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PORTUGUÊS 
 

Leia o texto de Rosely Sayão para responder às questões de 
números 1 a 10. 
 

Aprender a conviver 
  

Um estudo da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico), publicado na última semana, 
concluiu que o professor perde muito tempo para manter a 
ordem em sala de aula. Isso não é novidade para quem trabalha 
em escola, já que a indisciplina é um dos fatores que mais 
estorvam o ensino de qualidade. 

Suas causas são diversas. Em geral, a ausência da 
intervenção familiar e algumas características do próprio aluno 
ganham lugar de destaque ao analisarmos o fenômeno na 
escola. 

A falta de limites na educação familiar tem sido um bordão 
utilizado por especialistas de diversas áreas para explicar o 
comportamento ruidoso, incivilizado, transgressor e, por vezes, 
violento dos alunos em sala de aula. Mas devemos mudar o foco 
da discussão, já que esse não tem ajudado quase nada. 
Podemos pensar, por exemplo, em como tem ocorrido a 
socialização de nossas crianças. 

Cabe aos pais iniciar esse processo: ensinar o filho a falar, a 
vestir-se, a alimentar-se, a cuidar de seu corpo, por exemplo, 
são partes fundamentais. Entretanto, nada disso ganha sentido 
se não ocorre no grupo familiar e com ele. É preciso que a 
socialização seja coletiva, portanto, mesmo que no âmbito 
privado. 

Os pais precisam ensinar a criança a se comunicar com a 
família. "Espere sua vez para falar", "Não interrompa sua mãe" e 
"Fale mais baixo" são exemplos de frases que ajudam a criança, 
desde pequena, a usar a fala de modo social e dialógico, ou 
seja, considerando os outros com quem interage e o grupo em 
que vive. O mesmo vale para o andar, o alimentar-se... 

Entretanto, temos hoje dois fatores que atrapalham 
situações que favoreçam esses tipos de intervenção. O centro 
das famílias passou a ser lugar ocupado pelos filhos e, por isso, 
os pais priorizam o que eles fazem. Calam-se quando eles 
falam, acham natural que corram em ambientes fechados, que 
se alimentem a qualquer hora, não chamam a atenção quando 
eles tomam atitudes inadequadas na frente dos outros. Mais do 
que deixar de colocar limites, muitos pais acatam o 
comportamento dos filhos. 

O segundo motivo é que, cada vez menos, as famílias se 
reúnem para uma refeição ou compartilham períodos juntos. A 
casa tornou-se um ambiente em que cada integrante da família 
tem sua própria vida. O individual superou o coletivo também no 
interior da família. 

Por isso, muitas crianças chegam à escola sem saber como 
estar com os pares, com os adultos e no grupo e lá precisam 
aprender quase tudo. Essa é nossa realidade. 

Por fim: os professores não "perdem" tempo quando 
colocam ordem na sala de aula. Criar a ambiência positiva para 
o ensino é parte integrante da aula, afinal. 

(http://blogdaroselysayao.blog.uol.com.br. Adaptado.) 

 
 
 

1. Quanto ao seu sentido global, o texto trata da 
 

(A) falta de atividades integradoras entre escola e família, 
para a socialização das crianças. 

(B) falta de iniciativa dos pais para exigirem que as escolas 
sejam mais severas com as crianças. 

(C) indisciplina instalada no interior do ambiente escolar e 
do papel dos pais em relação a essa questão. 

(D) necessidade de uma educação rigorosa, até com 
castigos físicos, dentro do lar e no ambiente escolar. 

(E) falta de importância da escola na sociedade moderna e 
de sua incapacidade de educar. 

___________________________________________ 
 
2. Assinale a alternativa em que se preenche corretamente o 

espaço da frase: O texto deixa claro que a indisciplina 
..................... realidade escolar. 

 
(A) não tem repercussão na 
(B) é uma realidade inconteste da  
(C) está totalmente ausente da 
(D) não traz prejuízos à 
(E) é um componente raro na 

___________________________________________ 
 
3. Analise os itens. 
 

I. Para tratar da violência na escola, a autora prefere não 
discutir a questão da falta de limites na educação 
familiar, já que o lar e a escola são ambientes distintos 
e independentes. 

II. O fato de muito se discutir a falta de limites na 
educação familiar se explica pelo fato de a violência ser 
um fenômeno muito antigo e exclusivo dessa instituição 
social. 

III. Segundo a autora, a situação familiar tem muito pouca 
relação com a questão da indisciplina e da falta de 
adaptação da criança com o ambiente escolar. 

 
Tendo o texto como referência, é correto afirmar que 

 
(A) nenhum dos itens é verdadeiro. 

(B) apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) todos os itens são verdadeiros. 

___________________________________________ 
 
4. Segundo a análise da autora, a dificuldade que a família 

vivencia para ensinar a criança a se comunicar decorre, 
dentre vários fatores, da 

 
(A) falta de iniciativa dos pais para porem a criança no 

centro das famílias. 

(B) excessiva burocracia familiar, que impede a autonomia 
adequada da criança. 

(C) centralização da organização familiar em torno dos pais 
e, ocasionalmente, dos filhos. 

(D) prevalência de situações coletivas familiares em 
detrimento das individuais. 

(E) falta de situações familiares que enfoquem o seu 
processo de socialização. 
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5. Nas situações de comunicação, é importante que a criança 
 

(A) se imponha também pela linguagem, já que hoje cabe a 
ela o centro da organização familiar. 

(B) se expresse de forma independente, reconhecendo 
prioritariamente a sua importância nesse processo. 

(C) saiba calar-se sempre, pois quem deve expressar-se 
primeiro são os mais velhos. 

(D) reconheça o outro como integrante de um processo 
interativo de comunicação. 

(E) consiga expressar o que quer, independentemente do 
contexto ou do grupo social a que pertence. 

___________________________________________ 
 
6. De acordo com o texto, a indisciplina 
 

(A) estimula a escola a se tornar mais competitiva. 

