
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017
CIAAR]

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força  para pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que  de  algum modo se integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la de lado;  ao agitar  brando das  árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor?  Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim mesmo  que  nisso  seja?  Sou  um plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,
ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere  alguns  usos  da  partícula  "que",  na  coluna  da
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna
da esquerda. A seguir,  marque a alternativa que apresenta a
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017
CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao
conhecimento  da  minha  impotência  criadora",  a  palavra
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012
FAUEL]

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 
assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 
portuguesa:

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 
sem acento.

B) Quando fazemos uma pergunta ecolocamos o por que no 
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 
pergunta.

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 
adjetivo.

___________________________________________________

CADERNO DE QUESTÕES #5275818 - PÁGINA 1 DE 8



PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016
CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 
O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na  costa  líbia  que  deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.
 
Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-
york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)

(AZEVEDO,  Alvares  de  Hagar,  o  Horrível,  Dick  Brownw,  L&PM.  Adaptado)  

4. Preencha  as  lacunas  abaixo  e,  em  seguida,  assinale  a
alternativa  correta.

Confrontando  o  uso  do  acento  grave  indicador  de  crase  do
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha
abaixo,  é  correto  afirmar  que  o  seu  uso  é
__________________  na(s)
_____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016
CIAAR]

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de que estrangeiros
estão roubando os empregos".

 
A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal empregado na(s) forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando

C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando

CADERNO DE QUESTÕES #5275818 - PÁGINA 2 DE 8



PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

___________________________________________________

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa 

  

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 
conjunto M.

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 
conjuntos M e P.

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 
determinado fenômeno.

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo  e  materializa  a  intencionalidade  de  um  grupo
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT
2007 CESPE]

13. A  concepção  de  construção  do  conhecimento  pelas
crianças  em  situações  de  interação  social  vem  sendo
pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos
anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que
valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e
desenvolvimento  da  criança.  Representam  essa  perspectiva
conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial
é  que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal  natureza
que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

___________________________________________________

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação.  É  através  da  aprendizagem  que  o  indivíduo
exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente.

___________________________________________________
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções
pedagógicas influíram principalmente na prática docente.

A concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista  — pedagogia libertadora e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José  Carlos  Libâneo.  Didática.  São  Paulo:  Cortez,  2005,  p.  64  (com
adaptações).

17. Assinale  a  opção  correta  em  relação  à  pedagogia
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está
centrada no professor.

B) Na  pedagogia  tradicional,  a  proposta  pedagógica  está
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 
aluno é um recebedor da matéria,e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da  educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada progressivista, tradicional,libertária e renovada 
não diretiva

___________________________________________________

[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

19. Os  pensadores  Paulo  Freire,  Jean  Piaget,  Burrhus
Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte
teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de
ensino:

A) sociocultural,  humanista,  cognitivista,  tradicional  e
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 
sócio-cultural.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE CESPE 2009]

20. Com relação  à  teoria  de  Piaget  acerca  do  processo  de
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado por etapas caracterizadas por restruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

21. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando
ao  pleno  desenvolvimento  de  sua  pessoa,  preparo  para  o
exercício  da  cidadania  e  qualificação  para  o
trabalho,assegurando-se-lhes  

I igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  permanência  na
escola;  

II direito  de  ser  respeitado  por  seus  educadores;  

III direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer
às  instâncias  escolares  superiores;  

IV direito  de  organização  e  participação  em  entidades
estudantis;  

V acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência
do processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas  educacionais.  

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA).  Lei  n.º
8.069/1990,  art.  53.  

Considerando o dispositivo legal acima transcrito e a Lei de
Diretrizes  e  Bases  da Educação  Nacional  (LDB) — Lei  n.º
9.394/1996 —, assinale a opção correta.

A) A finalidade da educação, conforme o que está disposto no
dispositivo  legal  em  apreço,difere  substancialmente  do
disposto na LDB.

B) O direito  relativo à educação  de crianças  e adolescentes
relacionados  no  inciso  III  acima  transcrito  também  está
expressamente previsto na LDB.

C) O  direito  à  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  a
permanência na escola está previsto tanto no ECA quanto na
LDB, na qual se configura como um princípio.

D) A LDB não prevê expressamente que os pais tenham de ser
informados  acerca  da  execução  da  proposta  pedagógica  da
escola.

___________________________________________________

[SUPERVISOR PEDAGÓGICO PREFEITURA DE PARACATU MG
2012 FUMARC]

22. O Artigo 24, Parágrafo V da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação  Nacional  (LDB  nº  9394/96),  aprovada  em  1996,
determina que a avaliação seja contínua e cumulativa e que os
aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos. Nesse
sentido, é CORRETO afirmar:

A) Na avaliação da aprendizagem, a escola deve utilizar 
conceitos no lugar de notas.

B) O  aluno  que  é  avaliado  processualmente  tem  melhor
rendimento no processo ensino-aprendizagem.

C) É indispensável o uso das funções diagnóstica, formativa e
somativa da avaliação no ato de avaliar.

D) A LDB nº 9394/96 não obriga as instituições  de ensino
avaliar seus alunos.

___________________________________________________

[ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO  - SUPORTE PEDAGÓGICO SEARH
RN 2016 IDECAN]

23. "Nos anos 1990,  mudanças  legais  ocorreram no âmbito
legislativo, destacando‐se a aprovação das Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, por meio da Lei nº 9.394/1996.

A LDB alterou o panorama da educação básica, que passou a
compreender  a  educação  infantil,  o  ensino fundamental  e  o
médio. Além dessa mudança, a LDB redirecionou as formas
de  organização  e  gestão,  os  padrões  de  financiamento,  a
estrutura curricular, requerendo, entre outros, a implementação
de  processos  de  participação  e  gestão  democrática  nas
unidades escolares públicas."

 (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Consescol/ce_cad5.pdf.)

 
Desse  modo,  a  LDB,  ao  encaminhar  para  os  sistemas  de
ensino  as  normas  para  a  gestão  democrática,  indica  os
seguintes  instrumentos  fundamentais:  
 
I. Formação inicial e continuada e qualificação profissional.  

II. Elaboração do projeto pedagógico da escola, contando com
a  participação  dos  profissionais  da  educação.  

III.  Participação  das  comunidades  escolar  e  local  em
Conselhos  Escolares  ou  equivalentes.  
 
Estão corretas as alternativas 

A) I, II e III.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III, apenas.

___________________________________________________
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

[ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA SP 2012 INSTITUTO MAIS]

24. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), a educação infantil, o ensino fundamental e o
ensino médio compõem a

A) educação nacional.

B) educação básica.

C) educação diversificada.

D) educação geral.

_______________________________________________________________________

[AGENTE DE PROTEÇÃO TJ RR 2006 CESPE]

25. Acerca do Estatuto da Criançae do Adolescente (ECA), 
assinale a opção correta.

A) O ECA faz distinção entre a infração de ação penal privada
e a de ação penal pública,  condicionada ou incondicionada,
pois a primeira deve ser de iniciativa exclusiva do ofendido.

B) Nos  procedimentos  afetos  à  Justiça  da  Infância  e  da
Juventude  o  sistema  recursal  obedece  ao  princípio  da
celeridade processual dos recursos, em atenção ao imperativo
legal  que  confere  prioridade  absoluta  ao  atendimento  dos
direitos assegurados a crianças e adolescentes.

C) A  competência  para  a  execução  das  medidas
socioeducativas aplicadas a adolescentes infratores é do Juízo
das Execuções Criminais, cabendo ao Juizado da Infância e da
Juventude  somente  o  processo  e  o  julgamento  dos  atos
infracionais.

D) A medida  de  internação  pode ser  aplicada  em qualquer
hipótese,  mesmo  nas  modalidades  culposas  de  atos
infracionais.

___________________________________________________

[ASSESSOR JURÍDICO TJ PR 2013 TJ PR]

26. Acerca  da  aplicação  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, tal como o
Código de Processo Penal, a figura do assistente de acusação.

B) É possível cumular a remissão (art. 126 do ECA) com a
aplicação  de  medida  socioeducativa  que  não  implique
restrição à liberdade do adolescente infrator, nos termos do art.
127 do ECA.

C) É desnecessária a intervenção da Defensoria Pública como
curadora  especial  da  criança  e  do  adolescente  na  ação  de
destituição de poder familiar ajuizada pelo Ministério Público.

D) O magistrado de vara da infância e juventude tem o poder 
de determinar, mesmo de ofício, a realização de matrícula em 
estabelecimento de ensino, quando a criança ou o adolescente 
estiver em situação de risco, sem que isso importe em violação
do princípio dispositivo.

___________________________________________________

[ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA SP 2012 INSTITUTO MAIS]

27. Nas  últimas  décadas,  os  debates  em  nível  nacional  e
internacional  apontam  para  a  necessidade  de  que  as
instituições  de  educação  infantil  incorporem  de  maneira
integrada  as  funções  de  educar  e  cuidar,  não  mais
diferenciando  nem  hierarquizando  os  profissionais  e
instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles
que  trabalham  com  as  maiores.  As  novas  funções  para  a
educação infantil devem estar associadas a padrões de

A) quantidade.

B) identidade.

C) qualidade.

D) sociabilidade.

___________________________________________________

[ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA SP 2012 INSTITUTO MAIS]

28. Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das
crianças  serem e  estarem no mundo é  o  grande  desafio  da
________________  e  de  seus  profissionais.  Embora  os
conhecimentos  derivados  da  psicologia,  antropologia,
sociologia,  medicina  etc  possam  ser  de  grande  valia  para
desvelar o universo infantil, apontando algumas características
comuns de ser das crianças, elas permanecem únicas em suas
individualidades  e  diferenças.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do
texto acima.

A) educação infantil

B) educação básica

C) ensino fundamental

D) ensino médio
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___________________________________________________

[ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA SP 2012 INSTITUTO MAIS]

29. A LDB propõem que na educação infantil a avaliação das
crianças aconteça mediante

A) testes avaliativos bimestrais.

B) provas mensais integradas.

C) acompanhamento e registro do desenvolvimento.

D) relatórios gerais com o objetivo de promoção.

___________________________________________________

[ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA SP 2012 INSTITUTO MAIS]

30. As atitudes e procedimentos de cuidado são influenciados
por crenças e valores em torno da saúde,  da educação e do
desenvolvimento infantil.

Embora  as  necessidades  humanas  básicas  sejam  comuns,
como alimentar-se, proteger-se etc, as formas de identificá-las,
valorizá-las  e  atendê-las  são  construídas  socialmente.  As
necessidades básicas podem ser modificadas e acrescidas  de
outras de acordo com o contexto sociocultural. Pode-se dizer
que  além  daquelas  que  preservam  a  vida  orgânica,  as
necessidades

A) institucionais são também imprescindíveis no pleno 
desenvolvimento do ser humano.

B) comportamentais são também indispensáveis no grande 
desenvolvimento do ser humano.

C) cognitivas são também suplementares no crescimento da 
criança.

D) afetivas são também base para o desenvolvimento infantil.

___________________________________________________
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PORTUGUÊS 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-

me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. 

O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação 

de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não 

tenho força para pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender. Este livro é a minha cobardia.  

  

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com 

um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no 

esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa 

paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da 

minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das 

conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar 

de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 

agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de 

tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta 

citadina, que parecem perto, numa possibilidade de 

desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas 

ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira 

goma húmida.  

  

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de 

mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a 

mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, 

porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia 

um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais 

que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].  

  

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo 

é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na 

foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia 

pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar  

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.) 

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 

direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 

da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 

classificação correta.

 

A) 2 - 1 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 2 - 1 

C) 2 - 1 - 2 - 1 

D) 1 - 2 - 1 - 2 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 

conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 

destacada tem como sinônimo: 

A) esconderijo. 

B) passagem. 

C) recurso. 

D) morada. 

___________________________________________________ 

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012 
FAUEL] 

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 

assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 

portuguesa: 

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 

sem acento. 

B) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no 

final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 

pergunta. 

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 

adjetivo. 

___________________________________________________ 
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

O que diria e o que faria Mandela? 

  

O mundo acompanha o drama humanitário e os dilemas 

europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 

atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa. 

São desastres constantes nas embarcações com seus 

passageiros, nas transações encetadas por traficantes do 

desespero e da esperança. No último fim-de-semana foi o 

naufrágio de um barco pesqueiro na costa líbia que deixou 

centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se 

desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos 

últimos dias justamente na nação arco íris que Nelson 

Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco 

mais de 20 anos. [...]  

  

A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera 

criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa 

de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos. No entanto, o catalisador da 

violência (xenofobia) se diluiu em meio à escalada, pois 

muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-

africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se 

soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação 

arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está 

ainda mais distante no horizonte.  

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.) 

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 

trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 

abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 

__________________ na(s) 

_____________________________. 

 
(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)  
 

Completam corretamente as lacunas: 

A) facultativo / tirinha apenas. 

B) obrigatório / duas ocorrências. 

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas. 

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas. 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e 

mera criminalidade em um país em crescente crise econômica, 

taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos". A proposta de substituição do 

segmento do texto em que há adequação quanto ao tempo 

verbal empregado na(s) forma(s) em destaque é 

A) misturara / estão roubando 

B) misturaria / estariam roubando 

C) mistura / estivessem roubando 

D) misturava / estiveram roubando 
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020] 

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta. 

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal. 

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal. 

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal. 

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE ESPP 2008] 

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é:  

 

I-Todos os números primos são ímpares.  

 

II- Existem números que são primos e composto.  

 

III- O número 1 não é primo nem compostos.  

 

IV- O menor número primo é 2 

A) V; V; F; F 

B) F; V; F; V 

C) V; V; V; F 

D) F; F; V; V 

___________________________________________________ 

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]  

8. A região hachurada do diagrama representa  

   

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 

conjunto M. 

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 

conjuntos M e P. 

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 

conjunto F. 

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 

conjunto M que não são elementos do conjunto F. 

___________________________________________________ 

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES] 

9. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3 kg de 

macarrão. Quantos quilogramas de macarrão serão 

consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes? 

A) 4kg 

B) 6kg 

C) 7kg 

D) 5kg 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]  

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 

Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm. 

A distância real entre as duas cidades é, portanto: 

A) 10 km 

B) 6 km 

C) 12 km 

D) 8 km 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

11. Grande parte do nosso conhecimento é adquirida pela 

vivência. É um conhecimento intuitivo, carregado de signos 

que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida 

ideal para a transformação do saber intuitivo em saber 

consciente, do conhecimento adquirido pela vivência em 

conhecimento sistematizado é 

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 

determinado fenômeno. 

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 

período de tempo. 

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada. 

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 

social. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 

em uma perspectiva emancipatória. 

A) A flexibilidade do planejamento em qualquer de suas 

etapas compromete a coerência das ações e metas 

estabelecidas. 

B) Para garantir a qualidade do processo educativo, o 

planejamento deve ser elaborado a partir do perfil do aluno 

ideal para os resultados esperados. 

C) A seleção dos conteúdos a serem trabalhados deve ter 

como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do 

professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico. 

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo 

educativo e materializa a intencionalidade deum grupo 

específico. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC 
MT 2007 CESPE] 

13. A concepção de construção do conhecimento pelas 

crianças em situações de interação social vem sendo 

pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos 

anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que 

valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Representam essa perspectiva 

conceitual 

A) Wallon, Vygotsky e Piaget. 

B) Skinner, Vygotsky e Freud. 

C) Freud, Wallon e Skinner. 

D) Vygotsky , Skinner e Piaget. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

14. A teoria de Jean Piaget é a base do Construtivismo 

Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Acerca disto, assinale o 

pressuposto que contradiz esta teoria. 

A) Na teoria piagetiana, a inteligência, a aprendizagem e o 

processo de construção do conhecimento aparecem 

relacionados entre si, entretanto são independentes. 

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é 

através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e 

as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em 

que vive, e nela agir, transformando-a. 

C) Conhecer um objeto é agir mentalmente sobre ele, 

transformando-o. Ou seja, o ato de conhecer consiste em 

aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja 

de assimilação como de acomodação, reorganizando-os. 

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do 

indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação 

de adaptar-se ao meio quer pela assimilação, quer pela 

acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo 

exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente. 

___________________________________________________ 

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP] 

15. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas influíram principalmente na prática docente. A 

concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia 

A) tradicional. 

B) libertadora. 

C) histórico-crítica. 

D) da Escola Nova. 

___________________________________________________ 
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[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à 

história da didática no Brasil, suas relações com as tendências 

pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia 

tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as 

de cunho progressista — pedagogia libertadora e pedagogia 

crítico social dos conteúdos. Certamente existem outras 

correntes vinculadas a uma ou outra dessas tendências, mas 

essas são as mais conhecidas. 

 

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64 

(com adaptações). 

16. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 

tradicional. 

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 

centrada no professor. 

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 

voltada para o interesse da maioria da população. 

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva. 

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 

aluno é um recebedor da matéria, e sua tarefa é decorá-la. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

17. A história da educação no Brasil foi marcada por duas 

grandes correntes pedagógicas: a liberal e a progressista. 

Assinale a opção correspondente às tendências identificadas 

com acorrente pedagógica liberal. 

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 

libertária 

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 

e tecnicista 

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva 

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 

não diretiva 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

18. Os pressupostos pedagógicos e princípios didáticos 

preconizados pelo movimento da Escola Nova baseavam-se 

entre outras, nas seguintes ideias, exceto: 

A) a educação, em geral, e o ensino, em particular, devem 

respeitar as diferenças individuais e os estágios do 

desenvolvimento infantil, em seus aspectos físico, cognitivo, 

afetivo e social. 

B) a escola deve valorizar o trabalho intelectual mais que o 

manual, pois o trabalho intelectual desperta o senso de 

observação, a capacidade de concentração e o raciocínio 

lógico-argumentativo. 

C) a Pedagogia e a Didática devem desprender-se do 

empirismo e da rotina, adotando uma atitude crítica e 

dinâmica de investigação e reflexão constantes, no sentido de 

aprimorar sua prática, tanto no que concerne a seus fins como 

a seus meios. 

D) a aprendizagem é um processo dinâmico que depende da 

atividade mental do educando e que se dá por meio da 

mobilização de seus esquemas de pensamento. Por isso, o 

ensino deve apelar para a atividade mental do aluno, levando-

o a observar, manipular, perguntar, pesquisar, experimentar, 

trabalhar, construir, pensar e resolver situações problemáticas. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FUMARC 2013] 

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus 

Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte 

teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de 

ensino: 

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 

comportamentalista. 

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 

e humanista. 

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 

e tradicional. 

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sócio-cultural. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2009] 

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento cognitivo não é um processo 

sequencial marcado por etapas caracterizadas por estruturas 

diferenciadas. 

B) Ao explicar a interação construtiva da criança com o 

ambiente, Piaget utilizou os conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. 

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 

da idade. 

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 

tende a impedir o desenvolvimento intelectual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]  

21. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 

que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo 

teórico ao qual ela se associa. 

 

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa 

do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial 

é que, se o conteúdo que o aluno deve aprender está 

excessivamente distante de suas possibilidades de 

compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus 

esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza 

que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em 

ambos os casos, a aprendizagem será nula ou puramente 

repetitiva. 

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 

Comportamento. 

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética. 

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma. 

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo. 

___________________________________________________ 

[PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DETRAN MT 2015 UFMT]  

22. A LDB N.º 9.394/96 disciplina a educação 

A) que se dá nos processos formativos e se desenvolve na vida 

familiar e na convivência humana. 

B) que ocorre no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e nas manifestações 

culturais. 

C) escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio 

do ensino em instituições próprias. 

D) informal, que se dá nas organizações da sociedade civil e 

militar. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE EJA E 6ª A 9ª EJA - ARTE 
PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]  

23. Em conformidade com o Parecer CNE/CEB nº 11/00, 

assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 

CORRETAMENTE: 

 

Para efeito da prestação de exames da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), é importante considerar a idade estabelecida 

em lei. A LDB diminui significativamente a idade legal para a 

prestação desses exames: maiores de __________ anos para 

o Ensino Fundamental, e maiores de __________ anos para o 

Ensino Médio. 

A) 15 - 18 

B) 14 - 18 

C) 12 - 14 

D) 18 - 21 

___________________________________________________ 

[ PEDAGOGO PREFEITURA DE  SETE LAGOAS MG 2013 FUMARC]  

24. A LDB 9.394/96 tem na flexibilidade uma de suas 

características, o que pode ser exemplificado quando apresenta 

critérios para a verificação do rendimento escolar (artigo 24). 

Um desses critérios presentes na legislação é a 

A) prevalência dos aspectos quantitativos sobre os 

qualitativos. 

B) participação compulsória das escolas públicas nos sistemas 

nacionais de avaliação. 

C) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante 

verificação do aprendizado. 

D) obrigatoriedade de recuperação paralela em horário 

diferenciado, ao longo do ano letivo. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR -  1ª A 5ª SÉRIE E EJA PREFEITURA ÁGUAS DE 
CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA] 

25. Em conformidade com a Lei nº 9.394/96 - LDB, analisar a 

sentença abaixo: 

 

A Educação Básica deve ser organizada somente em séries 

anuais, com base na idade e na competência, com vista a 

facilitar o processo de aprendizagem (1ª parte). A educação 

escolar é composta pela Educação Básica, formada pela 

Educação Infantil, pelos Ensinos Fundamental e Médio e 

também pela Educação Superior (2ª parte). 

 

A sentença está: 

A) Totalmente correta. 

B) Correta somente em sua 1ª parte. 

C) Correta somente em sua 2ª parte. 

D) Totalmente incorreta. 

___________________________________________________ 
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26. Segundo Davis e Oliveira (2010), "a Psicologia da 

Aprendizagem estuda o complexo processo pelo qual as 

formas de pensar e os conhecimentos existentes numa 

sociedade são apropriados pela criança". No entanto, antes de 

mais nada, para compreender esse processo é necessário 

reconhecer a 

A) relevância da motivação em aprender. 

B) natureza social da aprendizagem. 

C) capacidade cognitiva da criança. 

D) importância da escola. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA PC MG 2013 FUMARC] 

27. De acordo com a Declaração de Salamanca, o princípio 

fundamental da Escola Inclusiva é: 

A) As escolas devem se organizar economicamente para 

oferecer a educação inclusiva. 

B) As crianças com dificuldades cognitivas devem receber 

atenção especial em classes especiais, de acordo com o grau 

de dificuldade apresentado. 

C) Todas as crianças devem aprender juntas, sempre que 

possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que elas possam ter. 

D) Tornar a legislação escolar de cada Estado Nação adaptada 

à obrigatoriedade da inclusão de crianças com necessidades 

educacionais especiais em escolas regulares. 

___________________________________________________ 

[ PROFESSOR   - TÉCNICA DE LINGUAGEM DE SINAIS UFU MG 
2019 UFU-MG] 

28. O Intérprete Educacional atua em contexto escolar, 

principalmente, em uma escola inclusiva. Sobre essa atuação 

profissional, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) É recomendável que o Intérprete Educacional invista em 

uma formação e/ou especialização em área da Educação. 

B) O Intérprete Educacional intermedeia as relações entre 

professores e alunos. 

C) O Intérprete Educacional assume o ensino dos conteúdos 

da aula para ensinar os alunos surdos. 

D) O Intérprete Educacional atua, em sala de aula, na 

Educação Básica e no Ensino Superior. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

29. Acerca da psicologia da aprendizagem, assinale a opção 

incorreta. 

A) As teorias da aprendizagem podem ser classificadas em 

teorias comportamentalistas e teorias cognitivas. 

B) As teorias do condicionamento enfatizam a importância das 

condições ambientais para a ocorrência da aprendizagem e 

definem a aprendizagem com base nas mudanças 

comportamentais. 

C) Para a teoria cognitiva, a aprendizagem é o resultado do 

processo de relação do sujeito com o mundo externo, que tem 

consequência no plano da organização interna do 

conhecimento. 

D) As condições motivacionais não interferem no processo de 

ensino-aprendizagem. 

___________________________________________________ 

[ PEDAGOGO PREFEITURA DE  SETE LAGOAS MG 2013 FUMARC] 

30. A LDB 9.394/96, em seu artigo 24, determina que a 

avaliação seja contínua e cumulativa e que os aspectos 

qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos. 

 

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que 

A) a legislação não obriga as instituições de ensino avaliar 

seus alunos. 

B) na avaliação da aprendizagem, a escola deve utilizar 

conceitos no lugar de notas. 

C) é indispensável o uso das funções diagnóstica, formativa e 

somativa da avaliação no ato de avaliar. 

D) o aluno que é avaliado processualmente tem melhor 

rendimento no processo de ensino-aprendizagem. 

___________________________________________________ 
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PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força para  pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que de  algum modo se  integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la  de lado; ao agitar  brando das árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor? Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim  mesmo que  nisso  seja?  Sou  um  plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere  alguns  usos  da  partícula  "que",  na  coluna  da
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna
da esquerda.  A seguir, marque a alternativa que apresenta a
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 
conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012

FAUEL]

3.  Os  porquês  sofrem  variações  conforme  sua
funcionalidade,  assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  os
porquês da língua portuguesa:

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e
sem acento.

B) Quando fazemos  uma pergunta  ecolocamos  o por  que no
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O  porque  junto  vem  na  explicação,  ou  resposta  a  uma
pergunta.

D)  O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como
adjetivo.
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___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na costa líbia  que deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores  à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-

york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)

(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM.Adaptado

4.  Preencha  as  lacunas  abaixo  e,  em  seguida,  assinale  a
alternativa  correta.

Confrontando o uso do acento  grave  indicador  de crase  do
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha
abaixo,  é  correto  afirmar  que  o  seu  uso  é
__________________  na(s)
_____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR

5. Em "A mais recente onda de violência  mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em  comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão roubando os empregos".

