
 

 
 
 
 

 

 PREFEITURA DE SOROCABA 
 Secretaria de Recursos Humanos 
 
  Processo Seletivo - 06 / 2009 

 
Professor de Educação Básica II - Arte 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
INSTRUÇÕES 

 
• Você está recebendo este caderno com 50 questões, a Folha de Respostas 

Personalizada e uma  Folha Intermediária de Respostas para conferência com o 
gabarito a ser publicado. 

 

• Com letra legível, preencha os espaços indicados na capa deste caderno, com seu 
nome e número de inscrição. 

 

• Leia cuidadosamente as questões e escolha, para cada uma, a resposta que você 
considera correta. 

 

• Marque, na Folha Intermediária de Respostas, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu. 

 

• Assine a Folha Definitiva de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. 
 

• Transcreva para essa Folha, também com caneta, todas as respostas anotadas na 
Folha Intermediária de Respostas. 

 

• Responda a todas as questões. 
 

• A duração da prova é de 3 (três) horas. 
 

• Ao terminar a prova, você entregará ao Fiscal a Folha Definitiva de Respostas e o 
caderno de questões. 

 

BOA PROVA! 
 
 
 
 
 

Nome do Candidato Nº de Inscrição 
  

 
 
 
 

PROSEL 
Consultoria e Seleção de Recursos Humanos

Julho/2009 



PREFEITURA DE SOROCABA / PEB II - ARTE 2

 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. Até os 12 anos de idade, Adenilton Aparecido Francisco 
Figueiredo caminhava 4 quilômetros todo dia para ir à 
escola onde completou o 5º ano. Para continuar estudando, 
ele precisaria mudar de escola. A mais próxima ficava a    
20 quilômetros de sua casa. Adenilton mora no Tatu, um 
pequeno povoado na zona rural do município de 
Cavalcante, no nordeste de Goiás. Hoje, aos 20 anos, ele 
diz que desistiu de estudar. Quer tirar carteira de motorista e 
procurar emprego numa das minas de manganês da região.  

(Revista Época. 19/06/2009.) 
 

É correto afirmar que Adenilton foi privado do seu direito ao 
ensino fundamental obrigatório, pois houve 

(A) omissão por parte do Município ao não fornecer 
transporte escolar. 

(B) descaso, por parte do Estado, ao não oferecer ensino 
noturno regular adequado às condições do educando. 

(C) falha, por parte do Governo Federal, na oferta escolar 
regular para jovens e adultos. 

(D) falta de atendimento ao educando no ensino 
fundamental, por meio de programas suplementares de 
material didático escolar, alimentação e assistência à 
saúde. 

(E) ausência de atendimento educacional especializado 
gratuito aos educandos com necessidades especiais. 

___________________________________________ 
 
12. O Superior Tribunal de Justiça absolveu dois homens,  

acusados por terem feito sexo com meninas de                  
12 e  13  anos – a cada uma delas pagaram oitenta reais.  
Pelo entendimento do Tribunal de Justiça, as garotas já 
estavam corrompidas e eram prostitutas reconhecidas. 

(Revista Isto é. 01/07/2009. Adaptado.) 

Esse processo, de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é enquadrado como 

(A) ato infracional. 

(B) trabalho infantil. 

(C) exploração sexual. 

(D) erotização infantil. 

(E) pornografia infantil.  

___________________________________________ 
 
Para responder às questões de números 13 a 15 leia o texto. 
 
Quando Mayla tornou-se mãe aos 16 anos, aplicou à educação 
de seus filhos alguns dos ensinamentos que aprendeu ao longo 
de sua vida. Os três meninos, Marcos de 12 e os gêmeos 
Roberto e Carlos de 11 anos, apanhavam até quando insistiam 
por um carinho da mãe. Tempos depois, a mãe ficou 
desempregada e viciada em álcool. O jeito foi começar a pedir 
dinheiro no farol. Roberto se revolta ao lembrar que a mãe 
chegou a queimar o seu braço com uma panela quente porque 
ele se recusou a dar o dinheiro que ganhou no farol, pois ela 
precisava comprar bebida.  
 

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

 
 

(A) Marcos, Roberto e Carlos são adolescentes, pois são 
maiores de 10 anos. 

(B) Marcos é adolescente, já que tem  12 anos; Roberto e 
Carlos são crianças, pois tem 11 anos. 