(B) atravanca a prática de um ensino de qualidade. 

(C) é um elemento restrito ao ambiente escolar. 

(D) não está relacionada com a falta de limites. 

(E) é um problema que prescinde da ação familiar. 

___________________________________________ 
 
Para responder às questões de números 7 e 8, considere a 
frase: Mais do que deixar de colocar limites, muitos pais acatam 
o comportamento dos filhos. 
 
 
7. A ideia expressa pela frase equivale a: 
 

(A) Os pais não colocam limites nos filhos, porque não 
acatam o comportamento deles. 

(B) Os pais não colocam limites nos filhos nem acatam o 
comportamento deles. 

(C) Os pais não colocam limites nos filhos e acatam o 
comportamento deles. 

(D) Os pais colocam limites nos filhos, mas não acatam o 
comportamento deles. 

(E) Os pais colocam limites nos filhos, porque não acatam 
o comportamento deles. 

___________________________________________ 
 
8. Segundo o posicionamento da autora, os pais 

 
(A) não deveriam colocar limites nos filhos e acatar o 

comportamento deles. 

(B) deveriam colocar limites nos filhos e acatar o 
comportamento deles. 

(C) não deveriam colocar limites nos filhos nem acatar o 
comportamento deles. 

(D) deveriam colocar limites nos filhos e não acatar o 
comportamento deles. 

(E) não deveriam colocar limites nos filhos e poderiam 
acatar o comportamento deles. 

 

9. Na conclusão do texto, afirma-se que colocar a sala de aula 
em ordem 

 
(A) é uma atitude producente do professor e não uma 

perda de tempo como normalmente se pensa. 

(B) tem um impacto positivo muito pequeno, já que a sala 
de aula pede ações mais amplas e urgentes. 

(C) está relacionada a um problema externo à escola e, por 
isso, não é positiva no processo educativo. 

(D) representa uma atitude corriqueira e improdutiva de 
professores que querem perder o tempo. 

(E) é uma prática docente cujo valor positivo pode ser 
questionado, já que é acessório da aula. 

___________________________________________ 
 
10. Analise a charge. 
 
 
 

 
(www.acharge.com.br) 

 
 
 
É correto afirmar que a charge 

 
(A) minimiza a importância da educação formal, conforme 

exposto no texto Aprender a conviver. 

(B) trata de tema diverso ao do texto Aprender a conviver: 
a relação homem-animal na escola. 

(C) contradiz o tema tratado no texto Aprender a conviver, 
já que enfatiza a ajuda mútua. 

(D) apresenta a criança como vítima do sistema, como no 
texto Aprender a conviver. 

(E) confirma ideias subjacentes ao texto Aprender a 
conviver, como a violência escolar. 
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LEGISLAÇÃO DE ENSINO 

 
11. A professora Teresinha trabalha numa escola pública de 

ensino fundamental. Há vinte e cinco anos no magistério, 
todos dedicados à sala de aula, comemora com alegria seus 
cinquenta anos de idade e começa a pensar em sua 
aposentadoria.  

 
 

É correto afirmar que a professora Teresinha 

(A) pode se aposentar, já que os requisitos de idade e de 
tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos 
para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério. 

(B)  tem direito a aposentadoria por invalidez permanente 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
tendo em vista o desgaste da profissão. 

(C) terá direito a aposentadoria compulsória, ao completar 
sessenta e cinco anos de idade, com proventos 
integrais. 

(D) terá direito a aposentadoria voluntária quando 
completar trinta e cinco anos de efetivo exercício e 
cinquenta e cinco anos de idade, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição. 

(E) pode se aposentar compulsoriamente por já contar com 
tempo de contribuição e idade previstos em legislação 
que disciplina o assunto. 

___________________________________________ 
 
12. A gestão Gilberto Kassab (DEM) adota uma nova política 

para reduzir a demanda por vagas em educação infantil: 
transferir crianças de creches para pré-escolas aos três 
anos de idade. São 48 mil alunos nessa faixa etária 
ocupando lugar nas Emeis (Escolas Municipais de 
Educação Infantil). O déficit de vagas em creche hoje está 
em 67 mil.    
                                   (www.agora.uol.com.br, acesso em  28/06/2009.) 

 
 

A medida adotada pelo Governo Municipal de São Paulo 
 
(A) está de acordo com a Constituição da República 

Federativa do Brasil, que dispõe que crianças até 
quatro anos de idade devem ser atendidas em pré-
escolas. 

(B) contraria o disposto na LDB, tendo em vista que as 
crianças até três anos de idade devem ser atendidas 
em  creches, ou entidades equivalentes .         

(C) atende ao determinado no Estatuto da Criança e do 
Adolescente que prevê atendimento na educação 
infantil às crianças de três a cinco anos. 

(D) cumpre o previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, que determina o atendimento 
de crianças de zero a seis anos de idade em entidades 
específicas para tal fim. 

(E) contradiz o previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, pois crianças até quatro anos devem ser 
atendidas em creches ou entidades equivalentes. 

 

13. Paula foi nomeada, através de concurso público, professora 
de educação infantil numa escola municipal. Ao tomar posse 
de seu cargo de provimento efetivo, comentou com o diretor: 
um emprego público é bem mais  tranquilo devido à 
estabilidade. O superior de Paula lhe informou que conforme 
a Constituição da República Federativa do Brasil, o servidor 
público adquire estabilidade 

 
 

(A) ao entrar em exercício no novo cargo. 

(B) após dois anos de efetivo exercício, desde que 
aprovado no estágio probatório. 

(C) no segundo ano de efetivo exercício no cargo. 

(D) após três anos de exercício e avaliação especial de 
desempenho. 

(E) ao ser nomeado para a nova função. 