A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal  empregado na(s)  forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando

C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando
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___________________________________________________

MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

___________________________________________________

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa

 

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 
conjunto M.

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 
conjuntos M e P.

C) os  elementos  do  conjunto  P  que  não  são  elementos  do
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km.
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km
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___________________________________________________

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 
determinado fenômeno.

B) a  memorização,  a  retenção  da informação  por  um curto
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo  e  materializa  a  intencionalidade  de  um  grupo
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

13. A concepção de construção do conhecimento pelas crianças
em situações  de  interação  social  vem sendo pesquisada  com
diferentes enfoques e abordagens nos últimos anos. Sob o nome
de construtivismo, reúnem-se as idéias que valorizam a ação do
sujeito  no  processo  de  aprendizagem  e  desenvolvimento  da
criança. Representam essa perspectiva conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial
é  que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas  ou se produzirá um desequilíbrio de tal  natureza
que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

___________________________________________________

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a  inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.
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D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo exerce
uma ação transformadora sobre o meio ambiente.

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história  da educação  brasileira,  diferentes  concepções
pedagógicas influíram principalmente na prática docente.

A concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista — pedagogia libertadora  e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64
(com adaptações).

17. Assinale  a  opção  correta  em  relação  à  pedagogia
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está
centrada no professor.

B) Na  pedagogia  tradicional,  a  proposta  pedagógica  está
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral,  considera-se  que,  na  pedagogia  tradicional,  o
aluno é um recebedor da matéria,e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da  educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica,tecnicista,  renovada  não  diretiva  e
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada progressivista, tradicional,libertária e renovada 
não diretiva

___________________________________________________

[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

19. Os  pensadores  Paulo  Freire,  Jean  Piaget,  Burrhus
Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte
teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de
ensino:

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 
sócio-cultural.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE CESPE 2009]

20. Com relação  à  teoria  de  Piaget  acerca  do  processo  de
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado  por  etapas  caracterizadas  por  estruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.
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___________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

21. Acerca da psicologia da aprendizagem, assinale a opção 
incorreta.

A) As teorias  da aprendizagem podem ser  classificadas  em
teorias comportamentalistas e teorias cognitivas.

B) As teorias do condicionamento enfatizam a importância das
condições  ambientais  para  a  ocorrência  da  aprendizagem  e
definem  a  aprendizagem  com  base  nas  mudanças
comportamentais.

C) Para a teoria cognitiva, a aprendizagem é o resultado do
processo de relação do sujeito com o mundo externo, que tem
consequência  no  plano  da  organização  interna  do
conhecimento.

D) As condições motivacionais não interferem no processo de 
ensino-aprendizagem.

___________________________________________________

[ANALISTA PÉDAGOGICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

SESI PI 2008 CESPE]

22. A avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem,
e o modo de avaliar está atrelado à concepção de ensino dos
atores  que  estão  envolvidos  nesse  processo.  A  partir  dessa
premissa, assinale a opção correta.

A) Na  visão  tradicional,  a  avaliação  de  aprendizagem  é
encarada como um processo em que o aluno deve devolver ao
professor oque dele recebeu, exatamente como recebeu.

B) A perspectiva construtivista propõe uma nova relação entre
o professor,  o aluno e o conhecimento. Nessa perspectiva,  a
avaliação é considerada um momento de acerto de contas.

C) Aprova escrita é o único instrumento de avaliação por meio
do  qual  se  pode  medir  a  eficácia  dos  conhecimentos
adquiridos.

D) A avaliação deve ser pensada de acordo com o contexto de 
ensino. Nesse sentido, as respostas do aluno independem da 
clareza e da precisão das questões.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

23. Considerando  a  realidade  de  uma escola  que,  nos anos
finais  do  ensino  fundamental,  decidiu  trabalhar  com  a
metodologia de projetos para organizar o trabalho pedagógico,
assinale a opção correta.

A) Os professores devem organizar todo o processo educativo
com ênfase no ensino e, não, na aprendizagem.

B) Nessa metodologia, as competências e as habilidades são
fundamentais para o processo de construção do conhecimento
nas disciplinas.

C) A escolha do objeto a ser investigado, dos procedimentos
utilizados  e  da  forma  de  apresentação  dos  resultados  é
atribuição exclusiva dos alunos envolvidos.

D) Existe  grande preocupação com a origem do tema a ser
abordado,  pois essa origem é que caracteriza a metodologia
escolhida.

___________________________________________________

[PRIMEIRO TENENTE - PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2018 CIAAR]

24. Compreender  os  mecanismos  fisiológicos,  psicológicos,
ambientais, sociais e culturais que envolvem a aprendizagem
humana sempre foi foco de muitos teóricos, principalmente no
decorrer do século XX. Para a pedagogia, o conhecimento das
teorias  de  aprendizagem  é  importante  para  escolhas
conceituais  e  metodológicas  referentes  ao  processo  ensino-
aprendizagem.

Associe  os  pensadores  da  aprendizagem  humana  às  suas
respectivas  características  das  teorias  de  aprendizagem.
PENSADORES TEORIAS DE APRENDIZAGEM

A sequência correta é 
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A) (1); (5); (4); (3); (2).

B) (3); (1); (5); (2); (4).

C) (4); (2); (3); (1); (5).

D) (5); (3); (2); (4); (1).

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

25. Em Coll  et.  al.  (2004),  observam-se algumas das ideias
que permearam o estudo da psicologia sobre as relações entre
as  características  individuais  dos  alunos,  os  processos  e  os
resultados da aprendizagem escolar. Uma delas diz respeito à
mistura  de  tipos  de  características  individuais  manifestadas
pelos alunos em situações concretas e específicas de ensino e
aprendizagem, ou seja, os chamados:

A) episódios comportamentais.

B) processos de equilíbrio.

C) complexos atitudinais.

D) estágios operacionais.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

26. Em cada item a seguir é apresentada uma ação pedagógica.
Julgue se a ação pedagógica apresentada favorece as práticas
de  escrita.  

I Reconhecer  a  capacidade  de  escrita  das  crianças  e  dar
legitimidade  às  escritas  iniciais.  
II Desenvolver  atividades  que  promovam  escritas
significativas  para  as  crianças.  
III Promover  atividades  que  permitam  diversidade  de
estratégias  na  resolução  de  problemas.
IV  Desenvolver  atividades  que  permitam  à  criança  reler  o
texto produzido para possível reestruturação e para ampliação
da  compreensão  acerca  do  processo  de  escrita.  

A quantidade de itens certos é igual a

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

27. Na prática conhecida como educação bancária, o educador é
o sujeito que conduz os educandos à memorização mecânica do
conteúdo,  tratando-os  como  recipientes  vazios  a  serem
preenchidos,  depósitos  que  memorizam  e  repetem  os
conhecimentos reproduzidos pelo professor. Acerca desse tema,
assinale a opção correta.

A) A teoria da educação bancária é defendida, ainda hoje, pela
maioria  dos  teóricos  da  educação,  visto  que  ela  tem  sido
reconhecida  como  base  dos  melhores  resultados  em
experiências com alfabetização no Brasil e no exterior.

B) A  relação  hierárquica  entre  sujeito  (professor)  e  objeto
(aluno) é importante e deve ser estimulada em todas as formas
de efetivação da alfabetização, visto serem esses os elementos
primordiais no processo de ensino e aprendizagem.

C) Essa prática, combatida veementemente por Paulo Freire,
está associada ao modelo de educação tradicional, que reforça
a  passividade  do  aluno,  tornando-o  objeto  no  processo  de
conhecimento.

D) O conceito de educação bancária está fortemente atrelado
ao  de  construção  de  conhecimento,  visto  que  ambos
compartilham  os  mesmos  princípios  filosóficos  e
fundamentação teórica.

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

28. Tendo  como  base  os  saberes  necessários  à  prática
educativa definidos por Paulo Freire, pode-se considerar que
ensinar exige o(a)

A) compreensão de que a educação é uma forma de 
intervenção no mundo.

B) entendimento da educação como processo tecnicista.

C) efetivo processo de transmissão de conhecimentos.

D) comprometimento com a educação bancária.

___________________________________________________
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[ASPIRANTE DA POLÍCIA MILITAR PM MG 2019 PM MG]

29. De  acordo  com a  Lei  n.  8.069/90,  que  dispõe  sobre  o
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA),  marque  a
alternativa CORRETA:

A) Comete crime o policial que oculta a sua identidade para,
por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade
do crime de:  "Aliciar,  assediar,  instigar  ou constranger,  por
qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela
praticar ato libidinoso".

B) O  indivíduo  que  submeter  criança  ou  adolescente  à
prostituição ou à exploração sexual será apenado com a perda
de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor da
União.

C) Não constitui  crime o fato de apenas  possuir vídeo que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente.

D) A  infiltração  de  agentes  de  polícia  na  internet,  para  a
investigação de determinados crimes contra a dignidade sexual
de  criança  e  de  adolescente,  será  precedida  de  autorização
judicial,  ouvido  o  Ministério  Público.  Contudo,  essa
infiltração não será admitida se a prova puder ser obtida por
outros meios.

___________________________________________________

[PRIMEIRO TENENTE - PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2018 CIAAR]

30. Sobre  a  relação  existente  entre  a  Psicologia  Escolar,
Psicologia  Educacional  e  Psicopedagogia,  é  correto  afirmar
que

A) existem  duas  especialidades:  Psicologia
Escolar/Educacional e Psicopedagogia.

B) as  três  áreas  fazem  parte  de  uma  única  especialidade:
Psicologia Escolar/Educacional/Psicopedagogia.

C) Psicopedagogia não é uma especialidade da Psicologia, é
área de atuação para profissionais formados em Pedagogia ou
Magistério.

D) há  uma  especialidade  em  Psicologia  Escolar,  outra
especialidade  em  Psicologia  Educacional  e  outra  em
Psicopedagogia, sendo três áreas independentes.

___________________________________________________
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PORTUGUÊS 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-

me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. 

O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação 

de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não 

tenho força para pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender. Este livro é a minha cobardia.  

  

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com 

um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no 

esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa 

paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da 

minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das 

conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar 

de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 

agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de 

tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta 

citadina, que parecem perto, numa possibilidade de 

desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas 

ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira 

goma húmida.  

  

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de 

mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a 

mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, 

porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia 

um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais 

que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].  

  

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo 

é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na 

foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia 

pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar  

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.) 

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 

direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 

da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 

classificação correta.

 

A) 2 - 1 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 2 - 1 

C) 2 - 1 - 2 - 1 

D) 1 - 2 - 1 - 2 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 

conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 

destacada tem como sinônimo: 

A) esconderijo. 

B) passagem. 

C) recurso. 

D) morada. 

___________________________________________________ 

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012 
FAUEL] 

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 

assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 

portuguesa: 

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 

sem acento. 

B) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no 

final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 

pergunta. 

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 

adjetivo. 

___________________________________________________ 
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

O que diria e o que faria Mandela? 

 

 O mundo acompanha o drama humanitário e os dilemas 

europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 

atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa. 

São desastres constantes nas embarcações com seus 

passageiros, nas transações encetadas por traficantes do 

desespero e da esperança. No último fim-de-semana foi o 

naufrágio de um barco pesqueiro na costa líbia que deixou 

centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se 

desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos 

últimos dias justamente na nação arco íris que Nelson 

Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco 

mais de 20 anos. [...]  

  

A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera 

criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa 

de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos. No entanto, o catalisador da 

violência (xenofobia) se diluiu em meio à escalada, pois 

muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-

africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se 

soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação 

arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está 

ainda mais distante no horizonte.  

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.) 

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 

trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 

abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 

__________________ na(s) 

_____________________________. 

 
(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)  
 

Completam corretamente as lacunas: 

A) facultativo / tirinha apenas. 

B) obrigatório / duas ocorrências. 

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas. 

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas. 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e 

mera criminalidade em um país em crescente crise econômica, 

taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos". A proposta de substituição do 

segmento do texto em que há adequação quanto ao tempo 

verbal empregado na(s) forma(s) em destaque é 

A) misturara / estão roubando 

B) misturaria / estariam roubando 

C) mistura / estivessem roubando 

D) misturava / estiveram roubando 
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020] 

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta. 

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal. 

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal. 

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal. 

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE ESPP 2008] 

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é:  

 

I-Todos os números primos são ímpares.  

 

II- Existem números que são primos e composto.  

 

III- O número 1 não é primo nem compostos.  

 

IV- O menor número primo é 2 

A) V; V; F; F 

B) F; V; F; V 

C) V; V; V; F 

D) F; F; V; V 

___________________________________________________ 

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]  

8. A região hachurada do diagrama representa  

   

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 

conjunto M. 

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 

conjuntos M e P. 

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 

conjunto F. 

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 

conjunto M que não são elementos do conjunto F. 

___________________________________________________ 

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES] 

9. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3 kg de 

macarrão. Quantos quilogramas de macarrão serão 

consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes? 

A) 4kg 

B) 6kg 

C) 7kg 

D) 5kg 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]  

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 

Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm. 

A distância real entre as duas cidades é, portanto: 

A) 10 km 

B) 6 km 

C) 12 km 

D) 8 km 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

11. Grande parte do nosso conhecimento é adquirida pela 

vivência. É um conhecimento intuitivo, carregado de signos 

que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida 

ideal para a transformação do saber intuitivo em saber 

consciente, do conhecimento adquirido pela vivência em 

conhecimento sistematizado é 

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 

determinado fenômeno. 

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 

período de tempo. 

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada. 

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 

social. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 

em uma perspectiva emancipatória. 

A) A flexibilidade do planejamento em qualquer de suas 

etapas compromete a coerência das ações e metas 

estabelecidas. 

B) Para garantir a qualidade do processo educativo, o 

planejamento deve ser elaborado a partir do perfil do aluno 

ideal para os resultados esperados. 

C) A seleção dos conteúdos a serem trabalhados deve ter 

como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do 

professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico. 

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo 

educativo e materializa a intencionalidade deum grupo 

específico. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC 
MT 2007 CESPE] 

13. A concepção de construção do conhecimento pelas 

crianças em situações de interação social vem sendo 

pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos 

anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as idéias que 

valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Representam essa perspectiva 

conceitual 

A) Wallon, Vygotsky e Piaget. 

B) Skinner, Vygotsky e Freud. 

C) Freud, Wallon e Skinner. 

D) Vygotsky , Skinner e Piaget. 

___________________________________________________ 

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR] 

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 

que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo 

teórico ao qual ela se associa. 

 

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa 

do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial 

é que, se o conteúdo que o aluno deve aprender está 

excessivamente distante de suas possibilidades de 

compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus 

esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza 

que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em 

ambos os casos, a aprendizagem será nula ou puramente 

repetitiva. 

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 

Comportamento. 

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética. 

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma. 

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

15. A teoria de Jean Piaget é a base do Construtivismo 

Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Acerca disto, assinale o 

pressuposto que contradiz esta teoria. 

A) Na teoria piagetiana, a inteligência, a aprendizagem e o 

processo de construção do conhecimento aparecem 

relacionados entre si, entretanto são independentes. 

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é 

através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e 

as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em 

que vive, e nela agir, transformando-a. 

C) Conhecer um objeto é agir mentalmente sobre ele, 

transformando-o. Ou seja, o ato de conhecer consiste em 

aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja 

de assimilação como de acomodação, reorganizando-os. 

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do 

indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação 

de adaptar-se ao meio quer pela assimilação, quer pela 

acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo 

exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente. 

___________________________________________________ 
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[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP] 

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas influíram principalmente na prática docente. A 

concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia 

A) tradicional. 

B) libertadora. 

C) histórico-crítica. 

D) da Escola Nova. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à 

história da didática no Brasil, suas relações com as tendências 

pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia 

tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as 

de cunho progressista — pedagogia libertadora e pedagogia 

crítico social dos conteúdos. Certamente existem outras 

correntes vinculadas a uma ou outra dessas tendências, mas 

essas são as mais conhecidas. 

 

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64 

(com adaptações). 

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 

tradicional. 

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 

centrada no professor. 

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 

voltada para o interesse da maioria da população. 

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva. 

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 

aluno é um recebedor da matéria, e sua tarefa é decorá-la. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

18. A história da educação no Brasil foi marcada por duas 

grandes correntes pedagógicas: a liberal e a progressista. 

Assinale a opção correspondente às tendências identificadas 

com acorrente pedagógica liberal. 

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 

libertária 

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 

e tecnicista 

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva 

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 

não diretiva 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FUMARC 2013] 

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus 

Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte 

teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de 

ensino: 

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 

comportamentalista. 

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 

e humanista. 

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 

e tradicional. 

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sócio-cultural. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2009] 

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento cognitivo não é um processo 

sequencial marcado por etapas caracterizadas por estruturas 

diferenciadas. 

B) Ao explicar a interação construtiva da criança com o 

ambiente, Piaget utilizou os conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. 

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 

da idade. 

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 

tende a impedir o desenvolvimento intelectual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE E EJA - ATENDENTE EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 
OBJETIVA] 

21. De acordo com GOMES, o trabalho do Professor de 

Atendimento Educacional Especializado voltado para o aluno 

com deficiência intelectual caracteriza-se por: 

A) Impedir situações vivenciais que possibilitem a esse aluno 

organizar o seu pensamento. 

B) Evitar conhecer as particularidades do aluno, para além da 

sua condição cognitiva. 

C) Realizar ações específicas sobre os mecanismos de 

aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. 

D) Desconsiderar suas especificidades cognitivas. 

___________________________________________________ 

[ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO TJ MT 2016 UFMT] 

22. Treinamento é um processo pelo qual as pessoas são 

preparadas para desempenhar de maneira excelente as tarefas 

específicas do cargo que ocupam. Assinale a alternativa que 

apresenta as mudanças de comportamento que podem ocorrer 

devido ao treinamento. 

A) Transmissão de informação, desenvolvimento de 

habilidades, de atitude e de conceitos. 

B) Processo educacional, pró-atividade, motivação e liderança. 

C) Comprometimento, liderança e empowerment. 

D) Apropriação da técnica, execução perfeita, motivação e 

absorção da cultura organizacional. 

___________________________________________________ 

[ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO  - SUPORTE PEDAGÓGICO SEARH 
RN 2016 IDECAN] 

23. Significativo avanço nas tendências pedagógicas e, 

consequentemente, na ação docente foi, sem dúvida, o 

surgimento das teorias construtivistas e interacionistas 

fundamentadas no pensamento de Piaget. Considerando o 

exposto, analise as afirmativas a seguir.  

 

I. Quando a concepção de aprendizagem está vinculada ao 

processo de conhecimento, também denominado de processo 

cognitivo, e não mais no processo de condicionamento, ou 

seja, através da inteligência, o ser humano age, aprende e 

constrói conhecimentos que lhe possibilitam uma interação 

cada vez melhor com o meio, por mais adverso que este lhe 

seja.  

II. Uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as 

estruturas do aluno consiste em provocar discordâncias ou 

conflitos cognitivos que representem desequilíbrios a partir 

dos quais, mediante atividades, o aluno consiga reequilibrar‐

se, superando a discordância reconstruindo o conhecimento.  

III. A contribuição desses fundamentos teóricos na 

aprendizagem escolar tem como objetivo principal alcançar 

comportamentos apropriados por parte dos alunos, 

basicamente entendidos como apropriação e modificação de 

respostas. Assim, se a resposta emitida for desejada haverá 

reforço, cuja natureza dependerá, necessariamente, do nível 

etário e do esforço dos alunos.  

 

Estão corretas as afirmativas 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

___________________________________________________ 

[PSICÓLOGO  - PSICOLOGIA DO TRÂNSITO DETRAN MT 2015 
UFMT] 

24. Conceitualmente, o objeto do estudo da avaliação 

psicológica, segundo Alchieri & Cruz (2012), abarca: 

A) Comportamentos psicopatológicos. 

B) Resultados dos testes. 

C) Fenômenos e processos psicológicos. 

D) Personalidade. 

___________________________________________________ 
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[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]  

25. Segundo Davis e Oliveira (2010), "a Psicologia da 

Aprendizagem estuda o complexo processo pelo qual as 

formas de pensar e os conhecimentos existentes numa 

sociedade são apropriados pela criança". No entanto, antes de 

mais nada, para compreender esse processo é necessário 

reconhecer a 

A) relevância da motivação em aprender. 

B) natureza social da aprendizagem. 

C) capacidade cognitiva da criança. 

D) importância da escola. 

___________________________________________________ 

[PRIMEIRO TENENTE - PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2018 CIAAR] 

26. Sobre a relação existente entre a Psicologia Escolar, 

Psicologia Educacional e Psicopedagogia, é correto afirmar 

que 

A) existem duas especialidades: Psicologia 

Escolar/Educacional e Psicopedagogia. 

B) as três áreas fazem parte de uma única especialidade: 

Psicologia Escolar/Educacional/Psicopedagogia. 

C) Psicopedagogia não é uma especialidade da Psicologia, é 

área de atuação para profissionais formados em Pedagogia ou 

Magistério. 

D) há uma especialidade em Psicologia Escolar, outra 

especialidade em Psicologia Educacional e outra em 

Psicopedagogia, sendo três áreas independentes. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

27. Acerca da psicologia da aprendizagem, assinale a opção 

incorreta. 

A) As teorias da aprendizagem podem ser classificadas em 

teorias comportamentalistas e teorias cognitivas. 

B) As teorias do condicionamento enfatizam a importância das 

condições ambientais para a ocorrência da aprendizagem e 

definem a aprendizagem com base nas mudanças 

comportamentais. 

C) Para a teoria cognitiva, a aprendizagem é o resultado do 

processo de relação do sujeito com o mundo externo, que tem 

consequência no plano da organização interna do 

conhecimento. 

D) As condições motivacionais não interferem no processo de 

ensino-aprendizagem. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

28. Com relação à aplicação dos princípios da teoria 

comportamental no processo de ensino-aprendizagem, assinale 

a opção correta. 

A) A aprendizagem deve ser diretamente observada, mediante 

a resposta emitida pelo aluno. 

B) Controlar as condições do ambiente e o aluno, para 

assegurar a aprendizagem, é atribuição que excede o conjunto 

de atribuições dos professores. 

C) Medir a mudança de comportamento do aluno é 

procedimento inadequado quando se deseja avaliar os 

objetivos de aprendizagem. 

D) A mudança de comportamento do aluno é um aspecto que 

deve ser negligenciado quando são formulados os objetivos 

educacionais. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

29. Considerando a realidade de uma escola que, nos anos 

finais do ensino fundamental, decidiu trabalhar com a 

metodologia de projetos para organizar o trabalho pedagógico, 

assinale a opção correta. 

A) Os professores devem organizar todo o processo educativo 

com ênfase no ensino e, não, na aprendizagem. 

B) Nessa metodologia, as competências e as habilidades são 

fundamentais para o processo de construção do conhecimento 

nas disciplinas. 

C) A escolha do objeto a ser investigado, dos procedimentos 

utilizados e da forma de apresentação dos resultados é 

atribuição exclusiva dos alunos envolvidos. 

D) Existe grande preocupação com a origem do tema a ser 

abordado, pois essa origem é quecaracteriza a metodologia 

escolhida. 

___________________________________________________ 
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[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

30. Com relação à aplicação dos princípios da teoria 

comportamental no processo de ensino-aprendizagem, assinale 

a opção correta. 

A) A aprendizagem deve ser diretamente observada, mediante 

a resposta emitida pelo aluno. 

B) Controlar as condições do ambiente e o aluno, para 

assegurar a aprendizagem, é atribuição que excede o conjunto 

de atribuições dos professores. 

C) Medir a mudança de comportamento do aluno é 

procedimento inadequado quando se deseja avaliar os 

objetivos de aprendizagem. 

D) A mudança de comportamento do aluno é um aspecto que 

deve ser negligenciado quando são formulados os objetivos 

educacionais. 

___________________________________________________ 



ORIENTADOR PEDAGÓGICO II

PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força para  pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que de  algum modo se  integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la  de lado; ao agitar  brando das árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor? Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim  mesmo que  nisso  seja?  Sou  um  plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere  alguns  usos  da  partícula  "que",  na  coluna  da
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna
da esquerda.  A seguir, marque a alternativa que apresenta a
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao
conhecimento  da  minha  impotência  criadora",  a  palavra
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012

FAUEL]

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade,
assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  os  porquês  da  língua
portuguesa:

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e
sem acento.

B) Quando fazemos uma pergunta ecolocamos o por que no
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O  porque  junto  vem na  explicação,  ou  resposta  a  uma
pergunta.

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como
adjetivo.
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___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na costa líbia  que deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.  
Nelson Mandela nunca teve sucessores  à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-

york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)

(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM.Adaptado

4. Preencha  as  lacunas  abaixo  e,  em  seguida,  assinale  a
alternativa correta.

Confrontando  o  uso  do  acento  grave  indicador  de  crase  do
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha
abaixo, é correto afirmar que o seu uso é __________________
na(s) _____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão roubando os empregos".

A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal empregado na(s) forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando

C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

___________________________________________________

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 
conjunto M.

B) os  elementos do conjunto F que também pertencem aos
conjuntos M e P.

C) os  elementos  do  conjunto  P  que  não  são  elementos  do
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km.
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km

__________________________________________________
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre
determinado fenômeno.

B) a  memorização,  a  retenção  da informação  por  um curto
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo  e  materializa  a  intencionalidade  de  um  grupo
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

13. A  concepção  de  construção  do  conhecimento  pelas
crianças  em  situações  de  interação  social  vem  sendo
pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos
anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que
valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e
desenvolvimento  da  criança.  Representam  essa  perspectiva
conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial é
que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza que
qualquer  possibilidade  de  mudança  ficará  bloqueada.  Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação  do  Condicionamento  /  Psicologia  do
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

__________________________________________________
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[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação.  É  através  da  aprendizagem  que  o  indivíduo
exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente.