(C) Marcos, Roberto e Carlos são crianças, pois tem         
até 12 anos. 

(D) Marcos é pré-adolescente, enquanto que Roberto e 
Carlos são crianças. 

(E) Marcos, Roberto e Carlos são menores de idade. 

___________________________________________ 
 
14. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os 

irmãos têm seus direitos violados, pois  
 
 

I. são submetidos ao trabalho infantil. 

II. os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana 
são desrespeitados. 

III. sofrem negligência,  exploração e  violência. 

IV. coabitam com  pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes. 

 
 
Está correto o que se afirma em 
 
(A) I, II e III apenas. 

(B) I, II e IV  apenas. 

(C) II e III apenas. 

(D) II, III e IV apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

___________________________________________ 
 
15. 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 vítimas, 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 os garotos. 
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16. A avó de Paulo, de 09 anos procurou, no inicio do ano 
letivo, uma escola pública municipal, a fim de matricular seu 
neto. Informou que obteve a guarda da criança 
recentemente e, em função disso não tinha documentos das 
escolas anteriores, mas pela idade do menino, requereu 
uma vaga no quarto ano do ensino fundamental de nove 
anos. A direção da Unidade Escolar consultou a  
Deliberação CME No 02/99, de 26/10/99 e submeteu a 
criança a uma avaliação de competências, inclusive com 
uma produção de texto. A avaliação foi realizada por 
comissão especialmente designada para tal fim e o 
processo foi instruído com um parecer conclusivo do 
Conselho de Classe e Série e homologado pelo diretor de 
escola. 

 
 

O processo descrito acima, diz respeito à 
 

(A) reclassificação. 

(B) aceleração. 

(C) readaptação. 

(D) progressão parcial. 

(E) classificação. 

___________________________________________ 
 
17. Conforme a Resolução do CNE/CEB no 2/2001, os 

professores que desenvolveram competências para 
identificar as necessidades educacionais especiais para 
definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de 
estratégias de flexibilização, adaptação curricular, 
procedimentos didáticos pedagógicos e práticas 
alternativas, adequados ao atendimento das mesmas, bem 
como trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe 
comum nas práticas que são necessárias para promover a 
inclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais, são considerados professores 

 
(A) especializados. 

(B) capacitados   

(C) habilitados. 

(D) treinados.  

(E) competentes. 

___________________________________________ 
 
18. De acordo com a Resolução do CNE/CEB no 1/2000, será 

considerada idade mínima para a inscrição e realização de 
Exames Supletivos de conclusão do ensino fundamental e 
de ensino médio, respectivamente  

 
 

(A) 14 e 18 anos completos.  

(B) 14 e 17 anos completos. 

(C) 15 e 18 anos completos, estendendo-se o direito aos 
menores emancipados. 

(D) 16 e 17 anos completos. 

(E) 15 e 18 anos completos. 

 
 
 

19. De acordo com o Art 6o da Resolução CNE/CEB no 3/1998, 
Os princípios pedagógicos da Identidade, Diversidade e 
Autonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização, 
serão adotados como estruturadores dos currículos do 
ensino médio.  

 
Na observância da Interdisciplinaridade, as escolas terão 
presente que 

 
(A) na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento 

é transposto da situação em que foi criado, inventado 
ou produzido, e por causa desta transposição didática 
deve ser relacionado com a prática ou a experiência do 
aluno a fim de adquirir significado. 

(B) a aplicação de conhecimentos constituídos na escola às 
situações da vida cotidiana e da experiência 
espontânea permite seu entendimento, crítica e 
revisão. 

(C) todo conhecimento mantém um diálogo permanente 
com outros conhecimentos, que pode ser de 
questionamento, de negação, de complementação, de 
ampliação, de iluminação de aspectos não distinguidos. 

(D) a relação entre teoria e prática requer a concretização 
dos conteúdos curriculares em situações mais próximas 
e familiares do aluno, nas quais se incluem as do 
trabalho e do exercício da cidadania. 

(E) a diversificação de programas ou tipos de estudo 
disponíveis serão fomentados, estimulando 
alternativas, a partir de uma base comum, de acordo 
com as características do alunado e as demandas do 
meio social, admitidas as opções feitas pelos próprios 
alunos, sempre que viáveis técnica e financeiramente. 

