CONCURSO PÚBLICO
DOCENTE
Edital 78/2018

Área:

PEDAGOGIA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1
(capa) a 15 (folha de anotação do candidato), é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Especíﬁcos.
2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha
qualquer defeito de impressão, solicite ao ﬁscal a
substituição deste.
3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa
para cada questão, preenchendo completamente o círculo, conforme o exemplo abaixo.
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3.1 A correção da prova será feita por processo de leitura óptica do cartão-resposta personalizado. Por isso, o candidato deverá atentar para a orientação
contida nesta capa sobre a forma correta de preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o campo
for preenchido em desacordo com essa orientação, o
candidato arcará com o ônus de não ter computada a
exata pontuação alcançada.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem
ser utilizados para rascunho.
5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o
tempo destinado ao preenchimento do cartãoresposta.
6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu caderno de prova e seu
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo
deverá assinar termo de desistência, declarando sua
desistência do concurso.
7. Será permitida a saída de candidatos levando o caderno de prova somente na última meia hora de prova.
8. Na página 15 deste caderno de prova, encontra-se a
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato,
para posterior conferência com o gabarito, somente
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.
9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao ﬁscal o cartão-resposta assinado e preenchido.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

Nome do candidato

Número da inscrição

CADERNO DE PROVA

Assinatura do candidato
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PEDAGOGIA
QUESTÃO 21
São princípios a serem adotados pelas políticas de formação docente para a educação superior:
I - A gestão democrática, assegurada pela existência de órgãos colegiados deliberativos.
II - A pesquisa como centralidade, em detrimento do ensino e da extensão.
III - A produção intelectual institucionalizada, por meio de estudos sistemáticos de temas e problemas relevantes do ponto de vista regional e nacional.
IV - A formação docente focada no ensino, conforme conceituação apresentada na legislação.
Está correto o que se aﬁrma em:
(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) II e III, apenas.
QUESTÃO 22
Segundo estudos de Lopes e Macedo (2011), no livro intitulado Teorias de Currículo, a noção de currículo integrado tem perpassado a história dos movimentos de currículo, obedecendo denominações diversas, tais
como currículo global, interdisciplinar, currículo transversal e metodologia de projetos. Mediante essas denominações, os princípios para essa base de integração vinculam-se a três modalidades, a saber:
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(A) Integração das competências e habilidades a serem formadas nos alunos; integração de conceitos das
disciplinas, mantendo-se a lógica dos saberes disciplinares de referência; integração via interesses dos
alunos, buscando referência nas demandas sociais e, eventualmente, nas questões políticas.
(B) Integração via interesses dos alunos e buscando referência nas questões sociais e políticas mais amplas
(via disciplinas escolares); integração por modalidades de ensino integral; integração por interesse de
produção e controle de habilidades.
(C) Integração pluridisciplinar e legitimidade das disciplinas; integração das políticas mais amplas, com respaldo em demandas sociais; integração por modalidades de ensino integral.
(D) Integração de conceitos das disciplinas, mantendo-se a lógica dos saberes disciplinares de referência; integração pluridisciplinar e legitimidade das disciplinas; integração por alternativas curriculares emancipatórias, considerando estudos com o cotidiano.
(E) Integração pelas competências e habilidades a serem formadas nos alunos; integração pluridisciplinar e
legitimidade das disciplinas; integração por projetos inovadores.
QUESTÃO 23
O ﬁnanciamento da educação superior pública constitui-se num dos principais desaﬁos para o Brasil, tendo
em vista a adoção, a partir da década de 1990, de políticas de contenção de recursos com consequências
que comprometem a qualidade da produção do conhecimento e da formação de proﬁssionais para o país.
Sobre as políticas de ﬁnanciamento da educação superior , analise as aﬁrmativas :
I - As instituições federais de educação superior (IFES) são ﬁnanciadas com recursos do Tesouro Nacional
