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CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA DE PALMEIRINA - PE | SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem
com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso
contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas
no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.
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2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A vogal temática ocorre depois do radical e antes das
desinências. Essa vogal é sempre átona nos nomes e tônica nos
verbos, quando no infinitivo.
II. Os pronomes são palavras que substituem os substantivos ou
os determinam, indicando a pessoa do discurso.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Diferentemente dos verbos, os nomes apresentam as categorias
gramaticais de modo, tempo, pessoa e número.
II. O numeral ordinal nem sempre se flexiona em relação ao
substantivo. Por exemplo: O erro está no capítulo segundo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Usam-se os pronomes esse, esses, essa, essas e isso para
indicar um momento presente mencionado anteriormente, não
muito longínquo. Por exemplo: Nesse ano, conheci meu atual
namorado.
II. Usam-se os pronomes este, estes, esta, estas e isto para indicar
o tempo presente ou futuro bem distante em relação ao momento
do discurso. Pode ser a hora, o dia, o mês ou mesmo o ano e a
estação em que ocorre o discurso. Por exemplo: "Este ano passou
muito rápido".
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O verbo é a palavra que exprime quantidade, podendo ser
cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário.
II. Do ponto de vista morfológico, o verbo marca pessoa (1ª, 2ª ou
3ª), número (singular ou plural), tempo (pretérito, presente ou
futuro), modo (indicativo, subjuntivo ou imperativo) e voz.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Do ponto de vista semântico, o numeral indica quantidade exata,
ordem numérica, múltiplo ou fração de pessoas ou coisas. São
classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários.
II. O numeral refere-se a um substantivo ou o substitui.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Pronomes são palavras que expressam qualidades ou
características dos seres.
II. O vocábulo variável é aquele que não se submete aos processos
de flexão. O vocábulo invariável, por outro lado, é aquele que se
submete aos processos de flexão nominal e verbal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Com relação à escrita dos numerais, usa-se a conjunção “e” entre
as centenas e dezenas, exceto as unidades. Por exemplo:
Trezentos e vinte e três.
II. O adjetivo se refere sempre a um substantivo, mesmo que
subentendido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Jean Piaget, em sua obra, colocou em evidência a atividade do
sujeito diante do mundo exterior e que lhe é independente. Piaget
recusou as explicações do empirismo tradicional de que
existiriam estruturas endógenas no indivíduo que propiciavam o
desenvolvimento da inteligência. Pois, para o pensador, o
conhecimento é resultado da interação do sujeito com o objeto,
sendo que essa interação depende de fatores internos que são
modificados a cada etapa de desenvolvimento das estruturas
mentais, por meio das quais acontece o desenvolvimento
psíquico.
Segundo Piaget, o processo de estruturação mental é o resultado
de uma equilibração progressiva entre uma esfera e outra, ou
seja, o desenvolvimento mental é uma construção contínua,
comparável à edificação de um grande prédio que, à medida que
se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou à montagem de um
mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento
conduziriam a uma flexibilidade, e uma mobilidade das peças.
O conhecimento para Piaget se revela por meio de uma
construção indefinida, em que não há conhecimento absoluto.
O conhecimento, para Piaget, se origina de etapas sucessivas:
equilibração, assimilação e acomodação e o indivíduo é quem
conduz esse processo. Trazendo essas pontuações para a
educação escolar, pode-se perceber como Piaget compreende o
processo educativo. Para o autor, o futuro do ensino deve se
abrir cada vez mais à interdisciplinaridade e às necessidades do
cotidiano e, para isso, o ambiente de aprendizagem deve ser
organizado com práticas pedagógicas que estimulem o espírito
de liberdade nos estudantes, de modo que eles possam
reconstruir suas verdades.
Nesse sentido, Piaget é enfático na orientação de que o aluno
deve conduzir a sua aprendizagem. Ele afirma ainda que os
métodos ativos é que são os responsáveis pelo desenvolvimento
livre dos indivíduos. Assim, eles devem desenvolver o máximo de
experimentação, pois, para Piaget, se os indivíduos não
passarem pela experiência será adestramento e não educação.
RELAÇÕES SOCIAIS
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Para Piaget existem dois tipos de relações sociais: as relações
sociais de coação social e as relações sociais de cooperação. A
coação social é toda relação entre dois ou mais indivíduos na
qual intervém um elemento de prestígio ou autoridade, sendo
que nesse tipo de relação o indivíduo é coagido.
Piaget, ao definir as relações de coação social, considera o
adulto enquanto aquele que coage a criança, desse modo, ao
associar essa ideia à educação escolar, significa compreender
que o professor, por ser a figura de prestígio ou autoridade,
exerce exatamente a função de coagir o indivíduo, atrapalhandoo no processo de aprendizagem bem como no desenvolvimento
da autonomia. Por isso, na concepção de Piaget, toda forma de
transmissão seria coerção, pois o adulto por estar numa posição
de prestígio levaria o indivíduo a aceitar suas posições. Para
Piaget, o grupo (outras crianças) contribuiria muito mais que o
próprio professor para a construção do conhecimento.
Sendo assim, para Piaget o indivíduo deve se guiar livremente no
processo educativo e o professor deve assumir o papel de
colaborador.
Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2XXcjRm.