___________________________________________ 
 
14. As três professoras de Cavalcante abriram mão da energia 

elétrica e da água encanada para dar aulas em São 
Domingos. A mais rígida é Messias Neta Nascimento 
Batista, de 24 anos, que dá aulas de matemática, ciências e 
ensino religioso. Na aula, ela mantém a disciplina com um 
tom firme e cobra respostas para as equações. Única com 
ensino médio completo, deixou um emprego de vendedora 
para lecionar. Sua colega Maria José Rosa dos Santos de 
Sousa, de 26 anos, ainda precisa fazer o 3o ano do ensino 
médio. Deixou os quatro filhos com o marido. Naildes 
Paulino dos Santos, de 20, não deixou nada: acaba de 
concluir a educação básica e estava desempregada. “Eu 
nunca pensei em ser professora.” As três têm um contrato 
temporário, mais uma promessa de salário de R$-900. 
Foram as únicas candidatas inscritas às vagas. Uma 
semana depois, receberam a notícia da seleção. Numa 
segunda-feira, tornaram-se professoras. Na quarta, 
conheceram o casebre em São Domingos que alugam por 
R$-90 mensais. No domingo, elas se mudaram. Na 
segunda-feira seguinte, começaram a dar aulas, no 
povoado onde nunca haviam pisado antes.  

(Revista Época – 19/06/2009.) 
 

 
 
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
 
(A) Messias Neta, formada no ensino médio, está habilitada 

a trabalhar na educação básica. 

(B) Maria José, por não possuir o ensino médio completo, 
está habilitada a ministrar aulas  nos anos iniciais do 
ensino fundamental. 

(C) Naildes, por possuir a educação básica, está habilitada 
a ministrar aulas nos anos iniciais e finais do ensino 
fundamental. 

(D) Messias Neto e Naildes possuem formação suficiente 
para trabalhar com classes de educação básica. 

(E) Messias Neto, Maria José e Naildes não possuem 
formação suficiente para ministrar aulas em qualquer 
ano da educação básica.  
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15. As professoras de uma instituição pública de Educação 
Infantil  de Sorocaba estavam elaborando o plano anual de 
trabalho e começaram uma discussão: 

 
 

Ana: Precisamos incluir no nosso plano as datas 
comemorativas, como sempre fazemos: Dia das 
mães, dos pais, das crianças  e como vamos 
comemorar a Páscoa e o Natal. Ah, e a festa 
junina? 

Márcia: A festa junina já está marcada para o Dia de São 
João. Acho muito importante que as crianças 
saibam que as festas juninas acontecem em 
homenagem aos santos, e por isso vou fazer um 
projeto com esse tema.  

Célia: Excelente! Porém, estou mais preocupada com o 
que faremos na Páscoa, afinal é a primeira festa 
que devemos fazer depois do carnaval. Alguém 
tem alguma ideia do que vamos dar para as 
crianças? Eu sou a favor de ovos de chocolate.  

Vera:      Meninas me desculpem, eu sei que sou nova aqui 
e que nem deveria questionar, porém, estou 
estranhando a pauta dessa reunião. É que não 
estou acostumada a comemorar essas datas e não 
acredito que todas as crianças professem a mesma 
religião para que participem dessas festas. 

Ana:      Deixa disso, Vera!! As crianças estão acostumadas 
a participar dessas comemorações e faz parte da 
nossa cultura fazê-las. O incorreto seria deixar 
passar essas datas em branco. 

Vera:      Mas, isso seria impor uma crença a elas, ou não? 

Claudia:-Não vejo dessa forma. Acredito que estamos 
trabalhando com a maioria, afinal, os católicos no 
Brasil são a maioria. Os que não são católicos 
devem se enquadrar, afinal são festas tradicionais 
e devem ser comemoradas. 

 
É correto afirmar que a professora que apresenta ideias 
adequadas em relação ao tema, de acordo com a 
legislação, é 
 
(A) Ana. 

(B) Márcia. 

(C) Vera. 

(D) Célia. 

(E) Claudia. 

___________________________________________ 
 
Utilize a situação para responder às questões de números 16 a 
18. 
 
As irmãs Luana de 8, Gleice de 10 e Kelly de 12 anos são 
algumas das dezenas de crianças que vendem balas de bar em 
bar, numa jornada que chega a 12 horas diárias no centro de 
uma grande metrópole brasileira. Próximo dali, acomodadas em 
colchonetes e cadeiras, ficam mulheres, entre elas, Geraldina a 
mãe das irmãs, supervisionando tudo. De tempos em tempos, os 
pequenos vendedores vão ali prestar contas. Geraldina é 
rigorosa com as meninas: estabelece metas que devem ser 
cumpridas até o final da madrugada, costuma punir com 
bofetões e chutes a filha que deixar de lhe entregar a quantia 
estipulada. 
 

16. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto 
afirmar que 

(A) Luana e Gleice são crianças e Kelly é adolescente, pois 
já tem 12 anos completos. 

(B) Luana é criança, enquanto que Gleice e Kelly são 
adolescentes, pois tem mais de 10 anos completos. 

(C) Luana, Gleice e Kelly são crianças, pois tem até           
12 anos. 

(D) Kelly é pré- adolescente, enquanto que Luana e Gleice 
são crianças. 

(E) Luana, Gleice e Kelly são menores de idade. 
___________________________________________ 
 
17. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as 

irmãs estão tendo seus direitos violados, pois  
 

I. são submetidas ao trabalho infantil 
II. são desrespeitados os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana 
III. sofrem exploração e  violência 
 
Está correto o que se afirma em 

(A) I apenas. 

(B) I e II apenas. 

(C) I e III apenas. 

(D) II e III apenas. 

(E) I, II e III. 
___________________________________________ 
 
18. Você, como professor, tomou conhecimento de uma 

situação similar à apresentada. Nesse caso, conforme o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, deverá 

 

(A) procurar a mãe das crianças, a fim de orientá-la. 

(B) procurar a Delegacia de Polícia mais próxima. 

(C) recorrer à Vara da Infância e da Juventude. 

(D) comunicar à Direção da Escola, para que as 
providências legais sejam tomadas. 

(E) manter sigilo sobre o caso, a fim de não expor e 
constranger as meninas. 