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções
pedagógicas  influíram principalmente  na  prática  docente.  A
concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista  — pedagogia libertadora e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64
(com adaptações).

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está
centrada no professor.

B) Na  pedagogia  tradicional,  a  proposta  pedagógica  está
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral,  considera-se que,  na  pedagogia  tradicional,  o
aluno é um recebedor da matéria, e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da  educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica,tecnicista,  renovada  não  diretiva  e
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 
não diretiva

___________________________________________________
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[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

19. Os  pensadores  Paulo  Freire,  Jean  Piaget,  Burrhus
Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte
teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de
ensino:

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 
sócio cultural.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE CESPE 2009]

20. Com relação  à  teoria  de  Piaget  acerca  do  processo  de
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado  por  etapas  caracterizadas  por  estruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

[ADMINISTRADOR DE PROCESSOS E OPERAÇÕES IF RN 2012

FUNCERN]

21. Um  dos  pressupostos  norteadores  do  currículo  para  a
educação  de  jovens  e  adultos  integrada  à  educação
profissional técnica de nível médio é a formação integral do
educando. Esse pressuposto refere-se à

A) formação que integra, no currículo, o trabalho que o aluno
jovem  ou  adulto  já  exercia  na  prática,  masque  não  tinha
habilitação para tal, oferecendo-lhe melhores oportunidades de
emprego e renda.

B) formação de cidadãos-profissionais comprometidos com a
sustentabilidade local e com o espírito competitivo, o que lhe
permite ocuparas  melhores  vagas  no mercado de trabalho e
alavancar, sustentavelmente, a economia local.

C) formação que contempla uma educação básica sólida, em
vínculo  estreito  com  a  formação  profissional,  com  vistas
aformar  cidadãos-profissionais  capazes  de  compreender  e
atuar  no  mundo  do  trabalho  de  forma  crítica,  ética  e
competente.

D) formação que integra diferentes habilitações profissionais,
permitindo que oaluno ocupe diversas funções no mundo do
trabalho,  oque  aumenta  suas  possibilidades  de  emprego  e
oportuniza ao jovem ouadulto inserir-se mais adequadamente
na sociedade.

___________________________________________________

[PEDAGOGIA UEPA 2020 FADESP]

22. Ao  processo  de  organização  curricular  que  privilegia  a
incorporação  de outras  formas de aprendizagem e formação
presentes na realidade social e possibilita ao aluno ampliar os
horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica
que  lhe  extrapola  a  aptidão  específica  de  seu  campo  de
atuação profissional e propicia a diversidade de experiências
aos alunos, denomina-se

A) organização curricular alternativa.

B) organização curricular emancipatória.

C) flexibilização curricular.

D) ampliação curricular.

___________________________________________________

[ AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  PREFEITURA DE

SANTANA DE PARNAÍBA SP 2012 INSTITUTO MAIS]

23. Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com
a formação de uma sociedade democrática e não excludente
deve, necessariamente, promover o convívio com a

A) minoria.

B) comunidade.

C) criança.

D) diversidade.

___________________________________________________

[SUPERVISOR PEDAGÓGICO PREFEITURA DE PARACATU MG

2012 FUMARC]

 24. "A escola é concebida como espaço social marcado pela
manifestação  de práticas  contraditórias,  que apontam para a
luta e/ou acomodação de todos os envolvidos na organização
do trabalho pedagógico". 

 (Ilma Passos A. Veiga; Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma

construção possível: Campinas, Papirus 2006: pp 22) 

 
Assim sendo, a construção do Projeto Político Pedagógico da
escola parte dos princípios de:

A) igualdade,  qualidade,  liberdade,  gestão  democrática  e
valorização do magistério.

B) igualdade,  competitividade,  valorização  do  magistério  e
centralização de decisões.

C) igualdade,  liberdade,  gestão  aristocrática,  concorrência  e
valorização do magistério.

D) igualdade,  qualidade,  liberdade,  competitividade,  gestão
democrática e valorização do magistério.

___________________________________________________
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[ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO  - SUPORTE PEDAGÓGICO SEARH

RN 2016 IDECAN]

25. Construir  uma  nova  lógica  de  gestão  que  conte  com a
participação da sociedade e dos atores diretamente envolvidos
com a  prática  pedagógica  implica  rever  o  modelo  adotado
pelos  sistemas  públicos,  cuja  estruturação  e  funcionamento
são, até hoje,  característicos de um modelo centralizador.  A
autonomia pedagógica e financeira e a implementação de um
Projeto  Político‐Pedagógico  próprio  da  unidade  escolar
encontram  vários  limites  no  paradigma  de  gestão  escolar
vigente.  Acerca  deste  pressuposto,  assinale  a  alternativa
INCORRETA.

A) Formas de provimento nos cargos dirigentes dissociadas da
comunidade local e escolar.

B) Entraves ao estabelecimento de princípios de organização
colegiada da gestão e do trabalho pedagógico.

C) Participação nas decisões e a efetivação de novos processos
de  organização  e  gestão,  baseados  em  uma  dinâmica  que
favoreça os processos coletivos e participativos de decisão.

D) Projeto  Político‐Pedagógico  restrito  ao  atendimento  das
determinações  das  secretarias  de  educação,  não  acarretando
mudanças  significativas  na  lógica  autoritária  da  cultura
escolar.

___________________________________________________

[ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO  - SUPORTE PEDAGÓGICO SEARH

RN 2016 IDECAN]

Leia atentamente:

 (Disponível em: http://educacaoparareflexao.blogspot.com.br/)

26. Sobre  o  Projeto  Político‐Pedagógico  (PPP),  assinale  a
INCORRETA.

A) Fazer o PPP implica em planejamento de todas as atividades
no âmbito escolar, execução das ações previstas, avaliação do
processo  e  retomada.  Isto  somente  é  possível  se  instituída  a
prática do registro e da reflexão sobre ele.

B) A Lei  9.394/1996,  no inciso  I  do Art.12,  estabelece  que,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, os
estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e
executar  sua  proposta  pedagógica:  o  Projeto  Político‐
Pedagógico (PPP).

C) Considerada  a  legislação  vigente  e  orientada,  a  escola,
representada  pelos  diferentes  segmentos  que  constituem  sua
comunidade, diagnostica a realidade administrativo‐pedagógica,
social, estrutural e educacional e, a partir dos dados resultantes
do  diagnóstico,  traça  objetivos,  propõe  metas,  planeja  ações
para que, ao longo de um período letivo, alcance sucesso na
aprendizagem do aluno.

D) Constitui‐se em um documento produzido como resultado do
diálogo entre os diversos segmentos da comunidade escolar a
fim  de  organizar  e  planejar  o  trabalho  administrativo‐
pedagógico,  buscando  soluções  para  os  problemas
diagnosticados,  sendo  que  as  decisões  finais  de  todos  os
segmentos apresentadas ficam a cargo do gestor da escola por
ser ele o representante da comunidade escolar.

___________________________________________________

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

27. Segundo  Kenski (2012),  no que  diz  respeito  a  algumas
observações acerca do conceito de "distância transacional" de
Moore (2004), pode-se afirmar que

A) quanto mais o direcionamento dos alunos está determinado 
na estrutura do material, menor será esse tipo de distância.

B) havendo mais comunicação entre alunos e professores, ela
será menor, independentemente da distância física.

C) trata-se de uma distância que independe de um processo
colaborativo entre docentes e discentes.

D) trata-se de uma distância que independe da forma como os
alunos são tratados.

___________________________________________________
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[ANALISTA PÉDAGOGICO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SESI

PI 2008 CESPE]

28. O  projeto  pedagógico  curricular  é  o  instrumento  de
articulação  entre  fins  emeios.  Ele  faz  o  ordenamento  entre
todas as atividades pedagógicas,curriculares e organizativas da
escola,  tendo em vista os objetivos educacionais.  Com base
nesse pressuposto, assinale a opção correta.

A) A garantia da qualidade social do ensino acarreta a crença
na  possibilidade  de  educar  a  todos  como  condição  para
igualdade e inclusão social.

B) A reorganização das escolas e as mudanças nas práticas de
gestão elevam necessariamente a qualidade da educação e, por
isso, garantem um bom desempenho dos alunos na vida.

C) A aferição do desempenho intelectual dos alunos por meio
de  provas  e  exames  no  âmbito  das  escolas  é  garantia  da
melhoria da qualidade da educação oferecida.

D) A qualidade da educação se pauta pela elaboração de um 
projeto pedagógico que seja fruto da articulação de ideias de 
um grupo específico apresentado à comunidade escolar.

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

29. Dentre as características da gestão democrática de uma 
escola, destaca-se o(a)

A) liberdade de organização do grêmio estudantil.

B) liberdade e a autonomia para a comunidade escolar definir
o currículo.

C) fortalecimento das relações entre a família e a escola e dos
laços de solidariedade humana.

D) participação de pais, alunos e professores no processo de
discussão e deliberação das questões político-administrativas e
pedagógicas da instituição escolar.

___________________________________________________

[PRIMEIRO TENENTE - PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2018 CIAAR]

30. Os conselhos escolares, antes denominados de colegiados,
devem ser  constituídos  por  representantes  de  segmentos  da
comunidade escolar. Assim, temos representantes de pais, de
alunos,  de  profissionais  da  escola,  incluindo  professores,
pedagogos, serviço de limpeza e demais técnicos escolares e,
direção escolar que geralmente preside as reuniões. Segundo o
Ministério  da  Educação  os  conselhos  escolares  devem
desenvolver  quatro  funções  essenciais.

Informe  se  é  verdadeiro  (V)  ou  falso  (F)  o  que  se  afirma
quanto  a  tais  funções.

(  )  Fiscalizar  o  trabalho  da  direção  escolar;  monitorar  o
aprendizado  dos  alunos;  comunicar  as  decisões  da  direção
escolar para outros segmentos escolares e, organizar eventos
na  escola.  
(  )  Participar  de  todas  as  reuniões  escolares;  organizar
encontros com os moradores do entorno da escola; manter a
escola  organizada  e  limpa  e  controlar  o  uso  dos  recursos
financeiros  pela  escola.
(  )  Monitorar  as  ações  pedagógicas  da  escola;  construir  o
plano  pedagógico  do  ano  letivo;  manter  o  ambiente
harmonioso  e  participar  dos  encontros  da  secretaria  de
educação.
(  )  Fiscalizar  o  uso  dos  recursos  financeiros  pela  escola;
deliberar  sobre  ações  pedagógicas;  mobilizar  a  comunidade
escolar para participação das atividades escolares; e, consultar
leis e órgãos responsáveis pela educação para tomar decisão
em relação a ações na escola.

A) (V); (V); (F); (F).

B) (F); (F); (F); (V).

C) (F); (V); (V); (F).

D) (V); (F); (V); (V).

___________________________________________________
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PORTUGUÊS 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-

me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. 

O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação 

de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não 

tenho força para pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender. Este livro é a minha cobardia.  

  

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com 

um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no 

esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa 

paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da 

minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das 

conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar 

de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 

agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de 

tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta 

citadina, que parecem perto, numa possibilidade de 

desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas 

ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira 

goma húmida.  

  

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de 

mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a 

mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, 

porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia 

um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais 

que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].  

  

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo 

é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na 

foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia 

pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar  

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.) 

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 

direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 

da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 

classificação correta.

 

A) 2 - 1 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 2 - 1 

C) 2 - 1 - 2 - 1 

D) 1 - 2 - 1 - 2 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 

conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 

destacada tem como sinônimo: 

A) esconderijo. 

B) passagem. 

C) recurso. 

D) morada. 

___________________________________________________ 

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012 
FAUEL] 

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 

assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 

portuguesa: 

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 

sem acento. 

B) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no 

final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 

pergunta. 

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 

adjetivo. 

___________________________________________________ 
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

 O que diria e o que faria Mandela?  
 

 O mundo acompanha o drama humanitário e os dilemas 

europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 

atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa. 

São desastres constantes nas embarcações com seus 

passageiros, nas transações encetadas por traficantes do 

desespero e da esperança. No último fim-de-semana foi o 

naufrágio de um barco pesqueiro na costa líbia que deixou 

centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se 

desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos 

últimos dias justamente na nação arco íris que Nelson 

Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco 

mais de 20 anos. [...]  

  

A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera 

criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa 

de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos. No entanto, o catalisador da 

violência (xenofobia) se diluiu em meio à escalada, pois 

muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-

africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se 

soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação 

arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está 

ainda mais distante no horizonte.  

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.) 

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 

trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 

abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 

__________________ na(s) 

_____________________________. 

 
(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)  
 

Completam corretamente as lacunas: 

A) facultativo / tirinha apenas. 

B) obrigatório / duas ocorrências. 

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas. 

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas. 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e 

mera criminalidade em um país em crescente crise econômica, 

taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos". A proposta de substituição do 

segmento do texto em que há adequação quanto ao tempo 

verbal empregado na(s) forma(s) em destaque é 

A) misturara / estão roubando 

B) misturaria / estariam roubando 

C) mistura / estivessem roubando 

D) misturava / estiveram roubando 
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MATEMÁTICA  

[ADAPTADA DE FAPEC 2020] 

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta. 

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal. 

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal. 

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal. 

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE ESPP 2008] 

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é:  

 

I-Todos os números primos são ímpares.  

 

II- Existem números que são primos e composto.  

 

III- O número 1 não é primo nem compostos.  

 

IV- O menor número primo é 2 

A) V; V; F; F 

B) F; V; F; V 

C) V; V; V; F 

D) F; F; V; V 

___________________________________________________ 

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP] 

8. A região hachurada do diagrama representa  

   

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 

conjunto M. 

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 

conjuntos M e P. 

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 

conjunto F. 

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 

conjunto M que não são elementos do conjunto F. 

___________________________________________________ 

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES] 

9. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3kg de 

macarrão. Quantos quilogramas de macarrão serão 

consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes? 

A) 4kg 

B) 6kg 

C) 7kg 

D) 5kg 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]  

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 

Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm. 

A distância real entre as duas cidades é, portanto: 

A) 10 km 

B) 6 km 

C) 12 km 

D) 8 km 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

11. Grande parte do nosso conhecimento é adquirida pela 

vivência. É um conhecimento intuitivo, carregado de signos 

que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida 

ideal para a transformação do saber intuitivo em saber 

consciente, do conhecimento adquirido pela vivência em 

conhecimento sistematizado é 

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 

determinado fenômeno. 

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 

período de tempo. 

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada. 

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 

social. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 

em uma perspectiva emancipatória. 

A) A flexibilidade do planejamento em qualquer de suas 

etapas compromete a coerência das ações e metas 

estabelecidas. 

B) Para garantir a qualidade do processo educativo, o 

planejamento deve ser elaborado a partir do perfil do aluno 

ideal para os resultados esperados. 

C) A seleção dos conteúdos a serem trabalhados deve ter 

como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do 

professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico. 

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo 

educativo e materializa a intencionalidade de um grupo 

específico. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC 
MT 2007 CESPE] 

13. A concepção de construção do conhecimento pelas 

crianças em situações de interação social vem sendo 

pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos 

anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que 

valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Representam essa perspectiva 

conceitual 

A) Wallon, Vygotsky e Piaget. 

B) Skinner, Vygotsky e Freud. 

C) Freud, Wallon e Skinner. 

D) Vygotsky , Skinner e Piaget. 

___________________________________________________ 

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]  

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 

que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo 

teórico ao qual ela se associa. 

 

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa 

do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial 

é que, se o conteúdo que o aluno deve aprender está 

excessivamente distante de suas possibilidades de 

compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus 

esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza 

que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em 

ambos os casos, a aprendizagem será nula ou puramente 

repetitiva. 

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 

Comportamento. 

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética. 

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma. 

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

15. A teoria de Jean Piaget é a base do Construtivismo 

Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Acerca disto, assinale o 

pressuposto que contradiz esta teoria. 

A) Na teoria piagetiana, a inteligência, a aprendizagem e o 

processo de construção do conhecimento aparecem 

relacionados entre si, entretanto são independentes. 

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é 

através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e 

as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em 

que vive, e nela agir, transformando-a. 

C) Conhecer um objeto é agir mentalmente sobre ele, 

transformando-o. Ou seja, o ato de conhecer consiste em 

aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja 

de assimilação como de acomodação, reorganizando-os. 

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do 

indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação 

de adaptar-se ao meio quer pela assimilação, quer pela 

acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo 

exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente. 

___________________________________________________ 
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[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP] 

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas influíram principalmente na prática docente.  

A concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia 

A) tradicional. 

B) libertadora. 

C) histórico-crítica. 

D) da Escola Nova. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à 

história da didática no Brasil, suas relações com as tendências 

pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia 

tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as 

de cunho progressista — pedagogia libertadora e pedagogia 

crítico social dos conteúdos. Certamente existem outras 

correntes vinculadas a uma ou outra dessas tendências, mas 

essas são as mais conhecidas. 

 

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64 

(com adaptações). 

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 

tradicional. 

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 

centrada no professor. 

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 

voltada para o interesse da maioria da população. 

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva. 

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 

aluno é um recebedor da matéria, e sua tarefa é decorá-la. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

18. A história da educação no Brasil foi marcada por duas 

grandes correntes pedagógicas: a liberal e a progressista. 

Assinale a opção correspondente às tendências identificadas 

com a corrente pedagógica liberal. 

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 

libertária 

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 

e tecnicista 

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva 

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 

não diretiva 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FUMARC 2013] 

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus 

Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte 

teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de 

ensino: 

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 

comportamentalista. 

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 

e humanista. 

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 

e tradicional. 

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sócio-cultural. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2009] 

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento cognitivo não é um processo 

sequencial marcado por etapas caracterizadas por estruturas 

diferenciadas. 

B) Ao explicar a interação construtiva da criança com o 

ambiente, Piaget utilizou os conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. 

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 

da idade. 

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 

tende a impedir o desenvolvimento intelectual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

21. De acordo com os atuais fundamentos da arte-educação, 

compreende-se a arte como uma área de conhecimento e uma 

construção social, histórica e cultural. Nesse sentido, o 

conceito de arte também se atrela à cognição, como um dos 

elementos de manifestação da razão, visto que existe, na arte, 

um conhecimento estruturador, que possibilita a 

potencialização da cognição. Essa compreensão leva a pensar 

de maneira diferente o ensino de arte na educação escolar, 

deslocando-se as preocupações do como se ensina arte para o 

como se aprende arte. A questão de como se aprende arte vem 

gerando, ao longo de mais de duas décadas, teorias e estudos 

que buscam explicar o processo de ensino aprendizagem dos 

conhecimentos artísticos.  

 

Everson Melquiades Araújo Silva e Clarissa Martins de 

Araújo. Internet:www.anped.org.br. (com adaptações).  

 

Tendo como referência o texto acima, é correto afirmar que a 

tendência contemporânea da arte /educação tem como base a 

A) ação não planejada dos educadores, uma vez que as 

atividades são desenvolvidas objetivando o cumprimento de 

formalidades e o preenchimento dos horários de aula. 

B) função ideológica da educação, que é conferir ao currículo 

escolar um caráter humanista. 

C) luta política e conceitual dos arte/educadores brasileiros, 

que justificam a presença da arte na educação valendo-se do 

paradigma da cognição. 

D) concepção de ensino da arte exclusivamente como fazer 

artístico, cuja maior contribuição é conferir lugar de destaque 

para a arte na educação escolar.  

 

 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE EJA E 6ª A 9ª EJA - ARTE 
PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]  

22. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte, 

assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 

CORRETAMENTE: 

 

 São conteúdos e temas ligados à postura do aluno em relação 

a questões sociais, relações intersubjetivas na ___________, 

primordialmente ligados aos sentimentos humanos que, 

articulados aos conceitos e demais conteúdos da área de Arte, 

__________ as ações de aprender. 

A) escola - valorizam 

B) família - obstacularizam 

C) aprendizagem - humanizam 

D) vida - dinamizam 

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE EJA E 6ª A 9ª EJA - ARTE 
PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]  

23. Surge, na década de 1930, com influências ampliadas nos 

anos de 1950 e 1960 pelos recentes estudos sobre a 

criatividade, o movimento denominado Escola Nova, já 

presente na Europa e nos Estados Unidos desde o final do 

século XIX. A influência da pedagogia centrada no aluno, nas 

aulas de Arte, direcionou o ensino para o: 

A) Desenvolvimento cultural dos alunos. 

B) Desenho e a valorização da cópia fiel e a utilização de 

modelos europeus. 

C) Livre expressão e a valorização do processo de trabalho. 

D) Desenho abstrato e a pintura espontaneísta. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA SEDUC MT 2007 CESPE]  

24. A aprendizagem artística envolve diferentes tipos de 

conhecimentos, exercitando no aluno a possibilidade de 

perceber se como agente de transformação. Sendo assim, o 

ensino da arte deve possibilitar ao aluno 

A) conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos 

diversos, limitando-se àqueles usados em sala de aula. 

B) pesquisar e saber organizar informações sobre arte, 

mantendo o em contato com as obras de arte e informações 

contidas apenas nos livros. 

C) utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de 

busca pessoal em que iniciam o aprendizado pela cópia da 

produção dos artistas. 

D) identificar, relacionar e compreender diferentes funções da 

arte e do trabalho, inclusive da produção dos artistas. 

___________________________________________________ 
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[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

25. O Movimento de arte para a recuperação social vem 

demonstrando a necessidade da arte para todos os seres 

humanos, por mais desumanas que tenham sido as condições 

que a vida impôs a alguém. Basta que o cérebro funcione, 

basta não estar em estado de coma para ser possível 

estabelecer alguma ligação com a arte ou por meio dela. Das 

organizações não governamentais que trabalham com os 

excluídos, esquecidos ou desprivilegiados da sociedade, todas 

as que vêm obtendo sucesso têm trabalhado com arte, e até 

estão ensinando às escolas a lição da arte como caminho para 

recuperar o que é humano no ser humano. Além disso, uma 

das missões da nova arte-educação consiste em favorecer o 

conhecimento nas e sobre artes, organizado de forma a 

relacionar produção artística com apreciação estética, 

informação histórica com contextualização. Nas artes visuais, 

por exemplo, estar apto a produzir uma imagem e ser capaz de 

ler uma imagem são duas habilidades inter-relacionadas, 

aponto de o desenvolvimento de uma ajudar o 

desenvolvimento da outra. 

 

Ana Mãe Fonte Barbosa. A arte na educação para todos. 

Internet: www.arteducacao.pro.br (com adaptações). 

 

Com base no fragmento de texto acima e nos múltiplos 

aspectos por ele suscitados, é correto afirmar que, de acordo 

com as novas concepções de arte-educação, o objetivo central 

dessa área é 

A) desenvolver a sensibilidade dos alunos por meio da arte, 

sendo secundários o ensino e a aprendizagem da arte. 

B) transformar todos os alunos em artistas, apoiando-se no 

slogan modernista de que todos são artistas. 

C) desenvolver a expressão individual do aluno. 

D) estabelecer relação entre produção artística e apreciação, 

bem como entre cultura e história. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA SEDUC MT 2007 CESPE] 

26. As linguagens artísticas possuem um sistema próprio de 

organização. A linguagem visual também possui um código 

que são os elementos que servem para formar a sua 

mensagem. Com relação aos elementos que compõem a 

linguagem visual, assinale a opção correta. 

A) As linhas definem as figuras e as formas. As figuras que 

têm dois lados idênticos são chamadas assimétricas. 

B) A aplicação da proporção, ou seja, das relações 

matemáticas em uma figura, cria um clima estranho e 

inquietante no observador. 

C) A linha é um elemento visual que, traçada sobre uma 

superfície, pode sugerir movimento e ritmo, comunicar 

sentimentos e sensações. 

D) O efeito de espaço pode ser definido também pelo desenho, 

com menor detalhamento dos objetos mais próximos e maior 

detalhamento dos objetos mais distantes. 

___________________________________________________ 

[AGENTE CULTURAL - ARTES VISUAIS E PLÁSTICAS ICSL SC 
2019 ICSL - SC] 

Observe a imagem abaixo: 

 

 

 

  
 PICASSO, Pablo. Guernica, 1937.  

27. Sobre as características da Pop art analise as afirmativas 

abaixo:  

 

I- Os artistas da Pop Art trabalhavam com cores vivas, 

inusitadas e massificadas pela publicidade. Eles elegiam as 

imagens pictóricas e os símbolos de natureza popular.  

II- A Pop Art buscava evidenciar a crise da arte do século XX 

por meio de um retorno à arte figurativa. Fazia um bom 

contraponto ao expressionismo alemão e ao hermetismo da 

arte moderna.  

III- Pop Art é um movimento artístico que se caracteriza pela 

utilização de cores vivas e a alteração do formato das coisas.  

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II. 

C) I, II e III. 

D) Nenhuma das alternativas . 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[AGENTE CULTURAL - ARTES VISUAIS E PLÁSTICAS ICSL SC 
2019 ICSL - SC] 
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28. Movimento artístico com origem nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, teve como característica as cores fortes e a 

alteração do formato das coisas, além da utilização de 

iconografia da televisão, fotografia, quadrinhos, cinema e 

publicidade. Contou com artistas como: Roy Lichtenstein, 

James Rosenquist, Andy Warhol, Tom Wesselmann, entre 

outros.  

 

Sobre o movimento descrito, assinale a alternativa 

correspondente a seu nome:  

A) Arte moderna. 

B) Art pop. 

C) Futurismo. 

D) Nenhuma das alternativas. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR  - ARTES SEDUC PA 2008 FADESP] 

29. Revendo a nomenclatura do ensino de arte no Brasil nas 

últimas décadas, encontramos expressões que remetem a 

abordagens epistemológicas e a concepções teóricas que foram 

apoiadas por filósofos, educadores, psicólogos e artistas.  

