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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 
1 a 9:

Instagram é a pior rede para a saúde mental dos 
adolescentes

Estudo britânico atribui a pior nota ao aplicativo por 
sua capacidade de gerar ansiedade entre os jovens

(JAVIER SALAS - 22 MAI 2017)

 As redes sociais mais populares são fonte 
de inumeráveis benefícios e vantagens para seus 
usuários, mas também geram efeitos colaterais 
pouco saudáveis. Um novo estudo, realizado 
entre jovens britânicos, aborda um problema muito 
particular: o bem-estar e a saúde mental dos 
usuários de tais serviços. Segundo esse trabalho, 
o Instagram poderia acabar sendo a rede social 
mais nociva entre os adolescentes, por seu impacto 
na saúde psicológica dessa faixa etária mais 
vulnerável. Atrás dele, embora também com notas 
negativas, estariam Snapchat, Facebook e Twitter. 
A única rede avaliada positivamente é o YouTube, o 
portal de vídeos da gigante Alphabet.
  “Os jovens que passam mais de duas horas 
por dia em redes sociais como Facebook, Twitter 
e Instagram estão mais propensos a sofrerem 
problemas de saúde mental, sobretudo angústia e 
sintomas de ansiedade e depressão”, diz o estudo, 
realizado pela Real Sociedade de Saúde Pública do 
Reino Unido e pela Universidade de Cambridge.  
 Para analisar o possível impacto sobre a 
juventude britânica, os especialistas estudaram 
as atitudes de 1.500 indivíduos de 14 a 24 anos 
nessas redes. Foram levados em conta 14 fatores, 
tanto positivos como negativos, nos quais as 
redes sociais poderiam impactar a vida dessa 
faixa etária, na qual a personalidade ainda está 
em formação. O Instagram foi reprovado em sete 
desses aspectos, pois os jovens reconheciam que 
esse aplicativo de compartilhamento de fotos afeta 
muito negativamente a sua autoestima (imagem 
corporal), as horas de sono (algo associado a 
vários transtornos decorrentes de dormir pouco) 
e seu medo de ser excluído de eventos sociais 
(conhecido pela sigla inglesa FoMO). Além disso, 
consideram que o Instagram estimula o assédio 
digital, gera ansiedade e, em menor medida, 
sintomas depressivos e sensação de solidão.
 Nem tudo é ruim nessas redes: seus 
aspectos mais positivos foram a capacidade de 
conscientização (sobretudo no YouTube), de 
expressão e busca de uma identidade própria 
(Instagram) e de criar comunidades e encontrar 
apoio emocional (Facebook).
 “Ser adolescente já é suficientemente 
difícil, mas as pressões que os jovens enfrentam 

on-line são sem dúvida exclusivas desta geração 
digital. É de vital importância intervirmos impondo 
medidas preventivas”, dizem as autoras do estudo. 
O relatório propõe algumas dessas medidas, como 
que os usuários recebam uma notificação do próprio 
aplicativo avisando sobre o excesso de uso, que a 
rede alerte quando uma foto for manipulada ou que 
sejam feitas campanhas de informação sobre esses 
riscos no âmbito escolar.

(Texto adaptado. Disponível em: http://brasil.elpais.com/
brasil/2017/05/19/tecnologia/1495189858_566160.html)

01. A partir da leitura e das informações apresentadas 
no texto é possível afirmar que:
a) todas as pessoas que utilizam as redes sociais 
têm bons relacionamentos sociais, pois ampliam 
muito a sua rede de amigos.
b) o acesso à rede social Instagram é a única que 
pode gerar malefícios para a saúde dos jovens e 
adolescentes.
c) o uso demasiado da tecnologia é o principal 
responsável pelo sedentarismo entre os jovens na 
atualidade.
d) as redes sociais também apresentam benefícios, 
mesmo para o público mais jovem.
________________________________________