provenientes da vinculação constitucional de recursos de impostos em percentuais ﬁxos.
II - As instituições públicas estaduais de educação superior são ﬁnanciadas com recursos do Tesouro Estadual, provenientes da vinculação constitucional de recursos de impostos ﬁxada para os estados, e ainda recursos provenientes de acordos ou convênios com organismos públicos ou privados nacionais e
internacionais.
III - As instituições de educação superior da iniciativa privada são ﬁnanciadas exclusivamente com os recursos das mensalidades e recursos captados no mercado de capital aberto.
IV - As instituições públicas de educação superior podem captar recursos de empresas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação tecnológica, de acordo com o marco legal da ciência e tecnologia.
Está correto o que se aﬁrma em:
(A) I, II e IV, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III, e IV.
QUESTÃO 24
As tendências pedagógicas retratam os momentos sociais, culturais e políticos da sociedade brasileira. As
principais tendências que pautam a educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento
pedagógico: tendências liberais e tendências progressistas.
Quanto às tendências progressistas, assinale a alternativa correta:
(A) As tendências progressistas são agrupadas em: Tradicional; Renovadora Progressiva; Renovadora não
Diretiva (Escola Nova); Tecnicista.
(B) As tendências progressistas são agrupadas em: Libertadora; Libertária; Crítico-Social dos Conteúdos ou
Histórico-Crítica.
(C) As tendências progressistas são agrupadas em: Sócio-Histórica; Interacionista; Renovadora não Diretiva
(Escola Nova); Libertária.
(D) As tendências progressistas são agrupadas em: Histórico-Crítica; Interacionista; Tecnicista.
(E) As tendências progressistas são agrupadas em: Tecnicista, Tradicional e Crítico-Social dos Conteúdos.
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QUESTÃO 25
Considerando que as teorias da aprendizagem dão sustentação para a organização da teoria e da prática do
ensino, devemos observar:
I - A dimensão de indeterminação, que pode condicionar a aprendizagem.
II - As peculiaridades do contexto da instituição escolar como fatores intervenientes.
III - Princípios explicativos, a partir da simpliﬁcação das situações reais.
IV - A complexidade dos fenômenos e processos de aprendizagem e desenvolvimento.
Estão corretas as aﬁrmativas:
(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) II e III, apenas.
QUESTÃO 26
A interdisciplinaridade no campo epistêmico cientíﬁco, trabalhada nas áreas de formação humana, constitui-se um termo de ação e reﬂexão, que nos ajuda a compreender as múltiplas relações que podem ocorrer
entre o indivíduo e a sociedade e entre os próprios indivíduos. Buscando essa relação como princípios formativos, a Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012, deﬁne nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio, em seu Capítulo II –Art. 6º- Princípios Norteadores da Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio:
I - A relação e a articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o exercício
das proﬁssões técnicas, visando à formação integral do estudante.
II - O respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento para a vida social e proﬁssional.
III - O trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura, como base da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular.
IV - A indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos
e dos sujeitos da aprendizagem.
V - A contextualização, ﬂexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de signiﬁcados e à integração entre a teoria e a vivência da prática proﬁssional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas.
Considerando os princípios elencados, assinale a alternativa que apresenta a(s) assertiva(s) correta(s):
(A) I, II e IV, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III,IV e V.
QUESTÃO 27
A formação docente tem se constituído cada vez mais em uma temática prioritária e de grande potencialidade nos sistemas educativos. Entretanto, embora existam diferentes tendências e perspectivas, sobre os
princípios, é incorreto aﬁrmar que:
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(A) Independente do nível de formação docente a se referir, devem ser considerados os princípios éticos, didáticos e pedagógicos.
(B) Há necessidade de integrar teoria e prática na formação docente, tendo presentes a reﬂexão e a investigação.
(C) Cada nível educativo tem possibilidades e necessidades didáticas diferentes.
(D) O princípio da subjetividade não é um elemento integrante na formação docente.
(E) A mudança e a inovação devem ser pensadas em conjunto e integrar a formação docente.
QUESTÃO 28