8 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia as
afirmativas a seguir:
I. Jean Piaget, em sua obra, criticou a relação entre o sujeito e o
mundo exterior na formação do conhecimento, de acordo com o
texto. Em seus estudos, conforme afirma o texto, Piaget concluiu
que a experiência do indivíduo com os elementos do seu meio é
prejudicial ao desenvolvimento cognitivo.
II. Para Piaget, o professor, ao ser coagido pelo aluno, contribui
para o processo de aprendizagem dos educandos, de acordo com
as informações apresentadas pelo autor do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

11 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. Para Piaget, de acordo com as informações apresentadas pelo
texto, existem dois tipos de relações sociais: as relações sociais de
coação social e as relações sociais de cooperação.
II. Piaget afirma que os métodos ativos é que são os responsáveis
pelo desenvolvimento livre dos indivíduos, conforme pode ser
observado no texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
12 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. Para Piaget, o futuro do ensino deve se fechar cada vez mais à
interdisciplinaridade e às necessidades do cotidiano, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. Na concepção de Piaget, a transmissão de conhecimento é a
melhor maneira de impedir a coerção no ambiente escolar, pois o
adulto, por estar numa posição de prestígio, consegue levar o
indivíduo a aceitar suas posições, de acordo com as informações
apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
13 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. A coação social, para Piaget, é toda relação entre dois ou mais
indivíduos na qual intervém um elemento de prestígio ou
autoridade, sendo que nesse tipo de relação algum indivíduo é
coagido, de acordo com o texto.
II. De acordo com o texto, o conhecimento, para Piaget, se revela
por meio de uma construção indefinida. Para ele, portanto, não há
conhecimento absoluto.

9 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia as
afirmativas a seguir:
I. Para Piaget, o aluno deve conduzir a sua aprendizagem, de
acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

II. Para Piaget, a interação do sujeito com o objeto e com o seu
meio não interfere no desenvolvimento psíquico, de acordo com as
informações apresentadas pelo autor do texto.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
10 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a leitura do texto, infere-se que Piaget defendeu a
ideia do empirismo tradicional de que existem estruturas
endógenas ao indivíduo que propiciavam o desenvolvimento da
inteligência.
II. Segundo Piaget, o desenvolvimento mental é uma construção
contínua, comparável à montagem de um mecanismo delicado,
cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma
flexibilidade, e uma mobilidade das peças, de acordo com o texto.
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a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
14 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. Para Piaget, na construção do conhecimento, se os indivíduos
não passarem pela experiência, então estará ocorrendo um
adestramento e não a educação, de acordo com as informações
apresentadas no texto.
II. Para Piaget, conforme pode ser observado no texto, o
conhecimento não é influenciado pela interação do sujeito com o
objeto ou com o meio em que convive.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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15 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. Piaget, ao definir as relações de coação social, considera o adulto
como aquele que é coagido pela criança, de acordo com o autor.
II. Para Piaget, o ambiente de aprendizagem deve ser organizado
com práticas pedagógicas que estimulem o espírito de liberdade
nos estudantes, de modo que eles possam reconstruir suas
verdades, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
16 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. Segundo Piaget, o desenvolvimento mental é uma construção
contínua, comparável à edificação de um grande prédio que, à
medida que se acrescenta algo, ficará mais sólido, de acordo com
as informações apresentadas pelo texto.
II. Para Piaget, a construção do conhecimento no indivíduo é
determinada por fatores genéticos e não possui relação com a sua
interação com o meio, de acordo com as informações
apresentadas pelo autor do texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
17 • Com base no texto 'CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO', leia
as afirmativas a seguir:
I. Piaget, ao associar à educação escolar a ideia de que a criança
coage o adulto, determina que o professor deve exercer a função
de coagir a criança, conforme pode ser observado no texto.

conduta do servidor público, permite consolidar a moralidade do
ato administrativo.
O servidor público deve compreender que a sua remuneração é
custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos,
até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a
moralidade administrativa se integre como elemento
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade.
O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a
comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio
bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito
desse trabalho pode ser considerado como seu maior
patrimônio.
A função pública deve ser tida como exercício profissional e,
portanto, se integra na vida particular de cada servidor público.
Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em
sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom
conceito na vida funcional. Diante disso, deve o servidor
privilegiar um comportamento ético e moral a todo momento.
Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/2Hqznjl.