02. O texto apresentado é classificado como uma 
“notícia”. A função essencial desse gênero é:
a) apresentar a opinião do repórter sobre um 
determinado assunto.
b) informar acerca de um assunto que faz parte do 
cotidiano das pessoas.
c) discutir e apresentar a conclusão verdadeira a 
respeito do tema da notícia.
d) envolver emotivamente o leitor em uma situação 
interessante para vender mais jornais.
________________________________________
03. Assinale a alternativa que mantém a correta 
concordância entre os elementos.
a) “As redes sociais mais popular são fontes 
de inumerável benefícios e vantagens para seu 
usuários.”
b) “A rede social mais popular são fontes de 
inumeráveis benefícios e vantagens para seu 
usuário.”
c) “A rede social mais popular é fonte de inumeráveis 
benefícios e vantagens para seus usuários.” 
d) “As redes sociais mais populares é fonte de 
inumeráveis benefício e vantagem para seus 
usuários.”
________________________________________
04. Assinale a alternativa em que os termos estão 
acentuados seguindo as mesmas regras que  
“dúvida” e “relatório “, respectivamente.
a) Britânicos - Saúde
b) Saudável - Pública
c) Já - Além
d) Âmbito - Próprio
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05. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado 
exerce a função de aposto.
a) A única rede avaliada positivamente é o YouTube, 
o portal de vídeos da gigante Alphabet.
b) Foram levados em conta 14 fatores, tanto 
positivos como negativos, nos quais as redes 
sociais poderiam impactar a vida dessa faixa etária, 
na qual a personalidade ainda está em formação.
c) Além disso, consideram que o Instagram 
estimula o assédio digital, gera ansiedade e, em 
menor medida, sintomas depressivos e sensação 
de solidão.
d) “É de vital importância intervirmos impondo 
medidas preventivas.”
________________________________________

06. “Atrás dele, embora também com notas 
negativas, estariam Snapchat, Facebook e Twitter.”
Assinale a alternativa que contém o termo que 
substitui corretamente a conjunção “embora” sem 
prejuízo gramatical ou de sentido.
a) Contudo
b) Ainda que
c) Portanto
d) Todavia
________________________________________

07. “Além disso, consideram que o Instagram 
estimula o assédio digital, gera ansiedade e, em 
menor medida, sintomas depressivos e sensação 
de solidão.”
A partir do trecho destacado, assinale a alternativa 
CORRETA quanto ao emprego da vírgula. 
a) Todas as vírgulas separam elementos de uma 
lista.
b) A vírgula após o “e” em “gera ansiedade e,” 
deveria ser retirada.
c) A expressão “em menor medida” é uma locução 
explicativa e quebra a ordem direta dos termos da 
oração, por isso deve ficar entre vírgulas.
d) Não é preciso inserir vírgula após “digital”, 
podendo ser retirada sem prejuízo gramatical. 
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que o verbo exprime 
noção de estado.
a) Um novo estudo aborda um problema muito 
particular.
b) O relatório propõe algumas dessas medidas.
c) Foram levados em conta 14 fatores.
d) Nem tudo é ruim nessas redes.
________________________________________

09. “O Instagram poderia acabar sendo a rede 
social mais nociva entre os adolescentes.”
Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo 
correto para o termo “nociva”.

a) Danosa. 
b) Importante.
c) Utilizada.
d) Viciante.
________________________________________

10.

 

Em relação à charge, considere as afirmações a 
seguir:

I. Na fala do adolescente está representada a forma 
como ele comunica-se por escrito via internet, 
inclusive com símbolos feitos com os sinais de 
pontuação.
II. Considerando as regras de ortografia oficial, a 
representação escrita da fala do menino apresenta 
erros ortográficos.
III. A fala do menino representa a forma como os 
jovens se comunicam oralmente na atualidade, por 
isso está de acordo com as regras de ortografia 
vigentes.

