
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.
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Conhecimentos Gerais 5 questões

1. A forma estilizada do brasão do Município de Coro-
nel Freitas é uma alusão:

a. Check-square Aos colonizadores gaúchos que chegaram em 
1929.

b. SQUARE À cultura da erva-mate de grande importância 
na economia do município.

c. SQUARE Ao plantio de Porongo, importante fonte de 
renda para o município.

d. SQUARE À extração da madeira que representou a 
base da economia nos primeiros tempos da 
colonização.

e. SQUARE À atividade agropecuária, forte componente na 
economia do município.

2. Imenso aquífero que abrange partes dos territórios 
do Uruguai, Argentina, Paraguai e, principalmente, o 
Brasil.

a. SQUARE Aquífero Karst
b. SQUARE Aquífero Cone Sul
c. SQUARE Aquífero Alter do Chão
d. SQUARE Aquífero do Pantanal
e. Check-square Aquífero Guarani

3. Organização econômica intergovernamental, fun-
dada em 1961 para estimular o progresso econômico 
e o comércio mundial.

a. SQUARE FMI
b. SQUARE CEE
c. SQUARE OMC
d. Check-square OCDE
e. SQUARE MERCOSUL

4. Ao longo de sua história, o Brasil teve três capitais 
sediadas nas cidades de:

a. SQUARE Salvador, São Paulo e Brasília.
b. Check-square Salvador, Rio de Janeiro e Brasília.
c. SQUARE São Paulo, Porto Alegre e Brasília.
d. SQUARE Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
e. SQUARE Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

5. Segundo dados do censo realizado pelo IBGE em 
2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 
Santa Catarina alcançou 0,774 pontos, numa escala 
que vai de 0 a 1.

Com esse resultado, Santa Catarina ficou posicionado 
como:

a. SQUARE 1o melhor Estado do Brasil.
b. SQUARE 2o melhor Estado do Brasil.
c. Check-square 3o melhor Estado do Brasil.
d. SQUARE 4o melhor Estado do Brasil.
e. SQUARE 5o melhor Estado do Brasil.

Língua Portuguesa 5 questões

Leia o poema de João Cabral de Melo Neto

O ferrageiro de Carmona

Um ferrageiro de Carmona, 
que me informava de um balcão: 

“Aquilo? É de ferro fundido, 
foi a fôrma que fez, não a mão.

Só trabalho em ferro forjado 
que é quando se trabalha ferro; 
então corpo a corpo com ele; 
domo-o, dobro-o, até onde quero.

O ferro fundido é sem luta, 
é só derramá-lo na fôrma. 
Não há nele a queda de braço 
e o cara a cara de uma forja.

Existe grande diferença 
do ferro forjado ao fundido; 
é uma distância tão enorme 
que não pode medir-se a gritos.

Conhece a Giralda em Sevilha? 
De certo subiu lá em cima. 
Reparou nas flores de ferro 
dos quatro jarros das esquinas?

Pois aquilo é ferro forjado. 
Flores criadas numa outra língua. 
Nada têm das flores de fôrma 
moldadas pelas das campinas.

Dou-lhe aqui a humilde receita 



Página 4

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas • Concurso Público • Edital 002/2020

E4 Professor de  Ensino Fundamental

ao senhor que dizem ser poeta: 
O ferro não deve fundir-se, 
nem a voz ter diarreia.

Forjar: domar o ferro à força, 
não até uma flor já sabida, 
mas ao que pode até ser flor… 
se flor parece a quem o diga.”

6. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ).

( ) A frase: “O ferro não deve fundir-se” poderia 
apresentar corretamente uma próclise na colo-
cação pronominal: “O ferro não se deve fundir”.

( ) Estão corretas quanto à acentuação as seguin-
tes frases: “A forma de bolo é redonda.” e “Eu 
dou a forma que quero ao meu trabalho”.

( ) O poema termina com aspas para representar 
o final de uma resposta dada a uma pergunta 
não explícita no texto.

( ) A expressão “corpo a corpo” não possui crase 
já que “corpo” é palavra masculina. Diferente 
seria em “cara a cara”, em que a crase é faculta-
tiva, pois “cara” é vocábulo feminino.

( ) Na primeira estrofe do poema (as quatro pri-
meiras linhas), há a explicação do que é forja-
mento no trabalho com ferro.

