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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 21 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 15 – Fundamentos da Educação e Legislação;
16 a 20 – Conhecimentos Gerais do Estado de Mato 
Grosso;
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 cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

02 A B C D E

03 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de leitu-
ra óptica do cartão-resposta personalizado. Por isso, o 
candidato deverá atentar para a orientação contida 
nesta capa da prova sobre a forma correta de preenchi-
mento 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.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

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 cartão-
resposta.

6. Somente após decorridas 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 de prova. 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 cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 21 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões obje-
tivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, para 
posterior conferência com o gabarito, somente após de-
corridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Considere as afirmativas sobre a História da Educação Brasileira e marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas.

(    ) De 1549 a 1759, o ensino promovido pelos jesuítas no Brasil promoveu a instrução da elite, preparando-a 
para a realização do trabalho intelectual, a partir de um modelo ancorado na religião católica, na rigidez e 
na imitação. 

(    ) Com as Reformas Pombalinas, desenvolveu-se a primeira proposta de ensino público oficial e laico no 
Brasil. O ensino secundário, organizado anteriormente pelos jesuítas em forma de curso (Humanidades), 
passa a ser estruturado em aulas avulsas de latim, grego, filosofia, retórica.

(    ) A estrutura do ensino imperial era composta por três níveis: ensino primário (escola de ler e escrever), 
ensino secundário (organizado em aulas régias) e ensino superior (universitário, profissional e científico).

(    ) A Reforma Capanema, relativa ao ensino secundário, promulgava valores patrióticos e nacionalistas, 
tendo em vista a formação unitária e integral de todos os estudantes, com base na educação moral e 
cívica própria do modelo humanista de base científica.

Assinale a sequência CORRETA.

(A) V, F, F, V.
(B) V, V, F, F.
(C) F, V, V, F.
(D) V, F, V, F.
(E) F, V, V, V.
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QUESTÃO 22

A respeito da organização da educação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) 
e suas alterações, assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Cabe à União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, elaborar o Plano 
Nacional de Educação e organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema 
federal de ensino e o dos Territórios.

(B) Os sistemas de ensino dos Estados compreendem as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público 
estadual, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal, as instituições de 
ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação 
estaduais.

(C) Cada instituição escolar pública goza de autonomia para definir sua forma de gestão, sendo facultativa a 
opção pela gestão democrática, a colaboração dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

(D) As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: 
públicas (instituições criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público), privadas 
(instituições mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado) e comunitárias 
(na forma da lei).

(E) Os sistemas de ensino podem desdobrar o ensino fundamental em ciclos e os estabelecimentos que 
utilizam progressão regular por série podem adotar o regime de progressão continuada nesse nível de 
ensino.

QUESTÃO 23

Para Vasconcellos (2002), “planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo 
com o previsto. […] Esta antecipação e realização pode ser obra de um indivíduo, de um grupo ou mesmo de 
uma coletividade social bem mais ampla […]. Trata-se, ao fim e ao cabo, de antever, projetar uma ação, mas 
não qualquer: é uma ação a ser realizada (realizar = tornar real); é uma ação, portanto, que visa um fim (age-
se de tal forma para…), e por sua vez, tanto o fim quanto a ação estão referidos a uma realidade a ser 
transformada.” [destaques do autor].

(VASCONCELLOS, Celso S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. São Paulo: Libertad. 2002).

Considere as assertivas:

I - O Planejamento da Escola é o plano integral da instituição, composto por Marco Referencial, Diagnóstico e 
Programação. Pode ser chamado de Projeto Político-Pedagógico ou Projeto Educativo.
II - O Planejamento Curricular é o plano geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas pela 
escola e pode conter fundamentos das disciplinas/áreas de estudo, encaminhamentos metodológicos, 
propostas de conteúdos e processos de avaliação, entre outros.
III - O Projeto de Ensino-Aprendizagem é o planejamento mais próximo da prática do professor e da sala de 
aula e pode ser subdividido em Projeto de Curso e Plano de Aula.
IV - O Plano de Aula é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula ou um conjunto de 
aulas e, por se tratar de uma exigência burocrática, deve ser sistematizado após a finalização da(s) 
respectiva(s) aula(s).