___________________________________________ 
 
19. Conforme o art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, os docentes incumbir-se-ão de 
 

(A) informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de 
sua proposta pedagógica. 

(B) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas. 

(C) prover meios para a recuperação de alunos de menor 
rendimento. 

(D) articular-se com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração da sociedade com a escola. 

(E) participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 
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20. No domingo passado, Silvio Santos deixou transtornada, 
levou às lágrimas uma menina que mal completou 7 anos – 
Maisa Silva, uma das principais atrações do SBT.  Quinze 
dias atrás, ela já havia chorado durante o show dominical 
quando um garoto com maquiagem de monstro surgiu para 
lhe dar um susto. Maisa entrou em pânico e foi chamada de 
covarde pelo patrão. Na semana passada, Silvio ao lembrar 
à menina sobre o que ocorreu no programa anterior, Maisa  
ficou desconcertada, chorou novamente e, ao correr para os 
braços da mãe, bateu a cabeça numa câmera. Enquanto ela 
urrava de dor, Silvio ria e a chamava de medrosa, em coro 
com o auditório. "Nenhum marido vai aturar você", ele disse. 
Tudo em tom de brincadeira.   

                                                    ( VEJA.  27 de maio de 2009. Adaptado.) 
 
 

A situação apresentada  fere os princípios do  Estatuto da 
Criança e do Adolescente,  pois viola os direitos de Maisa à 
 
(A) educação e à saúde. 

(B) dignidade e ao respeito. 

(C) convivência familiar e comunitária. 

(D) profissionalização e à cultura. 

(E) opinião e expressão. 

___________________________________________ 
 

CONHECIMENTOS TEÓRICO-PEDAGÓGICOS 
 
 
21. Emilia Ferreiro argumenta que, quando procurou 

compreender o desenvolvimento da leitura e da escrita, do 
ponto de vista dos processos de apropriação de um objeto 
socialmente constituído, constatou que há modos de 
organização estáveis que se sucedem em certa ordem.  

 
Enumere corretamente as formas de representação pré-
alfabéticas de linguagem, de maneira que apresentem a 
sequência em que aparecem no processo de alfabetização, 
conforme defende Emilia Ferreiro. 

 
 

(     ) vários modos de representação alheios a qualquer 
busca de correspondência entre a pauta sonora de 
uma emissão e a escrita. 

(     ) modos de representação silábicos (com ou sem valor 
sonoro convencional). 

(     ) modos de representação silábico-afabéticos, que 
precedem a aparição da escrita regida pelos 
princípios alfabéticos. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta   
apresentada. 

 
(A) 1, 2 e 3. 

(B) 1, 3 e 2. 

(C) 2, 3 e 1. 

(D) 2, 1 e 3. 

(E) 3, 2 e 1. 

 
 
 

22. Estabeleça a correta relação entre as escritas, (coluna A) e 
as hipóteses de escrita (coluna B). 

 
 
 

COLUNA  A COLUNA B 
                                       

 

(    ) PRÉ-SILÁBICA 

  
                   

 

 

(    ) SILÁBICA 

 

               

 

 

(    ) SILÁBICA-ALFABÉTICA 

 
 

             
                  

 

 

(   ) ALFABÉTICA 

 

 

 
      

 

(   )  ALFABÉTICA-ORTOGRÁFICA 

 

 
 
 

A correta relação entre as colunas A e B está indicada na 
alternativa  

 
 

(A) I, II, III, IV e V. 

(B) II, III, I, V e IV. 

(C) III, II, IV, I e V. 

(D) II, I, III, IV e V. 

(E) V, IV, III, II e I. 

 
 
 
 

V.

I.

II.

III.

IV.
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Utilize a situação para responder às questões de números 23 a 
25. 
 
 

Fábio encontrou uma maneira muito satisfatória para 
escrever: começa contando as sílabas e logo põem tantas 
letras diferentes quantas sílabas houver; cada letra 
representa uma sílaba, as letras ordenadas representam as 
sílabas ordenadas da palavra. 

 
 
23. É correto afirmar que Fábio se encontra na hipótese 
 

(A) Pré-silábica. 
(B) Silábica. 
(C) Silábica-alfabética. 
(D) Alfabética. 
(E) Alfabética-ortográfica. 

___________________________________________ 
 

24. Conforme Emília Ferreiro, para chegar à hipótese de 
solução do problema entre as partes e o todo, encontramos, 
entre outras, as seguintes características: 

 
 

I. Hipótese da quantidade mínima. 

II. Tematização. 

III. Correspondência quantitativa. 

IV. Variação interna. 

V. Valor posicional.  

 
Está correto o contido em 

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

____________________________________________________ 
 
25. Fábio percebe como escrever, porém como o sistema de 

escrita que encontra no mundo circundante não se acomoda 
a este esquema assimilatório, Fábio então, compreende o 
que faz, mas não pode compreender o que os outros fazem, 
muito menos a informação que recebe. Toda informação 
fornecida pelo meio ambiente é altamente perturbadora. 
Frente a essa perturbação, Fábio pode 

 
 

(     ) deixá-la de lado e acomodar-se, conservando os 
esquemas assimilatórios que construíram com tanto 
trabalho. 

(     ) compensá-la localmente. 
(     ) compensá-la inteiramente através de modificações 

no esquema assimilatório. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, 
considerando V (verdadeiro) e F (falso). 
 
(A) F, F, F. 
(B) F, V, F. 
(C) F, V, V. 
(D) V, F, V. 
(E) V, V, V. 

26. É correto afirmar, conforme Emilia Ferreiro, que 
 

(A) quando crescem em um ambiente rico em experiências 
de alfabetização, a ligação entre a linguagem impressa 
e oral é imediatamente percebida pelas crianças. 

(B) as práticas sociais, assim como as informações sociais 
são recebidas passivamente pelas crianças. 

(C) o desenvolvimento da alfabetização ocorre em um 
ambiente social. 

(D)  a fim de compreenderem o conjunto de formas gráficas 
convencionais e suas regras de composição como um 
sistema representativo, as crianças formam várias 
hipóteses que são ordenadas de modo idiossincrático. 

