem na prática, descoberta de seus limites, negociação 
com os outros etc.) e é graças aos seus recursos pessoais que eles podem encarar esses custos e suportá-los. Ora, é claro 
que esse processo modela a sua identidade pessoal e profissional, e é vivendo-o por dentro, por assim dizer, que eles podem 
tornar-se professores e considerar-se como tais aos seus próprios olhos. 

 

TARDIF, M.; RAYMOND, D. Saberes, tempo e aprendizagem do trabalho no magistério. Educ. Soc. [online]. 2000. v. 21, n. 73, p. 238. 
 

A afirmativa de Tardif e Raymond reproduzida acima propõe uma interpretação sobre a constituição da identidade 
profissional do trabalhador em educação e suas implicações no exercício da docência. Nessa perspectiva, é correto 
afirmar: 

 

a) A carreira docente está repleta de acontecimentos banais e são estes que balizam a constituição da identidade profissional. 
►b) A formação de professores deve considerar a dimensão pessoal sem a qual não se pode constituir uma  identidade profissional. 
c) A formação profissional dos docentes deve considerar a sua história de vida como fonte prioritária de aprendizagem da profissão. 
d) Sem recursos pessoais os professores terão dificuldades para construir uma carreira pessoal bem-sucedida. 
e) O exercício profissional é desgastante e o professor acaba por desacreditar da sua capacidade profissional. 

 
12 - Para John Locke, a educação é fundamental para imprimir as experiências necessárias para a aquisição de 

conhecimento, e o principal ensinamento que se deve produzir é: 
 

a) a capacidade de leitura, pois o aluno que a adquire está munido de oportunidades que o conduzem à educação moral. 
b) a capacidade de leitura e trabalho árduo, pois esta é a finalidade da educação. 
►c) a virtude, pois sendo a mais difícil qualidade de se obter através da educação, é também o principal ensinamento. 
d) a virtude, que deve ser forjada através de leituras e alegria, mesmo que os jovens não tenham um amor por ela. 
e) a qualidade de ler e trabalhar, uma vez que a força e a glória do espírito estão diretamente ligadas a essa qualidade pelas 

relações entre o preceptor e o aluno. 
 
13 - Segundo o artigo 27 da Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996), são diretrizes dos 

conteúdos curriculares da educação básica: 
 

a) I – classificação e organização das classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 
adiantamento da matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares; II – a verificação 
do rendimento escolar; III – avaliação contínua 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; IV – 
aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

b) I – cumprimento das normas legais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; autorização de funcionamento 
e avaliação de qualidade pelo Poder Público e capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da 
Constituição Federal; II – cumprimento das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade 
pelo Poder Público; III – orientação metodológica conforme os indicados dos PCNs; IV – organização de uma base comum 
respeitando a ordem democrática. 

►c) I – difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática; II – consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 
III – orientação para o trabalho; IV –  promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

d) I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental; II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 
um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; III – atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas 
diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; IV – controle de frequência pela instituição de 
educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60%. 

e) I – organização das metodologias apropriadas às reais necessidades do mercado de trabalho; II – o conteúdo deve orientar 
os cidadãos sobre os valores e direitos; III – adequação à natureza da escolarização; IV – promoção de atividades 
desportivas. 
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14 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996) organiza a educação brasileira em dois níveis de 
ensino: educação básica e educação superior. No que se refere à educação básica, a perspectiva é que as etapas e 
modalidades que a compõem tenham como finalidade garantir o pleno desenvolvimento humano, a formação para o 
trabalho e o exercício da cidadania. Considerando esses objetivos e o fato de que no Brasil a educação é dever do 
Estado, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes descrições da educação brasileira: 

 

(   ) São etapas da educação básica: a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. A essas etapas corresponde 
sempre a modalidade de Educação Especial. Jovens e Adultos que não cursaram a escola na idade correta têm 
apenas acesso à modalidade de educação profissional. 