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I e II, apenas.
(B) III e IV, apenas.
(C) I e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) II, III e IV, apenas.
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QUESTÃO 24

Sobre o financiamento da educação brasileira, é INCORRETO afirmar:

(A) De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações: "A União 
aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. A Lei esclarece que: "Os recursos públicos 
serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, definidas em lei, que: I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 
financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.”

(B) Uma das vinte metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014) consiste em: 
"Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% 
(sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no 
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio”. Uma das estratégias para a 
realização da meta consiste em “desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por 
aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades.”

(C) A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), reza: "A 
distribuição de recursos que compõem os Fundos no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da 
complementação da União, dar-se-á em função do número de alunos regularmente matriculados nas 
respectivas redes de educação básica pública presencial, estipulando um valor anual único por aluno, 
independentemente de etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino, tendo em vista a 
garantia de isonomia, equidade, meritocracia e condições de qualidade para todas as escolas públicas 
brasileiras”. 

(D) O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014) apresenta, dentre suas estratégias, 
a implementação do "Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação 
de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular 
dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal 
docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-
escolar, alimentação e transporte escolar”.

(E) De acordo com a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb): “O 
acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos serão exercidos, perante os respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.” A lei determina que 
esses “conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder 
Executivo local e serão renovados periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros”. 

QUESTÃO 25

O Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, determina que o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) é condição para credenciamento e recredenciamento de Instituições de Ensino Superior. De acordo com 
os documentos divulgados pelo Ministério da Educação, intitulados Plano de Desenvolvimento Institucional - 
PDI: diretrizes para elaboração (2004) e o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI: um guia de conhecimentos 
para as Instituições Federais de Ensino (2017), é CORRETO afirmar:

(A) Dentre os elementos que devem compor o PDI, encontram-se: projeto pedagógico da instituição, que 
deve conter, entre outros elementos, políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão; organização 
administrativa da instituição e políticas de gestão; e infraestrutura física e instalações acadêmicas.

(B) O eixo temático “Avaliação e acompanhamento de formação profissional" deve apresentar a concepção 
de avaliação adotada pela instituição e explicitar as relações entre os instrumentos avaliativos utilizados 
na avaliação da aprendizagem dos estudantes nas disciplinas e o Exame Nacional de Cursos (ENADE). 

(C) O PDI deve ser elaborado para um período de dois anos e se configura como um documento que 
identifica a Instituição de Ensino Superior, na medida em que contém um breve histórico da IES, sua 
missão institucional e as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, dentre outros. 
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(D) O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um dos anexos do PDI. Ele é um documento redigido de forma 
clara, objetiva e neutra, sem posicionamentos políticos e filosóficos, e tem como objetivo explicitar os 
aspectos teórico-metodológicos que embasam as diretrizes para as práticas acadêmicas e administrativas 
da instituição. 

(E) Haja vista o direito constitucional de autonomia de organização didático-pedagógica, as instituições de 
educação superior não devem incorporar em seus PDI informações de número e natureza de cursos e 
respectivas vagas, menção a perfis de egressos ou indicação de unidades e campus para oferta de cursos 
presenciais e/ou polos de educação a distância.

QUESTÃO 26

Considere as assertivas sobre a Educação Superior no Brasil e assinale a CORRETA.

(A) Por se tratar de processo de diagnóstico e formativo, os resultados da avaliação das instituições de 
educação superior realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 
quando considerados insatisfatórios, não impactam os processos de credenciamento e 
recredenciamento institucional, ou a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 
cursos de graduação.

(B) Atualmente, o Sistema de Seleção Unificada - Sisu é a única forma de ingresso no ensino superior em 
instituições públicas e gratuitas no Brasil. A partir dele, são selecionados estudantes para as vagas nos 
cursos de graduação disponibilizadas pelas instituições, exclusivamente com base nos resultados obtidos 
pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. 