(E) para compreender o desenvolvimento da escrita, pode-
se invocar a espontaneidade e a criatividade do sujeito, 
inserindo-o em um ambiente alfabetizador. 

____________________________________________________ 
 
27. Santiago, 5 anos ganhou um carrinho e descobriu as letras 

impressas embaixo do objeto, e apontando para estas letras 
disse: Aqui estão as letras. Elas dizem o que é. E passando 
o dedo na palavra MÉXICO, diz em voz alta: CARRO. 
Uma das primeiras ideias que as crianças elaboram em 
relação ao significado de uma sequência de letras é que 
elas representam o nome dos objetos.  

Essa concepção é chamada de hipótese 
  

(A) simbólica. 
(B)  inicial. 
(C) icônica. 
(D) do nome. 
(E) pictórica. 

___________________________________________ 
 
Para responder às questões de números 28 e 29, considere o 
texto. 
 
Marta, professora da 1a série, pediu para que seus alunos 
escrevessem sobre o que quisessem. Ficou satisfeita ao receber 
as produções das crianças, pois elas escreveram as palavras 
que foram ensinadas, bem como obedeceram ao tema 
estudado.  
 
 
A PIPA. 
A PIPA É DE FÁBIO. 
A PIPA VOA...VOA... 
A PIPA AVOA NO   
AZUL DO CEU. 
A PIPA É BONITA. 
FÁBIO SOLTA A PIPA. 
A PIPA É VERDE. 
A PIPA VAI LONGE 
QUE PIPA BONITA. 

 
 
 

MARIANA, 7 ANOS. 

 
A  PIPA. 
DIDI SOLTA A PIPA NO CAMPO 
VERDE. 
DIDI SOLTA A PIPA NO CÉU AZUL. 
DIDI DIZ QUE A PIPA É BONITA. 
DIDI TEM UMA ALARANJADA. 
PAPAI VEJA A PIPA ALARANJADA. 
A LINHA ARREBENTOU DIDI FICOU 
TRISTE. 
A PIPA A-VOA NO CÉU É AZUL. 
A LINHA AGARROU NO FIO. 

 
 

JOÃO, 7 ANOS. 
 
 
28. As crianças, nessas produções, usam a escrita com a 

função 
 

(A) interacional, para  interagir. 
(B) instrumental, para obter aprovação. 
(C) pessoal, para expressar-se. 
(D) imaginativa, para criar. 
(E) social, para comunicar-se. 
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29. É correto afirmar, nesse contexto, que as crianças escrevem 
 
 

(A) com intenção de contar uma história pessoal. 

(B) sentenças com coesão e coerência. 

(C) com organização paratática, com repetição 
desnecessária do sujeito. 

(D) com recursos próprios, caracterizando um percurso 
idiossincrático. 

(E) com reflexão espontânea sobre o processo de escrita.  

___________________________________________ 
 
30. Produção de textos com o título Se eu fosse professora. 
 
 

                                          
PRODUÇÃO A              PRODUÇÃO B 
 

 
 
Se eu fosse professora   

iria dar aula de matemática, 
comunicação, integração, 
ciências, treino e muitas 
coisas. 

Se precisar de chamar a 
atenção do aluno só chamar. 

Eu iria contar estórias para 
os alunos e fazer jogos de 
matemática e também dar 
matérias novas para eles. 

Eu gostaria muito de ser 
professora, ensinar os meninos 
as matérias e isto é para o 
próprio bem deles. 

 
 
 

Menina, nível socioeconômico 
médio alto, 3a  série. 
 

 
 
Se eu fosse professora: eu 

mandaria os alunos calarem a 
boca, fazerem os exercícios 
completos, não olhar um do 
outro porque se não eles não 
aprenderiam nada. Eu não 
quer ser uma professora brava, 
eu quer ser uma professora 
que não gritasse com os 
alunos, mas queria que os 
alunos coperassem comigo, 
porque se os alunos não 
coperasem comigo eu também 
não podia coperar com eles. 
Vocês entenderam que 
professora eu queria ser? 
  
 
Menina, nível socioeconômico 
baixo, 3a  série. 
 

 
 
 

No processo de socialização das crianças, certas funções 
da linguagem predominam nos diferentes estratos sociais. 
Isso está evidenciado nas produções com o mesmo tema 
proposto.  
 

 
É correto afirmar que, respectivamente, na Produção A e na 
B aparecem predominantemente as funções 

 
(A) reguladora e representativa. 

(B) modeladora e linguística. 

(C) representativa e reguladora. 

(D) reguladora e expressiva. 

(E) interacional e modeladora. 

 
 
 
 

31. Magda Soares argumenta que os estudos sociolingüísticos 
sob uma perspectiva estrutural têm mostrado como a escola 
dificulta o processo de aquisição da língua escrita pela 
criança pertencente às camadas populares. Estudos 
sociolinguísticos sob uma perspectiva funcional denunciam 
que 

 
 

(A) a escola impõe o processo de ensino-aprendizagem 
das verdadeiras funções da escrita, contextualizando-a 
tanto histórica quanto socialmente. 

(B) o processo de aquisição da língua escrita é uma 
reprodução de um modelo escolar de texto, é, portanto, 
prestação de contas de um autor a um leitor, onde um e 
outro se negam como sujeitos. 

(C) o uso que se faz da língua escrita na escola atende 
tanto aos interesses das classes favorecidas quanto 
das camadas populares. 

(D) a aprendizagem da escrita com as funções que a 
escola privilegia, contempla a escrita como situação de 
interlocução real. 

(E) a alfabetização é entendida como mera aquisição da 
tecnologia do ler e do escrever, criando, com isso, 
novas formas de equidade entre letrados e iletrados.  