Assinale a alternativa que apresenta somente as 
afirmações corretas.
a) Apenas a afirmação I.
b) Apenas as afirmações I e II.
c) Apenas as afirmações II e III.
d) Todas as afirmações estão corretas.

QUESTÕES 11 A 20 - MATEMÁTICA

11. Uma garrafa PET pode levar mais de 200 anos 
para se decompor na natureza, atualmente boa 
parte da produção de garrafas PET  é reciclada. 
Algumas empresas de reciclagem chegam a pagar 
R$ 170,00 por 100 kg de garrafas PET, sendo que 
um quilograma corresponde a 20 garrafas de 2 
litros. De acordo com essas informações, qual o 
lucro de um catador ao vender 600 dessas garrafas 
PET?
a) R$ 29,50.
b) R$ 36,40.
c) R$ 44,00.
d) R$ 51,00.
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12. Pedro aplicou um capital a juros simples, à taxa 
de 24% ao ano. Por quanto tempo o capital inicial 
deve permanecer aplicado para que ele possa 
resgatar o triplo da quantia aplicada?
a) 2 anos.
b) 5 anos.
c) 100 meses.
d) 120 meses.
________________________________________

13. Progressão Aritmética  é uma sequência 
numérica em que cada termo, a partir do segundo, é 
igual a soma do termo anterior com uma constante. 
O número de múltiplos de 5 compreendidos entre 
22 e 624 é igual a:
a) 100.
b) 120.
c) 130.
d) 140.
________________________________________

14. Quando triplicamos a medida do diâmetro de 
um círculo, sua área será multiplicada por:
a) 2.
b) 3.
c) 6.
d) 9.
________________________________________

15. Uma urna contém 2 bolas verdes e 4 vermelhas. 
Ao se retirar, sucessivamente sem reposição, 2 
bolas, a probabilidade de ambas terem a mesma 
cor é de:
a) 1/15
b) 7/15
c) 1/4
d) 8/21
________________________________________

16. Uma equação matemática envolve as grandezas 
X, Y e Z, tal que Y é diretamente proporcional ao 
quadrado de X e inversamente proporcional a Z. Se 
X = 10 e Z = 5, o valor de Y é 40. 
O valor de Y quando Z = 10  e X = 5, é:
a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 10.
________________________________________
17. Em uma lotérica, um caixa atende cinco clientes 
em doze minutos. Sabendo que todos os caixas 
desta lotérica têm a mesma eficiência, o tempo 
necessário para que três caixas atendam 30 clientes 
é de:
a) 24 minutos.
b) 12 minutos.
c) 6 minutos.
d) 3 minutos.

18. Num lote de 80 xícaras, verificou-se que 20 
apresentaram defeitos. A relação entre o número 
das que não são defeituosas e o total de xícaras é 
igual a:
a) 20%.
b) 25%.
c) 55%.
d) 75%.
________________________________________

19. Num campeonato estadual de futebol existem 
12 times que jogam entre si em jogos de ida e volta. 
Sendo o custo médio de cada jogo com a arbitragem 
igual a R$ 2.000,00, o valor total a ser gasto, em 
relação à arbitragem, nesse campeonato é de:
a) R$ 264.000,00.
b) R$ 286.000,00.
c) R$ 290.000,00.
d) R$ 352.000,00.
________________________________________

20. Em uma progressão geométrica o primeiro 
termo é 8 e o sétimo termo é 512. O quarto termo 
dessa progressão é:
a) 12.
b) 24.
c) 64.
d) 128.

QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS

21. Leia a seguinte definição, relativa a um 
importante aspecto do atual cenário político 
brasileiro, e assinale a alternativa que corresponde 
à descrição apresentada:

“É a maior investigação de corrupção e lavagem 
de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que 
o volume de recursos desviados esteja na casa 
de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão 
econômica e política dos suspeitos de participar do 
esquema de corrupção. No primeiro momento da 
investigação, foram investigadas e processadas 
quatro organizações criminosas lideradas por 
doleiros, que são operadores do mercado 
paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público 
Federal recolheu provas de um imenso esquema 
criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras”. 