(C) O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de 
graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nos projetos pedagógicos dos cursos. A 
parte de Componente Específico da prova tem duas questões discursivas sobre situações vivenciadas 
pelos estudantes em projetos de pesquisa e extensão durante a sua formação.

(D) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior tem como objetivo assegurar processo nacional de 
avaliação das instituições de educação superior, tendo como foco os cursos de graduação e pós-
graduação, a partir do desempenho acadêmico dos estudantes e o desenvolvimento das atividades de 
pesquisa, extensão e gestão. 

(E) De acordo com a legislação em vigor, a educação superior brasileira abrange os seguintes cursos: Cursos 
de Graduação (Bacharelados, Licenciaturas, Tecnólogos), Cursos Sequenciais (Formação específica e 
Complementar), Cursos de Extensão e Cursos de Pós-Graduação (Lato sensu e Stricto Sensu). O ensino 
superior pode ser ministrado nas modalidades presencial e a distância.

QUESTÃO 27

A partir da “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” presente no artigo 207 da Constituição 
Federal de 1988, o documento Política Nacional de Extensão Universitária (2012), produzido pelo Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), defende:

"A diretriz Indissociabilidade Ensino - Pesquisa - Extensão reafirma a Extensão Universitária como processo 
acadêmico. Nessa perspectiva, o suposto é que as ações de extensão adquirem maior efetividade se 
estiverem vinculadas ao processo de formação de pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento 
(Pesquisa).”

(Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Política Nacional de Extensão Universitária. [s.n.]. Manaus, 2012.)

Considere as afirmativas a respeito da diretriz indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e marque V 
para as verdadeiras e F para as falsas.

(    ) Proporciona ao estudante protagonismo em sua formação técnica e em sua formação cidadã. O eixo 
pedagógico "estudante - professor" é ampliado para o eixo "estudante - professor - comunidade”.

(    ) Amplia o conceito de “sala de aula”, pois, além do espaço físico tradicional de ensino-aprendizagem, 
tornam-se “salas de aula” todos os espaços, dentro e fora da instituição de educação superior, em que se 
aprende, ensina e/ou re(constroem) conhecimentos.

(    ) Configura as práticas como processos interdisciplinares, educativos e científicos, promovendo a interação 
transformadora entre instituição de educação superior e outros setores da sociedade de forma técnica, 
apolítica e sem influências ideológicas e culturais.
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(    ) Estimula atuação junto ao sistema de ensino público, possibilitando o fortalecimento da educação básica 
através de contribuições técnico-científicas e construção/difusão de valores de cidadania. 

(    ) Restringe-se à graduação porque a incorporação de estudantes de pós-graduação em ações 
extensionistas pode desqualificar e desvirtuar as atividades da pós-graduação, na medida em que ela 
privilegia o desenvolvimento de pesquisa.

Assinale a sequência CORRETA.

(A) V, V, V, F, F.
(B) F, V, V, V, V.
(C) V, F, F, V, F.
(D) F, F, V, F, V.
(E) V, V, F, V, F.

QUESTÃO 28

Segundo Libâneo (2012):

“A luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população tem sido bandeira constante entre os 
educadores brasileiros, sobressaindo-se temas sobre funções sociais e pedagógicas, como a universalização 
do acesso e da permanência, o ensino e a educação de qualidade, o atendimento às diferenças sociais e 
culturais, e a formação para a cidadania crítica.”

(LIBÂNEO, J. C. O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. In: 
Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 38, n. 1, p. 13-28, 2012.)

Frente à educação pública brasileira, assinale a assertiva CORRETA.

(A) São princípios do ensino: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; valorização do 
profissional da educação escolar; garantia de padrão de qualidade; desvinculação entre a educação 
escolar, o trabalho e as práticas sociais; consideração com a diversidade étnico-racial e garantia do direito 
à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

(B) A educação básica pode organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de 
períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou 
por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar.

(C) A avaliação da aprendizagem dos alunos deve ser contínua e cumulativa, com predomínio dos aspectos 
quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados das provas finais sobre as atividades cotidianas. A 
legislação prevê possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar e avanço nos 
cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado.

