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CONCURSO PÚBLICO

PALESTINA (AL) - SUPERIOR MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

PROFESSOR (A) DO 1 AO 5 ANO

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:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

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. Cabe aos docentes cumprir o plano de trabalho, preservando os
direitos do educando e seguindo a proposta pedagógica da escola
municipal.
II. Cabe aos docentes colaborar com as atividades de articulação
da escola com a comunidade.
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. Os Parâmetros Curriculares Nacionais não propõem o trabalho
com temas transversais.
II. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando
a interdependência entre o meio natural,  o socioeconômico e o
cultural,  sob o  enfoque da sustentabilidade não é  um princípio
básico da educação ambiental.
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.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na perspectiva de Piaget, não existe afeição sem cognição, assim
como não existem comportamentos exclusivamente cognitivos.
II.  Entre  outros  objetivos,  a  educação  ambiental  busca  formar
indivíduos preocupados com os problemas ambientais. Ela deve
possibilitar a tomada de decisões transformadoras a partir do meio
ambiente natural ou construído no qual as pessoas se inserem. Em
sua  práxis  pedagógica,  a  educação  ambiental  envolve  o
entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, alheia
ao ambiente natural, onde cada sujeito oblitera os conhecimentos
científicos e os saberes tradicionais. Ela avança na construção de
uma cidadania responsável,  estimulando interações mais justas
entre os seres humanos e os demais seres que habitam o planeta,
para a construção de um presente e um futuro sustentável, sadio e
socialmente justo.
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. Dada a importância atual dos conceitos relacionados à educação
ambiental,  a formação continuada do professor deve considerar
algumas condições que estão atreladas a esse conceito, tais como
a mudança de valores e atitudes nos indivíduos, preconizada pela
educação ambiental,  a qual é necessária e suficiente para gerar
mudanças  estruturais  numa  sociedade.  Pela  compreensão  da
complexidade,  as  partes  mudam  necessariamente  o  todo,  pois
ambas não podem ter um movimento dialético cujas conexões do
indivíduo versus as do grupo não podem gerar mudança efetiva. A
mudança individual como principal vetor para a mudança global
representa  uma  visão  completa  do  trabalho  com  as  relações
sociais, sendo suficiente para mudar o padrão de desenvolvimento.
II. Cabe aos docentes elaborar o seu plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
III.  As  escolas  devem  ter  profissionais  preparados  para  ajudar
alunos com necessidades especiais a se integrarem nas classes
comuns.
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.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas
sociais  é  um  princípio  contrário  às  estratégias  de  educação
ambiental nas escolas.
II.  É  vedado  às  instituições  educativas  promover  a  educação
ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que
desenvolvem.
III.  A educação ambiental é um processo educativo que dialoga
com  valores  éticos  e  regras  políticas  de  convívio  social,  cuja
compreensão  permeia  as  relações  de  causas  e  efeitos  dos
elementos  socioambientais  numa  determinada  época,  para
garantir  o  equilíbrio  vital  dos seres vivos.  Portanto,  a  formação
continuada  do  professor  deve  desconsiderar  as  condições  que
estão  atreladas  a  esse  conceito,  tais  como  a  possibilidade  de
inser i r  a  educação  ambienta l  com  sua  condição  de
transversalidade  para  se  contrapor  à  lógica  segmentada  do
currículo,  contemplando  o  ideal  de  uma  nova  organização  de
conhecimentos por meio de práticas interdisciplinares.
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.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do Brasil, em
níveis macrorregionais apenas, com vistas à construção de uma
sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da
liberdade,  igualdade,  solidariedade,  democracia,  justiça  social,
responsabilidade e sustentabilidade, é um objetivo fundamental da
educação ambiental.
II. No Brasil, a legislação vigente é favorável à inclusão de pessoas
com necessidades educacionais especiais, ou seja, neste país, uma
criança portadora de deficiência  não deve ter  de procurar  uma
escola especializada.
III. Decorar fórmulas é um exemplo de uma conduta tecnicista em
educação.
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.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O município deve exercer a ação redistributiva em relação às
suas escolas.
II. A educação ambiental é um processo de educação responsável
por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais
e  que  busquem  a  conservação  e  preservação  dos  recursos
naturais  e  a  sustentabilidade.  A  conscientização  sobre  a
importância da preservação do meio ambiente pode ser iniciada
ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  Os princípios e
objetivos  da  educação  ambiental  se  dissociam  dos  princípios
gerais da educação contidos na lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (lei de diretrizes e bases da educação nacional) que, em seu
artigo 32, assevera que o ensino fundamental terá por objetivo a
formação  básica  do  cidadão  mediante  a  compreensão  do
ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade.
III.  A  educação ambiental  busca,  entre  outros  objetivos,  formar
indivíduos comprometidos com a conservação e preservação dos
recursos naturais. Nesse contexto, o atributo “ambiental” contido
no vocábulo educação ambiental, tal qual construído no Brasil e
América  Latina,  possui  uma  simples  função  adjetiva  para
especificar um tipo particular de educação. Dado que a educação
ambiental ainda não constitui um campo de valores e práticas, ela
dispensa a mobilização dos atores sociais comprometidos com o
equilíbrio entre as ações humanas e o ambiente.
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.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo
é um princípio contrário à prática da educação ambiental.
II.  A  igualdade de  condições  para  o  acesso e  permanência  na
escola é uma das bases da educação nacional.
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.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é
uma base da educação nacional.
II. O pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e o respeito
à diversidade são algumas das bases da educação nacional nas
escolas municipais.
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 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O município deve prover o transporte escolar dos alunos da rede
municipal.
II.  É dever do Estado fornecer educação infantil  às crianças na
forma da lei.
III. A educação escolar deve estar vinculada ao mundo do trabalho.
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.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A permanente avaliação crítica do processo educativo é uma
atitude contrária aos princípios da educação ambiental.
II.  No Brasil,  no caso da alfabetização para cegos, o aluno tem
direito a usar materiais adaptados ao letramento especial, como
livros  didáticos  transcritos  em braille  para  escrever  durante  as
aulas.
III. É dever dos professores elaborar e aplicar atividades que levem
em  conta  as  necessidades  específicas  das  crianças  com
necessidades educacionais especiais.
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.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva
da inter, multi e transdisciplinaridade, é um princípio que deve ser
afastado da educação ambiental.
II. A garantia de padrão de qualidade é uma das bases da educação
brasileira.
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.