18 • Com base no texto 'REGRAS DEONTOLÓGICAS', leia as
afirmativas a seguir:
I. No contexto das organizações públicas, o servidor deve conhecer
os princípios, as regras, as normas e as leis que norteiam a sua
profissão, afirma o texto. Esse profissional deve, também, prezar
por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho, de
acordo com o texto.
II. A deontologia está relacionada ao conjunto de princípios e
regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou
seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para
regular o exercício da profissão, e de acordo com o código de ética
de sua categoria, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

II. O conhecimento, para Piaget, se origina de etapas sucessivas:
equilibração, assimilação e acomodação, conforme pode ser
observado no texto.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
REGRAS DEONTOLÓGICAS
A deontologia está relacionada ao conjunto de princípios e regras
de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou seja,
cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular
o exercício da profissão, e de acordo com o código de ética de
sua categoria.
No contexto das organizações públicas, o servidor deve
conhecer os princípios, as regras, as normas e as leis que
norteiam a sua profissão. Esse profissional deve, também, prezar
por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho.
A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos
princípios morais são valores que devem nortear o servidor
público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. O
servidor público deve saber, também, que seus atos, seus
comportamentos e suas atitudes devem ser direcionados para a
preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

19 • Com base no texto 'REGRAS DEONTOLÓGICAS', leia as
afirmativas a seguir:
I. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos
princípios morais são valores que devem ser evitados pelo servidor
público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, defende
o autor. O servidor público deve saber, também, que seus atos,
seus comportamentos e suas atitudes devem ser direcionados
para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos,
de acordo com o autor.
II. O servidor público pode desprezar o elemento ético de sua
conduta a qualquer momento, defende o texto. Assim, esse
profissional deve constantemente reavaliar os próprios atos e
tomar decisões a fim de garantir que está agindo em conformidade
com a legislação vigente, de acordo com o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

O servidor público não pode desprezar o elemento ético de sua
conduta. Assim, esse profissional deve constantemente reavaliar
os próprios atos e tomar decisões a fim de garantir que está
agindo em conformidade com a legislação vigente.
A finalidade da Administração Pública é prover o bem comum.
Nesse contexto, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na
PROFESSOR (A) DE PORTUGUÊS - Página 4 de 8

v.1154/2019

Instituto ADM&TEC | PREFEITURA DE PALMEIRINA - PE | SUPERIOR

v.Audit.: 37B8C55A7

20 • Com base no texto 'REGRAS DEONTOLÓGICAS', leia as
afirmativas a seguir:
I. A finalidade da Administração Pública é impedir o bem comum,
afirma o autor. Nesse contexto, o equilíbrio entre a legalidade e a
finalidade, na conduta do servidor público, é prejudicial ao ato
administrativo, afirma o texto.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 12.000 foi investido por 6 meses. Nesse
período, esse investimento apresentou rendimentos da ordem de
6%. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que o montante acumulando foi
inferior a R$ 12.480.

II. O servidor público deve compreender que a sua remuneração é
custeada pelos tributos pagos por todos, exceto por ele próprio, e
por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade
administrativa se distancie do cotidiano das organizações públicas,
afirma o autor.

II. Se um terreno em forma de quadrado possui lado igual a 14 km,
então sua área será inferior a 171 km².

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um retângulo possui largura igual a 57m e comprimento igual a
187m. Assim, com base nas informações apresentadas, é correto
afirmar que a sua área é igual a 11.241 m².
II. Um capital foi aplicado a uma taxa anual de 36%, em regime de
juros simples. Para que o montante acumulado represente o
quádruplo da quantia aplicada, é necessário manter esse capital
aplicado por um período mínimo de 4 anos e 7 meses.