A Educação Brasileira foi se constituindo em seus vários períodos históricos, os quais são marcos importantes de estudo, até chegarmos à contemporaneidade. A respeito desse movimento por educação no Brasil,
veriﬁcamos que, só em meados do século 20, os esforços por democratização do ensino se intensiﬁcaram e
o processo de expansão da escolarização básica no país deu início. Em 1988, foi aprovada a Constituição Federal, a qual, no seu art. 205, instituiu que a educação como sendo “direito de todos e dever do Estado e da
família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação para o trabalho”.
Assumindo essa orientação como mote, o art. 206 estabelece que o ensino seja ministrado com base nos
seguintes princípios:
I - Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
III - Diversidades de concepções pedagógicas com incentivo à criação de instituições privadas de ensino para assegurar o acesso.
IV - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oﬁciais.
V - Gestão democrática do ensino público e privado, na forma da lei.
Estão corretas as aﬁrmativas:
(A) I e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) IV e V, apenas.
(D) I, IV e V, apenas.
(E) I, II e III, apenas.
QUESTÃO 29
No artigo 207 da Constituição Federal, aﬁrma-se que “as universidades gozam de autonomia didático-cientíﬁca, administrativa e de gestão ﬁnanceira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. A Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 e as legislações posteriores não
reaﬁrmaram esse princípio, distanciando-se do projeto inicial. No entanto, este princípio é defendido por várias entidades sociais atuantes no campo da educação. Tal princípio pressupõe:
I - A concretização de um padrão de qualidade na oferta da educação superior.
II - A consolidação da pós-graduação nas universidades como fator importante a ser considerado.
III - Realização de projetos coletivos de trabalho que se referenciem exclusivamente na avaliação institucional.
IV - Um projeto de universidade socialmente referenciada na busca pela emancipação da sociedade e da
universidade atual.
Estão corretas as aﬁrmativas:
(A) I e III, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II e IV, apenas.
(E) II e III, apenas.
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QUESTÃO 30
“Não há dúvidas de que planejar signiﬁca transformar, revolucionar. Só consegue seus objetivos quem realmente assume um processo de planejamento” (DALMÁS, 1994, p.25). Tendo isso em pauta, ainda podemos
dizer que o planejamento supõe um permanente processo de reﬂexão para tomada de decisões sistematizada, racionalmente organizada como uma atividade eminentemente humana.
Com esse entendimento, marque o item que indica os “elementos do planejamento no processo de ensino e
aprendizagem” que organizam as ações referentes ao trabalho pedagógico na sala de aula:
(A) Conteúdos; objetivos; metodologias; recursos de ensino; avaliação da aprendizagem.
(B) Plano de aula; roteiro da realidade; objetivos gerais; avaliação da aprendizagem.
(C) Planejamento; metodologias; projetos integrados; avaliação.
(D) Objetivo geral; objetivos especíﬁcos; plano de ensino; avaliação da aprendizagem.
(E) Planejamento; projeto político-pedagógico; Plano de Desenvolvimento Escolar; avaliação.
QUESTÃO 31
Na educação proﬁssional e tecnológica, independente de seu nível, alguns fundamentos são referências para a compreensão das concepções que orientam a formação. Sobre esses fundamentos, analise as aﬁrmativas:
I - A tecnologia é o elemento transversal presente no ensino, na pesquisa e na extensão, conﬁgurando-se
como uma dimensão que ultrapassa os limites das simples aplicações técnicas e amplia-se aos aspectos socioeconômicos e culturais.
II - A dicotomia trabalho manual/ trabalho intelectual deve ser superada pela incorporação da dimensão intelectual ao trabalho produtivo, formando trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.
III - A produção de tecnologias sociais deixa de ser prioridade, passando a ter apenas o objetivo de interpretar o mundo e transformá-lo.
IV - A verticalidade e a integração dos saberes cientíﬁcos, tecnológicos e culturais são consideradas para a
resolução dos problemas contemporâneos da sociedade.
Está correto o que se aﬁrma em:
(A) I, II e IV, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III, e IV.
QUESTÃO 32
Arroyo (2006, p.19) ressalta que:
A educação de jovens e adultos sempre fez parte da dinâmica da sociedade, da dinâmica
mais emancipadora. A EJA se vincula muito mais aos processos de emancipação do que aos
de regulação. Que a sociedade assuma, nessa dinâmica, a educação de jovens e adultos, que
o governo e o sistema escolar somem e legitimem politicamente essa dinâmica emancipatória que vem da tradição da EJA.