Avaliação da aprendizagem

Durante muito tempo, a avaliação foi usada como instrumento
para classificar e rotular os alunos entre os bons, os que dão
trabalho e os que não têm jeito. A prova bimestral, por exemplo,
servia  como uma ameaça à  turma.  Felizmente,  esse modelo
ficou ultrapassado e, atualmente, a avaliação é vista como uma
das mais importantes ferramentas à disposição dos professores
para  alcançar  o  principal  objetivo  da  escola:  fazer  todos  os
estudantes avançarem. Ou seja, o importante hoje é encontrar
caminhos para medir a qualidade do aprendizado da garotada e
oferecer alternativas para uma evolução mais segura.

Mas como não sofrer com esse aspecto tão importante do dia a
dia? Antes de mais nada, é preciso ter em mente que não há
certo ou errado,  porém elementos que melhor  se adaptam a
cada  situação  didática.  Observar,  aplicar  provas,  solicitar
redações  e  anotar  o  desempenho  dos  alunos  durante  um
seminário  são  apenas  alguns  dos  jeitos  de  avaliar.  E  todos
podem ser usados em sala de aula,  conforme a intenção do
trabalho. Os especialistas, aliás, dizem que o ideal é mesclá-los,
adaptando-os  não  apenas  aos  objetivos  do  educador  mas
também às necessidades de cada turma.

"A avaliação deve ser  encarada como reorientação para uma
aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de ensino",
resume Mere Abramowicz, da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo. Daí a importância de pensar e planejar muito antes de
propor um debate ou um trabalho em grupo. É por isso que, no
limite,  você pode adotar,  por  sua conta,  modelos próprios de
avaliar os estudantes, como explica Mere. "Felizmente, existem
educadores que conseguem colocar em prática suas propostas,
às  vezes  até  transgredindo  uma  sistemática  tradicional.  Em
qualquer processo de avaliação da aprendizagem, há um foco no
individual e no coletivo.

Mas é preciso levar em consideração que os dois protagonistas
são  o  professor  e  o  aluno  -  o  primeiro  tem  de  identificar
exatamente o que quer e o segundo, se colocar como parceiro.
"É por isso, diz ela, que a negociação adquire importância ainda
maior". Em outras palavras, discutir os critérios de avaliação de
forma coletiva sempre ajuda a obter resultados melhores para
todos.  "Cabe  ao  professor  listar  os  conteúdos  realmente
importantes,  informá-los  aos  alunos  e  evitar  mudanças  sem
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necessidade",  completa  Léa  Depresbiteris,  especialista  em
Tecnologia Educacional e Psicologia Escolar.