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

a. Check-square V • V • V • F • V
b. SQUARE V • V • F • V • F
c. SQUARE V • F • V • F • F
d. SQUARE F • F • V • F • V
e. SQUARE F • F • F • V • V

7. Em uma das frases apresentadas, o verbo subli-
nhado pode ficar no singular ou ir para o plural, ou 
seja: a concordância verbal pode sofrer variação sem 
que a norma culta seja descumprida. Assinale-a.

a. SQUARE Mais de um aluno saiu.
b. SQUARE Deu duas horas o relógio do ferrageiro.
c. SQUARE O ferrageiro ou o poeta ganhará a discussão.
d. Check-square O ferrageiro foi um dos que mais falou.
e. SQUARE Vendem-se ferros forjados.

8. Analise as afirmativas abaixo em relação ao poema.

1. O poeta compara o trabalho do ferrageiro 
com o do poeta.

2. Uma das inferências que se pode fazer do 
poema é que a poesia deve ser forjada, ou 
seja, bem trabalhada.

3. No trabalho com o ferro, a fundição dá origi-
nalidade à peça criada.

4. O texto nega a imitação e afirma a criação.
5. O forjamento implica imitação e tem valor 

negativo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

9. Considere as frases segundo a norma culta.

1. Gostei da peça de arte a que me referi.
2. Lembro-me sempre que todos os ferrageiros 

possuem a arte na alma.
3. Sobrou ainda, naquele concurso realizado 

muitas vagas a serem preenchidas.
4. Prefiro isto àquilo.
5. Para quem a felicidade está proibido?

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Se em 1 os verbos fossem invertidos, teríamos a 
seguinte construção e escrita corretas: Me referi 
a peça de que gostei.

b. SQUARE A frase 2 está correta.
c. Check-square Em 3, temos dois desvios da norma culta.
d. SQUARE Em 4, temos uma frase sem sentido pela 

sequência de dois pronomes demonstrativos.
e. SQUARE A frase 5 apresenta corretamente um exemplo 

de concordância nominal.



 Página 5

Prefeitura Municipal de Coronel Freitas • Concurso Público • Edital 002/2020

E4 Professor de  Ensino Fundamental

13. Suponha um documento do MS Word de 5 
páginas no qual se deseja inserir uma marca d’água 
somente na terceira página.

Assinale a alternativa que contém um layout válido de 
modo que se possa realizar essa ação.

a. SQUARE Uma quebra de seção
b. Check-square Duas quebras de seção
c. SQUARE Duas quebras de página
d. SQUARE Ao menos uma página em branco
e. SQUARE Uma quebra de seção e uma quebra de página

14. Alguns gráficos do MS Excel do Office 365 em 
português permitem ao usuário trabalhar com linhas 
de tendência.

Constituem tipos de linhas de tendência válidos no 
MS Excel:

1. Linear
2. Logarítmica
3. Média móvel

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. Que função do MS Excel permite ao usuário reali-
zar a junção de um intervalo de cadeias de texto ou de 
uma lista de textos em uma mesma célula?

a. Check-square CONCAT()
b. SQUARE CARACT()
c. SQUARE JUNTAR()
d. SQUARE CÓDIGO()
e. SQUARE AGLUTINAR()

10. Observe os pares de frases. Eles possuem pontua-
ção diferenciada.

Assinale a alternativa em que o uso (ou não) da vírgula 
deixa inalterado o sentido das frases.

a. SQUARE Vamos beber vovô! Vamos beber, vovô!
b. SQUARE Não espere; ele vai desaparecer deste lugar. 

Não, espere; ele vai desaparecer deste lugar.
c. SQUARE João Cabral de Mello Neto trabalha sua poesia. 

João Cabral de Mello Neto, trabalhe sua poesia.
d. SQUARE Seu pedido parece autoritário! Aceito, obri-

gado! Seu pedido, parece autoritário! Aceito 
obrigado!

e. Check-square Quando a pandemia chegou, estavam des-
prevenidos. Estavam desprevenidos quando a 
pandemia chegou.