(   ) São etapas da educação básica: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A essas etapas 
corresponde sempre a modalidade de Educação Especial. Às etapas de ensino fundamental e ensino médio 
corresponde a modalidade de Educação de Jovens e Adultos para garantir que aqueles que não tiveram acesso à 
escola na idade correta possam fazê-lo gratuitamente. A educação profissional é também uma modalidade que 
relaciona-se à formação para o trabalho. 

(   ) São etapas da educação básica: a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. A estas etapas corresponde 
sempre a modalidade de Educação Especial. A oferta de educação indígena e do campo são componentes do 
ensino fundamental. 

(   ) A educação básica é composta pelas modalidades educação do campo, educação indígena, educação 
profissional. A lei não especifica etapas pois todo o percurso deve garantir os objetivos gerais da educação 
brasileira. A nomenclatura educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são opcionais para os sistemas 
de ensino organizarem o percurso dos estudantes considerando a idade de cada grupo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) F – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – F – V – F. 
d) F – F – F – V. 
e) V – V – V – F. 

 
15 - O desenvolvimento da linguagem está diretamente ligado às interações. Nesse sentido, identifique como verdadeiras 

(V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Os bebês atribuem sentido ao mundo na medida em que os adultos narram as experiências e mediam 
diversificadas situações sociais que envolvem os bebês. 

(   ) A brincadeira de faz de conta é importante para que as crianças recorram à memória, organizem o pensamento e 
desenvolvam o imaginário, competências fundamentais ao desenvolvimento da linguagem.  

(   ) Linguagem e pensamento não se relacionam, já que toda criança a partir dos 2 anos começa a se expressar por 
meio da oralidade. 

(   ) Narrar histórias, cantar músicas, brincar com parlendas, são atividades que ampliam o repertório cultural das 
crianças e contribuem com o desenvolvimento da linguagem. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – F – F – V. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
16 - O caráter de flexibilidade do planejamento pode ser comprovado na medida em que: 
 

a) não adianta planejar políticas públicas para a educação porque as escolas não realizam e não acompanham o que é 
proposto pelas instâncias governamentais. 

b) nada do que se planeja pode ser realizado nas escolas, portanto, planejar é desnecessário; na educação prevalece a 
máxima: na prática, a teoria é diferente. 

►c) a realidade é dinâmica e tudo o que for planejado precisa ser constantemente avaliado para que seja possível adequar a 
política pública à realidade, sem perder de vista os objetivos e a intencionalidade da educação nacional. 

d) tudo o que for planejado deve ser cumprido com todos os detalhes para que os objetivos sejam atingidos; por isso, o 
planejamento deve ser mantido como foi previsto, independentemente das circunstâncias. 

e) o planejamento educacional deve ser neutro em relação às orientações políticas e ideológicas dos grupos que compõem 
as diferentes esferas de governo, portanto, é fundamental que não se desvie de seu caráter absolutamente técnico. 
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17 - “O que é específico da educação como área de saber é o fato de ela ser uma área na qual circulam, ao mesmo tempo, 
conhecimentos (por vezes de origens diversas), práticas e políticas. Delimita-se assim uma primeira definição da disciplina 
educação ou ciências da educação: é um campo de saber fundamentalmente mestiço, em que se cruzam, se interpelam e, por 
vezes, se fecundam, de um lado, conhecimentos, conceitos e métodos originários de campos disciplinares múltiplos, e, de outro 
lado, saberes, práticas, fins éticos e políticos. O que define a especificidade da disciplina é essa mestiçagem, essa circulação.” 

 

CHARLOT, B. A pesquisa educacional entre conhecimentos, políticas e práticas. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n. 31, 2005. p. 9. 
 