Adaptado.  Disponível  em:  http://bit.ly/2mYFzJa  (acesso  em
26/09/2019)

13  •  Com  base  no  texto  'Avaliação  da  aprendizagem',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto aponta que observar, aplicar provas, solicitar redações e
anotar  o  desempenho  dos  alunos  durante  um  seminário  são
formas ultrapassadas de avaliar. Assim, de acordo com a opinião
de  algumas  especialistas  citadas,  esses  métodos  devem  ser
evitados  em  sala  de  aula,  independentemente  da  intenção  do
trabalho do educador.
II. De acordo com o texto, o modelo pedagógico no qual a avaliação
foi usada como instrumento para classificar e rotular os alunos
entre os bons, os que dão trabalho e os que não têm jeito ficou
ultrapassado. Assim, atualmente, afirma o texto, a avaliação é vista
como uma das mais importantes ferramentas à disposição dos
professores  para  alcançar  o  principal  objetivo  da  escola:  fazer
todos os estudantes avançarem.
III. O texto apresenta argumentos e citações a fim de defender uma
perspectiva  sobre  a  avaliação deve  ser  utilizada pelo  educador
como  uma  forma  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  dos
educandos.
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.

14  •  Com  base  no  texto  'Avaliação  da  aprendizagem',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor contrapõe as perspectivas de suas especialistas
sobre o que significa avaliar e, dessa forma, consegue expor ao
leitor que o papel do educador é, na verdade, impedir os estudantes
de avançarem em seus estudos. Ou seja,  o importante hoje,  no
ambiente escolar, é evitar seguir caminhos para medir a qualidade
do aprendizado dos estudantes ou oferecer alternativas para uma
evolução mais segura.
II. O texto deixa claro ao leitor que os diferentes métodos de avaliar,
ainda que ultrapassados, devem ser sempre usados em sala de
aula. No entanto, afirmam as especialistas citadas, deve-se evitar
mesclá-los  ou  adaptá-los  aos  objetivos  do  educador  ou  às
necessidades de cada turma.
III. Solicitar redações, anotar o desempenho dos alunos durante um
seminário e aplicar provas são formas de avaliar que podem ser
usadas  em  sala  de  aula,  conforme  a  intenção  do  trabalho  do
educador, afirma o texto, sendo possível mesclá-los, adaptando-os
não  apenas  aos  objetivos  do  educador  mas  também  às
necessidades de cada turma.
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.

15  •  Com  base  no  texto  'Avaliação  da  aprendizagem',  leia  as
afirmativas a seguir:
I. O texto defende que discutir os critérios de avaliação de forma
coletiva sempre ajuda a obter resultados melhores para todos. Na
opinião de Léa Depresbiteris, por exemplo, cabe ao professor listar
os  conteúdos  realmente  importantes,  informá-los  aos  alunos  e
evitar mudanças sem necessidade.
II. Léa Depresbiteris defende, no texto, que o educador pode adotar
modelos próprios de avaliar os estudantes. Em alguns casos, de
acordo  com ela,  alguns  educadores  já  conseguem colocar  em
prática  suas  propostas,  valorizando,  assim,  as  perspectivas
individual e coletiva na avaliação da aprendizagem.
III. O texto aponta que a avaliação deve ser usada para encontrar
caminhos para medir a qualidade do aprendizado dos educandos e
oferecer alternativas para uma evolução mais segura dos alunos.
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.

16  •  Com  base  no  texto  'Avaliação  da  aprendizagem',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  Na  perspectiva  de  Mere  Abramowicz,  a  avaliação  deve  ser
encarada como reorientação para  uma aprendizagem melhor  e
para a melhoria do sistema de ensino. Daí a importância de pensar
e planejar muito antes de propor um debate ou um trabalho em
grupo, defende o texto.
II. No processo de planejamento da avaliação, cabe ao professor
listar os conteúdos realmente importantes, informá-los aos alunos
e evitar mudanças sem necessidade, defende Mere Abramowicz,
no texto. Ainda de acordo com essa especialista, é preciso levar em
consideração que os dois protagonistas no momento da avaliação
são o professor e o aluno - o primeiro tem de se colocar como
parceiro e o segundo, identificar exatamente o que quer.
III. Para Mere Abramowicz, o educador pode adotar, por sua conta,
modelos próprios de avaliar os estudantes. Felizmente, ela afirma,
existem  educadores  que  conseguem  colocar  em  prática  suas
propostas, às vezes até transgredindo uma sistemática tradicional.
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.