Noções de Informática 5 questões

11. Ao utilizar o Windows 10 pro em português, qual 
tecla ou conjunto de teclas de atalho emula o com-
portamento de clicar com o botão direito do mouse 
sobre um arquivo listado no Explorador de Arquivos 
do Windows, de modo a acionar o menu de ações 
aplicáveis a esse arquivo?

a. SQUARE F6
b. SQUARE F10
c. SQUARE Ctrl + F6
d. SQUARE Ctrl + F10
e. Check-square Shift + F10

12. Qual a utilidade da funcionalidade do MS Word 
do Office 365 em português denominada Diminuir 
Recuo?

a. SQUARE Diminuir o espaçamento entre linhas.
b. SQUARE Diminuir o espaçamento entre parágrafos.
c. SQUARE Mover um parágrafo para mais longe da 

margem.
d. Check-square Mover um parágrafo para mais perto da 

margem.
e. SQUARE Decrementar a contagem em uma lista 

numerada.
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Temas de Educação 10 questões

16. A elaboração do Plano Municipal de Educação da 
cidade de Coronel Freitas (2015 a 2025) foi realizada 
com a ampla participação de representantes da comu-
nidade educacional e da sociedade civil.

O referido Plano apresenta os seguintes princípios 
básicos:

1. Garantia do caráter público do processo.
2. Fidelidade às propostas da comunidade esco-

lar do município.
3. Viabilização da inclusão das propostas nas 

metas e estratégias do Plano Municipal de 
Educação alinhadas ao Plano Nacional de 
Educação e Plano Estadual de Educação.

4. Verticalização das ações assistencialistas e 
disciplinares no contexto escolar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

17. Consta no Plano Municipal de Educação da 
cidade de Coronel Freitas (2015 a 2025) que além da 
educação infantil, do ensino fundamental e ensino 
médio, no município de Coronel Freitas (SC) são consi-
deradas modalidades de Ensino, a educação:

1. Especial.
2. Em Tempo Integral.
3. De Jovens e Adultos.
4. Profissional.
5. Tecnicista.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

18. O Plano Municipal de Educação da cidade de 
Coronel Freitas (2015 a 2025) respeita os princípios de:

1. Meritocracia.
2. Igualdade.
3. Liberdade.
4. Colaboração.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. Analise o texto abaixo:

Consta no Plano Municipal de Educação da cidade de 
Coronel Freitas (2015 a 2025) que o Ensino Fundamental 
obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, é orga-
nizado e tratado em duas fases: a dos 5 anos iniciais e 
a dos 4 anos finais, iniciando-se aos 6 anos de idade, 
completos até              do ano de 
ingresso e/ou conforme legislação federal e/ ou esta-
dual vigente.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 1o de janeiro
b. Check-square 31 de março
c. SQUARE 30 de abril
d. SQUARE 31 de maio
e. SQUARE 31 de julho

20. Ao tratar das questões curriculares, a Base Nacio-
nal Comum Curricular (2018) enfatiza a necessidade 
de focar no desenvolvimento de:

a. SQUARE Técnicas.
b. SQUARE Estratégias.
c. Check-square Competências.
d. SQUARE Regras disciplinares.
e. SQUARE Práticas conformadoras.
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21. São metas do Plano Municipal de Educação da 
cidade de Coronel Freitas (2015 a 2025):

1. Universalizar, para a população de 4 a 17 
anos de idade com deficiência, transtorno 
do espectro autista, transtorno de déficit de 
atenção e hiperatividade/ impulsividade e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à 
educação básica e ao atendimento educacio-
nal especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados.

2. Elevar a escolaridade média da população de 
14 a 18 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 
8 anos de estudo, até o último ano de vigên-
cia deste Plano, em consonância com o Plano 
Nacional de Educação, para as populações do 
campo e populações mais pobres, e igualar a 
escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

3. Elevar a taxa de alfabetização da população 
com 15 anos ou mais para 95% até 2018 e, até 
o final da vigência deste PME, erradicar o anal-
fabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa 
de analfabetismo funcional.

4. Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de 
educação de jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada à 
educação profissional, até o final da vigência 
do Plano.

5. Buscar mecanismos de colaboração junto ao 
governo estadual e federal para implantar, até 
o final da vigência deste Plano, a educação 
profissional técnica de nível médio no muni-
cípio, assegurando a qualidade da oferta e a 
expansão no segmento público.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

22. Qual teoria de aprendizagem defende a concep-
ção de que quanto mais o sujeito aprende mais ele se 
desenvolve?

a. SQUARE Teoria Inatista.
b. SQUARE Teoria Essencialista.
c. SQUARE Teoria Ambientalista.
d. SQUARE Teoria Construtivista.
e. Check-square Teoria Histórico-Cultural.