Sobre os processos de pesquisa em educação e sobre a educação como campo de saber, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A pesquisa em educação aborda objetos que incluem a teoria e a ação pedagógica e as políticas públicas. 
2. A educação constitui um campo epistemológico bem delimitado que historicamente foi desenvolvendo suas 

teorias e métodos próprios a partir das contribuições de diversas disciplinas. 
3. A pesquisa educacional se caracteriza pela interdisciplinaridade, ou seja, pela cooperação de várias disciplinas, 

o que provoca intercâmbios e enriquecimentos mútuos. 
4. A pesquisa em educação enfrenta o desafio de lidar com as finalidades éticas e políticas que permeiam as ações 

e teorias no campo da educação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
18 - O texto “’Considerações sobre pesquisa científica: em busca de caminhos para a pesquisa científica’ de Alberto Gomes afirma 

que: Definir ciência constitui-se em uma tarefa complexa, uma vez que isto tem sido objeto de reflexão de inúmeros pensadores. 
Recorrendo a uma definição clássica, podemos dizer que é ‘Qualquer conhecimento racional elaborado a partir da observação, 
do raciocínio ou da experimentação é chamado de ciência. Opõe-se principalmente à opinião ou ao conhecimento imediato. O 
objeto da ciência é desse modo descobrir ou enunciar leis às quais os fenômenos obedecem, e reuni-las em teorias.’” 

 

DUROZOI, G.; ROUSSEL, A. Dicionário de Filosofia. Campinas: Papirus, 1996. 
 

A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Ciência é todo e qualquer conhecimento acerca de um determinado objeto de estudo produzido sistematicamente 
através de um método previamente definido para a pesquisa. 

2. Definir ciência é uma tarefa coerente, pois é lógica, repleta de proposições ou enunciados baseados em um 
pequeno número de leis necessárias para a sobrevivência dos homens, cuja única finalidade é descrever um 
conjunto de situações recorrentes. 

3. A ciência é uma forma de intepretação do universo, nem sempre racional e não necessariamente objetiva, e visa 
fundamentalmente a produção de informações com a finalidade de submeter as forças naturais e sobrenaturais à 
vontade do homem na luta pela sobrevivência. 

4. Ciência sempre é conhecimento alcançado pelo senso comum, carregado de imprecisões e baseado na 
experiência imediata do homem, que leva em conta a aparência do objeto cognoscível. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - A organização dos sistemas de ensino no Brasil é reflexo de uma longa história de descentralização e de um regime 

político federativo composto por três entes federados: União, Estados e Municípios. Essa organização federativa 
resulta em que o país não conte com um Sistema Nacional de Educação, mas com sistemas de ensino. Assim, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garante certa unidade de ação à educação brasileira e define 
responsabilidades a serem compartidas entre os sistemas de ensino. 

 

Sobre as responsabilidades educacionais da União, dos Estados e dos Municípios, numere a coluna da direita com 
base na informação na coluna da esquerda. 

 

1. União. 
2. Estados. 
3. Municípios. 

(   ) Atuar prioritariamente na educação infantil e assegurar o ensino fundamental.
(   ) Atuar prioritariamente no ensino médio e assegurar o ensino fundamental. 
(   ) Manter o sistema federal de ensino e exercer papel redistributivo e supletivo 

em relação à educação básica com vistas a combater desigualdades. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 3. 
b) 2 – 1 – 3. 
c) 2 – 3 – 1. 
d) 3 – 1 – 2. 
►e) 3 – 2 – 1. 
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20 - O ano de 2015 começou com a seguinte notícia na imprensa brasileira: “O Brasil tem este ano para colocar na escola 2,9 milhões 
de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Esse é o número de jovens – em volume próximo ao da população do Uruguai – 
que estão fora das salas de aula nessa faixa etária, cuja obrigatoriedade de matrícula passa a valer a partir de 2016. Vencer 
esses desafios envolve uma multiplicidade de ações, que vão da ampliação dos investimentos e reformulações pedagógicas 
ao esforço de inclusão dos mais pobres” (Gazeta do Povo, 1 de janeiro de 2015). 

 

O trecho refere-se às mudanças aprovadas nos anos 2000 no que se refere à faixa de atendimento obrigatório na escola 
brasileira. Considerando a construção histórica do direito à educação no Brasil, assinale a alternativa que melhor 
sintetiza esse processo. 