Assim, é correto afirmar que a 

A) "educação através da arte", difundida no Brasil a partir das 

ideias de Herbert Read, vê a arte não apenas como uma das 

metas da educação, mas principalmente como o seu processo, 

que é considerado também criador. 

B) "Educação Artística", incluída na educação brasileira pela 

Lei n.º 9394/96, surgiu no final dos anos 70 do século XX, 

fora da educação escolar, a partir das ideias da Escola Nova. 

C) expressão "arte-educação" foi empregada por um grupo de 

professores, preocupados com a formação do professor de arte 

para as escolas de educação básica. 

D) expressão "ensino de arte" diz respeito ao saber específico 

sobre a sintaxe das artes visuais. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA SEDUC MT 2007 CESPE]  

30. Acerca da relação do ensino da arte com o sistema 

educacional brasileiro, assinale a opção correta. 

A) A arte na educação interfere na invenção, na inovação e na 

difusão de novas tecnologias, o que contribui para a 

construção de um meio ambiente institucional inovador. 

B) O ensino da arte no Brasil, especialmente quando se refere 

a contemporaneidade, está mais ligado a conhecimento 

memorizado do que a construção do pensamento a partir do 

conceito de pensamento visual. 

C) O fazer artístico, no ensino da arte no Brasil, é entendido 

como a aventura individual de uma inteligência ou 

sensibilidade especialmente dotada, visando um fim em si 

mesmo. 

D) A arte está separada da economia, da política e dos padrões 

sociais que operam na sociedade. É, acima de tudo, um 

produto da fantasia e da imaginação. 

___________________________________________________ 
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PORTUGUÊS 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-

me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. 

O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação 

de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não 

tenho força para pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender. Este livro é a minha cobardia.  

  

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com 

um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no 

esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa 

paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da 

minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das 

conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar 

de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 

agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de 

tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta 

citadina, que parecem perto, numa possibilidade de 

desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas 

ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira 

goma húmida.  

  

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de 

mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a 

mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, 

porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia 

um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais 

que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].  

  

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo 

é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na 

foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia 

pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar  

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.) 

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 

direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 

da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 

classificação correta.

 

A) 2 - 1 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 2 - 1 

C) 2 - 1 - 2 - 1 

D) 1 - 2 - 1 - 2 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 

conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 

destacada tem como sinônimo: 

A) esconderijo. 

B) passagem. 

C) recurso. 

D) morada. 

___________________________________________________ 

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012 
FAUEL] 

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 

assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 

portuguesa: 

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 

sem acento. 

B) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no 

final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 

pergunta. 

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 

adjetivo. 
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

O que diria e o que faria Mandela? 

 

 O mundo acompanha o drama humanitário e os dilemas 

europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 

atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa. 

São desastres constantes nas embarcações com seus 

passageiros, nas transações encetadas por traficantes do 

desespero e da esperança. No último fim-de-semana foi o 

naufrágio de um barco pesqueiro na costa líbia que deixou 

centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se 

desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos 

últimos dias justamente na nação arco íris que Nelson 

Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco 

mais de 20 anos. [...]  

  

A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera 

criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa 

de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos. No entanto, o catalisador da 

violência (xenofobia) se diluiu em meio à escalada, pois 

muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-

africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se 

soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação 

arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está 

ainda mais distante no horizonte.  

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.) 

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 

trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 

abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 

__________________ na(s) 

_____________________________. 

 
(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)  
 

Completam corretamente as lacunas: 

A) facultativo / tirinha apenas. 

B) obrigatório / duas ocorrências. 

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas. 

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas. 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e 

mera criminalidade em um país em crescente crise econômica, 

taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos". A proposta de substituição do 

segmento do texto em que há adequação quanto ao tempo 

verbal empregado na(s) forma(s) em destaque é 

A) misturara / estão roubando 

B) misturaria / estariam roubando 

C) mistura / estivessem roubando 

D) misturava / estiveram roubando 
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020] 

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta. 

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal. 

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal. 

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal. 

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE ESPP 2008] 

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é:  

 

I-Todos os números primos são ímpares.  

 

II- Existem números que são primos e composto.  

 

III- O número 1 não é primo nem compostos.  

 

IV- O menor número primo é 2 

A) V; V; F; F 

B) F; V; F; V 

C) V; V; V; F 

D) F; F; V; V 

___________________________________________________ 

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]  

8. A região hachurada do diagrama representa  

   

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 

conjunto M. 

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 

conjuntos M e P. 

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 

conjunto F. 

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 

conjunto M que não são elementos do conjunto F. 

___________________________________________________ 

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES] 

9. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3 kg de 

macarrão. Quantos quilogramas de macarrão serão 

consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes? 

A) 4kg 

B) 6kg 

C) 7kg 

D) 5kg 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]  

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 

Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm. 

A distância real entre as duas cidades é, portanto: 

A) 10 km 

B) 6 km 

C) 12 km 

D) 8 km 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

11. Grande parte do nosso conhecimento é adquirida pela 

vivência. É um conhecimento intuitivo, carregado de signos 

que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida 

ideal para a transformação do saber intuitivo em saber 

consciente, do conhecimento adquirido pela vivência em 

conhecimento sistematizado é 

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 

determinado fenômeno. 

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 

período de tempo. 

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada. 

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 

social. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 

em uma perspectiva emancipatória. 

A) A flexibilidade do planejamento em qualquer de suas 

etapas compromete a coerência das ações e metas 

estabelecidas. 

B) Para garantir a qualidade do processo educativo, o 

planejamento deve ser elaborado a partir do perfil do aluno 

ideal para os resultados esperados. 

C) A seleção dos conteúdos a serem trabalhados deve ter 

como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do 

professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico. 

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo 

educativo e materializa a intencionalidade deum grupo 

específico. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC 
MT 2007 CESPE] 

13. A concepção de construção do conhecimento pelas 

crianças em situações de interação social vem sendo 

pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos 

anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as idéias que 

valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Representam essa perspectiva 

conceitual 

A) Wallon, Vygotsky e Piaget. 

B) Skinner, Vygotsky e Freud. 

C) Freud, Wallon e Skinner. 

D) Vygotsky , Skinner e Piaget. 

___________________________________________________ 

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR] 

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 

que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo 

teórico ao qual ela se associa. 

 

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa 

do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial 

é que, se o conteúdo que o aluno deve aprender está 

excessivamente distante de suas possibilidades de 

compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus 

esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza 

que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em 

ambos os casos, a aprendizagem será nula ou puramente 

repetitiva. 

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 

Comportamento. 

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética. 

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma. 

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

15. A teoria de Jean Piaget é a base do Construtivismo 

Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Acerca disto, assinale o 

pressuposto que contradiz esta teoria. 

A) Na teoria piagetiana, a inteligência, a aprendizagem e o 

processo de construção do conhecimento aparecem 

relacionados entre si, entretanto são independentes. 

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é 

através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e 

as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em 

que vive, e nela agir, transformando-a. 

C) Conhecer um objeto é agir mentalmente sobre ele, 

transformando-o. Ou seja, o ato de conhecer consiste em 

aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja 

de assimilação como de acomodação, reorganizando-os. 

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do 

indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação 

de adaptar-se ao meio quer pela assimilação, quer pela 

acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo 

exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente. 

___________________________________________________ 
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[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP] 

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas influíram principalmente na prática docente. A 

concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia 

A) tradicional. 

B) libertadora. 

C) histórico-crítica. 

D) da Escola Nova. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à 

história da didática no Brasil, suas relações com as tendências 

pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia 

tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as 

de cunho progressista — pedagogia libertadora e pedagogia 

crítico social dos conteúdos. Certamente existem outras 

correntes vinculadas a uma ou outra dessas tendências, mas 

essas são as mais conhecidas. 

 

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64 

(com adaptações). 

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 

tradicional. 

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 

centrada no professor. 

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 

voltada para o interesse da maioria da população. 

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva. 

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 

aluno é um recebedor da matéria, e sua tarefa é decorá-la. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

18. A história da educação no Brasil foi marcada por duas 

grandes correntes pedagógicas: a liberal e a progressista. 

Assinale a opção correspondente às tendências identificadas 

com acorrente pedagógica liberal. 

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 

libertária 

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 

e tecnicista 

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva 

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 

não diretiva 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FUMARC 2013] 

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus 

Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte 

teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de 

ensino: 

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 

comportamentalista. 

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 

e humanista. 

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 

e tradicional. 

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sócio-cultural. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2009] 

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento cognitivo não é um processo 

sequencial marcado por etapas caracterizadas por estruturas 

diferenciadas. 

B) Ao explicar a interação construtiva da criança com o 

ambiente, Piaget utilizou os conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. 

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 

da idade. 

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 

tende a impedir o desenvolvimento intelectual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR AC 2006 CESPE] 

21. 

 

Considerando o quadro acima, que mostra a distribuição de 

representantes de diversos grupos de seres vivos nos 

ambientes aquático, terrestre e terrestre úmido, assinale a 

opção correta. 

A) Os invertebrados são organismos exclusivamente terrestres. 

B) Os moluscos, organismos capazes de sobreviver em locais 

secos, voltaram ao meio aquático ao longo de seu processo 

evolutivo. 

C) As esponjas pertencem a um grupo de animais que vivem 

em ambientes aquáticos. 

D) O ambiente terrestre úmido é aquele em que existem mais 

filos de animais. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COMVEST 2011] 

 22. Segundo a base de dados internacional sobre desastres, da 

Universidade Católica de Louvain, Bélgica, entre 2000 e 2007, 

mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas por algum tipo 

de desastre natural no Brasil. Os dados também mostram que, 

no mesmo período, ocorreram no país cerca de 36 grandes 

episódios de desastres naturais, com prejuízo econômico 

estimado em mais de US$ 2,5 bilhões.  
 (Adaptado de C.Q.T. Maffra e M. Mazzola, "Vulnerabilidade Ambiental: Desastres Naturais ou Fenômenos 

Induzidos?". In: Vulnerabilidade Ambiental. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2007, p. 

10  
  

É possível considerar que, no território nacional, 

A) os desastres naturais estão associados diretamente a 

episódios de origem tectônica. 

B) apenas a ação climática é o fator que justifica a marcante 

ocorrência dos desastres naturais. 

C) a concentração das chuvas e os processos tectônicos 

associados são responsáveis pelos desastres naturais. 

D) os desastres estão associados a fenômenos climáticos 

potencializados pela ação antrópica. 

___________________________________________________ 

[MOTORISTA CÂMARA DE CORONEL FABRICIANO MG 2017 
IDECAN] 

23. Sobre sustentabilidade, marque V para as afirmativas 

verdadeiras e F para as falsas.  

 

( ) Trata-se de usar os recursos naturais de forma inteligente. 

( ) Garante um planeta em boas condições para o 

desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a 

humana. 

( ) Garante os recursos naturais necessários para as próximas 

gerações, possibilitando a manutenção dos recursos naturais.  

 

A sequência está correta em  

A) V, V, F. 

B) F, V, F. 

C) F, F, V. 

D) V, V, V. 

___________________________________________________ 
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[AJUDANTE DE MANUTENÇÃO CÂMARA DE CORONEL 
FABRICIANO MG 2017 IDECAN] 

24. A sustentabilidade é uma preocupação crescente, uma vez 

que os recursos naturais estão cada vez mais ameaçados em 

consequência da ação humana. São cada vez mais evidentes os 

impactos negativos que o homem provoca na natureza. São 

considerados alguns dos problemas ambientais gerados pela 

ação do homem na atualidade, EXCETO:  

A) Poluição. 

B) Destruição de habitats. 

C) Aumento dos recursos naturais. 

D) Diminuição rápida da biodiversidade. 

___________________________________________________ 

[AUDITOR FISCAL DE MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITABIRA MG 2008 FUNDEP] 

25. Analise o texto.  

 

O grupo das Unidades de Proteção Integral, integrante do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é composto 

pelas seguintes categorias de unidade de conservação: Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento 

Natural, Refúgio de Vida Silvestre.  

 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I 

, relacionando a unidade de proteção integral com seu 

respectivo objetivo. 

COLUNA I  

 

1- Estação Ecológica  

2- Estação Biológica  

3- Parque Nacional  

4 - Monumento Natural  

COLUNA II  

( ) preservação de sítios naturais raros, singulares ou de grande 

beleza cênica.  

( ) preservação da natureza e a realização de  

( ) preservação integral da biota e demais atributos naturais 

existentes em seus limites.  

 

( ) preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números 

CORRETA. 

A) (1) (4) (3) (2) 

B) (4) (1) (2) (3) 

C) (3) (2) (1) (4) 

D) (2) (4) (3) (1) 

___________________________________________________ 

[MOTORISTA CÂMARA DE CORONEL FABRICIANO MG 2017 
IDECAN] 

26. "A energia ____________ é proveniente da força da 

água, ou seja, uma enorme quantidade de água que 

alcança as turbinas, de elevada altura, o que faz com que a 

energia potencial seja transformada em energia mecânica. 

Em seguida, a energia mecânica é transformada em 

energia elétrica pelo gerador e finalmente através das 

redes de transmissão a energia elétrica é levada para toda 

população." Assinale a alternativa que completa 

corretamente a afirmativa anterior.  

A) solar 

B) eólica 

C) geotérmica 

D) hidrelétrica 

___________________________________________________ 

[TÉCNICO LEGISLATIVO CÂMARA DE NATIVIDADE RJ 2017 
IDECAN] 

27. "A ______________ é um recurso natural renovável, 

que produz energia por meio da matéria orgânica. 

Atualmente, é utilizada na obtenção de energia de 

processos como a combustão do material orgânico e a 

produção de combustíveis." Assinale a alternativa que 

completa corretamente a afirmativa anterior.  

A) biomassa 

B) chuva ácida 

C) biodiversidade 

D) energia nuclear 

___________________________________________________ 
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[AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES PC SP 2001 ACP]  

28. Os climas do Brasil são influenciados por cinco massas de 

ar, sendo duas equatoriais, duas tropicais e uma polar. Então 

podemos afirmar que(,) 

A) no Brasil, a massa de ar equatorial atlântica propicia um 

clima quente e seco. 

B) no inverno, as massas de ar que atuam mais intensamente 

no Brasil são a tropical atlântica e a equatorial atlântica. 

C) no verão, a massa de ar mais atuante no Brasil éa polar 

atlântica, atingindo inteiramente as regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. 

D) a massa de ar tropical continental, que se forma no centro 

do continente, apenas atinge uma pequena área da fronteira 

centro-sul do País, causando elevações de temperatura. 

___________________________________________________ 

[VÁRIOS CARGOS - CRO  AL 2017 IDECAN] 

29. "Um total de 25 cidades do norte, centro e leste da China 

estão em alerta vermelho por conta da forte poluição do ar, 

segundo informações divulgadas pelas autoridades e imprensa 

estatal. A poluição do ar é proveniente da emissão de gases no 

ar que comprometem a composição original da atmosfera 

provocando uma diminuição da qualidade do ar que os 

moradores vão respirar, levando as pessoas a contrair doenças 

respiratórias."  

 (Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/mais-de-20-

cidades-chinesas-estao-em-alerta-vermelho-por-causa-da-

poluicao.ghtml.)  
  

Muitos são os gases encontrados na poluição do ar, dentre 

os quais podemos destacar um, que, inclusive, é um dos 

causadores do efeito estufa; assinale-o.  

A) Óxido de hélio. 

B) Sulfato de ozônio. 

C) Dióxido de neônio. 

D) Monóxido de carbono. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE EJA E 6ª A 9ª EJA  - CIÊNCIAS 
PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]  

30. Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 

após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

 

( ) Quando adequadamente iluminadas, as plantas fazem 

fotossíntese e, estejam iluminadas ou não, elas respiram. 

( ) O processo físico-químico, a nível celular, em que a energia 

da luz é usada para produzir açúcar e gás oxigênio, a partir de 

gás carbônico e água, é chamado de fotossíntese. 

( ) As plantas são alguns dos seres vivos que realizam a 

fotossíntese. 

( ) A clorofila encontrada nas membranas dos tilacoides dos 

cloroplastos, confere a cor verde aos vegetais e é vital para a 

fotossíntese. 

A) C - C - E - C. 

B) C - C - C - C. 

C) E - E - C - C. 

D) E - C - C - E. 

___________________________________________________ 
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PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força para  pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que de  algum modo se  integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la  de lado; ao agitar  brando das árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor? Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim  mesmo que  nisso  seja?  Sou  um  plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere  alguns  usos  da  partícula  "que",  na  coluna  da
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna da
esquerda.  A  seguir,  marque  a  alternativa  que  apresenta  a
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao
conhecimento  da  minha  impotência  criadora",  a  palavra
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012

FAUEL]

3. Os  porquês  sofrem  variações  conforme  sua
funcionalidade,  assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  os
porquês da língua portuguesa:

A) Quando  se  faz  uma  pergunta  utiliza-se  o  porque
separado e sem acento.

B) Quando fazemos uma pergunta ecolocamos o por que no
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma
pergunta.

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como
adjetivo.
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___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na costa líbia  que deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores  à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-

york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa correta.

(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 
abaixo, é correto afirmar que o seu uso é __________________ 
na(s) _____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

___________________________________________________
[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

5. Em "A mais recente onda de violência  mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em  comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão roubando os empregos".
A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal  empregado na(s)  forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando
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C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando
___________________________________________________

MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

___________________________________________________

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa

  

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 
conjunto M.

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 
conjuntos M e P.

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias,estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km.
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 
determinado fenômeno.

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo  e  materializa  a  intencionalidade  de  um  grupo
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

13. A  concepção  de  construção  do  conhecimento  pelas
crianças  em  situações  de  interação  social  vem  sendo
pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos
anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que
valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e
desenvolvimento  da  criança.  Representam  essa  perspectiva
conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial
é  que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas  ou se produzirá um desequilíbrio de tal  natureza
que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

___________________________________________________

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a  inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação.  É  através  da  aprendizagem  que  o  indivíduo
exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente.
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___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções
pedagógicas influíram principalmente na prática docente.

A concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista — pedagogia libertadora  e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64
(com adaptações).

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 
centrada no professor.

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 
aluno é um recebedor da matéria,e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica,tecnicista,  renovada  não  diretiva  e
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 
não diretiva

___________________________________________________

[ADAPTADA DE CESPE 2009]

19. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado  por  etapas  caracterizadas  por  estruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

20. Os  pensadores  Paulo  Freire,  Jean  Piaget,  Burrhus
Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte
teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de
ensino:

A) sociocultural,  humanista,  cognitivista,  tradicional  e
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e
sócio-cultural.

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A  periodização  no  treinamento  desportivo  é  uma
importante  ferramenta  na  organização  profissional  de
Educação Física, para proporcionar efetividade nos resultados,
marque  de  forma  correta  os  componentes  que  compõem  a
periodização:

A) Macrociclos, mesociclos e Microciclos;

B) Adaptação, resistência e hipertrofia;

C) Competição, preparação e pré-competitiva;

D) Iniciação, aperfeiçoamento e alto nível.

___________________________________________________

22. A  prática  regular  de  atividade  física,  orientada  por  um
educador físico, pode contribuir para

A) aumentar a prevalência de doenças crônicas. 

B) prevenir diabetes, hipertensão e dengue. 

C) melhora condições metabólicas e qualidade de vida

D) controlar apenas a obesidade mórbida. 

___________________________________________________

23. É  sabido  que  nos  últimos  anos,  a  população  de  idosos
cresceu  significativamente.  Dados  do  Ministério  da  Saúde
sugerem que,  em 2025,  o  Brasil  será  o  6º  país  com maior
população  idosa  do  mundo.  Com  o  envelhecimento,  a
tendência é que as pessoas se tornem cada vez menos ativas,
com base na ideia de que a prática de atividade física é uma
tarefa  para  os  mais  jovens.  Assinale  a  alternativa  incorreta
com base na prática de atividade física pelo idoso:

A) Aumenta o VO2 máximo 

B) Melhora do perfil lipídico 

C) Melhor controle da pressão arterial de repouso. 

D) Aumenta  a  dependência  para  realização  de  atividades
diárias. 

___________________________________________________

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE EJA E 6ª A 9ª EJA - EDUCAÇÃO

FÍSICA PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]

24. Crianças com idade entre sete e oito anos já estão aptas à
prática  esportiva.  Jogos  adaptados,  jogos  recreativos  com
características  esportivas  e  jogos  pré-desportivos  são  boas
recomendações para as aulas de Educação Física que desejam
estimular  o  desenvolvimento  geral  das  crianças  na  escola.
Nesse  sentido,  analisar  os  itens  abaixo:

I - Os jogos exploram a variedade de movimentos que o corpo
humano  pode  realizar;  os  movimentos  locomotores,
manipulativos e estabilizadores são explorados em conjunto, o
que  qualifica  a  motricidade  dos  alunos.
II  -  As  crianças  possuem,  em  sua  fase  inicial  de  vida,
dificuldades naturais no campo da motricidade exatamente por
não  possuírem  um  repertório  muito  grande  de  vivências
motoras,  por isso é importante oferecer  a elas,  desde muito
cedo,  estímulos  variados  para  a  exploração  e  o
desenvolvimento  de  sua  motricidade.
III - A motricidade humana é um importante componente da
própria vida do homem, pois ela o habilita à  autonomia no
mundo;  quando  bem  desenvolvida,  oferece  recursos  de
manipulação, equilíbrio e locomoção, permitindo-lhe superar
dificuldades  físicas  e  desenvolver  um padrão  de  excelência
motora  nos  esportes.

Está(ão) CORRETO(S):

A) Somente o item I.

B) Somente os itens I e III.

C) Somente os itens I e II.

D) Todos os itens. 

___________________________________________________
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[PROFESSOR  - EDUCAÇÃO FÍSICA SEDUC MT 2007 CESPE]

25. Julgue  os  itens  a  seguir,  referentes  à  metodologia  de
ensino  dos  jogos.  
I A  metodologia  de  ensino  dos  jogos  deve  estar
preferencialmente  orientada  para  o  alcance  de  metas
específicas e para um aprendizado objetivo dos fundamentos
técnicos e táticos de uma determinada modalidade esportiva.
II Como o jogo é sinônimo de espontaneidade,  controles  e
orientações excessivos devem ser evitados e as regras devem
restringi-lo  o  menos  possível.  
III O aprendizado das habilidades requeridas pelos jogos pré-
esportivos  capacita  os  alunos  para  o  domínio  das  situações
vividas  no  jogo  final,  sendo  desnecessário  o  emprego  de
recursos  adicionais.
IV Um  jogo  que,  paralelamente  à  estimulação  motora  da
criança,  não  permite  a  exteriorização  da  alegria  e  a
comunicação entre os jogadores contraria os fundamentos da
educação  esportiva.  

Estão certos apenas os itens

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV

D) III e IV.

___________________________________________________

[PROFESSOR  - EDUCAÇÃO FÍSICA SEDUC MT 2007 CESPE]

26. Assinale  a  opção  que  contém instruções  corretas  a  um
iniciante na prática da musculação.

A) Se  os  resultados  não  aparecem  após  as  duas  primeiras
semanas  de  treinamento  muscular,  peça  ao  orientador  que
modifique o seu programa de exercícios, alterando um pouco a
carga para estimular as modificações corporais.

B) Nunca comece seu treinamento sem, antes, se aquecer e se
alongar.  Esses  procedimentos  fazem  parte  da  sessão  de
treinamento  e  são  de  suma  importância  para  o  bom
desempenho. Entretanto, evite o alongamento após as sessões,
pois podem provocar lesões.

C) Depois de iniciar seu programa de treinamento, respeite a
ordem dos exercícios e obedeça rigorosamente o período de
recuperação  e  descanso,  pois  esse  período é  tão importante
quanto o de execução dos exercícios.

D) Caso o orientador esteja muito ocupado, peça orientações a
amigos ou a outras pessoas que já pratiquem musculação há
algum tempo, pois eles  poderão ajudá-lo com a experiência
que já adquiriram.

___________________________________________________

27. Em  relação  aos  benefícios  dos  exercícios  aeróbios,
assinale a alternativa correta:

I - Minimiza a pressão sanguínea;

II - Ajuda na qualidade do sono;

III - Diminui a gordura no corpo;

IV - Regula os níveis de colesterol.

A) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

B) Apenas os itens II e IV são verdadeiros. 

C) Apenas os itens II e III são verdadeiros; 

D) Todos os itens são verdadeiros.

__________________________________________________

[PROFESSOR  - EDUCAÇÃO FÍSICA SEDUC MT 2007 CESPE]

28. Tendo como referência inicial os PCN, julgue os próximos
itens.
I Atualmente, a veiculação de informações sobre as atividades
físicas  e  esportivas  na  mídia  enfatiza  os  produtos
comercializados  por  diferentes  empresas  em detrimento  dos
processos que envolvem o domínio de procedimentos técnicos
e  a  mudança  de  atitude  diante  da  corporeidade.
 
II  As brincadeiras  de rua e as danças folclóricas,  apesar  de
fazerem parte de um conteúdo relevante para a formação dos
alunos,  não  devem  ser  introduzidas  nas  aulas  de  educação
física,  pois  muitos  professores  não  possuem  conhecimento
adequado  desses  temas.  

III  A prática de diversas modalidades esportivas em contato
direto  com a  natureza,  por  si  só,  sem uma reflexão  crítica
paralela,  não  é  suficiente  para  se  criar  uma  consciência
ecológica  comprometida  com  a  preservação  da  natureza.
IV A divisão da turma em dois grupos, um de meninas e outro
de  meninos,  favorece  o  desenvolvimento  dos  aspectos
psicossociais  de  cada  grupo.  