III. Uma dívida de R$ 1.300 está atrasada há alguns dias e sobre o
seu valor foram cobrados juros adicionais de 0,91%. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o valor efetivamente pago no momento em que
essa dívida foi quitada foi superior a R$ 1.349.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um triângulo que possui base igual a 70 cm e altura igual a 93 cm
terá uma área inferior a 3.192 cm².
II. Um galpão possui área total de 1.524 m² e foi dividido em 12
partes iguais. Assim, é correto afirmar que, após a divisão, cada
parte possui 138 m².
III. Um capital de R$ 1.200, aplicado ao longo de 12 meses, a uma
taxa de juros compostos de 1% ao mês, resultará em um montante
superior a R$ 1.312.

III. Um salão em formato retangular possui largura igual a 58m e
comprimento igual a 224m. Assim, a partir das informações
apresentadas, é correto afirmar que esse salão tem uma área igual
a 11.593 m².

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 6.850, aplicado a uma taxa de juros compostos
de 1,50% ao mês, durante 8 meses, resultará em um montante de
valor superior a R$ 7.167 e inferior a R$ 7.980.
II. Uma casa é composta por 3 cômodos que medem 68m², 77m² e
123m². Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a área total desse imóvel é
superior a 231 m² e inferior a 308 m².
III. Um galpão possui uma largura igual a 27m e um comprimento
igual a 113m. Assim, é correto afirmar que a área desse galpão é
maior que 2.771 m².

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Trinta por cento de um capital de R$ 80.000,00 foi aplicado em
um investimento que rende juros simples a uma taxa de 3% ao
mês, durante 2 meses. O restante desse capital foi aplicado em
outro investimento que rende 2% ao mês, em regime de juros
simples, também durante 2 meses. Assim, com base
exclusivamente nas informações apresentadas, é correto afirmar
que, ao fim desse período, o montante acumulado será inferior a
R$ 82.705,00.
II. Um capital de R$ 9.090, investido por um período de 9 meses, a
uma taxa de juros compostos de 1,90% ao mês, resultará em um
montante superior a R$ 9.679 e inferior a R$ 10.160.
III. Um capital de R$ 1.000, aplicado por 1 mês, a uma taxa de
0,55% ao mês, renderá menos de R$ 150 de juros no período.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA
Considerada um marco na educação brasileira, porém pouco
praticada no cotidiano escolar, a Pedagogia Histórico-Crítica,
teoria criada pelo pedagogo brasileiro Dermeval Saviani, tem
como foco a transmissão de conteúdos científicos por parte da
escola, porém sem ser conteudista. O ensino conteudista é
aquele em que se passa uma quantidade enorme de conteúdo,
sem se preocupar com o desenvolvimento intelectual, cultural e
de raciocínio do aluno. A teoria de Saviani, no entanto, preza pelo
acesso aos conhecimentos e sua compreensão por parte do
estudante para que este seja inclusive capaz de transformar a
sociedade.
Trata-se de uma pedagogia contra-hegemônica, inspirada no
marxismo, portanto preocupada com os problemas educacionais
decorrentes da exploração do homem pelo homem. É uma teoria
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sobre o papel da escola. Disponível em: http://bit.ly/2prSepa)

Na Pedagogia Histórico-Crítica, a educação escolar é valorizada,
tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos
compreender e participar da sociedade de forma crítica,
superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o saber
sistematizado historicamente e construído pelo homem. Nesse
sentido, o papel da escola é propiciar as condições necessárias
para a transmissão e a assimilação desse saber.

26 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. A teoria de Saviani coloca em evidência a importância da escola
ao sugerir que ela tem o papel de garantir os conteúdos que
permitam aos alunos compreender e participar da sociedade de
forma crítica, superando a visão de senso comum. Ou seja, há uma
preocupação com o desenvolvimento intelectual, cultural e de
raciocínio do aluno.

Conforme Dermeval Saviani, que esteve em Sorocaba na
segunda-feira passada, dia 10, para a aula inaugural do curso de
Pedagogia na UFSCar, e concedeu entrevista exclusiva ao
Educare, sua teoria pedagógica entende que a sociedade atual é
injusta, baseada na exploração do trabalho pelo capital, por isso
ele acredita que o movimento operário deve se organizar para
que não existam mais exploradores e explorados. "Para que essa
teoria se desenvolva efetivamente, é necessário um outro tipo de
organização social e isso é difícil porque nesse caso a nossa
sociedade é questionada, mas a ideia é assegurar aos alunos o
domínio dos conhecimentos e conquistas humanas para que
eles possam agir na sociedade de maneira diferente".

II. Teórico fundador da Pedagogia Histórico-Crítica, Demerval
Saviani propôs, conforme anuncia o texto, uma metodologia ativa
do conhecimento uma sistematização dos saberes historicamente
construídos, bem como a inclusão em que o educando é
assujeitado, isto é, recebe o conhecimento enquanto o professor se
torna um mediador.