___________________________________________ 
 
20. De acordo com o Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Os currículos do ensino fundamental e 
médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 
 

Nesse contexto, é correto afirmar que 
 

(A) o ensino da arte, integrada à proposta pedagógica da 
escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, de frequência facultativa ao aluno. 

(B) a música deverá ser conteúdo obrigatório e exclusivo, 
do componente curricular  de Artes. 

(C) os conteúdos referentes à história e cultura afro-
brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão 
ministrados no âmbito das áreas de educação artística 
e de literatura  brasileira. 

(D) o ensino da arte constituirá componente curricular 
obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. 

(E) a educação artística comporá área de conhecimento e 
trabalho, e componente curricular obrigatório na 
educação fundamental, referindo-se às linguagens 
artísticas, como as Artes Visuais, a Música, o Teatro e 
a Dança.  
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CONHECIMENTOS TEÓRICO-PEDAGÓGICOS 

 

As questões de números 21 a 23 referem-se à obra 
Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade, 
de Terezinha Azerêdo Rios. 

 

21. Terezinha Azerêdo Rios afirma que a competência 
específica do professor pode ser caracterizada pelo 

 
 

(A) sentido de superação do grave problema da exclusão 
social.  

(B) estudo da escola, como instituição responsável por 
favorecer oportunidades amplas e desafiadoras de 
construir conhecimento. 

(C) domínio de determinados conhecimentos relativos a 
uma área específica da realidade e do domínio dos 
saberes para ensinar. 

(D) estudo das realidades concretas de sala de aula, 
priorizando os sujeitos alunos em detrimento  da 
transmissão de conteúdos. 

(E) ato de compreender esse ser psicológico complexo que 
é a criança, em seus aspetos cognitivos, afetivos e 
psicomotores.  

___________________________________________ 
 
22. A autora afirma que a docência se manifesta em algumas 

dimensões, tais como 
 

(A) quantidade, qualidade e valores educacionais. 

(B) técnica, política, estética e moral. 

(C) objetiva, subjetiva, intersubjetiva. 

(D) fazer, apreciar, contextualizar. 

(E) saber, saber ser, saber fazer. 

___________________________________________ 
 
23. Uma importante artista plástica e autora de livros sobre arte, 

estética e criatividade é citada por Rios ao escrever sobre a 
beleza na profissão docente. Ela afirma que “poder criar 
beleza representa a realização das mais altas 
potencialidades espirituais do ser humano, na manifestação 
de sua consciência sensível”.  
 
A autora desta frase é 

 
(A) Ana Mae Barbosa. 

(B) Mirian Celeste Martins. 

(C) Analice Dutra Pillar. 

(D) Marjorie Wilson. 

(E) Fayga Ostrower. 

 
 
 
 
 

24. Paulo Freire, em Pedagogia da autonomia, afirma que 
“ensinar exige o reconhecimento e a assunção da 
identidade cultural”.  
 
 
Em outras palavras, ele afirma que 

 
(A) a questão da identidade cultural, de que fazem parte a 

dimensão individual e a de classe dos educandos, cujo 
respeito é absolutamente fundamental na prática 
progressista, é problema que não pode ser desprezado. 

(B) situados nos processos de ensinar e aprender, não 
podemos nos esquecer de que devemos seguir as 
diretrizes curriculares nacionais que marcam a 
identidade cultural da educação brasileira. 

(C) a formação do professor passa pela sua construção 
identitária, e que é prévia ao seu ofício. Portanto, na 
realidade brasileira, não é qualquer sujeito que possui 
talento histórico-crítico para ser professor. 

(D) de certa maneira, somos também portugueses, 
espanhóis, africanos, franceses, japoneses, árabes. 
Somos uma população mestiça e que merece um 
sistema educacional globalizado e integrado. 

(E) a ética pode ser definida como “a arte de conviver”. A 
necessidade de uma reforma de pensamento é muito 
importante na escola nova. 

___________________________________________ 
 
25. Para Paulo Freire, ensinar e aprender, 
 
 

(A) quer dizer transmitir conteúdos de qualidade para 
todos, no exercício da escuta e no sentido de redução 
epistemológica ao outro que fala. Trata-se de um 
complexo exercício docente e discente. 