23. Analise o texto abaixo, de acordo com os estudos 
de Vigotski.

A              é concebida como a 
atividade intelectual realizada por meio da influência 
de outros, que, ao possibilitar à pessoa o acesso à pro-
dução cultural existente, favorece o desenvolvimento 
das suas funções psíquicas superiores.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. Check-square imitação
b. SQUARE assimilação
c. SQUARE memorização
d. SQUARE segmentação
e. SQUARE segregação

24. De acordo os estudos de vigotskianos, o conceito 
de Zona de Desenvolvimento Proximal significa:

a. SQUARE Que todo conhecimento é adquirido de 
maneira espontânea.

b. SQUARE A diferença entre o estágio de desenvolvimento 
motor e o estágio de desenvolvimento emocio-
nal da criança.

c. SQUARE A distância entre a linguagem convencional e 
os sons emitidos pelos bebês.

d. SQUARE O processo de equilibração e acomodação dos 
conteúdos ensinados às crianças no contexto 
escolar.

e. Check-square A distância entre o nível do desenvolvimento 
real da criança e o nível do desenvolvimento 
potencial da criança.
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25. A fim de compreender o desenvolvimento 
humano e o modo como ocorre a periodização das 
idades, Vigotski destaca que o desenvolvimento do 
psiquismo humano intercala momentos de estabili-
dade com momentos de:

a. Check-square Crises.
b. SQUARE Adaptação.
c. SQUARE Assimilação.
d. SQUARE Equilibração.
e. SQUARE Acomodação.

Conhecimentos Específicos 10 questões

26. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é 
um documento que orienta as escolas. Ele deve ser 
seguido por toda a educação básica, porém não se 
trata de algo fixo e imutável.

Com relação à flexibilização curricular, é correto 
afirmar:

1. Realizar uma flexibilização no currículo de 
modo a favorecer a aprendizagem do estu-
dante com deficiência também é papel e 
responsabilidade da escola e de todos os seus 
educadores.

2. A flexibilização curricular só poderá ser feita 
por profissionais da saúde e se comprovada 
sua necessidade por uma equipe multidiscipli-
nar, por meio de um diagnóstico reconhecido 
pelo Conselho Municipal de Saúde de cada 
localidade.

3. A flexibilização curricular inclui fornecer mate-
rial e mobiliário essenciais e adquirir equi-
pamentos específicos para a realização das 
propostas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

27. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) a respeito da educação inclusiva no 
contexto escolar.

( ) A educação especial é uma modalidade de 
ensino que tem a função de promover o 
desenvolvimento das habilidades das pes-
soas com deficiência, e que abrange todos os 
níveis do sistema de ensino, desde a educação 
infantil até a formação superior.

( ) A educação especial é responsável pelo 
atendimento especializado ao estudante 
e seu público-alvo são os estudantes com 
algum tipo de deficiência (auditiva, visual, 
intelectual, física ou múltipla), com distúrbios 
de aprendizagem ou com altas habilidades 
(superdotados).

( ) A educação inclusiva é uma modalidade de 
ensino na qual o processo educativo deve ser 
considerado como um processo social em que 
todas as pessoas, com deficiência ou não, têm 
o direito à escolarização.

( ) A educação inclusiva é uma educação voltada 
para a formação completa e livre de precon-
ceitos que reconhece as diferenças e dá a elas 
seu devido valor. Para que ela aconteça, é 
fundamental a criação de redes de apoio aos 
educadores.

( ) As famílias podem optar por matricular ou 
não as crianças com deficiência nas escolas 
regulares ou especiais. Quem optar por deixá-

-las em casa, terá total apoio do Estado, que 
contratará os profissionais especializados para 
atender às demandas das famílias.