(Site Oficial do Ministério Público Federal, com adaptações).

a) CPI dos Correios.
b) Operação Lava Jato.
c) Mensalão.
d) PEC do Teto.
________________________________________
22. Considere a seguinte notícia jornalística, 
veiculada em maio deste ano, e assinale a 
alternativa com o nome da cidade que preenche 
corretamente a lacuna:
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“A polícia revelou a identidade do autor do atentado 
que deixou vinte e dois mortos em __________. Ele 
também morreu na explosão que ocorreu após o 
show da cantora americana Ariana Grande, na noite 
de segunda-feira. O Estado Islâmico reivindicou 
a autoria do atentado. A explosão, provocada por 
um artefato caseiro, deixou ainda 59 feridos, que 
recebem atendimento em oito hospitais”. 

(Globo Notícias, 23/05/2017, com adaptações).

a) Bruxelas.
b) Londres.
c) Manchester.
d) Paris.
________________________________________

23. Antes da inauguração da cidade de Brasília pelo 
então presidente Juscelino Kubitschek, outras duas 
cidades já haviam ocupado oficialmente o lugar de 
capital do país: Salvador e Rio de Janeiro. Assinale 
a alternativa que indica o ano em que foi inaugurada 
Brasília:
a) 1920.
b) 1940.
c) 1960.
d) 1980.
________________________________________

24. Leia a seguinte projeção sobre as próximas 
eleições presidenciais no Brasil e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna:

“O deputado federal ____________, que tem 
posições conservadoras e de extrema direita, 
cresceu nas pesquisas e aparece em segundo lugar 
na corrida presidencial do próximo ano, empatado 
tecnicamente com a ex-senadora Marina Silva. 
Ele parece ocupar o vácuo deixado por lideranças 
tradicionais, golpeadas na Lava Jato, confirmando 
a avaliação de que há espaço para candidaturas 
que se vendam como anti-políticas em 2018”. 

(Folha de São Paulo, 30/04/2017, com adaptações).

a) Aécio Neves.
b) Ciro Gomes.
c) Jair Bolsonaro.
d) Michel Temer.
________________________________________

25. A partir da década de 1920, a presença de 
colonos migrantes no atual território de Santa 
Helena ocorreu de modo mais expressivo, quando 
famílias de origem italiana, vindas do Rio Grande 
do Sul, instalaram-se às margens do Rio Paraná. 
A transformação do território em município, porém, 
ocorreu posteriormente. O ano de 2017 marca o 
aniversário de quantos anos da elevação de Santa 
Helena à categoria de município?

a) 50 anos.
b) 60 anos.
c) 70 anos.
d) 80 anos.

QUESTÕES 26 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS/DIDÁTICA

26. Em relação aos níveis e modalidades de 
educação e ensino, a Lei nº 9394/96, apresenta no 
art. 21 a composição da educação escolar brasileira, 
que corresponde a:
a) educação infantil e ensino fundamental.
b) educação básica e ensino médio.
c) educação básica e educação superior.
d) ensino médio e educação superior.
________________________________________
27. Em consideração às disposições gerais da 
educação básica previstos nos artigos 22 a 26 
da Lei nº 9394/96, referente à educação infantil e 
ensino fundamental, analise as afirmativas abaixo:

I – Segundo o art. 22, a educação básica tem por 
finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe 
a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.
II - A educação básica, no nível fundamental, será 
organizada com a carga horária mínima anual de 
600 (seiscentas) horas, distribuídas por um mínimo 
de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, 
podendo chegar a 220 (duzentos e vinte) dias 
contando o tempo reservado aos exames finais.
III - Os currículos da educação infantil, bem como 
os do ensino fundamental devem ter base nacional 
comum, a ser complementada em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos.
IV -  Os currículos devem abranger, obrigatoriamente, 
o estudo da língua portuguesa e da matemática, 
o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente do Brasil.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
b) II, III e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
________________________________________
28. De acordo com a Lei nº 9394/96, a educação 
infantil tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança, em complemento à ação da 
família e da comunidade. Em relação à avaliação 
nessa etapa da educação básica é correto afirmar 
que:
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a) Será realizada mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento das crianças, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
ensino fundamental.
b) Será realizada mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento das crianças, tendo 
como objetivo a promoção para o acesso ao ensino 
fundamental.
c) Será realizada mediante avaliações orais e 
escritas tendo como objetivo a promoção para o 
acesso ao ensino fundamental.
d) Será realizada mediante acompanhamento e 
registro do desenvolvimento das crianças, tendo 
como objetivo a promoção para a próxima etapa 
educacional.
________________________________________
29. Na perspectiva da educação inclusiva, a escola 
deve ter a capacidade de acolher a todos, envolvendo 
desse modo, mudanças de atitudes, adaptações 
curriculares e de materiais, dentre outros aspectos. 
Analise as afirmativas abaixo considerando V, para 
verdadeiras, e F, para falsas, no que diz respeito 
à perspectiva de educação inclusiva e uma escola 
para todos:
I - (   ) Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação especial.
II - (   ) O atendimento educacional para o público 
alvo da educação especial será realizado, 
exclusivamente, em classes, escolas ou serviços 
especializados, desfavorecendo a integração nas 
classes comuns.
III - ( ) Adaptações específicas referentes aos 
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos 
e organização devem estar asseguradas pelos 
sistemas de ensino aos educandos público-
alvo da educação especial, de acordo com suas 
necessidades.
IV - (   ) Legalmente, ainda não é assegurado o 
acesso igualitário referente aos benefícios em 
programas sociais suplementares que estão 
disponíveis para o nível do ensino regular.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo:
a) I - V; II - V; III - F; IV - F.
b) I - V; II - F; III - V; IV - F. 
c) I - V; II - F; III - F; IV - V.
d) I - F; II - F; III - V; IV - V.
________________________________________
30. No momento de avaliação do processo de ensino 
e aprendizagem, a utilização de práticas meramente 
classificatórias na escola acaba, muitas vezes, por 
promover o fracasso escolar e a exclusão, deixando 
de cumprir o real sentido de avaliar em sala de aula. 
Por isso a avaliação também deve ser planejada. 
As três modalidades de avaliação propostas 
por Haydt (2006) são: diagnóstica, formativa e a 
somativa. Assinale a alternativa correspondente às 
características de uma avaliação formativa:

a) Trata-se de um processo que tem como objetivo 
classificar os níveis de aprendizagem dos alunos, 
estabelecendo uma escala de valores indicativa de 
aprovação ou reprovação. 
b) Trata-se de um processo pontual, sendo 
elaborada para que os alunos respondam 
adequadamente sobre suas aprendizagens no 
momento determinado pelo professor.
c) Trata-se de um processo permanente, realizado 
ao longo do ano letivo, com o intuito de investigar 
e acompanhar o desenvolvimento do aluno, 
possibilitando se necessário, alterações no 
processo de ensino.
d) É a avaliação que tem como objetivo identificar 
o conhecimento prévio dos alunos e a partir dessa 
informação o professor pode definir os conteúdos e 
estratégias de ensino.
________________________________________
31. A didática trata das finalidades do ensino, essas 
são manifestadas por meio da seleção de conteúdos, 
dos modos e formas de ensinar, da avaliação, da 
construção do conhecimento e da organização do 
sistema de ensino. E, além das técnicas, a didática 
envolve também os aspectos político-ideológicos, 
éticos e psicopedagógicos. Analise as afirmativas 
abaixo sobre a postura político-pedagógica do 
professor e seu planejamento:
I - A ação do professor deve ter intencionalidade e 
expressar sua concepção de educação, ensino e 
aprendizagem, pois no contexto educacional não 
há atitude de neutralidade.
II - O professor deve reconhecer no aluno um sujeito 
que tem suas referências, valores, características, 
dificuldades e desejos, portanto um sujeito ativo e 
participativo em sala de aula.
III – O Projeto Político Pedagógico (PPP) ou 
Proposta Pedagógica é o documento que define 
e organiza as atividades e os projetos educativos 
necessários ao processo de ensino e aprendizagem, 
sendo assim o professor, em seu plano de aula, não 
precisa agir em consonância com o PPP.
IV – No âmbito da escola, o professor deverá 
elaborar, executar e avaliar o seu planejamento de 
ensino de acordo com a proposta pedagógica da 
escola na qual atua.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
________________________________________