 

►a) A Constituição de 1988 consagra o direito à educação como direito social. Esta é uma conquista fruto de uma longa história 
de disputas expressas na legislação desde a constituição imperial; contraditoriamente, é apenas no período da ditadura 
militar que se alarga o direito à educação para oito anos. O retorno à democracia em 1988 reafirma a obrigatoriedade do 
ensino fundamental e, na primeira década dos anos 2000, o Brasil declara a obrigatoriedade da educação para crianças e 
adolescentes de 4 a 17 anos. 

b) A Constituição de 1988 é a primeira na história do Brasil que se refere à obrigatoriedade da educação. Essa foi definida 
como acesso a 8 anos de escolaridade. As reformas efetuadas nos anos 2000 tornaram a pré-escola e o ensino médio 
obrigatórios, por isso pode-se deduzir que em 2015 as crianças e jovens entre 4 e 17 anos devem estar matriculados na 
escola. 

c) A Constituição de 1934 consagra o direito à educação como direito social para brasileiros de 4 a 17 anos, porém tal direito 
não foi assegurado devido às desigualdades sociais e regionais no Brasil. Frente a esse quadro, uma ação civil pública 
movida no âmbito do judiciário resultou no estabelecimento de um prazo até 2016 para efetivação do acesso de todas as 
crianças e todos os jovens à escola obrigatória. 

d) A Constituição de 1988 não define período ou idade para a escolaridade obrigatória, apenas se refere à educação como 
um direito social. A ideia de obrigatoriedade da educação foi definida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
de 1996, que fixou o prazo de 2016 para efetivação do direito. 

e) A Constituição de 1988 é a primeira na história do Brasil que se refere à obrigatoriedade da educação. Esta foi definida 
como acesso à educação pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio aos estudantes na idade correta. O diagnóstico 
da baixa efetividade na cobertura das matrículas levou a reformas legais que nos anos 2000 estabeleceram o prazo de 
dezembro de 2016 para que crianças e jovens, entre 4 e 17 anos, estivessem matriculados na escola. 

 
21 - A escola tornou-se necessária na sociedade capitalista moderna e a educação passou a ser considerada um problema 

de política nacional porque: 
 

a) os organismos de financiamento internacional passaram a exigir investimentos na educação da população, principalmente 
dos países em condição de subdesenvolvimento, criando fontes específicas de financiamento para políticas educacionais 
que acompanharam o surgimento desse modelo de produção. 

b) o objetivo fundamental do novo modelo de sociedade e do modo de produção capitalista é a consolidação da escolarização 
obrigatória como condição fundamental para o exercício da cidadania e para o fortalecimento de uma sociedade e um 
Estado de direito pautado por relações democráticas. 

c) a educação, independentemente do modelo de sociedade e de produção, é considerada um atributo inerente ao ser 
humano. Portanto, as políticas educacionais não estão relacionadas a uma forma específica de organização econômica e 
social, uma vez que os processos educativos são mais amplos do que qualquer sistema econômico. 

d) a educação, na condição de mercadoria, passou a ser comprada e vendida no mercado educacional, exigindo que o poder 
público regulamentasse o acesso às instituições escolares, estabelecendo padrões de oferta e valores mínimos e máximos 
a serem cobrados como mensalidades. 

►e) de um lado, o novo modelo de produção, o modelo de sociedade contratual, os processos de urbanização e industrialização 
exigiam conhecimentos sobre a linguagem e rudimentos da ciência; e, de outro lado, as pessoas passaram a ser 
reconhecidas como sujeitos de direitos, como cidadãos que deveriam ter acesso aos bens materiais e culturais produzidos 
socialmente. 

 
22 - Os distúrbios e dificuldades de aprendizagem são bastante frequentes. Para uma boa avaliação diagnóstica, é 

imprescindível considerar: 
 

►a) aspectos orgânicos, cognitivos, emocionais, sociais e pedagógicos. 
b) aspectos cognitivos ligados ao desenvolvimento e funcionamento das estruturas cognoscitivas. 
c) aspectos orgânicos (base biofisiológica da aprendizagem) através de exames e aspectos cognitivos através dos testes de 

inteligência. 
d) a criança como ser biopsicossocial, por isso a aplicação dos testes psicológicos adequados mostra-se suficiente. 
e) aspectos orgânicos, pois a base biofisiológica da aprendizagem é a mais importante. 
 