Estão certos apenas os itens

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

___________________________________________________

[PROFESSOR  - EDUCAÇÃO FÍSICA SEDUC MT 2007 CESPE]
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29. De acordo com as diretrizes relacionadas ao processo de
ensino  e  avaliação  da  educação  física  contidas  nos  PCN,
assinale a opção correta.

A) Na tentativa de circunscrever conceitualmente as práticas
corporais  utilizadas  na  educação  física  escolar,  os  PCN
consideram esporte as atividades em que são adotadas regras
oficiais  em  um  contexto  competitivo,  enquanto  consideram
jogo as atividades com regras adaptadas às condições de um
contexto competitivo ou recreativo.

B) Segundo  os  PCN,  as  aulas  de  educação  física  escolar
devem estar  centradas  no  princípio  da  cooperação  entre  os
alunos. Sendo assim, o professor não deve utilizar atividades
voltadas para a promoção da aprendizagem individual.

C) Entre as atividades rítmicas e expressivas a serem incluídas
nas aulas de educação física,  os PCN sugerem o resgate de
todos  os  tipos  de  manifestações  folclóricas  brasileiras,
excluindo-se,  no  entanto,  as  danças  provenientes  de  outras
culturas.

D) De acordo  com os PCN, a ginástica,  em função  do seu
caráter  individualizado e de sua restrição à dimensão física,
deve ser incluída nas aulas de educação física a partir do 3.º
ciclo do ensino fundamental (5.ª e 6.ª séries).

___________________________________________________

[AGENTE CULTURAL - DANÇA ICSL SC 2019 ICSL - SC]

30. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na
pré-história  dançava-se  pela  vida,  pela  sobrevivência.  O
homem evoluiu e a dança obteve características sagradas, os
gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia,  a
dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo,
já  na  Idade  Média  se  tornou  profana,  ressurgindo  no
Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha
a evolução das artes visuais, da música e do teatro. Assinale a
alternativa CORRETA quanto às fases da dança. 

A) Dança primitiva, danças milenares, dança moderna e dança
contemporânea.

B) Danças  da  Idade  Média,  danças  centenárias,  dança
moderna e dança contemporânea.

C) Dança primitiva, danças centenárias, dança moderna, dança
do século XX.

D) Dança primitiva, danças milenares, dança moderna e dança
do século XX.

___________________________________________________
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PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força para  pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que de  algum modo se  integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la  de lado; ao agitar  brando das árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor? Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim  mesmo que  nisso  seja?  Sou  um  plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 
da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 
conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012

FAUEL]

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade,
assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  os  porquês  da  língua
portuguesa:

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e
sem acento.

B) Quando fazemos uma pergunta ecolocamos o por que no
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O  porque  junto  vem na  explicação,  ou  resposta  a  uma
pergunta.

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como
adjetivo.
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___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na costa líbia  que deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.  
Nelson Mandela nunca teve sucessores  à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-

york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa correta.
Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 
abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 
__________________ na(s) 
_____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão roubando os empregos".

A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal empregado na(s) forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando

C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando

___________________________________________________
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

___________________________________________________

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa 

A) os  elementos  do  conjunto  P  que  também pertencem  ao
conjunto M.

B) os  elementos do conjunto F que também pertencem aos
conjuntos M e P.

C) os  elementos  do  conjunto  P  que  não  são  elementos  do
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6  amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km.
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre
determinado fenômeno.

B) a  memorização,  a  retenção  da informação  por  um curto
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo  e  materializa  a  intencionalidade  de  um  grupo
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

13. A  concepção  de  construção  do  conhecimento  pelas
crianças  em  situações  de  interação  social  vem  sendo
pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos
anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as idéias que
valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e
desenvolvimento  da  criança.  Representam  essa  perspectiva
conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial
é  que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas  ou se produzirá um desequilíbrio de tal  natureza
que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação  do  Condicionamento  /  Psicologia  do
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

___________________________________________________
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[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação.  É  através  da  aprendizagem  que  o  indivíduo
exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente.

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 
pedagógicas influíram principalmente na prática docente. A 
concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista — pedagogia libertadora  e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José  Carlos  Libâneo.  Didática.  São  Paulo:  Cortez,  2005,  p.  64  (com

adaptações).

17. Assinale  a  opção  correta  em  relação  à  pedagogia
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está
centrada no professor.

B) Na  pedagogia  tradicional,  a  proposta  pedagógica  está
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral,  considera-se que,  na  pedagogia  tradicional,  o
aluno é um recebedor da matéria,e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da  educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica,tecnicista,  renovada  não  diretiva  e
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada  progressivista,  tradicional,libertária  e  renovada
não diretiva

___________________________________________________

[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

19. Os  pensadores  Paulo  Freire,  Jean  Piaget,  Burrhus
Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte
teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de
ensino:

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 
sócio cultural.

___________________________________________________
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[ADAPTADA DE CESPE 2009]

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado  por  etapas  caracterizadas  por  estruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

[PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO MPE RR 2017 CESPE]

21. João, servidor público estadual, no exercício da função e em
razão de preconceito de cor, raça e religião, impediu o ingresso
de um aluno no estabelecimento  de  ensino público  onde era
lotado. Lúcio, dono de um estabelecimento comercial, se negou,
por  motivos  semelhantes  ao  de  João,  a  atender  determinado
cliente. Com base na lei sobre crimes resultantes de preconceito
de cor, raça e religião, João estará sujeito à perda do cargo, e o
funcionamento  do  estabelecimento  de  Lúcio  poderá  ser
suspenso  por  prazo  não  superior  a  três  meses.

Nessas  situações  hipotéticas,  os  efeitos  de  eventuais
condenações

A) não  serão  automáticos  para  João,  devendo  ser
motivadamente declarados na sentença, mas serão automáticos
para Lúcio.

B) serão automáticos tanto para João quanto para Lúcio,  não
havendo necessidade de serem motivadamente declarados nas
sentenças.

C) não  serão  automáticos  nem  para  João  nem  para  Lúcio,
devendo ser motivadamente declarados nas sentenças.

D) serão  automáticos  tanto  para  João  quanto  para  Lúcio,
devendo ser motivadamente declarados nas sentenças.

___________________________________________________

[SOCIOEDUCADOR SEAS - CE 2017 UECE]

22. Considerando  as  características  dos  direitos  humanos,
assinale  a  opção  que  completa  corretamente  a  lacuna  do
seguinte  enunciado:

"Uma das principais características dos direitos humanos é a
______________.  Nesse  sentido,  os  direitos  humanos
referem-se  a  todos  os  membros  da  espécie  humana,  sem
distinção de qualquer espécie, seja de sexo, raça, cor, origem
étnica,  nacional  ou  social,  nacionalidade,  idade,  religião,
orientação sexual ou qualquer outra condição".

A) historicidade

B) proibição ao retrocesso

C) complementariedade

D) universalidade

___________________________________________________

[2º TENENTE - UROLOGIA PM MG 2019 PM MG]

23. A  educação  é  um  direito  mencionado  em  diversos
dispositivos da Constituição,  podendo-se destacar  a  menção
deste  como  um  direito  social.  Considerando  os  contornos
trazidos pela Constituição da República Federativa do Brasil
de  1988  acerca  da  educação,  marque  a  alternativa
CORRETA:

A) A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa.

B) As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e
devem ocorrer fora do horário normal nas escolas públicas de
ensino fundamental.

C) O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola.

D) A União é a única responsável pela organização do sistema
de ensino.

___________________________________________________

[SARGENTO - ADMINISTRAÇÃO AERONÁUTICA 2010 EEAR]

24. Com base  no  que  preconiza  a  Constituição  Federal  de
1988 sobre  os  direitos  e  garantias  fundamentais,  relativas  à
inviolabilidade  da  liberdade  de  crença  religiosa,  marque
verdadeiro  (V)  ou  falso  (F)  e  assinale  a  alternativa  com a
sequência  correta.

(  )  O  Estado  deverá  garantir  o  livre  exercício  dos  cultos
religiosos  e  a  proteção  aos  locais  de  culto  e  suas  liturgias.
(  )  O  ensino  religioso  nas  escolas  públicas  de  ensino
fundamental  se  constituirá  de  disciplina  obrigatória,
respeitando-se,  porém,  a  liberdade  de  crença  religiosa.
(  )  Os  Estados  deverão  estabelecer,  dentro  de  seu  nível  de
competência,  os  valores  tributários  sobre  as  atividades  dos
templos  religiosos.
(  )  A liberdade  de  crença  religiosa  carrega  em seu  interior
alguns  elementos  conceituais,  como  o  direito  ao  exercício
de qualquer culto e a liberdade de fé.

A) V, V, F, F

B) V, F, F, V

C) F, F, V, V

D) F, V, V, F

___________________________________________________
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PEB II  ENSINO RELIGIOSO

[PROCURADOR DA REPÚBLICA MPF 2014 MPF]

25. ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA:

A) o direito à liberdade de crença depende não apenas do direito
de exprimir a crença, mas de uma autodeterminação existencial 
a partir dela;

B) "deficiência"  é  um  conceito  em  evolução,  resultando  da
interação entre pessoas com deficiência e as barreiras atitudinais
e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na
sociedade  em  igualdade  de  oportunidades  com  as  demais
pessoas;

C) o STF, a partir da Constituição de 1988, passou a enfrentar a
questão de gênero  sob perspectivas  que ora desestabilizam o
enfoque  tradicional  das  relações  entre  homens  e  mulheres,
abrindo novas possibilidades  de conformações  familiares,  ora
consolidando novas demandas das mulheres enquanto direitos
fundamentais;

D) a laicidade do Estado, tal como concebida pela Constituição
de  1988,  significa  a  adoção  de  uma  perspectiva  refratária  à
expressão pública da religiosidade por indivíduos e grupos.

___________________________________________________

[XXIII EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB 2017 FGV]

26. Leonardo  matriculou  seus  dois  filhos  em  uma  escola
pública  municipal,  mas  foi  surpreendido  ao  tomar
conhecimento de que ambos estão tendo aulas regulares, como
disciplina obrigatória, de uma específica religião de orientação
cristã.  Indignado,  ele  procura  você  para,  como,  orientá-  lo
sobre a  regularidade  de  tal  situação.  Sobre  tal  prática,  com
base no que dispõe o sistema jurídico constitucional brasileiro,
assinale a afirmativa correta. 

A) É constitucional, pois a força normativa do preâmbulo 
constitucional auxilia uma interpretação que autoriza o ensino 
de religião, contanto que com viés cristão.

B) É inconstitucional,  pois  a  laicidade  estatal  deve  garantir
que nenhuma religião possa ser preferida a outra no âmbito do
espaço público estatal, sendo o ensino religioso facultativo.

C) É  constitucional,  posto  que  o  ensino  religioso  deve  ser
ministrado, segundo a Constituição de 1988, como disciplina
obrigatória nas escolas públicas de ensino fundamental.

D) É  inconstitucional,  pois  a  laicidade  estabelecida  pela
Constituição de 1988 pressupõe a vedação a qualquer espécie
de orientação de ordem religiosa em instituições públicas.

___________________________________________________

[XXIV EXAME DE ORDEM UNIFICADO OAB 2017 FGV]

27. Maria,  aluna  do  9º  ano  do  Ensino  Fundamental  de  uma
escola  que  não  adota  a  obrigatoriedade  do  uso  de  uniforme,
frequenta regularmente culto religioso afro-brasileiro com seus
pais.  

Após retornar das férias escolares, a aluna passou a ir às aulas
com  um  lenço  branco  enrolado  na  cabeça,  afirmando  que
necessitava permanecer coberta por 30 dias. As alunas Fernanda
e Patrícia, incomodadas com a situação, procuraram a direção
da escola para reclamar da vestimenta da aluna. O diretor da
escola entrou em contato com o advogado do estabelecimento
de  ensino,  a  fim  de  obter  subsídios  para  a  sua  decisão.  

A  partir  do  caso  narrado,  assinale  a  opção  que  apresenta  a
orientação que você, como advogado da escola, daria ao diretor.

A) Proibir o acesso da aluna à escola.

B) Marcar uma reunião com os pais da aluna Maria, a fim de 
compeli-los a descobrir a cabeça da filha.

C) Permitir o acesso regular da aluna.

D) Proibir o acesso das três alunas.

___________________________________________________

[AGENTE CULTURAL PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 2012

CAIPIMES]

28. Para a formulação de políticas culturais deve-se levar em
consideração  o  sistema  de  representação  das  relações  dos
indivíduos:  valores,  tradição  oral,  religião  e  comportamentos
padronizados. Isto implica estar atento à:

A) Identidade cultural.

B) Desterritorialização.

C) Reconversão cultural.

D) Consumo cultural.

___________________________________________________

[AGENTE CULTURAL PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 2012

CAIPIMES]

29. Os  modos  culturais  de  populações  subjugadas
politicamente, culturalmente ou pela força, por meio dos quais
as comunidades cultuam suas tradições e sua identidade em um
embate simbólico com cultura dominante são denominados:

A) Diversidade cultural.

B) Reconversão cultural.

C) Distinção cultural.

D) Resistência cultural.
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______

[ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO  - SUPORTE PEDAGÓGICO SEARH

RN 2016 IDECAN]

30. De acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação
Básica,  o  currículo  do  ensino  fundamental  tem  uma  base
nacional comum, complementada em cada sistema de ensino e
em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada.
A base nacional comum e a parte diversificada constituem um
todo  integrado  e  não  podem  ser  consideradas  como  dois
blocos distintos. A articulação entre a base nacional comum e
a  parte  diversificada  do  currículo  do  ensino  fundamental
possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação
básica do cidadão com a realidade local, as necessidades dos
alunos, as características regionais da sociedade, da cultura e
da  economia  e  perpassa  todo  o  currículo.  

Considerando o exposto, assinale a afirmativa INCORRETA.

A) Os  conteúdos  curriculares  que  compõem  a  parte
diversificada  do currículo  serão  definidos  pelos  sistemas de
ensino e pelas escolas, de modo a complementar e enriquecer
o  currículo,  assegurando  a  contextualização  dos
conhecimentos escolares diante das diferentes realidades.

B) O  currículo  da  base  nacional  comum  do  ensino
fundamental deve abranger obrigatoriamente, conforme o Art.
26 da LDB, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e
política,  especialmente  a  do Brasil,  bem como o  ensino da
arte, a educação física e o ensino religioso.

C) A música  constitui  conteúdo  obrigatório  e  exclusivo  ao
componente curricular  arte,  o qual  compreende,  também, as
artes  visuais,  o  teatro  e  a  dança.  A  educação  física,
componente obrigatório do currículo do ensino fundamental,
integra  a  proposta  político‐pedagógica  da  escola  e  será
facultativa  ao  aluno  apenas  nas  circunstâncias  previstas  na
LDB, ou seja, do curso noturno, ou em atestado médico.

D) Os conteúdos que compõem a base nacional comum e a
parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no
desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho e na
tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e
corporais, na área da saúde, nos movimentos sociais, e ainda
incorporam saberes como os que advêm das formas diversas
de  exercício  da  cidadania,  da  experiência  docente,  do
cotidiano e dos alunos.

___________________________________________________
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PORTUGUÊS 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-

me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. 

O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação 

de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não 

tenho força para pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender. Este livro é a minha cobardia.  

  

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com 

um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no 

esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa 

paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da 

minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das 

conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar 

de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 

agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de 

tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta 

citadina, que parecem perto, numa possibilidade de 

desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas 

ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira 

goma húmida.  

  

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de 

mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a 

mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, 

porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia 

um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais 

que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].  

  

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo 

é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na 

foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia 

pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar  

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.) 

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 

direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 

da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 

classificação correta.

 

A) 2 - 1 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 2 - 1 

C) 2 - 1 - 2 - 1 

D) 1 - 2 - 1 - 2 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 

conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 

destacada tem como sinônimo: 

A) esconderijo. 

B) passagem. 

C) recurso. 

D) morada. 

___________________________________________________ 

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012 
FAUEL] 

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 

assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 

portuguesa: 

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 

sem acento. 

B) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no 

final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 

pergunta. 

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 

adjetivo. 

___________________________________________________ 
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

O que diria e o que faria Mandela? 

  

O mundo acompanha o drama humanitário e os dilemas 

europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 

atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa. 

São desastres constantes nas embarcações com seus 

passageiros, nas transações encetadas por traficantes do 

desespero e da esperança. No último fim-de-semana foi o 

naufrágio de um barco pesqueiro na costa líbia que deixou 

centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se 

desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos 

últimos dias justamente na nação arco íris que Nelson 

Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco 

mais de 20 anos. [...]  

  

A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera 

criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa 

de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos. No entanto, o catalisador da 

violência (xenofobia) se diluiu em meio à escalada, pois 

muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-

africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se 

soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação 

arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está 

ainda mais distante no horizonte.  

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.) 

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 

trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 

abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 

__________________ na(s) 

_____________________________. 

 
(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)  
 

Completam corretamente as lacunas: 

A) facultativo / tirinha apenas. 

B) obrigatório / duas ocorrências. 

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas. 

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas. 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e 

mera criminalidade em um país em crescente crise econômica, 

taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos". A proposta de substituição do 

segmento do texto em que há adequação quanto ao tempo 

verbal empregado na(s) forma(s) em destaque é 

A) misturara / estão roubando 

B) misturaria / estariam roubando 

C) mistura / estivessem roubando 

D) misturava / estiveram roubando 
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020] 

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta. 

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal. 

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal. 

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal. 

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE ESPP 2008] 

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é:  

 

I-Todos os números primos são ímpares.  

 

II- Existem números que são primos e composto.  

 

III- O número 1 não é primo nem compostos.  

 

IV- O menor número primo é 2 

A) V; V; F; F 

B) F; V; F; V 

C) V; V; V; F 

D) F; F; V; V 

___________________________________________________ 

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]  

8. A região hachurada do diagrama representa  

   

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 

conjunto M. 

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 

conjuntos M e P. 

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 

conjunto F. 

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 

conjunto M que não são elementos do conjunto F. 

___________________________________________________ 

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES] 

9. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3 kg de 

macarrão. Quantos quilogramas de macarrão serão 

consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes? 

A) 4kg 

B) 6kg 

C) 7kg 

D) 5kg 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]  

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 

Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm. 

A distância real entre as duas cidades é, portanto: 

A) 10 km 

B) 6 km 

C) 12 km 

D) 8 km 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

11. Grande parte do nosso conhecimento é adquirida pela 

vivência. É um conhecimento intuitivo, carregado de signos 

que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida 

ideal para a transformação do saber intuitivo em saber 

consciente, do conhecimento adquirido pela vivência em 

conhecimento sistematizado é 

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 

determinado fenômeno. 

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 

período de tempo. 

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada. 

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 

social. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 

em uma perspectiva emancipatória. 

A) A flexibilidade do planejamento em qualquer de suas 

etapas compromete a coerência das ações e metas 

estabelecidas. 

B) Para garantir a qualidade do processo educativo, o 

planejamento deve ser elaborado a partir do perfil do aluno 

ideal para os resultados esperados. 

C) A seleção dos conteúdos a serem trabalhados deve ter 

como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do 

professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico. 

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo 

educativo e materializa a intencionalidade deum grupo 

específico. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC 
MT 2007 CESPE] 

13. A concepção de construção do conhecimento pelas 

crianças em situações de interação social vem sendo 

pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos 

anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que 

valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Representam essa perspectiva 

conceitual 

A) Wallon, Vygotsky e Piaget. 

B) Skinner, Vygotsky e Freud. 

C) Freud, Wallon e Skinner. 

D) Vygotsky , Skinner e Piaget. 

___________________________________________________ 

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR] 

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 

que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo 

teórico ao qual ela se associa. 

 

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa 

do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial 

é que, se o conteúdo que o aluno deve aprender está 

excessivamente distante de suas possibilidades de 

compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus 

esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza 

que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em 

ambos os casos, a aprendizagem será nula ou puramente 

repetitiva. 

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 

Comportamento. 

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética. 

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma. 

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

15. A teoria de Jean Piaget é a base do Construtivismo 

Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Acerca disto, assinale o 

pressuposto que contradiz esta teoria. 

A) Na teoria piagetiana, a inteligência, a aprendizagem e o 

processo de construção do conhecimento aparecem 

relacionados entre si, entretanto são independentes. 

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é 

através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e 

as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em 

que vive, e nela agir, transformando-a. 

C) Conhecer um objeto é agir mentalmente sobre ele, 

transformando-o. Ou seja, o ato de conhecer consiste em 

aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja 

de assimilação como de acomodação, reorganizando-os. 

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do 

indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação 

de adaptar-se ao meio quer pela assimilação, quer pela 

acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo 

exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente. 

___________________________________________________ 
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[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP] 

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas influíram principalmente na prática docente. A 

concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia 

A) tradicional. 

B) libertadora. 

C) histórico-crítica. 

D) da Escola Nova. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à 

história da didática no Brasil, suas relações com as tendências 

pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia 

tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as 

de cunho progressista — pedagogia libertadora e pedagogia 

crítico social dos conteúdos. Certamente existem outras 

correntes vinculadas a uma ou outra dessas tendências, mas 

essas são as mais conhecidas. 

 

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64 

(com adaptações). 

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 

tradicional. 

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 

centrada no professor. 

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 

voltada para o interesse da maioria da população. 

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva. 

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 

aluno é um recebedor da matéria, e sua tarefa é decorá-la. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

18. A história da educação no Brasil foi marcada por duas 

grandes correntes pedagógicas: liberal e a progressista. 

Assinale a opção correspondente às tendências identificadas 

com acorrente pedagógica liberal. 

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 

libertária 

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 

e tecnicista 

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva 

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 

não diretiva 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FUMARC 2013] 

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus 

Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte 

teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de 

ensino: 

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 

comportamentalista. 

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 

e humanista. 

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 

e tradicional. 

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sócio-cultural. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2009] 

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento cognitivo não é um processo 

sequencial marcado por etapas caracterizadas por estruturas 

diferenciadas. 

B) Ao explicar a interação construtiva da criança com o 

ambiente, Piaget utilizou os conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. 

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 

da idade. 

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 

tende a impedir o desenvolvimento intelectual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[PROFESSOR - SÉRIES INICIAIS SEDUC PA 2008 FADESP] 

21. Os elementos fundamentais do ensino da Geografia são: 

A) oceanos e continentes. 

B) tempo e espaço. 

C) vento, fogo, água e terra. 

D) relevo e acidentes geográficos. 

___________________________________________________ 

[SOLDADO PM AM 2011 ISAE] 

22. O ponto mais elevado do relevo brasileiro, o pico da 

Neblina, encontra-se: 

A) nos contrafortes andinos, na fronteira como Peru; 

B) no altiplano boliviano, na fronteira com a Bolívia; 

C) no planalto das Guianas, na fronteira com a Venezuela; 

D) nas serras amazônicas, na fronteira com a Colômbia. 

___________________________________________________ 

[AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES PC SP 2001 ACP]  

23. O relevo brasileiro apresenta  

A) grande variedade de formas como planícies, planaltos, 

depressões relativas, cuestas e montanhas antigas. 

B) áreas de desdobramento moderno. 

C) predominantemente planícies, seguidas de chapadas. 

D) grandes altitudes, já que quase todo território nacional 

possui mais de 1.000 metros de altitude, e somente um terço 

do território encontra-se abaixo desse limite. 

___________________________________________________ 

[SOLDADO CBM SC 2011 IESES] 

24. Abrange todo o Brasil central, a porção oriental do 

Maranhão, grande parte do Piauí e a porção ocidental da Bahia 

e de Minas Gerais. Também é encontrado o extremo norte do 

país, em Roraima. Caracteriza-se por temperatura elevada (de 

18°C a 28°C), com amplitude térmica (de 5°C a 7°C) e 

estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Apresenta 

alto índice pluvio métrico, em torno de 1500 mm/ano. A 

estação de chuva é o verão, quando a massa equatorial 

continental está sobrea região. No inverno, com o 

deslocamento dessa massa, diminui a umidade e então ocorre 

a estação seca. O clima descrito acima é o: 

A) Clima Tropical Úmido. 

B) Clima Subtropical. 

C) Clima Tropical. 

D) Clima Tropical de Altitude. 

___________________________________________________ 

[GEOGRAFIA DER CE 2016 UECE] 

25. O clima semiárido no Nordeste brasileiro apresenta, dentre 

suas características, elevada irregularidade pluviométrica tanto 

espacial como temporal. Contudo, este tipo de clima não se 

apresenta de maneira uniforme em toda a região, onde 

ocorrem, também, algumas áreas de exceção em relação à 

semiaridez, com volumes pluviométricos elevados e 

temperaturas mais amenas. Dentre os fatores e elementos do 

clima responsáveis por essa condição está o(a) 

A) umidade. 

B) pressão. 

C) evapotranspiração. 

D) relevo. 

___________________________________________________ 

[SOLDADO PM AM 2011 ISAE] 

26. Analise o gráfico a seguir.  
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Com relação à matriz energética brasileira é correto afirmar 

que: 

A) os combustíveis fósseis são responsáveis por mais da 

metade da energia gerada; 

B) a energia hidráulica e a gerada a partir da biomassa são as 

principais fontes de energia; 

C) a matriz energética é considerada limpa devido ao 

predomínio das fontes renováveis; 

D) a fonte de energia primária dominante na matriz energética 

é o carvão vegetal. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - GEOGRAFIA SEDUC MT 2007 CESPE] 

 De maneira geral, podemos dizer que, no desenvolvimento do 

pensamento geográfico, há dois grandes marcos de 

interpretação a respeito do objeto de estudo da Geografia. O 

primeiro entende que a Geografia estuda a relação do homem 

com seu meio e o segundo a concebe como um campo de 

conhecimento particular, voltado para o estudo das 

diferenciações das áreas.  