(D) É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado aos educandos, em todas as etapas da 
educação básica. Para contribuir com os custos decorrentes da realização de práticas educativas 
diferenciadas e, assim, viabilizar o trabalho com estudantes com deficiência, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente determina que as escolas públicas cobrem taxas dos responsáveis pelos alunos.

(E) A educação escolar deve vincular-se diretamente ao mundo do trabalho e à prática social, por isso a 
escola tem por finalidade ensinar aos educandos o exercício de uma profissão, bem como a disciplina e 
os comportamentos condizentes a ela, a partir de um processo pedagógico ancorado em aspectos 
técnicos e científicos, articulados à cidadania e à emancipação humana.

QUESTÃO 29

De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010:

“O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, executado no âmbito da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, 
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade 
da educação básica pública brasileira.”

NÃO é objetivo do PIBID:
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(A) promover cursos de formação continuada para os professores da educação básica.
(B) incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica.
(C) contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.
(D) contribuir para a valorização do magistério.
(E) elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 

integração entre educação superior e educação básica. 

QUESTÃO 30

A respeito das contribuições da Psicologia da Educação para as teorias da educação, assinale a afirmativa 
CORRETA:

(A) Henri Paul Hyacinthe Wallon criou o "Método Clínico”, estruturado em quatro passos: 1. Contato com a 
realidade; 2. Autenticidade ou congruência dos conteúdos com a realidade; 3. Aceitação positiva 
incondicional dos sentimentos do aluno pelo professor; e 4. Empatia.

(B) O método desenvolvido por Johann Friedrich Herbart é composto por cinco passos: 1. Preparação; 2 
Apresentação; 3. Assimilação; 4. Generalização; e 5. Aplicação. Carl Rogers (1902-1987) aplicou esse 
método no desenvolvimento da sua Psicologia Humanista, também conhecida no Brasil como Vertente 
Não Diretiva da Tendência Escolanovista.

(C) Alexis Nikolaevich Leontiev, um dos principais representantes da corrente pragmatista, criou o "Método 
Harmonioso", embasado na preocupação de realizar uma “harmonização” entre as necessidades dos 
alunos e os valores sociais, a partir da elaboração de objetivos instrucionais operacionalizados em 
comportamentos observáveis e mensuráveis.

(D) Burrhus Frederic Skinner estudou o comportamento humano a partir das interações entre organismo e 
ambiente. A base da corrente skinneriana centra-se na formulação do condicionamento operante. Em sua 
teoria, quando um comportamento tem o tipo de condicionamento reforço, há maior probabilidade de 
ele ocorrer novamente.

(E) Sigmund Freud propôs que as escolas criassem "centros de interesses" para motivar o desejo dos 
estudantes em aprender. A partir desses interesses, os educadores deveriam criar esquemas de estudo 
dirigido e desenvolver projetos, registrados em fichas didáticas, de acordo com o "Contrato de Ensino”.

QUESTÃO 31

A educação mediada pelo digital faz parte de um novo ecossistema educativo que vem contribuir para o 
âmbito do processo de ensinar e aprender (MOREIRA, SCHLEMMER, 2020). Sobre essa educação, considere:

I - Exige uma mudança de paradigma e filosofia para propiciar a criação de novas metodologias e práticas 
pedagógicas. 
II - Estabelece flexibilidade, transformação e inovação.
III - Desencadeia mudanças organizacionais que implicam desafios institucionais.
IV - Articula saberes que respondam à educação ao longo da vida.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II e IV apenas.
(B) III , IV apenas.
(C) I e II apenas.
(D) I, II ,III  apenas.
(E) I, II, III, IV.