Assim, essa modalidade de ensino passa a ser compreendida como possibilidade de inclusão social e formação cidadã emancipatória. A esse respeito que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio de 2012 estipulam em seu art. 28 que os cursos de Educação Proﬁssional Técnica
de Nível Médio, na forma articulada integrada com o ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos, tenham a carga horária mínima total de 2.400 horas, devendo assegurar, cumulativamente:

CONCURSO PÚBLICO - Cargo: Docente - Área: Pedagogia - Edital 78/2018
Língua Portuguesa / Fundamentos da Educação e Legislação / Conhecimentos especíﬁcos

Página 12 de 15

(A) O mínimo de 1.000 horas para a formação no ensino médio, acrescidas de 1.400 horas destinadas à formação proﬁssional do técnico de nível médio.
(B) O mínimo de 1.300 horas para a formação no ensino médio, acrescidas de 1.100 horas destinadas à formação proﬁssional do técnico de nível médio.
(C) O mínimo de 1.400 horas para a formação no ensino médio, acrescidas de 1.000 horas destinadas à formação proﬁssional do técnico de nível médio.
(D) O mínimo de 1.600 horas para a formação no ensino médio, acrescidas de 800 horas destinadas à formação proﬁssional do técnico de nível médio.
(E) O mínimo de 1.200 horas para a formação no ensino médio, acrescidas de 1.200 horas destinadas à formação proﬁssional do técnico de nível médio.
QUESTÃO 33
A avaliação de programas de formação docente é um processo rigoroso e sistemático, cuja ﬁnalidade é coletar informações sobre as ações formativas para orientar as tomadas de decisão visando à sua melhoria. Em
se tratando da avaliação de resultados, marque V para as aﬁrmativas verdadeiras e F para as falsas:
I - A avaliação de resultados tem sido mais praticada em um programa formativo.
II - A intenção da avaliação de resultados reside também no impacto, enquanto repercussões gerais de mudança.
III - Essa avaliação é desenvolvida em três momentos distintos: início, meio e ﬁm do processo formativo.
IV - O objetivo principal dessa avaliação é responder exclusivamente ao controle e à ﬁscalização.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
(A) F, V, V, F.
(B) F, F, V, V.
(C) V, F, F, V.
(D) V, F, V, F.
(E) V, V, F, F.
QUESTÃO 34
O sistema educacional brasileiro é deﬁnido legalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96,
conjuntamente com a Constituição Federal de 1988. Essas leis autorizam que a esfera governamental, em
uso de suas atribuições legais, mantenha programas educacionais vigentes. Para tanto, o governo federal
tem como obrigatoriedade investir 18% da receita líquida, que corresponde aproximadamente a 5% do PIB.
Nesse mesmo atributo de responsabilidades, os governos estaduais e municipais destinam 25% da receita
da resultante de impostos, sob pena de responderem nos termos da lei de responsabilidade ﬁscal, caso não
haja o devido cumprimento do que está estabelecido.
Ao tratar do Sistema Educacional Brasileiro, acerca dos níveis escolares, conforme a legislação em vigor LDB
9.394/96, em seu Capítulo I, art. 21, a educação escolar compõe-se de:
(A) Educação básica e educação superior.
(B) Educação de Jovens e Adultos e educação quilombola.
(C) Educação básica e ensino médio.
(D) Educação básica, superior e proﬁssionalizante.
(E) Educação superior e ensino fundamental.
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QUESTÃO 35
Com a CF/1988 foi reestabelecido o regime democrático no Brasil que conferiu ao sistema educacional os
princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana como norteadores de seus processos
formativos. Considerando a autonomia pedagógica e administrativa das instituições públicas de ensino,
marque a alternativa que NÃO corresponde à gestão democrática em cada unidade escolar.
(A) Calendário escolar adequado às peculiaridades locais.
(B) Conselhos de classe e avaliação do processo ensino-aprendizagem.
(C) Colegiado de curso e elaboração de projeto pedagógico de curso.
(D) Conselhos escolares e aprovação de regimento interno.
(E) Plano de Desenvolvimento Institucional e proposição de leis próprias.
QUESTÃO 36
A concepção da educação como um todo pode ser entendida como um processo contínuo de construção e
reconstrução de conhecimentos, o que pode ocorrer por meio de experiências múltiplas orientadas por fatores endógenos e exógenos que resultam na mudança do comportamento, as quais dependem de várias
condições, entre elas: mentais, físico-biológicas, culturais e sociais.
Assinale o teórico da psicologia que trouxe os estudos da abordagem das teorias comportamentalistas ou