S. Lecioni. Região e geografia, a noção de região no pensamento geográfico. 
In: Novos caminhos da geografia. São Paulo: Contexto, 2001 (com adaptações). 

27. Considerando o texto acima, assinale a opção correta 

acerca do objeto de estudo da Geografia e do ensino dessa 

disciplina. 

A) Inexiste um objeto de estudo próprio da Geografia, que 

contempla múltiplos temas em seus estudos. 

B) A Geografia é uma disciplina voltada para estudos relativos 

a questões ambientais, isto é, do meio natural, sem se 

preocupar com as questões sociais. 

C) Os dois grandes marcos mencionados no texto referem-se à 

Geografia humana e à Geografia física ensinadas em ambiente 

escolar. 

D) A Geografia se preocupa com o papel dos condicionantes 

naturais na interpretação do espaço. 

___________________________________________________ 

[AGENTE DE POLÍCIA SAESP 2004 UEG]  

28. Sobre os sistemas biogeográficos brasileiros (Cerrado, 

Caatinga, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Araucária e os 

complexos do Pantanal), considere as proposições abaixo: 

 

I. As políticas desenvolvimentistas implantadas no Brasil 

impulsionaram a ocupação das áreas do Cerrado e da Floresta 

Amazônica. Esses biomas sofreram as consequências da 

degradação ambiental, exemplificada por desmatamentos, 

queimadas, destruição da fauna e flora. 

 

II. A Caatinga, mesmo considerada um ecossistema pobre, 

vem-se mantendo preservada dos grandes impactos ambientais 

e do processo de desertificação, pelo fato de encontrar-se mais 

afastada de grandes centros urbanos. 

 

 

III. A ocupação das áreas litorâneas, principalmente para a 

construção de complexos hoteleiros ligados à atividade 

turística, vem contribuindo para a preservação e a conservação 

da rica flora e fauna dos manguezais. 

IV. A Mata Atlântica, que abrange um dos ecossistemas de 

maior biodiversidade do mundo, foi intensamente devastada 

pelas formas de ocupação. A extração madeireira e o 

crescimento urbano-industrial desordenado só vieram agravar 

a degradação desses ecossistemas. 

V. Nos últimos anos, vem ocorrendo uma ocupação irracional 

do Pantanal mato-grossense, marcada por desmatamentos, 

aumento da pecuária extensiva e do extrativismo mineral, bem 

como desenvolvimento do ecoturismo, que vem provocando 

grandes impactos nesse ecossistema. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 

B) Apenas as proposições I, II e V são verdadeiras. 

C) Apenas as proposições I, IV e V são verdadeiras. 

D) Apenas as proposições II, III e V são verdadeiras. 

___________________________________________________ 
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[ESCRIVÃO JUDICIÁRIO III TJ GO 2008 UEG]  

29. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), entre 1940 e 2000 a população brasileira 

deixou de ser predominantemente rural passando a ser 

predominantemente urbana. No caso do estado de Goiás, a 

população urbana que era de 18%, na década de 1940, 

alcançou 88% no ano 2000. Esse rápido processo de 

urbanização do estado de Goiás teve como uma de suas 

consequências: 

A) A concentração fundiária e a formação de latifúndios. 

B) A mudança na estrutura econômica do estado, que passou 

de agrícola a industrial. 

C) A concentração da população em pequenas cidades. 

D) O surgimento da região metropolitana de Goiânia. 

___________________________________________________ 

[AGENTE DE POLÍCIA SAESP 2004 UEG]  

30.  

MARINA, Lúcia & Tércio. Geografia. São Paulo: Ática, 2002. 

p. 368. 

 

 

 

Observe o mapa acima, sobre o movimento das massas de ar 

no Brasil e julgue as proposições abaixo: 

 

I. A mEc é uma massa de ar quente e úmida que atinge todas 

as regiões do Brasil no verão; e na Amazônia, especialmente, 

é responsável pelos elevados índices pluviométricos. 

 

II. O recente fenômeno dos ciclones no litoral sul do Brasil é 

resultado do encontro das mPa e mTa, sendo uma fria e úmida 

e a outra, quente e úmida. 

 

III. Os conhecidos "veranicos" comuns no Centro-oeste são 

provocados pela mTc que impede a chegada das massas de ar 

frio, uma vez que essa massa é caracterizada por ar quente e 

seco. 

 

IV. O fenômeno de friagem, responsável por bruscas quedas 

de temperatura, que atinge a Amazônia e parte do centro-oeste 

é provocado pela penetração da mEc. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as proposições I, II e III são verdadeiras. 

B) Apenas as proposições I, III e IV são verdadeiras. 

C) Apenas as proposições II, III e IV são verdadeiras. 

D) Apenas as proposições III e IV são verdadeiras. 

___________________________________________________ 
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PORTUGUÊS 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-

me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. 

O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação 

de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não 

tenho força para pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender. Este livro é a minha cobardia.  

  

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com 

um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no 

esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa 

paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da 

minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das 

conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar 

de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 

agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de 

tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta 

citadina, que parecem perto, numa possibilidade de 

desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas 

ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira 

goma húmida.  

  

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de 

mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a 

mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, 

porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia 

um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais 

que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].  

  

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo 

é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na 

foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia 

pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar  

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.) 

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 

direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 

da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 

classificação correta.

 

A) 2 - 1 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 2 - 1 

C) 2 - 1 - 2 - 1 

D) 1 - 2 - 1 - 2 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 

conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 

destacada tem como sinônimo: 

A) esconderijo. 

B) passagem. 

C) recurso. 

D) morada. 

___________________________________________________ 

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012 
FAUEL] 

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 

assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 

portuguesa: 

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 

sem acento. 

B) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no 

final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 

pergunta. 

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 

adjetivo. 

___________________________________________________ 
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

O que diria e o que faria Mandela? 

 

 O mundo acompanha o drama humanitário e os dilemas 

europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 

atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa. 

São desastres constantes nas embarcações com seus 

passageiros, nas transações encetadas por traficantes do 

desespero e da esperança. No último fim-de-semana foi o 

naufrágio de um barco pesqueiro na costa líbia que deixou 

centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se 

desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos 

últimos dias justamente na nação arco íris que Nelson 

Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco 

mais de 20 anos. [...]  

  

A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera 

criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa 

de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos. No entanto, o catalisador da 

violência (xenofobia) se diluiu em meio à escalada, pois 

muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-

africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se 

soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação 

arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está 

ainda mais distante no horizonte.  

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.) 

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 

trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 

abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 

__________________ na(s) 

_____________________________. 

 
(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)  
 

Completam corretamente as lacunas: 

A) facultativo / tirinha apenas. 

B) obrigatório / duas ocorrências. 

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas. 

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas. 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e 

mera criminalidade em um país em crescente crise econômica, 

taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos". A proposta de substituição do 

segmento do texto em que há adequação quanto ao tempo 

verbal empregado na(s) forma(s) em destaque é 

A) misturara / estão roubando 

B) misturaria / estariam roubando 

C) mistura / estivessem roubando 

D) misturava / estiveram roubando 
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020] 

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta. 

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal. 

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal. 

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal. 

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE ESPP 2008] 

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é:  

 

I-Todos os números primos são ímpares.  

 

II- Existem números que são primos e composto.  

 

III- O número 1 não é primo nem compostos.  

 

IV- O menor número primo é 2 

A) V; V; F; F 

B) F; V; F; V 

C) V; V; V; F 

D) F; F; V; V 

___________________________________________________ 

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]  

8. A região hachurada do diagrama representa  

   

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 

conjunto M. 

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 

conjuntos M e P. 

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 

conjunto F. 

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 

conjunto M que não são elementos do conjunto F. 

___________________________________________________ 

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES] 

9. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3kg de 

macarrão. Quantos quilogramas de macarrão serão 

consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes? 

A) 4kg 

B) 6kg 

C) 7kg 

D) 5kg 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]  

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 

Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm. 

A distância real entre as duas cidades é, portanto: 

A) 10 km 

B) 6 km 

C) 12 km 

D) 8 km 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

11. Grande parte do nosso conhecimento é adquirida pela 

vivência. É um conhecimento intuitivo, carregado de signos 

que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida 

ideal para a transformação do saber intuitivo em saber 

consciente, do conhecimento adquirido pela vivência em 

conhecimento sistematizado é 

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 

determinado fenômeno. 

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 

período de tempo. 

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada. 

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 

social. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 

em uma perspectiva emancipatória. 

A) A flexibilidade do planejamento em qualquer de suas 

etapas compromete a coerência das ações e metas 

estabelecidas. 

B) Para garantir a qualidade do processo educativo, o 

planejamento deve ser elaborado a partir do perfil do aluno 

ideal para os resultados esperados. 

C) A seleção dos conteúdos a serem trabalhados deve ter 

como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do 

professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico. 

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo 

educativo e materializa a intencionalidade deum grupo 

específico. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC 
MT 2007 CESPE] 

13. A concepção de construção do conhecimento pelas 

crianças em situações de interação social vem sendo 

pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos 

anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que 

valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Representam essa perspectiva 

conceitual 

A) Wallon, Vygotsky e Piaget. 

B) Skinner, Vygotsky e Freud. 

C) Freud, Wallon e Skinner. 

D) Vygotsky , Skinner e Piaget. 

___________________________________________________ 

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR] 

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 

que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo 

teórico ao qual ela se associa. 

 

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa 

do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial 

é que, se o conteúdo que o aluno deve aprender está 

excessivamente distante de suas possibilidades de 

compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus 

esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza 

que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em 

ambos os casos, a aprendizagem será nula ou puramente 

repetitiva. 

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 

Comportamento. 

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética. 

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma. 

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

15. A teoria de Jean Piaget é a base do Construtivismo 

Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Acerca disto, assinale o 

pressuposto que contradiz esta teoria. 

A) Na teoria piagetiana, a inteligência, a aprendizagem e o 

processo de construção do conhecimento aparecem 

relacionados entre si, entretanto são independentes. 

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é 

através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e 

as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em 

que vive, e nela agir, transformando-a. 

C) Conhecer um objeto é agir mentalmente sobre ele, 

transformando-o. Ou seja, o ato de conhecer consiste em 

aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja 

de assimilação como de acomodação, reorganizando-os. 

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do 

indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação 

de adaptar-se ao meio quer pela assimilação, quer pela 

acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo 

exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente. 

___________________________________________________ 

 

 

 

 



PEB II HISTÓRIA 

 

CADERNO DE QUESTÕES #5275995 - PÁGINA 5 DE 8 

 

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP] 

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas influíram principalmente na prática docente. A 

concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia 

A) tradicional. 

B) libertadora. 

C) histórico-crítica. 

D) da Escola Nova. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à 

história da didática no Brasil, suas relações com as tendências 

pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia 

tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as 

de cunho progressista — pedagogia libertadora e pedagogia 

crítico social dos conteúdos. Certamente existem outras 

correntes vinculadas a uma ou outra dessas tendências, mas 

essas são as mais conhecidas. 

 

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64 

(com adaptações). 

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 

tradicional. 

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 

centrada no professor. 

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 

voltada para o interesse da maioria da população. 

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva. 

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 

aluno é um recebedor da matéria ,e sua tarefa é decorá-la. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

18. A história da educação no Brasil foi marcada por duas 

grandes correntes pedagógicas: a liberal e a progressista. 

Assinale a opção correspondente às tendências identificadas 

com a corrente pedagógica liberal. 

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 

libertária 

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 

e tecnicista 

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva 

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 

não diretiva 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FUMARC 2013] 

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus 

Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte 

teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de 

ensino: 

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 

comportamentalista. 

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 

e humanista. 

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 

e tradicional. 

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sócio-cultural. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2009] 

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento cognitivo não é um processo 

sequencial marcado por etapas caracterizadas por estruturas 

diferenciadas. 

B) Ao explicar a interação construtiva da criança com o 

ambiente, Piaget utilizou os conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. 

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 

da idade. 

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 

tende a impedir o desenvolvimento intelectual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[AGENTE CULTURAL PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 2012 
CAIPIMES] 

21. Durante o período militar 1964-1985, ocorreu o 

fortalecimento das telecomunicações, a consolidação da 

indústria cultural e a criação do Conselho Federal de Cultura. 

Em 1975, o governo militar lançou um documento definindo 

os fundamentos legais da ação do governo no campo cultural. 

Este documento se refere à: 

A) Política Nacional de Cultura. 

B) Lei de Diretrizes e Bases. 

C) Parâmetros Curriculares. 

D) Lei Marcos Mendonça. 

___________________________________________________ 

[ESCREVENTE POLICIAL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA DO CIDADÃO 2008 ACAFE] 

22. O ataque japonês a Pearl Harbour ilustra um dos maiores 

conflitos militares da história, a 2 a Guerra Mundial.  

 

Sobre essa e outras guerras que marcaram o século XX é 

correto afirmar, exceto: 

A) A Guerra do Golfo, em 1991, foi o primeiro conflito pós-

Guerra Fria. O Ditador Saddam Hussein foi derrotado pela 

coalizão de tropas lideradas pelos EUA. 

B) A Guerra da Coréia foi um típico conflito da Guerra Fria 

entre as democracias liberais lideradas pelos EUA e os países 

socialistas liderados pela URSS. As duas Coréias permanecem 

divididas até a atualidade. 

C) Após o impactante ataque japonês na 2 a Guerra, os EUA 

acabaram por reverter a situação e derrotaram seus inimigos. 

Nos últimos dias da guerra, centenas de milhares de pessoas 

foram mortas em dois ataques nucleares dos Estados Unidos 

da América ao Japão. 

D) As armas químicas e biológicas de destruição em massa 

foram banidas por tratados internacionais. Apenas ditaduras 

como a Coréia do Norte e o Irã ainda produzem e armazenam 

tais armas para atacar seus inimigos. 

___________________________________________________ 

[ESCREVENTE POLICIAL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA DO CIDADÃO 2008 ACAFE] 

23. Durante a Guerra Fria, denominou-se Terceiro Mundo a 

parte do globo que não incluía nem o núcleo central do 

capitalismo ocidental nem os países socialistas.  

 

Sobre esse momento da história e suas características 

fundamentais, todas as alternativas estão corretas, exceto a: 

A) Na África após a descolonização surgiram dezenas de 

novos Estados. Em sua maioria eram pobres, exportavam 

produtos primários e dependiam das grandes potências, 

marcas claras do terceiro-mundismo. 

B) A América Latina fazia parte do Terceiro Mundo, mas o 

Brasil, Argentina e México não, porque já haviam se 

industrializado e tinham características de países capitalistas 

modernos. 

C) A Índia, apesar de sua enorme população e cultura milenar, 

tornou-se um dos principais representantes do Terceiro 

Mundo, liderando inclusive o chamado Movimento dos Não 

Alinhados. 

D) Grande parte dos conflitos entre os dois grandes blocos de 

poder (capitalistas e comunistas) ocorreu em países do 

Terceiro Mundo, como a Guerra do Vietnam, a Revolução 

Cubana e a Invasão do Afeganistão pela URSS. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - HISTÓRIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

24. O golpe militar de 1964 resultou da aliança entre 

importantes líderes da sociedade civil e das Forças Armadas. 

Nesse contexto, os militares tentaram tornar legal a ação 

golpista, ao 

A) reprimir todas as manifestações populares, como a Marcha 

da Família em São Paulo, por considerá las incentivadoras da 

desobediência civil. 

B) estabelecer uma aliança com a União Democrática 

Nacional (UDN), partido conhecido por sua posição 

antipopulista e por sua avidez de poder. 

C) extinguir todos os partidos políticos, por considerá-los de 

tendência comunista ou de orientação maoísta. 

D) decretar o impeachment de Goulart, por vislumbrarem um 

tempo apocalíptico na política, pondo em risco a 

governabilidade do país. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - HISTÓRIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

25. A construção da ordem política imperial expressa-se nas 

relações ambíguas entre as idéias e as instituições do Estado. 

De fato, a sociedade brasileira 

A) era governada por instituições liberais e representativas, 

mas, ao mesmo tempo, sua base era escravocrata, agrária e 

analfabeta, dirigida por uma elite cosmopolita voltada para o 

modelo europeu de civilização. 

B) era controlada por uma elite burocrata que tinha no Poder 

Moderador a sua válvula de escape para evitar o choque com a 

nobreza imperial e os proprietários de terra. 

C) desconhecia o poder do imperador para arbitrar os conflitos 

dos grupos dominantes, embora esses grupos reconhecessem a 

monarquia. 
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D) reconhecia a monarquia brasileira como símbolo de 

civilização no Brasil escravocrata, mas não reconhecia as 

pompas que davam visibilidade à figura real. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - HISTÓRIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

26. O Império do Belo Monte ou Canudos é um dos vários 

locus de messianismo, na segunda metade do século XIX. 

Dentre as circunstâncias que propiciaram o surgimento do 

messianismo na Bahia, destaca(m)-se 

A) o conjunto de práticas religiosas disseminadas no sertão 

brasileiro, como o Calundu, o que levou ao aparecimento de 

diversas divindades mais próximas das tribulações humanas, 

causando o enfraquecimento da Igreja Católica entre os 

camponeses. 

B) o patriarcalismo, baseado em famílias que possuíam 

extensas propriedades fundiárias e viviam em lutas constantes 

entre si na disputa pelo voto dos eleitores e pelo controle da 

polícia e da administração local, além do catolicismo popular 

que vigorava no interior. 

C) as alianças que os latifundiários estabeleciam entre si, com 

o apoio da polícia, a fim de evitar o roubo de gado pelos 

sertanejos, o que ensejou o aparecimento de líderes chamados 

"Messias", que pregavam a sublevação armada dos 

camponeses. 

D) a disputa política entre os latifundiários do sertão 

nordestino pelo controle de terras, o que gerou um clima de 

medo entre os sertanejos, que logo escolheram um líder para 

defendê-los tanto dos proprietários rurais como dos jagunços. 

___________________________________________________ 

[TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOÇÃO 
TJ MG 2017 CONSULPLAN] 

27. Acerca da História Mundial, assinale a alternativa correta: 

A) Foi durante o reinado de Alexandre, o Grande, que o 

Império Romano alcançou o seu apogeu. 

B) Durante a primeira Guerra Mundial, a chamada tríplice 

entente compreendia o Reino Unido, a França e o Império 

Russo. 

C) Durante a segunda Guerra Mundial, as Potências do Eixo 

eram a Alemanha, a Itália e a Rússia. 

D) Atualmente, diversos países que integraram a União 

Soviética fazem parte da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte - OTAN, inclusive a própria Rússia. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - HISTÓRIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

28. No final do século XIX e no início do século XX, as 

relações de produção na sociedade gomífera da Amazônia 

caracterizavam-se pelo(pela) 

A) extrativismo moderno, cuja base de sustentação eram as 

casas exportadoras que dominavam a comercialização do látex 

com os países do hemisfério sul. 

B) regime policial instituído pelo Estado, a fim de garantir a 

segurança do trabalho do extrator vindo do Nordeste 

brasileiro. 

C) aviamento, uma cadeia de exploração do capital 

monopolista internacional, no qual o último elo era o 

seringueiro, que estava em permanente débito no barracão do 

seringal. 

D) burocracia administrativa excessiva que imperava na 

economia extrativista da borracha, dominada pelos "coronéis 

da borracha". 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - HISTÓRIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

29. A Cabanagem, considerada um dos mais expressivos 

movimentos sociais do Brasil Imperial, tem suas raízes muito 

antes de 1835. É correto afirmar que esse movimento resultou 

da(s) 

A) insatisfação de vários setores da sociedade, desde gente 

abastada até índios e tapuios, o que denota o clima 

revolucionário da província. 

B) carestia de gêneros alimentícios, que obrigava as camadas 

abastadas a consumir produtos importados e o pobre a 

consumir apenas enlatados vindos do hemisfério Norte. 

C) medidas humanitárias de Lobo de Sousa, que mandou 

libertar os escravos da província, gerando uma ofensiva militar 

por parte dos senhores de escravos. 

D) existência de inúmeros desertores que circulavam pelo 

interior da província, pregando o fim da escravidão e a 

separação do Grão-Pará do Império brasileiro. 

___________________________________________________ 

[AGENTE DE SEGURANÇA CÂMARA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS 
GO 2008 UEG] 

30. Capital de Goiás foi eleita 

Desde o berço em que um dia nasceu 

Pela gente goiana foi feita 

 

Com um povo adotado cresceu 

OLIVEIRA, E. C. História cultural de Goiânia. Goiânia: 

Agepel, 2002. p. 26. 

 

O trecho do poema acima faz referência ao intenso processo 

de crescimento demográfico ocorrido em Goiás com a 

mudança da capital e a inauguração de Goiânia. Outro fator 

que fomentou o crescimento demográfico de Goiás no século 

XX foi a 
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A) descoberta de ouro por Bartolomeu Bueno da Silva. 

B) fundação do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). 

C) construção de Brasília. 

D) Revolução de 1930, comandada por Pedro Ludovico 

Teixeira. 

___________________________________________________ 
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PORTUGUÊS 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-

me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar; 

deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço. 

O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação 

de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não 

tenho força para pensar; acabo porque não tenho alma para 

suspender. Este livro é a minha cobardia.  

  

A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com 

um trecho de paisagem, que de algum modo se integra no 

esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa 

paisagem é uma porta por onde fujo ao conhecimento da 

minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das 

conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar 

de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como 

agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de 

tê-la de lado; ao agitar brando das árvores altas na encosta 

citadina, que parecem perto, numa possibilidade de 

desabamento mudo; aos cartazes sobrepostos das casas 

ingremadas, com janelas por letras onde o sol morto doira 

goma húmida.  

  

Por que escrevo, se não escrevo melhor? Mas que seria de 

mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a 

mim mesmo que nisso seja? Sou um plebeu da aspiração, 

porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia 

um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais 

que o esforço, e gozam a glória na peliça [...].  

  

Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo 

é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na 

foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia 

pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar  

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por 

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de 

Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011.) 

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 

direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 

da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 

classificação correta.

 

A) 2 - 1 - 1 - 2 

B) 1 - 2 - 2 - 1 

C) 2 - 1 - 2 - 1 

D) 1 - 2 - 1 - 2 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017 
CIAAR] 

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao 

conhecimento da minha impotência criadora", a palavra 

destacada tem como sinônimo: 

A) esconderijo. 

B) passagem. 

C) recurso. 

D) morada. 

___________________________________________________ 

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012 
FAUEL] 

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, 

assinale a alternativa incorreta sobre os porquês da língua 

portuguesa: 

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e 

sem acento. 

B) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no 

final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 

C) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma 

pergunta. 

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como 

adjetivo. 

___________________________________________________ 
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

O que diria e o que faria Mandela? 
 

 O mundo acompanha o drama humanitário e os dilemas 

europeus sobre acolher e/ou conter migrantes que tentam 

atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa. 

São desastres constantes nas embarcações com seus 

passageiros, nas transações encetadas por traficantes do 

desespero e da esperança. No último fim-de-semana foi o 

naufrágio de um barco pesqueiro na costa líbia que deixou 

centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se 

desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos 

últimos dias justamente na nação arco íris que Nelson 

Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco 

mais de 20 anos. [...]  

  

A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera 

criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa 

de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos. No entanto, o catalisador da 

violência (xenofobia) se diluiu em meio à escalada, pois 

muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-

africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores à altura e sempre se 

soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação 

arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está 

ainda mais distante no horizonte.  

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.) 

4. Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a 

alternativa correta. 

 

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 

trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 

abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 

__________________ na(s) 

_____________________________. 

 
(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado)  
 

Completam corretamente as lacunas: 

A) facultativo / tirinha apenas. 

B) obrigatório / duas ocorrências. 

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas. 

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas. 

___________________________________________________ 

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016 
CIAAR] 

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e 

mera criminalidade em um país em crescente crise econômica, 

taxa de desemprego de 24%, chefiado pelo desacreditado 

presidente Jacob Zuma e marcado pela percepção, 

especialmente em comunidades pobres, de que estrangeiros 

estão roubando os empregos". A proposta de substituição do 

segmento do texto em que há adequação quanto ao tempo 

verbal empregado na(s) forma(s) em destaque é 

A) misturara / estão roubando 

B) misturaria / estariam roubando 

C) mistura / estivessem roubando 

D) misturava / estiveram roubando 
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020] 

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta. 

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal. 

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal. 

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal. 

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE ESPP 2008] 

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é:  

 

I-Todos os números primos são ímpares.  

 

II- Existem números que são primos e composto.  

 

III- O número 1 não é primo nem compostos.  

 

IV- O menor número primo é 2 

A) V; V; F; F 

B) F; V; F; V 

C) V; V; V; F 

D) F; F; V; V 

___________________________________________________ 

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]  

8. A região hachurada do diagrama representa  

   

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 

conjunto M. 

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 

conjuntos M e P. 

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 

conjunto F. 

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 

conjunto M que não são elementos do conjunto F. 

___________________________________________________ 

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES] 

9. Um grupo de 6 amigos consome, em 2 dias, 3kg de 

macarrão. Quantos quilogramas de macarrão serão 

consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes? 

A) 4kg 

B) 6kg 

C) 7kg 

D) 5kg 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]  

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km. 

Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm. 

A distância real entre as duas cidades é, portanto: 

A) 10 km 

B) 6 km 

C) 12 km 

D) 8 km 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP] 

11. Grande parte do nosso conhecimento é adquirida pela 

vivência. É um conhecimento intuitivo, carregado de signos 

que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida 

ideal para a transformação do saber intuitivo em saber 

consciente, do conhecimento adquirido pela vivência em 

conhecimento sistematizado é 

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 

determinado fenômeno. 

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 

período de tempo. 

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada. 