QUESTÃO 32

É premissa básica que o docente da educação profissional seja, essencialmente, um indivíduo reflexivo e 
investigativo, comprometido com sua atualização permanente na área de formação específica e pedagógica, 
com compreensão do mundo do trabalho e das redes de relações que envolvem as modalidades, níveis e 
instâncias educacionais  (OLIVEIRA, SALES, 2019).
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Nessa perspectiva, analise as afirmativas, que indicam que o professor precisa:

I - Ter capacidades de usar, nível mais elementar relacionado à aplicação dos conhecimentos e ao emprego 
de habilidades instrumentais.
II - Inovar, nível mais elevado de complexidade relacionado às exigências do processo de geração de novos 
conhecimentos e novas soluções tecnológicas.
III - Desenvolver comportamentos pró-ativos e socialmente responsáveis com relação à produção, 
distribuição e consumo da tecnologia.
IV - Ter, além da experiência profissional articulada à área de formação específica, conhecimento de como 
trabalhar com as diversidades regionais, políticas e culturais existentes.

Estão CORRETAS as afirmativas:

(A) I, II e IV apenas.
(B) III e IV apenas.
(C) I e II apenas.
(D) I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33

A distinção entre pesquisa quantitativa e qualitativa gera muitas compreensões metodológicas equivocadas. 
Partindo da ideia de que as escolhas no processo de pesquisa dependem principalmente de princípios 
epistemológicos e metodológicos adotados pelo investigador (GÜNTHE, 2006), é CORRETO afirmar:

(A) Os investigadores qualitativos interessam-se pelo processo mais do que simplesmente pelos resultados 
ou produto.

(B) Todos os investigadores apoiam-se nos mesmos pressupostos em função do rigor e da objetividade.
(C) Os investigadores seguem padrões, fundamentando-se na observação, na formulação e na verificação de 

hipóteses.
(D) Os investigadores não podem influenciar a realidade que observam, de forma que o resultado da 

pesquisa seja válido.
(E) Os investigadores adotam a existência de uma realidade objetiva e única.

QUESTÃO 34

A ideia da educação inclusiva considera que as instituições educativas se constituam de uma pluralidade de 
conhecimentos e experiências para incluir todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras (PLETSCH, 2009). Assinale a afirmativa INCORRETA 
sobre a educação inclusiva.

(A) A valoração das diferenças sem hierarquias abre horizontes para reforçarmos o direito à Educação como 
inalienável.

(B) Visa garantir que os alunos se adaptem aos sistemas impostos e contemplem as expectativas das 
avaliações de larga escala.

(C) Assume a diversidade como possibilidade de crescimento humano e não como um elemento que dificulta 
o trabalho de escolarização do estudante.

(D) Nutre um compromisso ético para possibilitar meios ao estudante de visibilizar sua produção cultural, 
ofertando oportunidades de acesso a outras experiências..

(E) Estimula a criação de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, 
com vistas à promoção da aprendizagem de todos os estudantes.

QUESTÃO 35

A inclusão do  ensino  de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana foi oficializada enquanto legislação 
educacional em 2003, com a Lei 10.639, alterando o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei 9.394/1996 (BRASIL, 2004). No Documento das diretrizes, são apresentados princípios que 



Página 18 de 21
CONCURSO PÚBLICO — PROFESSOR EBTT — EDITAL 126/2021 - IFMT

PEDAGOGIA

servem de referência para a formação docente (NUNES; CAMPOS; FERREIRA, 2019). São eles:

I - Consciência política e histórica da diversidade.
II - Fortalecimento de identidades e de direitos.
III - Ações educativas de combate ao racismo e às discriminações.
IV - Reconhecimento do resultado social e do processo de aprendizagem. 

Sobre os princípios, identifique os CORRETOS.

(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 36

O autor Contreras, em seu livro Autonomia de professores (2012), refere-se à profissionalidade como o 
conjunto de qualidades da prática docente em função das exigências do trabalho educativo. Desse modo, a 
profissionalidade docente significa “não só descrever o desempenho do trabalho de ensinar, mas também 
expressar valores e pretensões que se deseja alcançar e desenvolver nesta profissão” (CONTRERAS, 2012, 
p.74). 

CONTRERAS, J. Autonomia de professores. 2. ed. São Paulo. Cortez, 2012.