17  •  Com  base  no  texto  'Avaliação  da  aprendizagem',  leia  as
afirmativas a seguir:
I.  O texto aponta algumas alternativas para realizar  o processo
avaliativo,  como,  por  exemplo,  observar,  aplicar  provas,  solicitar
redações  e  anotar  o  desempenho  dos  alunos  durante  um
seminário.  Assim, afirma o texto,  é preciso ao educador ter em
mente que não há certo ou errado, porém elementos que melhor se
adaptam a cada situação didática.
II. O texto afirma que, para Léa Depresbiteris, a avaliação deve ser
encarada como reorientação para  uma aprendizagem melhor  e
para a melhoria do sistema de ensino. Assim, afirma a autora, é
fundamental pensar e planejar muito antes de propor um debate ou
um trabalho em grupo no ambiente escolar.
III. A perspectiva de Léa Depresbiteris sobre o processo avaliativo
expressa no texto atribui grande importância aos momentos de
pensar  e  planejar  a  avaliação.  Assim,  de  acordo  com  essa
especialista,  o  planejamento  da  avaliação  deve  ocorrer  muito
depois da avaliação em si. É por isso que o educador deve sempre
adotar modelos próprios de avaliar os estudantes, de acordo com
ela.
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.

Vygotsky
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De acordo com Vygotsky, todas as atividades cognitivas básicas
do  indivíduo  ocorrem  de  acordo  com  sua  história  social  e
acabam  se  constituindo  no  produto  do  desenvolvimento
histórico-social  de  sua  comunidade.  Portanto,  as  habilidades
cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do indivíduo
não são  determinadas  por  fatores  congênitos.  São,  isto  sim,
resultado das atividades praticadas de acordo com os hábitos
sociais  da  cultura  em  que  o  indivíduo  se  desenvolve.
Consequentemente, a história da sociedade na qual a criança se
desenvolve  e  a  história  pessoal  desta  criança  são  fatores
cruciais  que  vão  determinar  sua  forma  de  pensar.  Neste
processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel
crucial  na  determinação  de  como  a  criança  vai  aprender  a
pensar,  uma vez  que formas avançadas de  pensamento são
transmitidas à criança através de palavras.

Para  Vygotsky,  um  claro  entendimento  das  relações  entre
pensamento  e  língua  é  necessário  para  que  se  entenda  o
processo  de  desenvolvimento  intelectual.  Linguagem  não  é
apenas uma expressão do conhecimento adquirido pela criança.
Existe  uma  inter-relação  fundamental  entre  pensamento  e
linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Desta forma a
linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento
e do caráter do indivíduo.

Um dos princípios básicos da teoria de Vygotsky é o conceito de
"zona de desenvolvimento próximo". Zona de desenvolvimento
próximo representa a diferença entre a capacidade da criança de
resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los
com ajuda de alguém. Em outras palavras, teríamos uma "zona
de  desenvolvimento  autossuficiente"  que  abrange  todas  as
funções e atividades que a criança consegue desempenhar por
seus  própr ios  meios ,  sem  a juda  externa.  Zona  de
desenvolvimento  próximo,  por  sua  vez,  abrange  todas  as
funções  e  atividades  que  a  criança  ou  o  aluno  consegue
desempenhar apenas se houver ajuda de alguém. Esta pessoa
que intervém para orientar a criança pode ser tanto um adulto
(pais,  professor,  responsável,  instrutor  de  língua  estrangeira)
quanto  um  colega  que  já  tenha  desenvolvido  a  habilidade
requerida.

A  ideia  de  zona  de  desenvolvimento  próximo  é  de  grande
relevância  em  todas  as  áreas  educacionais.  Uma  implicação
importante é a de que o aprendizado humano é de natureza
social e é parte de um processo em que a criança desenvolve
seu intelecto dentro da intelectualidade daqueles que a cercam.
De  acordo  com  Vygotsky,  uma  característica  essencial  do
aprendizado  é  que  ele  desperta  vários  processos  de
desenvolvimento  internamente,  os  quais  funcionam  apenas
quando a criança interage em seu ambiente de convívio.

Adaptado.  Disponível  em:  http://bit.ly/2VwCblP  (acesso  em
10/10/2019).