32. O uso das diversas tecnologias em nosso 
dia a dia indica o sistema cultural a que estamos 
subordinados e que transforma nosso modo de vida. 
Atualmente é possível em vários contextos, utilizar-
se das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC), o que ocorre também na escola, sendo 
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estas utilizadas como ferramentas pedagógicas 
com a intenção de contribuir para o processo de 
aprendizagem (FUJITA; MELLO, 2014). Nesse 
sentido, analise as asserções abaixo: 

A cultura digital vem se aperfeiçoando com muita 
rapidez, mudando o comportamento e as formas 
de interação entre os indivíduos, por isso a escola 
enquanto espaço de socialização e disseminação 
da cultura elaborada, deve procurar se aproximar do 
contexto cultural no qual os alunos estão inseridos.

Porque 

Por meio da busca de novas estratégias de ensino 
e aprendizagem poderá promover a construção do 
conhecimento científico e o desenvolvimento do 
sujeito em todos os âmbitos, visto que o perfil da 
nova geração de alunos tem incorporado novas 
formas de linguagem e comunicação.

É correto afirmar que:
a) As duas asserções são falsas.
b) A primeira asserção é falsa e a segunda 
verdadeira.
c) A primeira asserção é verdadeira e a segunda é 
falsa. 
d) As duas asserções são verdadeiras. 
________________________________________

33. A didática e as tendências pedagógicas são 
conteúdos importantes na formação de professores, 
pois estão centradas na atuação do professor 
no momento de elaboração e execução de seu 
planejamento, nos procedimentos por ele utilizados 
e na postura política por ele assumida. Desse modo, 
a postura e atuação do professor e as técnicas 
de ensino por ele utilizadas revelam a concepção 
teórica que ele segue. Na tendência pedagógica 
________________, professor e aluno são sujeitos 
ativos na aprendizagem. O professor é responsável 
pela mediação e seleção de conteúdos que sejam 
concretos e indissociáveis à realidade do aluno. 
Tendo desse modo, a prática social como ponto de 
partida e de chegada para o desenvolvimento da 
consciência crítica do aluno.
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto acima:
a) Crítico social dos conteúdos ou Histórico crítica.
b) Libertária.
c) Tecnicista.
d) Renovada não diretiva.
________________________________________

34. A professora Mariana, durante a elaboração 
de seu planejamento de ensino, pontuou alguns 
aspectos relevantes. Partiu da análise da realidade 
onde vai ocorrer a ação pedagógica, ou seja, 
buscou a contextualização da escola e dos alunos 

com os quais irá trabalhar. Feito isso, definiu os 
objetivos de ensino, selecionou os conteúdos/
saberes e conhecimentos, e, na etapa de seleção 
dos procedimentos metodológicos, a professora 
deverá:
a) prever quais serão os meios viabilizadores e 
materiais necessários e disponíveis para execução 
da aula.
b) explicitar as ações e estratégias que irá utilizar 
quanto ao desenvolvimento do seu conteúdo para 
atingir seus objetivos.
c) definir as pretensões e metas a serem atingidas 
ao longo do processo de ensino e aprendizagem.
d) selecionar assuntos que sejam significativos e 
relevantes, voltados para a realidade do aluno.
________________________________________