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 

social. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]  

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 

em uma perspectiva emancipatória. 

A) A flexibilidade do planejamento em qualquer de suas 

etapas compromete a coerência das ações e metas 

estabelecidas. 

B) Para garantir a qualidade do processo educativo, o 

planejamento deve ser elaborado a partir do perfil do aluno 

ideal para os resultados esperados. 

C) A seleção dos conteúdos a serem trabalhados deve ter 

como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do 

professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico. 

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo 

educativo e materializa a intencionalidade deum grupo 

específico. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC 
MT 2007 CESPE] 

13. A concepção de construção do conhecimento pelas 

crianças em situações de interação social vem sendo 

pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos 

anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que 

valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. Representam essa perspectiva 

conceitual 

A) Wallon, Vygotsky e Piaget. 

B) Skinner, Vygotsky e Freud. 

C) Freud, Wallon e Skinner. 

D) Vygotsky , Skinner e Piaget. 

___________________________________________________ 

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR] 

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa 

que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo 

teórico ao qual ela se associa. 

 

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa 

do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial 

é que, se o conteúdo que o aluno deve aprender está 

excessivamente distante de suas possibilidades de 

compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus 

esquemas ou se produzirá um desequilíbrio de tal natureza 

que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em 

ambos os casos, a aprendizagem será nula ou puramente 

repetitiva. 

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 

Comportamento. 

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética. 

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma. 

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR] 

15. A teoria de Jean Piaget é a base do Construtivismo 

Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a 

construção do conhecimento. Acerca disto, assinale o 

pressuposto que contradiz esta teoria. 

A) Na teoria piagetiana, a inteligência, a aprendizagem e o 

processo de construção do conhecimento aparecem 

relacionados entre si, entretanto são independentes. 

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é 

através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e 

as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em 

que vive, e nela agir, transformando-a. 

C) Conhecer um objeto é agir mentalmente sobre ele, 

transformando-o. Ou seja, o ato de conhecer consiste em 

aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja 

de assimilação como de acomodação, reorganizando-os. 

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do 

indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação 

de adaptar-se ao meio quer pela assimilação, quer pela 

acomodação. É através da aprendizagem que o indivíduo 

exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente. 

___________________________________________________ 
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[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP] 

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções 

pedagógicas influíram principalmente na prática docente. A 

concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia 

A) tradicional. 

B) libertadora. 

C) histórico-crítica. 

D) da Escola Nova. 

___________________________________________________ 

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE] 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à 

história da didática no Brasil, suas relações com as tendências 

pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento. 

Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências 

pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia 

tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as 

de cunho progressista — pedagogia libertadora e pedagogia 

crítico social dos conteúdos. Certamente existem outras 

correntes vinculadas a uma ou outra dessas tendências, mas 

essas são as mais conhecidas. 

 

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64 

(com adaptações). 

17. Assinale a opção correta em relação à pedagogia 

tradicional. 

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está 

centrada no professor. 

B) Na pedagogia tradicional, a proposta pedagógica está 

voltada para o interesse da maioria da população. 

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva. 

D) Em geral, considera-se que, na pedagogia tradicional, o 

aluno é um recebedor da matéria, e sua tarefa é decorá-la. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE] 

18. A história da educação no Brasil foi marcada por duas 

grandes correntes pedagógicas: a liberal e a progressista. 

Assinale a opção correspondente às tendências identificadas 

com a corrente pedagógica liberal. 

A) histórico-crítica, tecnicista, renovada não diretiva e 

libertária 

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 

e tecnicista 

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva 

D) renovada progressivista, tradicional, libertária e renovada 

não diretiva 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FUMARC 2013] 

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus 

Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte 

teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de 

ensino: 

A) sociocultural, humanista, cognitivista, tradicional e 

comportamentalista. 

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 

e humanista. 

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 

e tradicional. 

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 

sócio-cultural. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESPE 2009] 

20. Com relação à teoria de Piaget acerca do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta. 

A) O desenvolvimento cognitivo não é um processo 

sequencial marcado por etapas caracterizadas por estruturas 

diferenciadas. 

B) Ao explicar a interação construtiva da criança com o 

ambiente, Piaget utilizou os conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. 

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar 

da idade. 

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 

tende a impedir o desenvolvimento intelectual. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA SEDUC MT 2007 CESPE] 

1  

 

 

 

5   
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15   

 

 

 

 

20   

This text refers to questions 26 through 34 

EFL1 students have widely different needs, because of 

differences in cultural background, age, and previous 

education. Even if the students in one class are all from 

the 

same language group, they inevitably have different 

learning 

styles and needs. 

While respecting the students’ humble attitude, the 

teacher could help them to see that such an attitude is 

harmful. 

The teacher could also help quiet students by having them 

role-play interviews, and write up their résumés. 

Teachers of young children have to be concerned with 

the different emotional needs of their pupils and the 

importance of meeting these needs. Unfortunately, texts 

for 

EFL teachers may not discuss emotional needs, even 

though 

many writers compare the task of learning a language 

with 

becoming a child again. This discussion is limited to two 

common issues: students who are too noisy or too quiet, 

and 

class reactions to a teaching style that seems too 

authoritarian 

or too free. 

In one class, students complained that some students 

talked too much and were wasting the class time. One 

suggestion is to give such students extra responsibility in 

the 

class. In group work, it may be best to put all the noisy 

students together. 

EFL1 - English as a foreign language 

 

Marianne Celce-Murcia, editor. Teaching English as a second 

or 

foreign language. 2nd edition, Heinle & Heinle, p. 363-70 

(adapted). 

21. In the text, "who" (ℓ.16) can be correctly replaced by 

A) whom. 

B) which. 

C) that. 

D) whose. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA SEDUC MT 2007 CESPE] 

22. In the text, "widely" (ℓ.1) means 

A) deeply. 

B) narrowly. 

C) broadly. 

D) lightly. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA SEDUC MT 2007 CESPE] 

23. From the text, it can be concluded that 

A) texts for EFL teachers must not take into consideration 

children’s emotional needs. 

B) to learn a foreign language one must become a child again. 

C) teachers as a whole ought not to worry about children’s 

emotional demands. 

D) a lot of writers compare the work of learning a foreign 

language with becoming a child again. 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - LÍNGUA INGLESA SEDUC MT 2007 CESPE] 

24. According to the text, choose the correct option. 

A) Students of an EFL class have the same way of learning. 

B) One EFL class may have students who belong to the same 

language group. 

C) Learning styles do not differ if the EFL students belong to 

the same language group. 

D) The needs of EFL students vary, but their styles do not. 

___________________________________________________ 

[ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SEAD PA 2013 IBFC]  

25. Assinale a alternativa que apresenta corretamente na 

línguainglesa, como são indicados o ‘bombo’e o ‘tímpano’, 

respectivamente. 

A) Bass drum; kettledrums. 

B) Kettledrums; bass drums. 

C) Bass drum; pauken. 

D) Pauken; timpani. 

___________________________________________________ 
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[PROFESSOR - INGLÊS SEDUC PA 2008 FADESP] 

 METACOGNITIVE AND COGNITIVE 

STRATEGIES IN READING  
 

 Reading strategies are divided into two major categories: 

metacognitive and cognitive reading strategies.  

The strategies that function to monitor or regulate cognitive 

strategies are called metacognitive strategies. They involve 

thinking about the learning process, planning for learning, 

monitoring of comprehension or production while it is taking 

place, and self-evaluation of learning after the language 

activity is completed. According to Brown, metacognitive 

strategies include "checking the outcome of any attempt to 

solve a problem, planning one's text move, monitoring the 

effectiveness of any attempted action, testing, revising, and 

evaluating one's strategies for learning." In other words, 

metacognitive strategies are used to plan, monitor and regulate 

the reading as it occurs.  

  

Cognitive strategies are seen as mental processes directly 

concerned with the processing of information in order to learn, 

that is: for obtaining, storage, retrieval or use of information. 

They are more limited to specific learning tasks and involve 

more direct manipulation of the learning material itself. In 

general, studies in both L1 and L2 reading research provide a 

binary division of cognitive strategies as bottom-up and top-

down.  

  

Goodman refers to the bottom-up model as the "common 

sense notion". In this approach, reading is meant to be a 

process of decoding; identifying letter, words, phrases, and 

then sentences in order to get the meaning. On the other hand, 

top-down model advocates the selection of the fewest and 

most productive elements from a text so as to make sense of it 

and views the reading process as an active psychological 

guessing game. Top-down rejects the notion that identification 

of letters to form words and the derivation of meaning from 

these words is efficient reading. On the contrary, it assumes 

that efficient reading requires the readers to make predictions 

and hypothesis about the text content by relating the new 

information to their prior knowledge and by using as few 

language clues as possible. It is further assumed that the 

readers can check whether the hypothesis are correct or not by 

sampling the text. The top-down model is influenced by 

schema theory, which emphasizes the importance of the 

reader's background knowledge in the reading process. 

According to this theory, so as to comprehend a text, readers 

make use of both the text and their background knowledge.  

  

Therefore, interaction of the background knowledge and the 

text is essential for efficient reading. While reading, a variety 

of processes repeatedly occurs in readers' minds. Readers, 

with the help of both top-down and bottom-up strategies, use 

pre-reading information to make some predictions about the 

text. Processing information is started at the sentence level, 

which means that they focus on identification of the meaning 

and grammatical category of a word, sentence syntax, and text 

details, etc. While processing information provided by each 

sentence, readers check to see how this information fits, again 

employing bottom-up and top-down strategies such as 

background knowledge, prediction, getting the gist of a text, 

skimming, scanning, etc.  

Adapted from the article "A Study on the Use of Cognitive Reading Strategies by ELT Students", taken from 

http://www.asian-efljournal. 
com/pta_august_07_ozec.php 

26. The ___ is the last paragraph of this test’s text. 

A) first 

B) forth 

C) fourth 

D) fifth 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - INGLÊS SEDUC PA 2008 FADESP] 

27. The authors have insisted ___ explaining about reading 

strategies. 

A) for 

B) to 

C) on 

D) about 

___________________________________________________ 

[PROFESSOR - INGLÊS SEDUC PA 2008 FADESP] 

28. When the reader makes plans about how the reading 

activity is going to be made and controls the effectiveness of 

its results during and after it, he is using _____ strategies. 

A) metacognitive 

B) bottom-up 

C) top-down 

D) cognitive 

___________________________________________________ 
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[SARGENTO DA AERONÁUTICA  - AERONAVEGANTES  EEAR 2019  
AERONÁUTICA ] 

 Back to School  

1  

 

 

 

5   

 

 

 

 

10   

For generations in the United States, a nineteenth century 

invention known as the public school system was seen as 

the best way to give students the knowledge and skills to 

become nice citizens. Around the 1960s, experts began 

questioning the system, citing the need for new types of 

schools to meet the changing demands of the twentieth 

century. These reformers eventually won for parents a 

much 

broader range of educational choices - including religious, 

alternative, and charter schools and home schooling - but 

they 

also sparked a debate on teaching and learning that still 

divides experts to this day. 

 Nunan, David - Listen in book 2, second edition.  

29. The words "become" (line 4) and "meet" (line 6), in bold 

type in the text, are 

A) regular verbs in the infinitive. 

B) irregular verbs in the infinitive. 

C) irregular verbs in the past tense. 

D) regular verbs in the present tense. 

___________________________________________________ 

[OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR PM SC 2015 IOBV]  

 

 

Choose the correct preposition for the following sentences. 

Close attention to some phrasal verbs. 

30. "The teacher said: Step _____ who wants play role with 

Margot Karten. So I did it!" 

A) to 

B) over 

C) forward 

D) at 

___________________________________________________ 
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PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força para  pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que de  algum modo se  integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la  de lado; ao agitar  brando das árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor? Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim  mesmo que  nisso  seja?  Sou  um  plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere  alguns  usos  da  partícula  "que",  na  coluna  da
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna
da esquerda.  A seguir, marque a alternativa que apresenta a
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao
conhecimento  da  minha  impotência  criadora",  a  palavra
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012

FAUEL]

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade,
assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  os  porquês  da  língua
portuguesa:

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e
sem acento.

B) Quando fazemos uma pergunta ecolocamos o por que no
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O  porque  junto  vem na  explicação,  ou  resposta  a  uma
pergunta.

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como
adjetivo.
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___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na costa líbia  que deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.  

Nelson Mandela nunca teve sucessores  à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-

york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)

(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado) 

4. Preencha  as  lacunas  abaixo  e,  em  seguida,  assinale  a
alternativa  correta.

Confrontando  o  uso  do  acento  grave  indicador  de  crase  do
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha
abaixo, é correto afirmar que o seu uso é __________________
na(s)  _____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão roubando os empregos".

A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal empregado na(s) forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando

C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

__________________________________________________

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa 

A) os  elementos  do  conjunto  P  que  também pertencem  ao
conjunto M.

B) os  elementos do conjunto F que também pertencem aos
conjuntos M e P.

C) os  elementos  do  conjunto  P  que  não  são  elementos  do
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6  amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km.
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre
determinado fenômeno.

B) a  memorização,  a  retenção  da informação  por  um curto
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo  e  materializa  a  intencionalidade  de  um  grupo
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

13. A  concepção  de  construção  do  conhecimento  pelas
crianças  em  situações  de  interação  social  vem  sendo
pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos
anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que
valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e
desenvolvimento  da  criança.  Representam  essa  perspectiva
conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial
é  que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas  ou se produzirá um desequilíbrio de tal  natureza
que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação  do  Condicionamento  /  Psicologia  do
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

___________________________________________________

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a  inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.
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D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação.  É  através  da  aprendizagem  que  o  indivíduo
exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente.

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções
pedagógicas  influíram principalmente  na  prática  docente.  A
concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista — pedagogia libertadora  e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José  Carlos  Libâneo.  Didática.  São  Paulo:  Cortez,  2005,  p.  64  (com

adaptações).

17. Assinale  a  opção  correta  em  relação  à  pedagogia
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está
centrada no professor.

B) Na  pedagogia  tradicional,  a  proposta  pedagógica  está
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral,  considera-se  que,  na  pedagogia  tradicional,  o
aluno é um recebedor da matéria,e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da  educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica,tecnicista, renovada não diretiva e 
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada progressivista, tradicional,libertária e renovada 
não diretiva

___________________________________________________

[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

19. Os pensadores Paulo Freire, Jean Piaget, Burrhus Fredereic
Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte teórico à
respectiva sequência de abordagens do processo de ensino:

A) sociocultural,  humanista,  cognitivista,  tradicional  e
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e
sócio cultural.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE CESPE 2009]

20. Com relação  à  teoria  de  Piaget  acerca  do  processo  de
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado  por  etapas  caracterizadas  por  estruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.
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____________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

[ESCREVENTE POLICIAL SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

E DEFESA DO CIDADÃO 2008 ACAFE]

21. A alternativa correta quanto à ortografia é:

A) Indeciso, tenassidade, experiência, através, trás.

B) Talvez, apezar, atrás, houço, tenascidade.

C) Honesto, apesar, confessar, ansiedade, tenacidade.

D) Desonesto, incapaz, confeço, investigassão, praxe.

___________________________________________________

[AGENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS 2012 CETRO]

22. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia.

A) Os trajes mulçumanos são muito bonitos.

B) A largatixa correu e sumiu no vão da parede.

C) Embreagou-se e depois dormiu.

D) Era um exímio corredor.

___________________________________________________

[COORDENADOR DE SECRETARIA LEGISLATIVA CÂMARA DE

MONGAGUÁ SP 2010 MOURA MELO]

23. Assinale  a  alternativa  em  que  todas  as  palavras  estão
escritas de acordo com aortografia oficial:

A) Estupidez, parasita, cabelereiro.

B) Lusófono, escárnio, umedecer.

C) Estrangeiro, excêntrico, resucitar.

D) Acessível, florecer, ultraje.

___________________________________________________

[TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DE SINAIS UFU MG

2016 UFU-MG]

24. A  mudança  de  classe,  ou  seja,  utilizar  a  ideia  de  uma
palavra em uma outra classe gramatical, é uma das funções da
morfologia.  Em  Libras,  um  tipo  de  processo  morfológico
bastante comum é aquele que deriva:

A) Advérbio de substantivos/ substantivos de advérbio.

B) Verbos de advérbio/ advérbios de verbos.

C) Adjetivos de pronomes/ pronomes de adjetivos.

D) Substantivo de verbos/ verbos de substantivos.

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO IF GO 2014 UFG]

25. As frases citadas no texto são construídas de forma 
injuntiva. Os elementos linguísticos combinados, responsáveis
pela injunção no texto,são os

A) advérbios e os relatores.

B) verbos e os vocativos.

C) conectivos e a pontuação.

D) pronomes e a acentuação.

___________________________________________________
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[VÁRIOS CARGOS - MGS 2019 IBFC]

Leia a charge para responder a questão.

26. Na  charge,  aparecem  por  quatro  vezes  a  letra  o   de
forma  isolada,  no  1º  e  3º  balão  de  fala.  Analise  as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta sobre a
função sintática desta letra isolada no texto.

I. O 1º e 3º uso têm a função de acompanhar o pronome 
interrogativo que e substitui uma intenção. 
II. No 2º e 4º uso são classificados como pronomes pessoais 
do caso reto e substituem o nome do interlocutor.
III. O 2º e 4º uso são classificados como pronomes pessoais 
oblíquos e aparecem corretamente no texto na forma 
proclítica. 
IV. O 1º e 3º têm a função de pronomes e o 2º e 4º têm a 
função de artigos que acompanham verbos. 

Estão corretas. 

A) I e IV apenas

B) II e III apenas

C) I e III apenas

D) II e IV apenas

___________________________________________________

[ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO CÂMARA DE ARAGUARI  MG 2018

IDECAN]

27. A linguagem da publicidade é centrada no receptor e foca 
um estilo de comunicação apelativa ou conativa. A função 
apelativa ou conativa é facilmente identificada pois:

A) A linguagem conativa ou apelativa é restrita a publicidade 
e dificilmente é encontrada em outros tipos de textos, como 
discursos e horóscopos e jamais em livros de autoajuda.

B) Essa linguagem é comumente empregada na publicidade, já
que sua principal intenção é informar o destinatário sobre os 
danos que um produto pode causar.

C) A linguagem conativa da publicidade dialoga com seu 
públicoalvo através de uma linguagem uniforme e única, 
independente do tipo de público que pretende atingir.

D) Sua linguagem é organizada para influenciar e persuadir o 
destinatário, fazendo uso de verbos no imperativo, pronomes 
na segunda pessoa e vocativos.

___________________________________________________

[PAPILOSCOPISTA PC PA 2006 CESPE]

28. Considerando os trechos abaixo, que constituem um texto,
assinale a opção  incorreta no que se refere ao emprego das
classes de palavras e suas flexões.

A) A  técnica  de  estabelecer  freios  ao  poder  na  linha  da
tradição  ocidental  não  é  o  único  caminho  possível  para  a
vigência dos direitos humanos.

B) Não é da essência de um regime de direitos humanos a
separação entre o domínio jurídico e os outros domínios da
existência  humana,  como  os  domínios  religioso,  moral  e
social.

C) O Ocidente repetirá hoje os mesmos erros do passado se
insistir na existência de um modelo único para a expressão e a
proteção dos direitos humanos.

D) Estados Unidos e Europa desrespeitaram a autonomia de
destino  de  cada  povo  se  tentarem  impor  sua  verdade,  sua
economia, seu modo de vida, seus direitos humanos.

___________________________________________________
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[AUXILIAR DA ASSESSORIA TÉCNICA LEGISLATIVA CÂMARA DE

ITU SP 2009 MOURA MELO]

29. Os  termos  usados,  por  Augusto  dos  Anjos,
"RUTILÂNCIA"  e  "EPIGÊNESIS",  respectivamente,
significam:

A) Aspereza e dificuldade.

B) Brilho intenso e criações sucessivas.

C) Sabotagem e vilarejo.

D) Esôfago e liberdade.

___________________________________________________

[GUARDA MUNICIPAL CGM RJ 2013 CGGT SMA RIO DE JANEIRO]

30. Sabendo-se  que  existem  os  homônimos  mal e  mau,
verifica-se emprego CORRETO da palavra destacada em:

A) Muitos passam mau só de ver a promiscuidade.

B) Ele está confuso, porém não tem mau caráter.

C) Nunca deseje o mau de seu próximo!

D) Fizeram mau ao agir dessa forma!

___________________________________________________
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PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força para  pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que de  algum modo se  integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la  de lado; ao agitar  brando das árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor? Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim  mesmo que  nisso  seja?  Sou  um  plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere alguns usos da partícula "que", na coluna da 
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna 
da esquerda. A seguir, marque a alternativa que apresenta a 
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao
conhecimento  da  minha  impotência  criadora",  a  palavra
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012

FAUEL]

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade,
assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  os  porquês  da  língua
portuguesa:

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e
sem acento.

B) Quando fazemos uma pergunta ecolocamos o por que no
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O  porque  junto  vem  na  explicação,ou  resposta  a  uma
pergunta.

D) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como
adjetivo.
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[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na costa líbia  que deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.  
Nelson Mandela nunca teve sucessores  à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/nova-

york/africa-do-sul/o-que-diria-mandela/. Adaptado.)

4. Preencha  as  lacunas  abaixo  e,  em  seguida,  assinale  a
alternativa correta.

(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. Adaptado

Confrontando o uso do acento grave indicador de crase do 
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha 
abaixo, é correto afirmar que o seu uso é 
__________________ na(s) 
_____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão roubando os empregos".

A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal empregado na(s) forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando

C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

___________________________________________________

[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa 

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 
conjunto M.

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 
conjuntos M e P.

C) os  elementos  do  conjunto  P  que  não  são  elementos  do
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias, estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km.
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre
determinado fenômeno.

B) a  memorização,  a  retenção  da informação  por  um curto
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo e materializa a intencionalidade de um grupo 
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

13. A  concepção  de  construção  do  conhecimento  pelas
crianças  em  situações  de  interação  social  vem  sendo
pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos
anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que
valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e
desenvolvimento  da  criança.  Representam  essa  perspectiva
conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial
é  que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas  ou se produzirá um desequilíbrio de tal  natureza
que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

___________________________________________________

[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a  inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação.  É  através  da  aprendizagem  que  o  indivíduo
exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente.

CADERNO DE QUESTÕES #5276027 - PÁGINA 4 DE 7



PEB II MATEMÁTICA

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções
pedagógicas  influíram principalmente  na  prática  docente.  A
concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista — pedagogia libertadora  e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José Carlos Libâneo. Didática. São Paulo: Cortez, 2005, p. 64
(com adaptações).

17. Assinale  a  opção  correta  em  relação  à  pedagogia
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está
centrada no professor.

B) Na  pedagogia  tradicional,  a  proposta  pedagógica  está
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral,  considera-se  que,  na  pedagogia  tradicional,  o
aluno é um recebedor da matéria,e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica,  tecnicista,  renovada  não  diretiva  e
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva 
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada progressivista, tradicional,libertária e renovada 
não diretiva

___________________________________________________

[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

19. Os  pensadores  Paulo  Freire,  Jean  Piaget,  Burrhus
Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte
teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de
ensino:

A) sociocultural,  humanista,  cognitivista,  tradicional  e
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional 
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista 
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e 
sócio cultural.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE CESPE 2009]

20. Com relação  à  teoria  de  Piaget  acerca  do  processo  de
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado  por  etapas  caracterizadas  por  estruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

21. Setenta porcento de 20 é igual a:

A) 7,2

B) 14

C) 12,4

D) 10

___________________________________________________

[TÉCNICO ADMINISTRATIVO JÚNIOR POTIGAS 2012 IESES]

22. A mistura entre combustível  gasoso e ar,  adicionado de
uma fonte de ignição irá gerar uma reação de combustão. No
caso do gás natural, dá-se entre o limite inferior e superior de
explosividade, medidos em porcentagem de volume. O limite
inferior  e  o  superior  de  explosividade,  em porcentagem de
volume,está entre:

A) 4,0 e 12,0.

B) 2,1 e 10,1.

C) 4,0 e 75,0.

D) 5,0 e 15,0.

___________________________________________________

[VIGIA CÂMARA DE CORONEL FABRICIANO MG 2017 IDECAN]

23. A porcentagem de bateria de um celular ligado, mas sem
nenhum uso, decresce segundo a função P(t)  = 100 - 5/2 t,
onde P(t) é a porcentagem de bateria e t é o número de horas
que o celular está ligado. Quanto tempo esse celular pode ficar
ligado  sem  nenhum  uso  até  que  sua  bateria  descarregue
totalmente? 

A) 25 horas.

B) 30 horas.

C) 40 horas.

D) 55 horas.

___________________________________________________

[AGENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA DE CARNEIRINHO MG 2018

FUMARC]

24. Somando-se  quarenta  e  nove inteiros  e  oito  centésimos
com  dois  inteiros  e  trezentos  e  sessenta  e  sete  milésimos,
obtém-se

A) 51,447

B) 52,167

C) 52,797

D) 79,77

___________________________________________________

[AGENTE ADMINISTRATIVO PREFEITURA DE CARNEIRINHO MG

2018 FUMARC]

25. Considerem-se  todas  as  divisões  de  números  inteiros
positivos por 14, cujo resto é igual ao quadrado do quociente.
A soma dos possíveis quocientes dessas divisões é igual a

A) 5

B) 6

C) 12 + 22 +...+ 142

D) 12 + 22 +...+ 132

___________________________________________________

[ANALISTA CONTÁBIL CGE - RN 2019 IBFC]

26. Dentre as alternativas, a única incorreta é: 

A) 3√20 é  representada  na  reta  numérica  entre  os  números
inteiros 2 e 3

B) A dízima não periódica 3,23456... é um número irracional

C) A  soma  entre  dois  números  irracionais  é  sempre  um
número irracional

D) (23)0 = (32)0

___________________________________________________
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[CAIXA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO PR 2012

FAUEL]

27. Aplicando um valor de RS 920,00, a juros simples com
uma taxa de 6% ao mês, no final de 2 ano e 5 meses, qual o
valor do montante? 