(B) está relacionado a valorizar o perfil do conteúdo 
transferido no discurso vertical do professor, afinal não 
se pode desconsiderar a importância da afetividade 
neste processo, mesmo em abordagens progressistas. 

(C) quer dizer que devemos seguir alguns caminhos para 
que o  conteúdo seja assimilado de forma concreta. 
Pode ocorrer de o método reduzir a liberdade, porém 
ampliar a assimilação produtiva. 

(D) tem relação com o esforço metodicamente crítico do 
professor de desvelar a compreensão de algo e com 
empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando 
como sujeito em aprendizagem. 

(E) é a necessidade de se construir professores em 
condições de atuação competente docente em 
desenvolvimento e reflexão permanentes, 
contemplando as diversas áreas do conhecimento. 
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26. “Os PCNs, se são para valer, desestruturam o perfil do 
ofício de mestre tão legitimado em nossa tradição”.      
Miguel Arroyo, em seu livro Ofício de Mestre, ao fazer esta 
afirmação, salienta alguns aspectos presentes nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais referentes ao docente 
que dizem respeito ao 

 
 

(A) desenvolvimento de habilidades e competências 
relativas à gestão, ao considerar que o docente do 
mundo contemporâneo deve conhecer todas as 
dimensões de funcionamento da escola. 

(B) domínio de outros saberes; à exigência do 
planejamento pedagógico; ao desenvolvimento de 
sujeitos afetivos, éticos, estéticos, cognitivos, dentre 
outros. 

(C) entendimento de questões administrativas; 
conhecimento de psicopedagogia; abertura para a 
polivalência, dentre outros. 

(D) gerenciamento e orquestração de recursos; possuir 
repertório de recursos; ser capaz de mobilizar, utilizar e 
integrar conhecimentos para enfrentar um conjunto de 
situações complexas. 

(E) entendimento que o liberalismo funda-se na idéia de 
que os cidadãos relacionam-se entre si e o estado sob 
a forma de contratos igualmente presentes na escola e 
na sociedade. 

___________________________________________ 
 
27. Os dados coletados pelo PNAD 1990, divulgados na 

publicação Cor da população (Brasil, IBGE, 1995) e citados 
por Aquino, reafirmam que os negros brasileiros enfrentam 
ainda maiores barreiras no sistema escolar do que os 
brancos. Aquino procura explicar tal situação com hipóteses, 
como: 

 
 

(A) situações de preconceito ainda presentes nas 
instituições de ensino básicas e superiores, que não 
aceitam – apesar de não admitirem - matriculas de 
crianças e adolescentes negros, asiáticos ou de 
ascendência árabe. 

(B) tem-se a impressão que a incompreensão se 
desenvolve com nosso individualismo, em vez dele nos 
ajudar a compreender a nós mesmos e o mundo em 
que vivemos. 

(C) uma educação autêntica não pode privilegiar a 
abstração do conhecimento hegemônico. Deve ensinar 
a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação 
multicultural deve ser aberta com respeito aos mitos, 
religiões e valores sociais. 

(D) a coleta de dados não envolveu pesquisa qualitativa 
referendada pela valorização multicultural. Apenas 
abordagens do tipo survey não comprovam que tal 
informação seja verídica. 

(E) a pobreza das famílias está ainda mais localizada entre 
pessoas negras e cujas crianças precisam começar a 
trabalhar mais cedo que as crianças brancas; a escola 
em que frequenta o aluno branco nem sempre é a 
mesma que frequenta o aluno negro. 

 

28. Aquino também escreve que, para entendermos esse 
processo de discriminação educacional relativo a questões 
de diversidade étnico raciais, sejam levantadas duas ordens 
complementares relacionadas ao racismo, a saber: 

 
 

(A) práticas preconceituosas que ocorrem dentro da escola 
e segregação espacial de populações negras nos 
espaços geográficos brasileiros. 

(B) o sentido de planetaridade e o de sustentabilidade 
étnico racial. 

(C) cidadania civil implicando ações partilhadas e cidadania 
intercultural, revelando heterogeneidades. 

(D) sentimento de pertencimento social, cultural e 
econômico e desenvolvimento de cidadania, 
solidariedade e respeito às diferenças. 

(E) a história do negro no Brasil e as práticas de negação 
sobre a existência do racismo no Brasil. 