35. Ensinar é um ato político-pedagógico e o 
planejamento é a organização das atividades, ou seja, 
um processo reflexivo que antecipa a intervenção 
na realidade. De acordo com Libâneo (1994), o 
planejamento é um meio para se programar as ações 
docentes, mas é também um momento de pesquisa 
e reflexão que deve estar ligado à avaliação. Nesse 
sentido, analise as alternativas abaixo:
I – O planejamento uma vez elaborado não deve 
apresentar alterações.
II – O planejamento deve ser flexível e adaptado à 
realidade de nossos alunos.
III – O planejamento é uma atividade mental e para 
ser concretizado deve ser transformado em um 
documento, ou seja, em um plano ou projeto.
IV - O plano de aula é um dos níveis de planejamento 
realizados pelo professor e especifica os objetivos, 
diretrizes e ações a serem desenvolvidas na escola, 
definindo assim, a identidade da escola.

Assinale a resposta correta:
a) As alternativas I e III são falsas e as alternativas II 
e IV são verdadeiras.
b) As alternativas I e IV são falsas enquanto as 
alternativas II e III são verdadeiras.
c) As alternativas I e II são falsas e as alternativas III 
e IV são verdadeiras.
d) A alternativa II é falsa enquanto as alternativas I, 
III e IV são verdadeiras.
_________________________________________

36. Ao final do século XX, na sociedade brasileira os 
direitos das crianças pequenas foram assegurados 
por meio dos aspectos legais. O que mudou de 
forma significativa as concepções de criança e de 
Educação Infantil no Brasil. Sobre essa temática, 
analise as afirmativas a seguir, considerando V, para 
verdadeiras, e F, para falsas:
I - (   ) A denominação Educação Infantil pode ser 
considerada como um termo recente, tendo sido 
adotada com a Constituição de 1988 com o objetivo 
de superar a dicotomia entre a creche e a pré-escola.
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II - (   ) É vigente, de acordo com a legislação, a 
concepção de infância cidadã, na qual a criança 
tem direitos assegurados pela lei devendo ser 
respeitada e educada. 
III - (    ) O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passou 
a considerar a criança como sujeito de direitos.
IV - (  ) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) nº 9.394/96 consolidou a Educação 
Infantil como primeira etapa da educação básica, 
tendo como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta:
a) I - V; II - V; III - V; IV - V.
b) I - F; II - F; III - F; IV - F.
c) I - V; II - F; III - V; IV - F.
d) I - V; II - F; III - F; IV - V.
________________________________________

37. Educar, na Educação Infantil, é sinônimo de 
cuidado, de momentos voltados para o brincar, de 
oportunizar interações. Momentos de criar situações 
que enriqueçam o repertório de vivências da criança 
por meio das múltiplas linguagens (oral e escrita, 
matemática, artística, corporal, musical, temporal 
e espacial) e, assim, garantir a organização do 
espaço e do tempo, propiciar o desenvolvimento 
da criatividade e da personalidade da criança 
pequena. Os professores são fundamentais nesse 
processo e devem atentar-se cuidadosamente 
quanto à relação que estabelecem com as crianças 
e ao desenvolvimento do currículo. Nesse sentido, 
analise as afirmativas abaixo:
I - O modo de falar do professor, seu vocabulário, 
expressões corporais, a postura adotada, a 
definição de limites, entre outras ações e critérios 
podem influenciar o relacionamento entre professor 
e aluno. 
II - O currículo na Educação Infantil deve ser 
cumprido de modo que as práticas de cuidados 
sejam educativas, e isso implica na organização 
de materiais, do tempo e espaço, saberes e 
conhecimentos e forma de avaliação. 
III - O currículo deve ser desenvolvido a partir dos 
documentos nacionais que regem a educação, 
como as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil e ser adequado a cada realidade 
e necessidades institucionais. 
IV - Os professores, em sua prática, precisam ser 
firmes, seguros e afetivos com as crianças, para 
que se construa, a partir disso, uma relação de 
confiança. 
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) II e III, apenas.