23 - Zilma Moraes Ramos de Oliveira e Maria Clotilde Rosseti-Ferreira defendem que a criação de um ambiente rico 
interacional depende de algumas condições. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas condições. 

 

OLIVEIRA, Z. M. R. DE; ROSSETI-FERREIRA, M. C. O valor da interação criança-criança em creches no desenvolvimento infantil.  
Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 87, p. 62-70, 1993. Disponível em: https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/928 

 

a) Parceiros mais velhos que promovam a aprendizagem e o desenvolvimento. 
b) No máximo 15 crianças por turma, o que promove trocas efetivas. 
c) Pequena quantidade de objetos e móveis, para promoção das interações entre os sujeitos. 
d) Razão adulto-criança que não ultrapasse 5 crianças para 1 adulto. 
►e) Parceiros envolvidos afetivamente com as crianças e disponíveis para interagir. 
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24 - O conceito de cognição é bastante amplo e tem sido explorado por muitos autores na atualidade. Segundo sua 
definição mais abrangente, cognição é: 

 

►a) o processo de conhecimento, incluindo atenção, memória e raciocínio, e também o conteúdo dos processos, como 
conceitos e a recordações. 

b) tudo que não é pensamento nem memória, caracterizando cognição como ação. 
c) é somente a capacidade de memória e do uso adequado dos conteúdos recordados. 
d) a capacidade de condicionamento de ações do sujeito reforçadas por estímulos positivos. 
e) o processo de inteligência entendido de forma independente de outras funções como memória e raciocínio. 

 
25 - Diante do panorama do positivismo francês, considere as afirmativas a seguir: 
 

1. O positivismo, uma espécie de metafísica da ciência, foi criado pelo pensador francês Auguste Kant. 
2. O positivismo se baseia em submeter a sociedade a rigorosa pesquisa científica, já que uma sociologia científica 

é a única capaz de reorganizar a sociedade sob sólidas bases científicas. 
3. A sociologia positivista prega um progresso infinito para a humanidade baseado na submissão às leis positivas, 

as quais elevam a lógica social da divisão de classes à máxima potência, separando os sábios dos outros. 
4. A educação positivista se baseia no método experimental, do qual se parte de uma pré-concepção do 

conhecimento que se comprova através de experimento empírico. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
26 - Sobre o conceito sociológico de violência simbólica elaborado por Pierre Bourdieu, assinale a alternativa correta. 
 

a) A força simbólica é um poder que se exerce sobre os corpos por meio da coação física. 
b) A trama de poderes referentes à violência simbólica só pode se perpetuar com a oposição dos dominados. 
►c) A violência simbólica requer a adesão tácita do dominado a padrões de dominação. 
d) A força simbólica se reproduz pela ausência de estratégia e senso prático dos atores sociais. 
e) A violência simbólica se reproduz pela ausência de esquemas sociais de classificação. 

 
27 - Asa Briggs e Peter Burke declaram que deve-se ter cautela diante das afirmações como a de que “a internet e seu 

potencial representam uma agência de ‘democratização’, (pois) não é possível nessa altura de sua história concluir 
que, pela facilidade de acesso e pela transformação ‘a partir de baixo’, ela desempenhará um papel renovador a longo 
prazo”. 

 

BRIGGS, A.; BURKE, P. Uma história social da mídia: de Gutemberg à internet. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
 

Com base na afirmação dos autores, que salientam a necessidade de cautela e crítica ao ler historicamente as mídias 
e seu papel, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. As consequências dos usos das mídias e tecnologias não podem ser interpretadas de maneira aligeirada. 
2. A relativa simplificação e amplificação do acesso à informação não garante a transformação das práticas sociais. 
3. No momento em que estamos não é possível afirmar que há um potencial democrático absoluto da internet. 
4. O acesso à internet, independentemente de seus usos, é democratizador e transformador das práticas sociais. 
5. As transformações das mídias pioram necessariamente as relações humanas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 4 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras. 