O professor frisa que as teorias dominantes tendem a
desconsiderar a importância dos conhecimentos elaborados de
base científica. "A Escola Nova secundariza o conhecimento do
professor assim como o Construtivismo, entre outras propostas,
que assumem posições negadoras da escola", afirma.

27 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. O acesso à norma culta da Língua Portuguesa, a fim de que o
aluno tenha condições de ler os clássicos, é um dos diversos tipos
de conteúdos necessários para o educando entrar em outro
patamar, alcançar outros degraus, como sugere o teórico.

De acordo com Dermeval, para uma pessoa aprender a falar, ela
não precisa da escola, mas para ler e escrever, sim. "Os
conteúdos acabam sendo sonegados da população, dos
trabalhadores na verdade, porque a elite dominante tem escolas
que asseguram esse acesso. Por isso é que defendo a
valorização dos conteúdos e conhecimentos sistematizados. A
escola tem de priorizar isso", diz.

II. O educador Saviani corrobora com a ideia de que existem muitas
teorias relacionadas à educação e os docentes já não sabem mais
qual devem seguir. Sendo assim, não se deve misturá-las.

O educador observa que nos últimos anos as escolas têm sido
incentivadas a cuidar de outras coisas. O que existe, afirma, é a
inclusão de elementos que não são relevantes, que não precisam
ou não deveriam entrar no currículo das escolas. "Mas há
deputados que querem introduzir disciplinas. Teve um que queria
incluir aula de xadrez nas escolas porque estimula o raciocínio,
enfim, enquanto muitos estudantes questionam diversos tipos
de conteúdos porque acreditam que não serão usados em seu
dia a dia e serão esquecidos, eu defendo que eles são
necessários para que se entre em outro patamar".
Como exemplo, Dermeval diz que é preciso ter acesso à norma
culta da Língua Portuguesa para que o aluno tenha condições de
ler os clássicos. "O andaime é indispensável para uma
construção, não é porque ele não será usado mais tarde que
devemos abrir mão do andaime. Então da mesma forma, na
Educação, há coisas que a escola tem de desenvolver para que o
estudante consiga alcançar outros degraus. O óbvio precisa ser
reiterado porque acaba sendo esquecido", afirma.
Dermeval lembra que os alunos reclamam dos professores,
alegando que as aulas são muito teóricas e que deveriam ser
mais práticas. "Mas sem a teoria a prática fica cega. Por sua vez,
a teoria sem a prática é mera abstração, então é preciso saber
dosar, mas quiçá tivesse mesmo mais teorias, aí sim muita
gente teria aprendido mais coisas."
Quando Dermeval fala de teoria, ele não está falando em "jogar
conteúdos aos ventos", mas sim trabalhar adequadamente esses
conhecimentos nas escolas.
Outra observação que o pedagogo faz é com relação às várias
teorias existentes e que muitos professores têm se perdido.
Alguns já não sabem mais o que seguir e acabam misturando
conceitos. Aqui vai a dica: "Não cabe misturar teorias, pois isso
não permite que seja feito um trabalho consistente. É preciso,
sim, conhecer as várias teorias para superá-las", diz ele.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
28 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. A teoria de Saviani, de acordo com o texto, considera o estudante
como um ser passivo, que recebe os conhecimentos advindos do
mestre, sem um posicionamento crítico ante os saberes.
II. Infere-se do texto que a leitura de clássicos é condição para que
o estudante tenha concluído, com êxito, o seu processo de
escolarização.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
29 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. Saviani elabora uma crítica ao Construtivismo e ao Movimento
Escola Nova, pois, segundo ele, os pressupostos dessas teorias
estão relacionados a uma visão centralizadora da escola e
unilateral do professor.
II. Pode-se dizer, a partir do texto, que o teórico defende uma
sistematização dos saberes historicamente construídos, bem
como a inclusão, no currículo escolar, de elementos que,
aparentemente, não tenham relevância para o estudante, mas que
lhe permitam ter acesso a alguns patamares.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

(JACINTO, Daniela. Criador da Pedagogia Histórico-Crítica fala
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30 • Com base no texto 'PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com a autora do texto, as ideias da pedagogia
Histórico-Crítica estão centradas num processo de aquisição real
do conhecimento em que o educando assimila passivamente uma
gama de saberes para mudança de classe social.
II. Demerval Saviani sugere que haja um equilíbrio entre teoria e
prática, pois uma não anula a existência da outra. Entretanto,
lamenta não existir um maior arcabouço de teorias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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