___________________________________________ 
 
29. Assinale a alternativa correta que indica um exemplo de 

trabalho com as diferenças nas aulas de arte. 

(A) Fazer com que os alunos sentem-se em lugares 
diferentes na sala de aula, para interagir com toda a 
diversidade de amigos. 

(B) Propor atividades de colorir obras de arte criadas pelos 
alunos, que são artistas, com todas as tonalidades 
possíveis. 

(C) Realizar leitura de imagens com vários artistas, de 
diferentes movimentos, para mostrar a diversidade de 
modos de olhar e entender o homem e a realidade. 

(D) Estimular os alunos a pesquisarem a biografia dos 
artistas, bem como cópias de algumas obras essenciais 
da história da arte  

(E) Promover a participação nas aulas de arte, mesmo dos 
alunos que não possuem aptidão e talento para isso. 

___________________________________________ 
 
30. Assinale a alternativa que indica a frase, escrita por Paulo 

Freire, que se relaciona diretamente com o ensino de arte. 

(A) O fundamental é que professor e alunos saibam que a 
postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 
não passiva. 

(B) A presença do professor em sala é de tal maneira 
exemplar que nenhum professor ou professora escapa 
ao juízo que dele ou dela fazem os alunos. 

(C) A memorização mecânica da descrição do objeto belo 
não se constitui em conhecimento do objeto. 

(D) O que se quer é a participação efetiva do povo 
enquanto sujeito, na reconstrução do país, a serviço de 
que a alfabetização e a pós-alfabetização se acham. 

(E) A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da 
continuidade da leitura daquele. 
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31. A organização disciplinar, nascida no século XIX, 
principalmente com a formação das universidades 
modernas (...) determina, por um lado, um domínio de 
competência sem o qual o conhecimento tornar-se-ia fluido 
ou vago; de outro, ela desvenda, extrai ou constrói um 
`objeto` digno de interesse para estudo científico (...).  

 
 

Entretanto, a instituição disciplinar acarreta 
 
(A) uma forma de resistência e representa uma alternativa 

ao sistema transdisciplinar de organização curricular. 

(B) um caráter ascendente de reflexão sobre as dimensões 
pedagógicas dos currículos escolares. 

(C) uma maior qualidade nas práticas pedagógicas, uma 
vez que propicia um ambiente de trabalho 
supostamente mais tranquilo. 

(D) um risco de hiperespecialização do investigador e um 
risco de coisificação do objeto estudado. 

(E) críticas de parte do meio acadêmico que defende uma 
maior liberdade criativa ao aluno. 

___________________________________________ 
 
32. Segundo Hoffmann em Avaliação: Mito e Desafio, para a 

grande maioria das pessoas, inclusive professores – e ao 
contrário das discussões contemporâneas sobre o tema, 
avaliar, ainda hoje, 

 
 

(A) revela experiências mediadoras que precisam ser 
ampliadas libertariamente. 

(B) implica estabelecer a relação entre os conteúdos 
programáticos e as variadas alternativas 
metodológicas. 

(C) é um processo de auto verificação da aprendizagem. 
Um momento do aluno olhar conscientemente para 
suas conquistas. 

(D) se resume à decisão de enunciar dados que 
comprovem a promoção ou retenção dos alunos. 

(E) nos remete ao processo de construção de portfólios, 
que são considerados os melhores instrumentos em 
arte. 

___________________________________________ 
 
33. Para Hoffmann, o significado primeiro e essencial da ação 

avaliativa mediadora é 

(A) entender porque esses aprendizados mais plurais não 
têm lugar nos cursos de formação continuada de 
professores, oferecidos tanto nas redes públicas quanto 
particulares de ensino. 

(B) a valorização de culturas legalistas, coisificantes, para ir 
construindo uma moralidade ética, pedagógica e 
administrativa do público, arquitetada por princípios, por 
valores inerentes à ação educativa. 

(C) que a  divisão do currículo em disciplinas torna, pela 
fragmentação imposta, impossível o conhecimento do 
conhecimento em uma perspectiva sócio construtivista. 

(D) perceber a interferência de um movimento de 
virtualização afetando diferentes esferas do cotidiano. 