 
28 - “Ora, mídias são meios, e meios, como o próprio nome diz, são simplesmente meios, isto é, suportes materiais, canais físicos, 

nos quais as linguagens se corporificam e através dos quais transitam. Por isso mesmo, o veículo, meio ou mídia de 
comunicação é o componente mais superficial, no sentido de ser aquele que primeiro aparece no processo comunicativo. Não 
obstante sua relevância para o estudo desse processo, veículos são meros canais, tecnologias que estariam esvaziadas de 
sentido não fossem as mensagens que nelas se configuram”. 

 

SANTAELLA, L. Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano. Revista FAMECOS. Porto Alegre, n. 22, p.23-32, dez/2003. 
 

Considerando o significado das mídias expresso no texto acima, a autora: 
 

a) quer dizer que as mídias são as mensagens. 
b) desconsidera as mensagens veiculadas pelas mídias, meios. 
c) define as mídias, os meios, como os componentes mais importantes do processo comunicativo. 
►d) considera as mídias como suportes, veículos que não teriam sentido algum se não corporificassem as 

linguagens/mensagens veiculadas. 
e) considera que as mensagens não precisam de mídias para veicular seu conteúdo. 
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29 - “A chegada de um novo meio ou tecnologia não supõe necessariamente, nem tampouco imediatamente, a suplantação do 
anterior. [...] Sua transformação então envolve outros fatores, além dos estritamente técnicos ou instrumentais. [...] cada 
tecnologia demanda um tempo de aprendizagem e apropriação por parte dos usuários. [...] cada tecnologia atende melhor à 
satisfação de uma ou mais necessidades que as anteriores, mas não de todas. Em todo este trânsito, cheio de hibridações e 
motivado pelas mudanças tecnológicas, há de se destacar que os resultados não são imediatos; demoram a se manifestar, 
justamente porque não só o instrumental está envolvido neles, mas sobretudo o sociocultural [...], o perceptivo”. 

 

GÓMEZ, O. G. Comunicação social e mudança tecnológica: um cenário de múltiplos desordenamentos. In: MORAES, D. de (org.).  
Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauá, 2006. 

 

Levando em consideração o texto acima, assinale a alternativa correta. 
 

a) Para a incorporação de novas tecnologias, basta que nos apropriemos dos recursos técnicos e instrumentais. 
b) A chegada de um novo meio (mídia) ou tecnologia suplanta e supera as tecnologias e meios anteriores. 
►c) Os meios ou as tecnologias que surgem demandam preliminarmente um processo de apropriação técnica e instrumental 

da especificidade de cada meio ou tecnologia, o qual exige um tempo de aprendizagem por parte dos usuários. 
d) O processo de apropriação de novos meios e de novas tecnologias se dá de forma imediata, a partir de processos 

educacionais intensos. 
e) Os meios ou as tecnologias que surgem demandam um processo de apropriação e aprendizagem eminentemente técnico, 

que desconsidera os aspectos sociais, culturais e educacionais. 
 
30 - Zona de Desenvolvimento Proximal consiste: 
 

a) no Nível de Desenvolvimento Real: aquilo que o sujeito é capaz de fazer com ajuda. 
b) no Nível de Desenvolvimento Potencial como determinado pela resolução de problema sob o monitoramento de um adulto 

ou em colaboração com um par mais capacitado. 
c) numa Zona de Perigo de não aprendizagens e vácuos cognitivos. 
►d) na distância entre o nível atual de desenvolvimento determinado pela resolução independente de problemas e o nível de 

desenvolvimento potencial determinado pela resolução de problema sob o monitoramento de um adulto ou em colaboração 
com um par mais capacitado. 

e) na Zona de Desenvolvimento Rural, em que as crianças estão à margem da sociedade mas próximas de situações de 
aprendizado. 