A) R$ 1.600,80.

B) R$1.700,00.

C) R$ 1.850,00.

D) R$ 1.920,00.

___________________________________________________

[AGENTE ADMINISTRATIVO CRA SC 2013 IESES]

28. Qual é o valor do juro simples a receber numa aplicação
de$3.000,00,  pelo prazo  de 3 meses,  com taxa  de  1,2% ao
mês?

A) $250,00

B) $600,00

C) $120,00

D) $108,00

___________________________________________________

[ESTATÍSTICA UFU MG 2019 UFU-MG]

29. Considerando-se os  dados  assimétricos  para  a  direita,  é
correto afirmar que, geralmente, a média, a mediana e a moda
possuem a seguinte relação

A) Média < Mediana < Moda

B) Média = Mediana = Moda

C) Moda < Mediana < Média

D) Moda < Média < Mediana

___________________________________________________

[TÉCNICO  - INFORMAÇÃO EM SAÚDE INCA 2017 IDECAN]

30. Um  pesquisador  avaliou  a  idade  de  10  pessoas  com
cânceres  e  tabulou  os  dados  da  seguinte  forma:

  

 Ele descreveu seus resultados de análise estatístico descritiva
(em  relação  às  idades),  como:  10;  2;  10;  e,  10.  Esses
resultados se referem, respectivamente, a: 

A) Valores modais, apenas.

B) Média, moda e mediana.

C) Mediana, moda e média.

D) Moda, mediana e média.

___________________________________________________
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PORTUGUÊS

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

 Pasmo sempre quando acabo qualquer coisa. Pasmo e desolo-
me. O meu instinto de perfeição deveria inibir-me de acabar;
deveria inibir-me até de dar começo. Mas distraio-me e faço.
O que consigo é um produto, em mim, não de uma aplicação
de vontade, mas de uma cedência dela. Começo porque não
tenho força para  pensar;  acabo porque não tenho alma para
suspender.  Este  livro  é  a  minha  cobardia.  
 
A razão por que tantas vezes interrompo um pensamento com
um trecho de  paisagem,  que de  algum modo se  integra  no
esquema, real ou suposto, das minhas impressões, é que essa
paisagem  é  uma  porta  por  onde  fujo  ao  conhecimento  da
minha impotência criadora. Tenho a necessidade, em meio das
conversas comigo que formam as palavras deste livro, de falar
de repente com outra pessoa, e dirijo-me à luz que paira, como
agora, sobre os telhados das casas, que parecem molhados de
tê-la  de lado; ao agitar  brando das árvores  altas  na encosta
citadina,  que  parecem  perto,  numa  possibilidade  de
desabamento  mudo;  aos  cartazes  sobrepostos  das  casas
ingremadas,  com janelas  por  letras  onde o  sol  morto  doira
goma  húmida.  
 
Por que escrevo,  se não escrevo melhor? Mas que seria  de
mim se não escrevesse o que consigo escrever, por inferior a
mim  mesmo que  nisso  seja?  Sou  um  plebeu  da  aspiração,
porque tento realizar; não ouso o silêncio como quem receia
um quarto escuro. Sou como os que prezam a medalha mais
que  o  esforço,  e  gozam  a  glória  na  peliça  [...].  
 
Escrever, sim, é perder-me, mas todos se perdem, porque tudo
é perda. Porém eu perco-me sem alegria, não como o rio na
foz para que nasceu incógnito, mas como o lago feito na praia
pela maré alta, e cuja água sumida nunca mais regressa ao mar

(PESSOA, Fernando. Livro do Desassossego: composto por Bernardo Soares,

ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. Org. Richard Zenith. 3ª ed. São

Paulo: Companhia das Letras, 2011.)

1. Considere  alguns  usos  da  partícula  "que",  na  coluna  da
direita, e os classifique morfologicamente conforme a coluna
da esquerda.  A seguir, marque a alternativa que apresenta a
classificação correta.

A) 2 - 1 - 1 - 2

B) 1 - 2 - 2 - 1

C) 2 - 1 - 2 - 1

D) 1 - 2 - 1 - 2

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2017

CIAAR]

2. Em "...é que essa paisagem é uma porta por onde fujo ao
conhecimento  da  minha  impotência  criadora",  a  palavra
destacada tem como sinônimo:

A) esconderijo.

B) passagem.

C) recurso.

D) morada.

___________________________________________________

[VETERINÁRIO PREFEITURA FAZENDA RIO GRANDE PR 2012

FAUEL]

3. Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade,
assinale  a  alternativa  incorreta  sobre  os  porquês  da  língua
portuguesa:

A) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o porque separado e
sem acento.

B) Quando fazemos uma pergunta ecolocamos o por que no
final da frase, esse é separado e com acento circunflexo.

C) O  porque  junto  vem na  explicação,  ou  resposta  a  uma
pergunta.

D) O porquê junto e coma cento circunflexo se utiliza como
adjetivo.
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___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

 O que diria e o que faria Mandela? 
 O  mundo  acompanha  o  drama  humanitário  e  os  dilemas
europeus  sobre  acolher  e/ou  conter  migrantes  que  tentam
atravessar o Mediterrâneo da África do Norte para a Europa.
São  desastres  constantes  nas  embarcações  com  seus
passageiros,  nas  transações  encetadas  por  traficantes  do
desespero  e  da  esperança.  No  último  fim-de-semana  foi  o
naufrágio  de um barco  pesqueiro  na costa líbia  que deixou
centenas de mortos. No entanto, outro drama humanitário se
desenrola no sul da África, com a violência e a xenofobia dos
últimos  dias  justamente  na  nação  arco  íris  que  Nelson
Mandela se propôs a construir no lugar do apartheid há pouco
mais  de  20  anos.  [...]  
 
A mais recente onda de violência mistura xenofobia e mera
criminalidade em um país em crescente crise econômica, taxa
de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão  roubando  os  empregos.  No  entanto,  o  catalisador  da
violência  (xenofobia)  se  diluiu  em  meio  à  escalada,  pois
muitos dos mortos e donos de negócios saqueados eram sul-
africanos.  
Nelson Mandela nunca teve sucessores  à altura e sempre se
soube que seria uma tarefa descomunal construir uma nação
arco-íris. O desafio se tornou mais ingrato e o arco-íris está
ainda mais distante no horizonte. 

(Caio Blinder, 21/04/2015. Disponível em:
http://veja.abril.com.br/blog/nova-york/africa-do-sul/o-que-

diria-mandela/. Adaptado.)

4. Preencha  as  lacunas  abaixo  e,  em  seguida,  assinale  a
alternativa correta.

(AZEVEDO, Alvares de Hagar, o Horrível, Dick Brownw, L&PM. 

Confrontando  o  uso  do  acento  grave  indicador  de  crase  do
trecho "em meio à escalada" (2º§) com o uso visto na tirinha
abaixo, é correto afirmar que o seu uso é __________________
na(s)  _____________________________.

Completam corretamente as lacunas:

A) facultativo / tirinha apenas.

B) obrigatório / duas ocorrências.

C) facultativo / ocorrência destacada do texto apenas.

D) obrigatório / ocorrência destacada do texto apenas.

___________________________________________________

[GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO AERONÁUTICA 2016

CIAAR]

5. Em "A mais recente onda de violência mistura xenofobia e
mera criminalidade em um país em crescente crise econômica,
taxa  de  desemprego  de  24%,  chefiado  pelo  desacreditado
presidente  Jacob  Zuma  e  marcado  pela  percepção,
especialmente  em comunidades  pobres,  de  que  estrangeiros
estão roubando os empregos".

A proposta de substituição do segmento do texto em que há
adequação quanto ao tempo verbal empregado na(s) forma(s)
em destaque é

A) misturara / estão roubando

B) misturaria / estariam roubando

C) mistura / estivessem roubando

D) misturava / estiveram roubando

___________________________________________________
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MATEMÁTICA 

[ADAPTADA DE FAPEC 2020]

6. Sobre sistemas de numeração, assinale a alternativa correta.

A) 25 em base decimal é igual a 11001 base octal.

B) 25 em base decimal é igual a 10 base hexadecimal.

C) 100 em base decimal é igual a 100 base hexadecimal.

D) 20 em base decimal é igual a 10100 base binária.

___________________________________________________

[ADAPTADA DE ESPP 2008]

7. De acordo com as afirmativas, a sequência certa é: 

I- Todos os números primos são ímpares. 

II- Existem números que são primos e composto. 

III- O número 1 não é primo nem compostos. 

IV- O menor número primo é 2

A) V; V; F; F

B) F; V; F; V

C) V; V; V; F

D) F; F; V; V

___________________________________________________
[CABO POLÍCIA MILITAR SP 2014 VUNESP]

8. A região hachurada do diagrama representa

A) os elementos do conjunto P que também pertencem ao 
conjunto M.

B) os elementos do conjunto F que também pertencem aos 
conjuntos M e P.

C) os elementos do conjunto P que não são elementos do 
conjunto F.

D) todos os elementos do conjunto P e todos os elementos do 
conjunto M que não são elementos do conjunto F.

___________________________________________________

[ADVOGADO CRA SC 2013 IESES]

9. Um  grupo  de  6amigos  consome,  em  2  dias,  3kg  de
macarrão.  Quantos  quilogramas  de  macarrão  serão
consumidos em 5 dias,estando 2 dessas pessoas ausentes?

A) 4kg

B) 6kg

C) 7kg

D) 5kg

___________________________________________________

[ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO UFRN 2008 COMPERVE]

10. A escala de um mapa mostra que 1 cm equivale a 25 km.
Nesse mapa, duas cidades distam uma da outra 0,48 cm.

A distância real entre as duas cidades é, portanto:

A) 10 km

B) 6 km

C) 12 km

D) 8 km
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___________________________________________________

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

[PROFESSOR  - BIOLOGIA SEDUC PA 2008 FADESP]

11. Grande  parte  do  nosso  conhecimento  é  adquirida  pela
vivência.  É um conhecimento intuitivo, carregado de signos
que evidenciam o nosso universo cultural. O ponto de partida
ideal  para  a  transformação  do  saber  intuitivo  em  saber
consciente,  do  conhecimento  adquirido  pela  vivência  em
conhecimento sistematizado é

A) o confronto das explicações ou hipóteses existentes sobre 
determinado fenômeno.

B) a memorização, a retenção da informação por um curto 
período de tempo.

C) uma avaliação específica e uma metodologia adequada.

D) um conjunto de fatos, hipóteses e teorias desvinculadas do 
social.

___________________________________________________

[PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEC 2009 CESPE]

12. Assinale a opção correta à luz do planejamento de ensino 
em uma perspectiva emancipatória.

A) A  flexibilidade  do  planejamento  em  qualquer  de  suas
etapas  compromete  a  coerência  das  ações  e  metas
estabelecidas.

B) Para  garantir  a  qualidade  do  processo  educativo,  o
planejamento deve ser elaborado a partir  do perfil  do aluno
ideal para os resultados esperados.

C) A  seleção  dos  conteúdos  a  serem  trabalhados  deve  ter
como ponto de partida os conhecimentos e as habilidades do
professor, pois só assim há sucesso no trabalho pedagógico.

D) O planejamento de ensino garante a identidade do processo
educativo  e  materializa  a  intencionalidade  de  um  grupo
específico.

___________________________________________________

[PROFESSOR CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO À 4ª SÉRIE SEDUC MT

2007 CESPE]

13. A  concepção  de  construção  do  conhecimento  pelas
crianças  em  situações  de  interação  social  vem  sendo
pesquisada com diferentes enfoques e abordagens nos últimos
anos. Sob o nome de construtivismo, reúnem-se as ideias que
valorizam a ação do sujeito no processo de aprendizagem e
desenvolvimento  da  criança.  Representam  essa  perspectiva
conceitual

A) Wallon, Vygotsky e Piaget.

B) Skinner, Vygotsky e Freud.

C) Freud, Wallon e Skinner.

D) Vygotsky , Skinner e Piaget.

___________________________________________________

[PSICOLOGIA AERONÁUTICA 2017 CIAAR]

14. Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa
que identifica corretamente a estratégia e o respectivo campo
teórico  ao  qual  ela  se  associa.

Tal interpretação, por sua vez, dá ênfase à natureza interativa
do processo de construção de conhecimento. A ideia essencial
é  que,  se  o  conteúdo  que  o  aluno  deve  aprender  está
excessivamente  distante  de  suas  possibilidades  de
compreensão, não se produzirá desequilíbrio nenhum em seus
esquemas  ou se produzirá um desequilíbrio de tal  natureza
que qualquer possibilidade de mudança ficará bloqueada. Em
ambos  os  casos,  a  aprendizagem  será  nula  ou  puramente
repetitiva.

A) Interpretação do Condicionamento / Psicologia do 
Comportamento.

B) Interpretação do Desajuste Ótimo / Psicologia Genética.

C) Interpretação Comportamental / Psicologia da Forma.

D) Interpretação Cognitivista / Construtivismo.

___________________________________________________
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[PEDAGOGIA AERONÁUTICA 2016 CIAAR]

15. A  teoria  de  Jean  Piaget é  a  base  do  Construtivismo
Interacionista e considera a inteligência, a aprendizagem e a
construção  do  conhecimento.  Acerca  disto,  assinale  o
pressuposto que contradiz esta teoria.

A) Na teoria  piagetiana,  a inteligência,  a  aprendizagem e o
processo  de  construção  do  conhecimento  aparecem
relacionados entre si, entretanto são independentes.

B) A inteligência desempenha uma função adaptativa, pois é
através dela que o indivíduo coleta as informações do meio e
as reorganiza, de forma a compreender melhor a realidade em
que vive, e nela agir, transformando-a.

C) Conhecer  um  objeto  é  agir  mentalmente  sobre  ele,
transformando-o.  Ou  seja,  o  ato  de  conhecer  consiste  em
aplicar ao objeto a ser conhecido os esquemas cognitivos, seja
de assimilação como de acomodação, reorganizando-os.

D) A aprendizagem é a mobilização dos esquemas mentais do
indivíduo, que o leva a participar ativa e efetivamente da ação
de  adaptar-se  ao  meio  quer  pela  assimilação,  quer  pela
acomodação.  É  através  da  aprendizagem  que  o  indivíduo
exerce uma ação transformadora sobre o meio ambiente.

___________________________________________________

[VÁRIOS CARGOS - SEDUC PA 2008 FADESP]

16. Na história da educação brasileira, diferentes concepções
pedagógicas  influíram principalmente  na  prática  docente.  A
concepção defendida por Paulo Freire foi a pedagogia

A) tradicional.

B) libertadora.

C) histórico-crítica.

D) da Escola Nova.

___________________________________________________

[PEDAGOGO SEMEC 2009 CESPE]

Nos  últimos  anos,  diversos  estudos  têm  sido  dedicados  à
história da didática no Brasil, suas relações com as tendências
pedagógicas e a investigação do seu campo de conhecimento.
Os autores, em geral, concordam em classificar as tendências
pedagógicas em dois grupos: as de cunho liberal — pedagogia
tradicional, pedagogia renovada e tecnicismo educacional; e as
de cunho progressista — pedagogia libertadora  e pedagogia
crítico  social  dos  conteúdos.  Certamente  existem  outras
correntes  vinculadas a uma ou outra dessas tendências,  mas
essas  são  as  mais  conhecidas.

José  Carlos  Libâneo.  Didática.  São  Paulo:  Cortez,  2005,  p.  64  (com

adaptações).

17. Assinale  a  opção  correta  em  relação  à  pedagogia
tradicional.

A) A atividade de ensinar, na pedagogia tradicional, não está
centrada no professor.

B) Na  pedagogia  tradicional,  a  proposta  pedagógica  está
voltada para o interesse da maioria da população.

C) A pedagogia tradicional é uma educação não diretiva.

D) Em geral,  considera-se que,  na  pedagogia  tradicional,  o
aluno é um recebedor da matéria,e sua tarefa é decorá-la.

___________________________________________________

[PROFESSOR PADRÃO P - GRAU 1 SEAPA 2011 CESPE]

18. A história  da  educação  no Brasil  foi  marcada  por duas
grandes  correntes  pedagógicas:  a  liberal  e  a  progressista.
Assinale a  opção correspondente  às  tendências  identificadas
com acorrente pedagógica liberal.

A) histórico-crítica,tecnicista,  renovada  não  diretiva  e
libertária

B) tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva
e tecnicista

C) tradicional, tecnicista, libertadora e renovada não diretiva

D) renovada  progressivista,  tradicional,libertária  e  renovada
não diretiva

___________________________________________________

[ADAPTADA DE FUMARC 2013]

19. Os  pensadores  Paulo  Freire,  Jean  Piaget,  Burrhus
Fredereic Skinner, Georges Snyders e Carl Rogers dão suporte
teórico à respectiva sequência de abordagens do processo de
ensino:

A) sociocultural,  humanista,  cognitivista,  tradicional  e
comportamentalista.

B) sociocultural, cognitivista, comportamentalista, tradicional
e humanista.

C) sociocultural, comportamentalista, humanista, cognitivista
e tradicional.

D) tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e
sócio cultural.

___________________________________________________
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[ADAPTADA DE CESPE 2009]

20. Com relação  à  teoria  de  Piaget  acerca  do  processo  de
desenvolvimento e aprendizagem, assinale a opção correta.

A) O  desenvolvimento  cognitivo  não  é  um  processo
sequencial  marcado  por  etapas  caracterizadas  por  estruturas
diferenciadas.

B) Ao  explicar  a  interação  construtiva  da  criança  com  o
ambiente,  Piaget  utilizou  os  conceitos  de  assimilação,
acomodação e adaptação.

C) As estruturas mentais mantêm-se inalteradas com o passar
da idade.

D) O equilíbrio progressivo entre assimilação e acomodação 
tende a impedir o desenvolvimento intelectual.

___________________________________________________
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE EJA E 6ª A 9ª EJA - ARTE

PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]

21. Com relação à formação do professor de Música, assinalar
a alternativa CORRETA:

A) A formação de professores de Música corresponde a uma
única concepção de formação, pois não necessita ser pensada a
partir da diversidade que lhe é inerente.

B) Não  é  importante  identificar  a  formação  de  professores
como um lugar propício para o encontro das diferenças e de
suas tensões.

C) A  formação  de  professores  de  Música  precisa  ser
reconhecida  como  espaço  de  inter-relações,  no  qual  os
diálogos  interculturais  sejam  exercitados,  e,
consequentemente, seja possível viver a formação com/em a
diversidade  para  formar  professores  de  Música  que possam
trabalhar com/em a diversidade.

D) A formação de professores de Música não precisa ser um
espaço  no  qual  os  temas  "delicados",  como  religião,
orientação sexual, raça, etnia, preconceitos e racismos, possam
encontrar  lugar e ampliar os conceitos de educação musical
multicultural,  incorporando  a  eles  o  viés  intercultural,  na
perspectiva da teoria crítica pós-moderna.

___________________________________________________

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE E EJA COM 2º GRAU AC MÚSICA

PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]

22. Considerando alguns elementos da Música, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA:

(1) Música.
(2) Ritmo.
(3) Pauta.

( ) Formado de cinco linhas paralelas e horizontais.
( ) É a arte de combinar os sons.
( ) Movimento ordenado dos sons no tempo.

A) 1 - 2 - 3.

B) 3 - 2 - 1.

C) 2 - 3 - 1.

D) 3 - 1 - 2.

___________________________________________________

[ TÉCNICO EM MÚSICA  - INSTRUMENTO DE ARCO ICSL SC 2019

ICSL - SC]

23. Milhões  de  negros  entraram  no  Brasil  até  1850,  estes
indivíduos tiveram papel de destaque na formação da alma e
dos sentimentos brasileiros. Na música, a maior contribuição
dos africanos foi a: 

A) Música Popular Brasileira (MPB)

B) Opera.

C) Rítmica.

D) Nenhuma das alternativas.

___________________________________________________

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE E EJA COM 2º GRAU AC MÚSICA

PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]

24. De  acordo  com  a  História  da  Música  Renascentista,
analisar  os  itens  abaixo:

I  -  O  período  caracteriza-se  na  Europa  Ocidental.
II  -  Época  em  que  a  imagem  do  corpo  era  usada  como
inspiração.

A) Os itens I e II estão corretos.

B) Somente o item I está correto.

C) Somente o item II está correto.

D) Os itens I e II estão incorretos.

___________________________________________________

[PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE E EJA COM 2º GRAU AC MÚSICA

PREFEITURA ÁGUAS DE CHAPECÓ SC 2014 OBJETIVA]

25. Sobre  o  Baixo  de  Alberti,  assinalar  a  alternativa
CORRETA:

A) Consistia  em  simples  acordes  quebrados  repetidos  pela
mão esquerda, mantendo a música em andamento e, ao mesmo
tempo, delineando as harmonias em apoio à melodia.

B) Foi  criado  pelo  compositor  Francesco  Alberti,  quando
trabalhava  no  convento  de  Santa  Carmona,  para  ajudar  na
harmonização de cantos corais.

C) Foi considerado o precursor da "fuga", da "invenção a duas
e três vozes" e da "toccata".

D) Foi muito utilizado nos períodos renascentista e barroco.

___________________________________________________
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[PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA SEDUC MT 2007 CESPE]

26. A  aprendizagem  artística  envolve  diferentes  tipos  de
conhecimentos,  exercitando  no  aluno  a  possibilidade  de
perceber  se como agente  de transformação.  Sendo assim,  o
ensino da arte deve possibilitar ao aluno

A) conhecer materiais, instrumentos e procedimentos artísticos
diversos, limitando-se àqueles usados em sala de aula.

B) pesquisar  e  saber  organizar  informações  sobre  arte,
mantendo o em contato com as obras de arte e informações
contidas apenas nos livros.

C) utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de
busca  pessoal  em que iniciam o  aprendizado  pela  cópia  da
produção dos artistas.

D) identificar, relacionar e compreender diferentes funções da
arte e do trabalho, inclusive da produção dos artistas.

___________________________________________________

[PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA SEDUC MT 2007 CESPE]

27. Os  museus  de  arte  constituem  espaços  em  que  estão
presentes  as  mais  diversas  manifestações  artístico  culturais,
tais  como  pintura,  teatro,  música,  dança,  desenho,  cinema,
expressão corporal,  fotografias  e esculturas,  considerando as
diferentes linguagens que se expressam de forma singular. A
convivência com as obras em um museu propicia ao estudante
o  conhecimento  de  várias  formas  de  expressão  de  artistas
brasileiros e estrangeiros. Acerca desse tema e a respeito da
relação  da  arte  com  a  educação  no  ambiente  de  museu,
assinale a opção correta.

A) O  olhar  de  um  estudante  para  uma  obra  é  ingênuo,
descomprometido com o passado e com as suas experiências e
referenciais.

B) A educação do olhar por meio das visitas aos museus é um
exercício,  uma  construção  em  que  não  se  permitem
questionamentos.

C) A proximidade com as obras em um museu de arte provoca
o  gosto  pela  descoberta  das  impressões  sensoriais,  a
curiosidade e o prazer.

D) Os  prédios  dos  museus,  em  sua  maioria,  oferecem  um
espaço inócuo, incapazes de interferir  nas expectativas  e no
imaginário de cada visitante.

___________________________________________________

[PROFESSOR EDUCAÇÃO ARTÍSTICA SEDUC MT 2007 CESPE]

28. O desenho, a pintura, o grafite,  a escultura,  a música,  a
dança e o teatro são formas de arte que estão presentes no dia
a  dia,  como  atividades  humanas,  desde  a  pré-história.
Considerando  essas  manifestações  de  arte,  assinale  a  opção
correta.

A) As  mais  antigas  figuras  feitas  pelo  ser  humano  foram
desenhadas  em suporte  de  madeira,  como a  tela  de  pintura
utilizada hoje em dia.

B) A arte dos artistas pré-históricos, principalmente aqueles do
período Neolítico, era limitada à pintura em que se utilizavam
corantes naturais.

C) As  mãos  em negativo,  correspondentes  a  representação
encontrada nas paredes das cavernas, foram feitas pelo artista
pré-histórico com o auxílio de pincéis e tinta.

D) Nas  pinturas  rupestres,  os  desenhos  e  as  pinturas  de
animais eram reproduzidos como uma representação de como
os olhos os captavam.

___________________________________________________

[PROFESSOR  - ARTES SEDUC PA 2008 FADESP]

29. A inclusão da Educação Artística na estrutura curricular do
ensino fundamental e do ensino médio permitiu a abordagem
das  quatro  linguagens  artísticas  em  sala  de  aula:  artes
plásticas, teatro, dança e música. Isso teve como consequência
o(a)

A) realização  de  qualquer  atividade  nas  aulas  de  Educação
Artística.

B) impressão de se estar trabalhando em todas as áreas, como
se  houvesse  polivalência,  pelo  fato  de  se  lidar  com várias
técnicas ligadas às linguagens artísticas.

C) fato de os professores passarem a desenvolver atividades
isoladas, valorizando o fazer expressivo, por meio de temas ou
de técnicas artísticas.

D) restrição  do trabalho do professor  ao ensino de técnicas
com base em conteúdos teóricos acerca da linguagem a ser
considerada.

___________________________________________________

[ TÉCNICO EM MÚSICA  - INSTRUMENTO DE ARCO ICSL SC 2019

ICSL - SC]

30. As  frequências  sonoras  se  apresentam  basicamente  em
duas grandes dimensões, são elas: 

A) Ritmo e vibração.

B) Durações e alturas.

C) Melodia e Hertz.

D) Nenhuma das alternativas.

___________________________________________________
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