(E) ”prestar muita atenção” nas crianças, nos jovens, em 
“pegar no pé” do aluno mesmo, insistindo em conhecê-
lo melhor, em entender suas falas, seus argumentos(...) 

34. Como o professor que pratica uma avaliação mediadora 
deveria lidar com o erro? 

 
(A) Entendendo que os alunos demonstram melhor 

desempenho em provas acordadas antecipadamente. 

(B) No sentido de inverter a hierarquia tradicional onde o 
acerto é valorizado na escola e o erro punido em todas 
as circunstâncias. 

(C) Corrigindo o aluno, exigindo o registro sério e detalhado 
das questões, impondo disciplina e rotina de estudo de 
maneira igual para todos. 

(D) Levantando a auto estima do aluno, minorizando ou 
disfarçando a importância dos conteúdos trabalhados e 
do erro. 

(E) Demonstrando que o produto acabado não fornece 
pista sobre a forma pela qual o respectivo 
conhecimento foi construído. 

___________________________________________ 
 
35. Avaliação qualitativa é 
 

(A) um processo que visa qualidade, tanto de 
conhecimentos quanto relativas à qualidade de vida. 

(B) aquela que se dá processualmente, utilizando vários 
critérios e instrumentos ao longo do período letivo. 

(C) característica das pedagogias progressistas, ao 
considerar o confronto entre a autoridade de um lado e 
a liberdade de outro. 

(D) o equilíbrio entre práticas ora permissivas, ora 
reprovativas. 

(E) mensurável e afirmativa, obtida por meio de avaliações 
de competências. 

_______________________________________________ 
 
36. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental.  
Qual, dentre as alternativas abaixo, aponta um dos 
problemas mais discutidos nessa área entre os especialistas 
em educação? 

 

(A) A questão do ensino religioso ser a disciplina mais 
eficiente — e talvez a única, para alguns autores —, 
para se responsabilizar pela formação ética, moral e 
social de todos educandos brasileiros. 

(B) O fato do ensino religioso ser tarefa do lar e do templo, 
sendo a instituição responsável pela mediação entre 
ambos.  

(C) Discute-se que religião ou religiões serão ensinadas e 
como serão ensinadas dentro dos projetos político 
pedagógicos de cada unidade escolar.  

(D) O debate relativo ao ensino religioso ser o grande 
anteparo contra a barbárie, violência, falta de tolerância 
e distribuição desigual de oportunidades. 

(E) O Brasil é uma grande nação católica e sabe-se que o 
cristianismo é um sistema que promove valores como a 
igualdade, justiça e fraternidade, portanto seu ensino é 
o mais indicado. 
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37. Para desenvolver o tema “ensino religioso” nas aulas de 
arte de maneira coerente  pode-se, por exemplo, 

 
 

(A) trabalhar a diversidade de símbolos, imagens 
(bidimensionais e tridimensionais), e inclusive a 
possibilidade da fé sem a referência visual. 

(B) mostrar, para leitura de imagens, várias representações 
pictóricas da “Santa Ceia”, com artistas e movimentos 
diversos. 

(C) estimular os alunos a cantarem hinos religiosos 
universais, uma vez que a música desperta o melhor do 
ser humano. 

(D) apresentar desenhos de temática religiosa para 
pinturas, colagens, construção com sucatas, dentre 
outras técnicas. 

(E) realizar momentos de diálogo e debates sobre as várias 
religiões e a questão da fé, baseados no antigo e no 
novo testamento. 

___________________________________________ 
 
38. Falar de questões relativas a gênero na escola é o mesmo 

que 
 

(A) tratar de ética, respeito ao outro, cidadania. 

(B) diferenças físicas, preconceito e superação. 

(C) alto, baixo, magro, gordo, branco, preto, dentre outros. 

(D) distinções de sexo: masculino e feminino. 

(E) igualdades versus diferenças. 
___________________________________________ 
 
39. Para Piaget, citado por Aquino em Diferenças e 

preconceitos na  escola, inteligência é, essencialmente, 

(A) saber conviver, saber respeitar o planeta, saber amar e 
ser amado, e superar obstáculos na construção de seu 
caminho. 

(B) genética, associada ao conceito de hereditariedade, 
embora haja influências do contexto social em seu 
desenvolvimento. 

(C) uma organização, e a sua função consiste em 
estruturar o universo tal como o organismo estrutura o 
meio imediato. 