___________________________________________ 
 
32. Conversa entre professores das séries iniciais do ensino   

fundamental: 
 
 
Paula:   Meninas! Precisamos decidir quais tipos de textos 

vamos incluir na nossa rotina desse bimestre. Eu sugiro 
os textos jornalísticos. São valiosos para formar leitores 
críticos e para aquelas crianças que ainda não 
possuem capacidade leitora podem ser empregados 
para  recortar sílabas e formar palavras. 

 
Carla:  Eu sou pelo texto literário. Temos que considerar a 

riqueza imaginativa e a beleza da linguagem figurada. 
Além disso, ele pode ser usado como fonte de 
informação. 

 
Fernanda: Adoro trabalhar com histórias em quadrinhos, pois 

habilita levar em conta os mecanismos linguísticos 
usados para nos surpreender, para nos provocar o 
riso e, além disso, podemos analisar sintaticamente 
suas orações. 

 
Marcia:  Acho essa discussão irrelevante. O importante não é só 

a diversidade e a seleção adequada dos textos, mas 
principalmente como vamos utilizá-los. 

 
Selma:  É fácil resolver isso, meninas. Eu acredito que temos 

que trabalhar com nossos alunos somente os textos 
que circulam nos contextos extra-escolares, textos de 
circulação social, independentemente da forma que 
vamos usá-los. 

 
 

Conforme Kaufman, a professora que emite um parecer 
correto em relação ao assunto é 

 
(A) Paula. 
(B) Carla. 
(C) Fernanda. 
(D) Marcia. 
(E) Selma. 
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As questões de números 33 a 35 referem-se à obra Professores 
reflexivos em uma escola reflexiva, de Isabel Alarcão. 
 
33. O mundo, marcado por tanta riqueza informativa, precisa 

urgentemente do poder clarificador do pensamento. Por 
isso, alinho com Edgar Morin quando afirma que só o 
pensamento pode organizar o conhecimento. Para 
conhecer, é preciso pensar. Em vez de uma cabeça bem 
cheia, afirma o autor, numa clara alusão a Montaigne, 
reclama-se uma cabeça bem feita (Morin, 2000). E uma 
cabeça bem feita é a que é capaz de transformar a 
informação em conhecimento pertinente. 

 
 

Conforme a autora, nesta era da informação e da 
comunicação, que se quer também a era do conhecimento, 
 
(A) a escola detém o monopólio do saber. 

(B) o professor é o único transmissor do saber. 

(C) o professor tem de aceitar situar-se nas novas 
circunstâncias, bem mais exigentes. 

(D) o aluno é um receptor de informações e conhecimentos. 

(E) a informação é condição suficiente para que o indivíduo 
tenha conhecimento. 

___________________________________________ 
 
34. Conforme Alarcão, o empowerment pessoal, ou seja, a 

construção do poder pelo cidadão 
 

(A) resume-se à obtenção de mais poder e mais direitos, 
através da competência de lidar com a informação 
globalizada. 

(B) traduz-se na capacidade real para exercer o poder na 
construção de uma cidadania participativa. 

(C) revela-se na capacidade do indivíduo ter acesso a mais 
informações e, consequentemente, ter mais poder para 
atuar na sociedade. 

(D) manifesta-se pela capacidade de transformação da 
sociedade pelo cidadão. 

(E) traduz-se na assimilação contínua do conhecimento 
gerando com isso mais competência para atuar 
socialmente.  

___________________________________________ 
 
35. De acordo com Isabel Alarcão, o conhecimento cientifico 

pedagógico, como compreensão do modo como se organiza 
os conteúdos escolares, tendo em atenção a sua estrutura, 
tema e conceitos a fim de o tornar compreensível pelo aluno 
é uma dimensão do conhecimento profissional do professor, 
mas não a única. Acrescentam-lhe outras dimensões como 

 
 

(A) a do conhecimento do conteúdo disciplinar, 
conhecimento pedagógico do currículo, do aluno e suas 
características, dos contextos, dos fins educativos, de si 
mesmo e da sua filiação profissional. 

(B) a expressivo-comunicativa, do domínio da 
especialidade, didática pedagógica, histórico-cultural, 
institucional e administrativa. 

(C) a científica, a  didática, a ética, a filosófica, a cultural, a 
política e a  humana. 

(D) o conhecimento teórico e conceitual, a experiência 
prática do professor, a reflexão sobre a ação docente e 
a transformação da ação pedagógica. 

(E) a técnica, a pedagógica, a disciplinar, a curricular, a 
histórica e a da práxis pedagógica.  

Para responder às questões de números 36 a 42, considere O 
diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, de Telma Weisz 
 
Leia o texto para responder às questões de números 36 e 37. 
 
Marcos e Paulo estão brincando de jogar dados. A professora 
Vera os observa. Marcos joga os dois dados; caem os números 
4 e 5. Ele começa a contar todas as unidades de um dado, e aí 
segue contando as do outro dado e diz no final, o número a que 
chegou: 9. Paulo joga os dados e tira os números 5  e 6. Por 
economia, acrescenta a partir do maior o número 5 e chega ao 
resultado: 11. O jogo continua e a estratégia de contagem 
também. 
 
 
36. É correto afirmar, nesse contexto, que a professora Vera 

deve 
  
 

(A) intervir e ensinar a Marcos como proceder a contagem 
sem ter que contar a  partir da primeira unidade. 

(B) solicitar a Paulo que ensine a Marcos sua estratégia de 
contagem. 

(C) mudar a dupla de Marcos, colocando-o com uma 
criança que não esteja ainda tão avançada na sua 
estratégia de contagem. 

(D) reconhecer esses procedimentos dos alunos, saber 
quais são os menos e os mais avançados e que 
raciocínio os mesmos estão fazendo uso. 

(E) pedir para que Marcos observe atentamente o 
procedimento que Paulo utiliza. 

___________________________________________ 
 
37. O trabalho em duplas, como o exposto 
 
 

(     ) é favorável para a criança que apresenta estratégias 
mais sofisticadas, tendo em vista a necessidade de 
explicá-las para o colega que usa estratégias menos 
avançadas. As exigências da comunicação o obrigam 
a desenvolver argumentos que consolidam seus 
conhecimentos, fazendo-o avançar mais. 