18 • Com base no texto 'Vygotsky', leia as afirmativas a seguir:
I. O autor afirma que a ideia de zona de desenvolvimento próximo é
de grande relevância em todas as áreas educacionais. Ele afirma,
ainda, que uma implicação importante é a de que o aprendizado
humano é de natureza social, sendo parte de um processo em que
a  criança  desenvolve  seu  intelecto  dentro  da  intelectualidade
daqueles que a cercam.
II. Infere-se do texto que um dos princípios básicos da teoria de
Vygotsky é o conceito de "zona de desenvolvimento próximo". A
zona de desenvolvimento próximo,  afirma o autor,  representa a
diferença entre a capacidade da criança de resolver problemas por
si própria e a capacidade de resolvê-los com ajuda de alguém.
III. O autor do texto diz que, para Vygotsky, a história da sociedade
na qual a criança se desenvolve e a história pessoal desta criança
são fatores cruciais que vão determinar sua forma de pensar. No
entanto,  neste  processo  de  desenvolvimento  cognitivo,  a
linguagem não influencia na determinação de como a criança vai
aprender a pensar, uma vez que formas avançadas de pensamento
são transmitidas à criança através de símbolos.
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.

19 • Com base no texto 'Vygotsky', leia as afirmativas a seguir:
I. Conclui-se do texto que, para Vygotsky, as habilidades cognitivas
e  as  formas  de  estruturar  o  pensamento  do  indivíduo  são
determinadas por fatores congênitos. Ou seja, são o resultado das
atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura
em que o indivíduo se desenvolve.
II. De acordo com o texto, para Vygotsky, as atividades cognitivas
básicas da criança ocorrem de modo desassociado da sua história
social e, dessa forma, acabam se distanciando do desenvolvimento
histórico-social de sua comunidade.
III. No texto, o autor aponta que uma característica essencial do
aprendizado  é  que  ele  desperta  vár ios  processos  de
desenvolvimento  internamente,  os  quais  funcionam  apenas
quando a criança interage em seu ambiente de convívio.
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.

20 • Com base no texto 'Vygotsky', leia as afirmativas a seguir:
I .  Depreende-se  do  texto  que,  para  Vygotsky,  um  claro
entendimento das relações entre pensamento e língua é necessário
para que se entenda o processo de desenvolvimento intelectual.
II.  No texto, é possível identificar a ideia de que, para Vygotsky,
teríamos  uma  "zona  de  desenvolvimento  autossuficiente"  que
abrange todas as funções e atividades que a criança consegue
desempenhar por seus próprios meios, sem ajuda externa. A zona
de  desenvolvimento  próximo,  por  sua  vez,  abrange  todas  as
funções  e  atividades  que  a  criança  ou  o  aluno  consegue
desempenhar apenas se houver ajuda de alguém, de acordo com o
texto.
III. É possível subentender-se a partir do texto que a linguagem não
é apenas uma expressão do conhecimento adquirido pela criança.
Ou seja, existe uma inter-relação fundamental entre pensamento e
linguagem, um proporcionando recursos ao outro, de acordo com o
texto.
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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um veículo consumiu 42,7 litros de combustível para percorrer a
distância  de  512  km.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, em média, esse
veículo  consegue  percorrer  mais  de  11,7  km  com  1  litro  de
combustível.
II. Há 2 meses, o peso de Rochelle era de 108 kg. Há 1 mês, seu
peso  era  de  112  kg.  Atualmente,  seu  peso  é  116  kg.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que seu peso médio, no período considerado, está
compreendido no intervalo entre 113 kg e 116 kg.
III.  Dulci  abasteceu  sua  moto  com  R$  33,00  de  combustível.
Sabendo que ela só possuía moedas de 25 centavos para pagar,
pode-se dizer que Dulci utilizou mais de 138 moedas e menos de
147 moedas para pagar pelo combustível.
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.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Juliana realizou o pagamento antecipado de uma dívida com
valor de R$ 7.657,00 e recebeu um desconto equivalente a 39,7%.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente pago por
Juliana foi superior a R$ 3.008,45 e inferior a R$ 3.977,12.
II. Olivia leu um manuscrito em 25 dias, lendo 80 páginas por dia.
Se tivesse lido 16 páginas por dia, ela teria concluído a leitura desse
manuscrito em um período superior a 102 dias e inferior a 109 dias.
III.  Considere  os  seguintes  dados  referentes  aos  gastos  com
energia elétrica de uma residência nos 5 últimos meses: R$ 112,50,
no mês 1; R$ 98,30, no mês 2; R$ 101,20, no mês 3; R$ 88,40, no
mês  4;  R$  93,60,  no  mês  5.  Assim,  com  base  nos  dados
apresentados, é correto afirmar que o valor médio dos gastos com
energia elétrica, no período considerado, é superior a R$ 97,30 e
inferior a R$ 99,40.
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.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Um produto é vendido à vista por R$ 1.800,00 ou então com R$
400,00 de entrada mais uma parcela de R$ 1.500,00 após 1 mês.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  podemos afirmar que a taxa mensal  de juros do
financiamento é superior a 5% e inferior a 6%.
II. A raiz quadrada de 119.025 é um número maior que 347 e menor
que 352.
III. Há 2 meses, o peso de Luana era de 83 kg. Há 1 mês, seu peso
era de 84 kg.  Atualmente,  seu peso é  86 kg.  Assim,  é  correto
afirmar que seu peso médio, no período considerado, é superior a
82,4 kg e inferior a 85,6 kg.
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. Hellen adquiriu um empréstimo no valor de R$ 6.200,00. Após 1
mês,  foi  necessário  pagar  juros  de  3,5%  sobre  o  valor  do
empréstimo. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que Hellen pagou um valor superior
a R$ 207,50 e inferior a R$ 219,25 em juros no 1º mês.
II. Alice adquiriu um empréstimo no valor de R$ 2.000. Após 1 mês,
foi necessário pagar juros de 5,7% sobre o valor do empréstimo.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que Alice pagou mais de R$ 92 e
menos de R$ 98 em juros no 1º mês.
III. Alice abasteceu sua moto com R$ 39,00 de gasolina. Sabendo
que ela só possuía moedas de 10 centavos para pagar, pode-se
dizer  que  Alice  utilizou  mais  de  352  moedas  para  pagar  pelo
combustível.
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.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para cercar completamente um imóvel localizado em um terreno
com largura igual a 259 metros e comprimento igual a 297 metros,
será necessária  uma cerca com comprimento superior  a  1.089
metros e inferior a 1.176 metros.
II.  Se uma piscina tem formato retangular  e  possui  dimensões
iguais a 130m, 20m, e 6m, então o seu volume será maior que
15.350 m³ e inferior a 15.935 m³.
III. Uma empresa precisa distribuir 3 camisas brancas para cada
um  dos  seus  237  funcionários.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que essa empresa precisará de mais de 723 camisas e menos de
738 camisas para cumprir com a sua meta.
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.