(D) um dos elementos constituintes do que podemos 
chamar de personalidade humana, além da constituição 
física e afetiva. 

(E) resultado de trocas efetivadas entre os pensantes, que 
devem ser estimuladas pelos mediadores sociais. 

___________________________________________ 
 
40. Os princípios gerais sob os quais se assentam a teoria 

piagetiana (a Epistemologia e a Psicologia Genética) são: 
 
 

(A) estruturalismo, existencialismo, construtivismo e 
aprendizagem social. 

(B) interacionismo, construtivismo, estruturalismo e o 
princípio da gênese. 

(C) fases anal, oral, fálica e genital. 

(D) pré-simbólico, simbólico, assimilação e acomodação. 

(E) pré-silábico, silábico e silábico-alfabético. 

41. Aquino afirma que podemos caracterizar o déficit cognitivo 
de quatro maneiras, dentro de duas perspectivas distintas, 
mas não excludentes. Primeiro, o déficit pode ser real ou 
circunstancial. Segundo, ele pode ter origem estrutural ou 
funcional.  

 
Qual das frases melhor explica o chamado déficit real? 

 
(A) São lesões orgânicas devidamente instaladas como 

razões do problema, que ocasionam limitações nas 
trocas entre o sujeito e o meio. 

(B) É caracterizado em decorrência de comprometimentos 
históricos nas interações do sujeito do meio. 

(C) São lacunas na alfabetização que impedem a aquisição 
de conhecimentos escolares relevantes. 

(D) É a violência doméstica, maus tratos, abusos de 
variadas categorias que impedem o acompanhamento 
real da aprendizagem. 

(E) É consequência de problemas no funcionamento das 
estruturas, sejam elas sociais, econômicas ou 
psicológicas. 

___________________________________________ 
 
42. Define-se promoção automática como 
 

(A) promoção de funcionários dentro do plano de carreira. 

(B) legislação que obriga ao estado pagar escola particular 
para alunos quando não houver vaga em escola pública 
próxima a sua casa. 

(C) atribuições de aulas aos professores não concursados. 

(D) sistema de não repetência dos alunos do ensino 
fundamental. 

(E) sistema de valorização das etapas de construção de 
conhecimento do aluno ao longo da educação básica. 

___________________________________________ 
 
43. A organização por ciclos de desenvolvimento ou de 

formação pretende chamar a atenção para a função   
nuclear de toda ação e instituição educativa: respeitar, 
trabalhar pedagogicamente cada temporalidade-ciclo desse 
desenvolvimento ou dessa aprendizagem. 

 
 

Tal pensamento, entretanto, é criticado por alguns 
educadores brasileiros que questionam 

 
 

(A) o fato de os professores terem de trabalhar com 
classes heterogêneas, o que impede as ações 
educativas. 

(B) a legislação paternalista que perpetua as 
diferenciações de conhecimento entre as classes 
sociais mais abastadas e as menos favorecidas. 

(C) o fato dos professores “empurrarem” as dificuldades e 
lacunas de aprendizagem para os anos posteriores, ao 
invés de se dedicarem a cada um destes alunos. 

(D) as lacunas que esse sistema ocasiona na formação dos 
professores, uma vez que os profissionais recebem 
formação inadequada. 

(E) a falta de comprometimento da direção e coordenação 
escolares frente às dificuldades enfrentadas por 
discentes e docentes eventuais.  
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44. ... a ecopedagogia não é uma pedagogia a mais, ao lado de 
outras pedagogias. Ela só tem sentido como projeto 
alternativo global onde a preocupação não está apenas na 
preservação da natureza (Ecologia Natural) ou no impacto 
das sociedades humanas sobre os ambientes naturais 
(Ecologia Social), mas num novo modelo de civilização 
sustentável do ponto de vista ecológico (Ecologia Integral) 
que implica uma mudança nas estruturas econômicas, 
sociais e culturais. Ela está ligada, portanto, a um projeto 
utópico: mudar as relações humanas, sociais e ambientais 
que temos hoje.   

Dentre os autores citados abaixo, qual desenvolve este 
conceito? 

 
(A) Elliot Eisner. 
(B) Moacir Gadotti. 
(C) Antonio Joaquim Severino. 
(D) Selma Garrido Pimenta. 
(E) Philipe Perrenoud. 