(     ) é favorável para a criança que apresenta estratégias 
menos avançadas, pois quando observa que aquilo 
que o seu colega está fazendo é mais econômico, 
mais avançado e até mesmo mais bonito, é porque já 
construiu a lógica necessária para poder aprender. É 
assim que se avança.  

(     ) é um exemplo de construtivismo, um modelo 
explicativo da aprendizagem  que considera, ao 
mesmo tempo, as possibilidades do sujeito e as 
condições do meio. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 
considerando V (verdadeiro) e F (falso). 
 
(A) F, F, F. 

(B) F, V, F. 

(C) F, V, V. 

(D) V, F, V. 

(E) V, V, V. 
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38. A professora Clara costumava anotar, ao lado do parágrafo 
que ela achasse mal escrito, a palavra “confuso” e o 
devolvia ao aluno para que ele o arrumasse. As crianças 
reescreviam o texto, simplificando-o  ao máximo, 
procurando suprimir a parte indicada pela professora. Clara, 
não entendendo o motivo pelo qual sua correção não estava 
atingindo os objetivos esperados, procurou a coordenadora 
que lhe explicou que  a correção deve  

 
 

(A) incidir sobre o produto final, para que o professor tenha 
uma lição sem erros, o que significa que o aluno 
aprendeu. 

(B) focar o processo de aprendizagem, porque corresponde 
exatamente a intervenção que se espera do professor, 
reorientando sua ação. 

(C) ser evitada, a fim de não bloquear a criatividade do 
aluno. 

(D) inexistir, porque o aprendiz não tem ainda como 
modificar o que está produzindo na direção pretendida 
pelo professor. 

(E) ocorrer, pois faz parte da tarefa do professor apontar os 
erros do aluno. 

___________________________________________ 
 
39. Numa atividade de produção, a professora Clara se deparou 

com esse trabalho de Fernanda, 6 anos.  
 
 
 
 

 
 

 
CAXORO 
 
 

 
 

 
 
 
 
Clara deve, nesse caso,  

 
(A) corrigir imediatamente a escrita da aluna, a fim de evitar 

a memorização da forma incorreta. 

(B) não intervir, pois com essa escrita Fernanda já 
consegue se comunicar e se fazer entender. 

(C) marcar no trabalho da aluna o erro cometido e solicitar 
que seja corrigido. 

(D) levantar questões que ajudem Fernanda a encontrar a 
forma correta de escrever a palavra. 

(E) esperar que a criança construa seu conhecimento, 
afinal, trata-se de um erro construtivo. 

 
 
 

40. O conhecimento prévio, de acordo com a autora, é 
 
 

(A) o conjunto de ideias, representações e informações que 
servem de sustentação para uma nova aprendizagem. 

(B) a gama de conteúdos ensinados anteriormente pelo 
professor. 

(C) o conjunto de saberes rudimentares que devem ser 
substituídos pelo conhecimento escolar. 

(D) a compilação de erros sistemáticos que ocorrem no 
decorrer do processo ensino - aprendizagem. 

(E) um conjunto de pré-requisitos, exigência de 
aprendizagem que todos devem possuir como base 
para a experiência seguinte. 

___________________________________________ 
 
41. No diálogo entre professor e aprendiz, cabe ao professor 

organizar situações de aprendizagem, que consistem em 
atividades planejadas, propostas e dirigidas com a intenção 
de favorecer a ação do aprendiz sobre um determinado 
objeto de conhecimento, e essa ação está na origem de 
toda e qualquer aprendizagem.  

Boas situações de aprendizagem costumam ser aquelas em 
que 

 
 

I. os alunos precisam por em jogo tudo o que sabem e 
pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar. 

II. os alunos tem problemas a resolver e decisões a tomar 
em função do que se propõem a produzir. 

III. a organização da tarefa pelo professor garante a 
máxima circulação de informação possível. 

IV. o conteúdo trabalhado mantém suas características de 
objeto sociocultural real, sem se transformar em objeto 
escolar vazio de significado social. 

 
Está correto o contido em 
 
(A) I e II, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV.  

___________________________________________ 
 
42. A forma pela qual se costuma conceber a aprendizagem 

das crianças a partir da própria perspectiva do adulto que já 
domina o conteúdo que quer ensinar, não sendo possível 
compreender o ponto de vista do aprendiz, pois não se pode 
enxergar o objeto de seu conhecimento com os olhos de 
quem ainda não sabe, é chamada de concepção 

 
 

(A) tradicional. 

(B) egocêntrica. 

(C) adultocêntrica. 

(D) tecnicista. 

(E) global. 
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43. Conforme Ulisses Ferreira Araujo, em Diferenças e 
Preconceitos na escola, de Julio Aquino: O papel da escola 
é o de uma instituição socialmente responsável não só pela 
democratização do acesso aos conteúdos culturais 
historicamente construídos, mas também o de 
corresponsável pelo desenvolvimento individual de seus 
membros, objetivando sua inserção como cidadãos 
autônomos e conscientes em uma sociedade plural e 
democrática. Para isso, ela deve tomar para si a 
responsabilidade de trabalhar a superação das deficiências 
circunstanciais das crianças que chegam em suas salas, 
respeitando as diversidades, e também buscando incluir os 
deficientes reais no contexto regular do ensino. 

 
 

Conforme o autor, a escola deve 
 

(A) incorporar uma concepção que considere a diversidade 
tanto no âmbito de trabalho com conteúdos escolares 
quanto no das relações interpessoais. 

(B) contar com professores com conhecimentos 
aprofundados sobre todos os elementos constituintes 
da personalidade humana, além dos conteúdos 
específicos com que trabalham. 

(C) cercar-se de profissionais que atuem isoladamente 
sobre a natureza de cada aspecto constituinte da 
personalidade humana.  

(D) passar por um processo de homogeneização, ou seja, 
pela tomada de consciência de que se devem 
transformar os princípios sobre os quais se assentam 
as relações no interior da escola. 