Sobre essa afirmativa, é CORRETO considerar que são dimensões definidoras da profissionalidade docente:

I - A obrigação moral e o compromisso de quem ensina para quem aprende.
II - O compromisso com a comunidade e as relações sociais que se estabelecem.
III - A atividade docente circunscrita mais por intuições ou crenças pessoais do que por saberes técnicos e  
conhecimentos específicos.
IV - A competência profissional, que combina habilidades, princípios e consciência de sentido.
V - As qualidades a que faz referência a profissionalidade docente são uma descrição do que deve fazer um 
professor.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II e IV apenas.
(B) III e IV apenas.
(C) I , II e V apenas.
(D) I, II e III  apenas.
(E) I, II, II, IV e V.

QUESTÃO 37

De acordo com Piaget (1975), o indivíduo conhece o mundo através da função implicativa, que corresponde à 
classificação e à seriação, a qual está ligada ao conhecimento físico; e da função explicativa, que corresponde 
à noção do próprio objeto e está mais ligada ao conhecimento lógico-matemático. 

(PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. imitação, jogo e sonho: imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1975).

 

Considerando o exposto, analise as afirmativas:

I - O conhecimento lógico-matemático é fruto da dedução, já que ele coordena as ações a serem realizadas 
sobre os objetos e o conhecimento físico.
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II - a gênese da representação estaria associada ao desenvolvimento da inteligência na criança, resultante do 
equilíbrio entre a assimilação e a acomodação.
III - Finalmente, quando a criança atinge o estágio das operações lógico-formais, as transduções serão 
substituídas pelo pensamento lógico.
IV - Empregar a lógica seria a capacidade de resolver tarefas, utilizando a noção de conservação, classificando 
e seriando.

Estão CORRETAS as afirmativas:

(A) I e III,  apenas.
(B) I, II, e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38

Vygotsky (1988, p. 116) defende a hipótese de que o processo de desenvolvimento não coincide com o da 
aprendizagem. 

(VYGOTSKY, Lev. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. Edusp. 1988).

É INCORRETO afirmar que:

(A) Existe uma dependência recíproca, extremamente complexa e dinâmica, entre o processo de 
desenvolvimento e o da aprendizagem.

(B) O processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem e cria a área de desenvolvimento potencial.
(C) O desenvolvimento acompanha a aprendizagem escolar, como uma sombra acompanha o objeto que a 

projeta.
(D) O desenvolvimento e a aprendizagem, ainda que diretamente ligados, nunca se produzem de modo 

simétrico e paralelo.
(E) Os testes que comprovam os progressos escolares não podem refletir o real desenvolvimento da criança. 

QUESTÃO 39

Paulo Freire, em sua obra Educação como Prática da Liberdade, considera:

I - A prática da liberdade como princípio de emancipação pessoal por meio da conscientização.
II - A prática da liberdade pela democratização da sociedade.
III - A conscientização fundamentada na vocação de ser sujeito enquanto condição para a libertação.
IV - A conscientização como uma das fundamentais tarefas de uma educação realmente libertadora e, por 
isso, respeitadora do homem como pessoa.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e III  apenas.
(C) I, III e IV apenas.
(D) III e IV apenas.
(E) I e II apenas.

QUESTÃO 40

O projeto político-pedagógico dá o norte, o rumo, a direção; “Ele possibilita que as potencialidades sejam 
equacionadas, deslegitimando as formas instituídas” (Veiga, 2000, p. 192). 
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Fonte: VEIGA, I.P. A. Projeto político-pedagógico: continuidade ou transgressão para acertar? In: CASTANHO, M.E.L.M.; CASTANHO, S. (Org.). O que há de novo 
na educação superior: do projeto pedagógico à prática transformadora. Campinas: Papirus, 20

 

Sobre essa compreensão, é INCORRETO considerar que:

(A) 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.

(B) O projeto político-pedagógico contempla a questão da qualidade do ensino, implicando repensar a 
estrutura de poder da escola.

(C) O projeto político-pedagógico exige reflexão sobre as finalidades da escola, assim como explicitação de 
seu papel social.

(D) O projeto, como instrumento norteador das trilhas da escola, dos tempos e espaços, está articulado à 
construção das relações verticais no interior da escola.

(E) O projeto deve definir os caminhos a serem percorridos e as ações a serem desencadeadas por todos os 
envolvidos no processo educativo.
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