___________________________________________ 
 
45. Um dos Sete saberes necessários para a educação do 

futuro é denominado O conhecimento pertinente. Ao explicá-
lo, Morin salienta, dentre outros aspectos, a importância de 
se ensinar 

 
 

(A) a relação entre o todo e as partes. 

(B) o fato de ao ser humano não ser ensinada a identidade 
terrena. 

(C) sobre a carência de compreensão no mundo 
globalizado. 

(D) que, para compreender o outro, é preciso compreender 
a si mesmo. 

(E) a história da humanidade desde a viagem de Cristóvão 
Colombo. 

___________________________________________ 
 
46. Em que contexto Edgar Morin desenvolveu os Sete saberes 

necessários à educação do futuro? 
 
 

(A) A convite da UNESCO, que solicitou uma reflexão geral 
sobre os problemas da educação para o século. 

(B) Em uma conferência, Paulo Freire lhe deu a sugestão. 

(C) A partir de uma pesquisa encomendada a 
universidades de todos os continentes de nosso 
planeta. 

(D) Para apresentar um texto em oposição ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). 

(E) Foi o documento que deu início ao processo de 
discussão da nova legislação educacional francesa. 

___________________________________________ 
 
47. A responsabilidade da constituição do projeto da escola é 

 
(A) da direção e órgãos colegiados. 

(B) do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

(C) de empresas terceirizadas especializadas em 
educação. 

(D) dos Gestores: direção e coordenação pedagógica. 

(E) da comunidade, professores, gestores e funcionários. 
 

48. Pode-se afirmar que planejamento e plano têm sido 
entendidos ao longo da história da educação brasileira de 
muitas maneiras. Contudo, de maneira geral, hoje     
entende-se que o planejamento 

 
 

(A) é a ação, a redação do que será realizado em um 
determinado período. Já o plano é o processo de 
reflexão que levará ao produto, o próprio planejamento. 

(B) define e expressa a filosofia de ação da escola, seus 
objetivos e toda a dinâmica escolar, enquanto que o 
plano é um processo reflexivo que se preocupa com 
“para onde ir”, a partir da avaliação científica dos 
sujeitos envolvidos. 

(C) refere-se ao semestre ou ano letivo. Plano, por sua vez 
é mais restrito ao dia a dia ou semana de trabalho em 
sala de aula. 

(D) e o plano são sinônimos de uma mesma ação do ato 
educativo: prever os conteúdos que serão 
desenvolvidos ao longo de um semestre ou ano letivo. 

(E) é um processo contínuo e sistematizado de projetar e 
decidir ações em relação ao futuro, enquanto que plano 
é a formalização dos diferentes momentos desse 
processo. 

___________________________________________ 
49. O Projeto Político Pedagógico deve partir da avaliação 

objetiva das necessidades e expectativas de todos os 
segmentos escolares; proporcionar a melhoria da 
organização administrativa, pedagógica e financeira da 
escola; ser elaborado em termos de médio e longo prazos; 
garantir avaliações periódicas e 

 
 

(A) ter claro quais utopias e quais pensamentos reais que 
movem os gestores de determinada realidade escolar. 

(B) propor uma visão sistêmica que procure acentuar 
certos aspectos estáticos, tais como o consenso, a 
adaptação, a ordem, a hierarquia. 

(C) salientar visões funcionalistas e dialéticas 
simultaneamente, relacionadas ao contexto escolar. 

(D) estar relacionada com os princípios norteadores do 
planejamento dialógico, ou seja, garantir a participação 
efetiva dos vários segmentos escolares. 

(E) inverter a relação vertical do planejar, ação esta 
complexa e científica, própria de especialistas. 

___________________________________________ 
 
50. Pode-se afirmar que a transdisciplinaridade, segundo o livro 

Pedagogia da terra, de Gadotti, 
 
 

(A) é sinônimo de multidisciplinaridade. 

(B) procura a abertura de todas as disciplinas àquilo que as 
atravessa e as ultrapassa. 

(C) pressupõe o domínio sobre as várias outras disciplinas, 
procurando aquilo que possuem em comum. 

(D) é considerada uma nova metafísica ou ciência das 
ciências. 

(E) designa uma atitude de busca das especializações no 
sentido de quebra às superficialidades. 