(E) contar com professores que considerem os conteúdos 
tradicionais da escola como essenciais para o pleno 
desenvolvimento do aluno, e sendo encarado como um 
fim na educação. 

___________________________________________ 
 
44. A educação – como prática teórica, campo profissional ou 

arte do viver – talvez não seja objeto passível de 
cientificidade, mas é trabalho ético, e dos maiores. 

 
(Julio Groppa Aquino.) 

 
 

A ética, na escola, 
 

(A) é resultado previsível das ações planejadas do 
professor. 

(B) clama por procedimentos sistematizados para ser 
abordada. 

(C) afirma-se no enfrentamento diário dos parceiros das 
instituições. 

(D) merece uma disciplina específica, para ser trabalhada 
através de métodos adequados. 

(E) deve ser imposta e colocada em prática por todos os 
membros da instituição. 

 
 
 
 
 
 

45. Vitor Hugo, 9 anos, estava perturbado com sua situação 

familiar: pais alcoólatras e violência doméstica, faziam parte 

do seu drama cotidiano. A escola tornou-se seu refúgio. 

Saia de casa, mesmo sem se alimentar, para poder escapar 

da situação mais rápido. Na verdade, no decorrer do dia 

pouco se alimentava. Não conseguia se concentrar nas 

aulas; não tinha mais amigos. Não conseguia mais 

conversar – preferia se isolar. Seu aproveitamento escolar 

não estava satisfatório. 

 
 

Esta deficiência cognitiva é descrita, por Mantoan, em 
Diferenças e Preconceitos na escola, de Julio Aquino, como   
déficit 

 
(A) significativo. 

(B) orgânico. 

(C) temporal. 

(D) circunstancial. 

(E) real. 

___________________________________________ 
 
46. Conforme Paulo Freire, é correto afirmar que 
 
 
 

I. A compreensão crítica do ato de ler,  não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem 

escrita, mas  antecipa e se alonga na inteligência do 

mundo. 

II. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 

que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. 

III. A leitura crítica da realidade, dando-se num processo 

de alfabetização ou não e associada sobretudo a certas 

práticas claramente políticas de mobilização e de 

organização, pode constituir-se num instrumento para o 

que  Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica. 

 
 
 

Está correto o que se afirma em 
 

(A) I  apenas. 

(B) I e II  apenas. 

(C) I e III apenas. 

(D) II e III  apenas. 

(E) I, II e III. 
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47. Paulo Freire criou muito além de um método: criou uma 
concepção de alfabetização, no quadro de uma também 
nova concepção de educação. Uma concepção de 
educação como prática da liberdade, educação como 
conscientização. 

 
É correto afirmar que o material utilizado na proposta de  
alfabetização de Paulo Freire 

 
(A) avalia a escolha de famílias silábicas que tenham nexo 

com a vida do alfabetizando, facilitando dessa forma o 
processo de codificação e decodificação das palavras 
geradoras.  

(B) trata de selecionar palavras no universo vocabular que 
atendam a uma sequência adequada de aprendizagem 
das relações fonema-grafema (das sílabas simples às 
sílabas complexas). 

(C)  atenta para a seleção de palavras do universo 
vocabular dos alfabetizandos, que sejam objeto de 
mecânicas operações de decomposição e 
recomposição. 

(D) considera a seleção de palavras do universo vocabular 
dos educandos, que se insiram no universo semântico 
de situações existenciais das quais brotem, plenas de 
significado. 

(E) trata de eleger sílabas e famílias silábicas que tenham 
relação direta com a realidade laboral do educando, 
diminuindo a distância entre o senso comum e o 
conhecimento escolar. 

___________________________________________ 
 
48. Não há docência sem discência, as duas se explicam e 

seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se 
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. 

 
(Paulo Freire.) 

 
Conforme o autor, ensinar exige 
 
(A) o compromisso do educador com a consciência crítica 

do educando cuja promoção da ingenuidade à 
criticidade se faz automaticamente. 

(B) o respeito e a condição essencial de não transformar os 
saberes dos educandos, principalmente os advindos 
das classes populares. 

(C) a corporeificação das palavras pelo exemplo. Não há 
pensar certo fora de uma prática testemunhal que o re-
diz em lugar de desdizê-lo. 

(D) a necessária promoção da ingenuidade à criticidade, 
feita à distância de uma rigorosa formação ética  e 
estética. 

(E) o risco, a   aceitação do novo que deve ser acolhido só 
porque é novo, assim como o critério de recusa ao 
velho que é o cronológico. 

 
 

49. Um professor, ao propor um trabalho que possibilita a 
atividade coletiva, vincula as atividades escolares à vida 
real, torna o trabalho escolar autenticamente educativo e 
favorece a concepção da realidade como fato problemático 
e tem como fases: intenção, preparação, execução e 
avaliação. Ele propõe um trabalho por 

 
(A) projetos. 

(B) estudos do meio. 

(C) pesquisas bibliográficas. 

(D) centros de interesse.  

(E) pesquisas de campo. 

___________________________________________ 
 
50. Antoni Zabala defende que os conteúdos da aprendizagem, 

devem ter seus significados  ampliados para além da 
questão do que ensinar, encontrando sentido na indagação 
sobre por que ensinar. Deste modo, acabam por envolver os 
objetivos educacionais, definindo suas ações no âmbito 
concreto do ambiente de aula. Esses conteúdos assumem o 
papel de envolver todas as dimensões da pessoa.  

 
 

De acordo com Coll (1986), citado por Zabala, pode-se 
classificar estes diferentes tipos de conteúdos em 

 
(A) ideativo, mental ou cognitivo, psicomotor, apreciativo. 

(B) factual e conceitual, procedimental e atitudinal. 

(C) habilidades motoras, atitudes, informação verbal, 
habilidades intelectuais e estratégias cognitivas. 

(D) conceitos gerais, conceitos intermediários e conceitos 
específicos. 

(E) factual, conceitual, de indagação, de aprendizagem e 
de utilização. 

 