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

a. SQUARE F • V • V • F • V
b. SQUARE V • F • V • F • F
c. SQUARE V • V • F • V • V
d. Check-square V • V • V • V • F
e. SQUARE V • V • V • V • V
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30. De acordo com os estudiosos da área da linguís-
tica, são consideradas facetas do letramento:

1. Incentivo das práticas meritocráticas.
2. Imersão das crianças na cultura escrita.
3. Participação em experiências variadas com a 

leitura e a escrita.
4. Conhecimento e interação com diferentes 

tipos e gêneros de material escrito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4
e. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

31. De acordo com os estudiosos da área da linguís-
tica, são consideradas facetas da alfabetização:

1. Consciência fonológica e fonêmica.
2. Identificação das relações fonema–grafema.
3. Habilidades de codificação e decodificação da 

língua escrita.
4. Capacidade de memorizar as famílias silábicas.
5. Conhecimento e reconhecimento dos proces-

sos de tradução da forma sonora da fala para 
a forma gráfica da escrita.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

32. O processo de aquisição do sistema convencional 
de escrita é conhecido como:

a. Check-square Alfabetização
b. SQUARE Letramento
c. SQUARE Multiletramento
d. SQUARE Ortográfico
e. SQUARE Silábico-alfabético

28. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) a respeito das pesquisas que versam 
sobre o processo de alfabetização e letramento.

( ) Dissociar alfabetização e letramento é um 
equívoco porque, no quadro das atuais con-
cepções psicológicas, linguísticas e psico-
linguisticas de leitura e escrita, a entrada da 
criança (e também do adulto analfabeto) no 
mundo da escrita ocorre simultaneamente 
por esses dois processos.

( ) Alfabetização e letramento não são processos 
independentes, mas interdependentes, e 
indissociáveis.

( ) A concepção “tradicional” de alfabetização, 
traduzida nos métodos analíticos ou sinté-
ticos, tornava os processos de alfabetização 
e letramento independentes. Ou seja, dois 
processos que caminham totalmente desvin-
culados um do outro.

( ) A alfabetização desenvolve- se no contexto 
de e por meio de práticas sociais de leitura e 
de escrita, isto é, por meio de atividades de 
letramento, e este, por sua vez, só se pode 
desenvolver no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações piscomotoras e 
afetivas.

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

a. SQUARE F • F • F • V
b. SQUARE V • V • F • F
c. SQUARE V • V • F • V
d. Check-square V • V • V • F
e. SQUARE V • V • V • V

29. Vigotski destaca em seus textos que a atividade 
humana envolve necessidades, motivos, objetivos, 
tarefas, ações e operações que promovem:

a. SQUARE A formação da moral.
b. SQUARE A conformação dos corpos.
c. Check-square O desenvolvimento do psiquismo humano.
d. SQUARE O desenvolvimento linear da dimensão 

cognitiva.
e. SQUARE A aquisição segmentada dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade.
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35. Pesquisadores dos estudos de Vigotski defendem 
a premissa de que quando concebida como essência 
da ação educativa, a atividade de ensino apresenta as 
seguintes dimensões:

1. A formação do professor.
2. A conformação dos corpos.
3. A formação do estudante.
4. A formação cartesiana.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

33. De acordo com os estudos vigotskianos, é correto 
afirmar:

1. Na Atividade Orientadora de Ensino, o ensino 
é a transformação do psiquismo do sujeito 
que está em atividade de aprendizagem.

2. O estudante, ao apropriar-se dos conheci-
mentos objetivados no currículo escolar, é 
também objeto na atividade de ensino do 
professor.

3. No conceito de atividade, o objeto é aquilo 
que coincide com o motivo da atividade e é 
objetivado no processo de trabalho; o estu-
dante transformado é também produto do 
trabalho do professor.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

34. Qual teoria de aprendizagem defende o pres-
suposto de que a qualidade de atividade do ensino 
dá-se pela necessidade de promover a apropriação da 
cultura que pode mobilizar os sujeitos a agirem para 
a concretização de um objetivo comum: o desenvolvi-
mento das potencialidades humanas para a apropria-
ção e desenvolvimento de bens culturais (linguagem, 
objetos, ferramentas e modo de ação)?

a. Check-square Teoria Histórico-Cultural
b. SQUARE Teoria Ambientalista
c. SQUARE Teoria Piagetiana
d. SQUARE Teoria Biopsicocultural
e. SQUARE Teoria Cultural e Holística
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.

Secretaria Municipal de  
Educação, Cultura e Esportes

EDITAL 
002/2020
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