INDESEJÁVEL

Para este indecoroso pecado recôndito
Placebo milagroso não encontro
De almíscar é tua fragrância
Blasfêmia, serias tu a segunda, a outra, meu outro?
Em teus braços, encanto encontro solene
A todos jamais nos mostraremos
Ilícito, interdito, irrefreado.

(Autor (a) anônimo (a))

26 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. O eu poético invoca um amor inacessível, cuja manifestação se
dá apenas em sua própria consciência.
II. O eu poético parece experimentar uma relação desaprovada e
chega  a  associá-la  à  palavra  “pecado”,  como  um  evento  que
acontece às escondidas.
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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27 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Para  o  eu  poético,  o  amor  e  o  relacionamento  que  pode
concretizar  com sua amada são antagônicos.  Enquanto  aquele
remete à ideia de lucidez, este é lícito.
II. Existe, no poema, uma associação que faz o relacionamento ser
um pecado tão grave que não apresenta solução.
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 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I. As palavras do eu poético sugerem que, apesar de existir uma
relação paradoxal entre os amados, há uma permissividade interna,
já que o amor deles é irrefreado.
II.  Apesar  de,  nos  quatro  primeiros  versos,  o  eu  poético  se
encontrar  em  conflito  com  o  relacionamento,  ele  reconhece  o
conforto oferecido pela amada no trecho “Em teus braços, encanto
encontro solene”.
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 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há  um  conflito  de  emoções  explicitado  pelo  “eu”,  que  ora
condena a amada à condição de ser o próprio pecado, ora acredita
na materialização da transgressão.
II. O eu lírico sugere que a amada é a personificação do pecado
(blasfêmia), mas deseja tornar público o relacionamento que tem
com ela.
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.

30 • Com base no texto 'INDESEJÁVEL', leia as afirmativas a seguir:
I.  Há um desalento  por  parte  do eu poético  que não encontra
solução para o seu problema, que é a relação proibida com sua
amada.
II.  A  amada  a  quem  se  dirige  o  “eu”  chega  a  receber  um
chamamento que a coloca numa condição de herege. É como se o
“eu” retirasse parte de sua culpa por estar na relação.
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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