38. De acordo com os pilares estabelecidos por 
Delors (2001) para a educação contemporânea, o 
sistema de educação teria como foco o ser humano 
de forma integral, considerado em sua totalidade. 
Os quatro pilares e os saberes e competências são 
apresentados separadamente, no entanto, eles 
são indissociáveis. O _____________________ 
é a forma de se relacionar no mundo, buscando 
o desenvolvimento da sensibilidade, da ética e da 
estética. Envolve a capacidade de empreender, e de 
criar, como pressuposto do pensamento autônomo 
e crítico e valoriza a criatividade e a imaginação. 
Assinale a alternativa que complete a lacuna acima 
corretamente:
a) Aprender a ter.
b) Aprender a ser.
c) Aprender a conviver.
d) Aprender a fazer.
________________________________________

39. “Os níveis de alfabetização e letramento em 
Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática 
tem sido avaliados por meio de uma prova aplicada 
aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das 
escolas públicas que fornecem três resultados: 
desempenho em leitura, desempenho em 
matemática e desempenho em escrita.  A terceira 
edição dessa avaliação aconteceu no ano de 
2016, seus principais objetivos, segundo o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira - INEP, são: avaliar o nível de 
alfabetização dos educandos no 3º ano do ensino 
fundamental, produzir indicadores sobre as 
condições de oferta de ensino e concorrer para a 
melhoria da qualidade de ensino e redução das 
desigualdades, em consonância com as metas e 
políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação 
nacional”.

(Portal do INEP. Disponível em:  http://portal.inep.gov.br/web/
guest/educacao-basica/saeb. Acesso em 08 de mai. 2017)

O texto acima refere-se à avaliação chamada de:
a) Prova Brasil.
b) ANRESC – Avaliação Nacional Do Rendimento 
Escolar.
c) ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização.
d) Censo Escolar.
________________________________________

40. Para Vygotsky (2007), a aprendizagem e o 
desenvolvimento são processos indissociáveis. E é 
pelo uso e manipulação dos instrumentos que são 
desenvolvidas as capacidades cognitivas e funções 
psicológicas superiores (o pensamento, a memória, 
a atenção voluntária e a linguagem). Vygotsky 
considera que as crianças têm a potencialidade 
de se desenvolver com a ajuda dos mediadores 
e o desenvolvimento depende da aprendizagem. 
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À medida que os conceitos são internalizados é que 
vai ocorrendo também o desenvolvimento. Sobre os 
níveis de desenvolvimento real e potencial e a zona 
de desenvolvimento proximal, correlacione as duas 
colunas a seguir:

Coluna I
1 - Nível de Desenvolvimento Real (NDR). 
2 - Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP).
3 - Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).

Coluna II
I - (   ) A criança consegue executar tarefas sozinha, 
sem o auxílio de outras pessoas, ela já possui 
conhecimentos internalizados anteriormente.
II - (   ) A criança executa tarefas com o auxílio de outras 
pessoas, é onde ela poderá chegar após ter contato 
com elementos mediadores que vão lhe proporcionar 
um novo aprendizado. 
III - (  ) Recebe também o nome de “espaço cognitivo”, 
a criança consegue executar determinada tarefa com 
a mediação de outra pessoa e que não é capaz de 
realizar sozinha. É o local onde a aprendizagem 
acontece. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta:
a) I - 3, II - 2, III - 1.
b) I - 2, II - 3, III - 1.
c) I - 1, II - 3, III - 2. 
d) I - 1, II - 2, III - 3.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 19/06/2017.