behavioristas radicais de base empírica para o campo da educação:
(A) Jean Piaget (1896-1980).
(B) Wallon (1879-1962).
(C) Vygotsky (1896-1934).
(D) Skinner (1904- 1990).
(E) Emília Ferreiro (1937).
QUESTÃO 37
Ilma Passos (2010, p. 2) aﬁrma ser o “projeto político-pedagógico uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvela os conﬂitos e as contradições, busca eliminar as relações competitivas, corporativas e
autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizado da burocracia e permitindo as relações horizontais no interior da escola”. Sobre essa aﬁrmativa, é correto considerar que:
I - O projeto, por ser coletivo, implica o desenvolvimento de um clima de conﬁança que favoreça o diálogo, a
cooperação, a negociação e o direito das pessoas de intervir nas decisões que afetam a escola.
II - O projeto político-pedagógico contempla a questão da qualidade do ensino, implicando repensar a estrutura de poder da escola.
III - O projeto político-pedagógico exige reﬂexão sobre as ﬁnalidades da escola, assim como explicitação de
seu papel social, deﬁnindo os caminhos a serem percorridos e as ações a serem desencadeadas por todos
os envolvidos no processo educativo.
IV - O projeto, como instrumento norteador das trilhas da escola, dos tempos e espaços, está articulado à
construção das relações verticais no interior da escola.
Está correto o que se aﬁrma em:
(A) I, II e IV, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III, apenas.
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QUESTÃO 38
Os estudos das teorias de aprendizagem são considerados, conforme esclarecem Neto e Costa (2017, p.
218), “[...] modelos teóricos desenvolvidos cientiﬁcamente para explicar como ocorrem os processos de ensino-aprendizagem no transcorrer da história da Psicologia do Desenvolvimento Humano e da Psicologia da
Educação”.
As teorias interacionistas ou cognitivistas são de base dialética. A esse respeito, marque a alternativa que
apresenta os principais teóricos da psicologia:
(A) Jean Piaget (1896-1980); Wallon (1879-1962) e Vygotsky (1896-1934).
(B) Skinner (1904- 1990); Emília Ferreiro (1937); Freud (1856-1939).
(C) Dewey (1859- 1952); Wallon (1879-1962); Emília Ferreiro (1937).
(D) Vygotsky (1896-1934); Pavlov (1849-1936); Emília Ferreiro (1937).
(E) Freud (1856-1939); Erikson (1902-1994); Jung (1875-1961).
QUESTÃO 39
A partir da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais
(2004), é necessário considerar:
(A) O compromisso de igual visibilidade à participação dos diferentes grupos e culturas que compõem a população local.
(B) A elaboração e execução de políticas e práticas educacionais de âmbito regional.
(C) A implementação de uma política curricular nacional de educação para as relações étnico-raciais.
(D) A obrigatoriedade do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira apenas no sistema de ensino fundamental.
(E) A necessidade de estabelecer a inclusão do ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira prioritariamente no currículo do ensino médio.
QUESTÃO 40
Considerando a educação ambiental como possibilidade de diálogo crítico reﬂexivo, Sato (2001) destaca os
três “R”, redução, reuso e reciclagem, porém aponta o acento no terceiro R (reciclagem). Mediante essa conduta humana cidadã que pensa de modo aberto, há uma avaliação acerca da educação ambiental em seus
vários movimentos e trajetórias de lutas, ao dizer que:
I - Algumas empresas, fábricas ou indústrias, na oportunidade da reciclagem, atuam, muitas vezes em instituições escolares, mais no sentido do incentivo ao consumo do que na sensibilização corresponsável pautada numa dimensão educadora.
II - Estudantes plantam árvores no Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), considerando somente o
ambientalismo na oportunidade das datas comemorativas.
III - O entendimento dos três R (redução, reuso e reciclagem) é parte intrínseca de um projeto de vida, de lutas sociais para os cuidados ecológicos, necessários para a construção da sociedade que queremos.
IV - Há uma diﬁculdade em sair dos nossos enclausuramentos teóricos na busca de diálogos entre as diversas áreas do conhecimento, reconhecendo que não existe, hoje, uma única área capaz de responder, sozinha, à dimensão da Educação Ambiental (EA).
Diante dessas múltiplas tensões e reﬂexões da autora, assinale a alternativa que apresenta a(s) assertiva(s) correta(s):
(A) I, II e IV, apenas.
(B) IV, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I e II, apenas.
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