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CONHECIMENTOS GERAIS/LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

 

Leia o texto com atenção e responda as questões. 
  

 “Se existe um professor que pode ser substituído por uma máquina, é porque ele realmente 
merece ser substituído”.  A resposta foi uma provocação do indiano Sugata Mitra, professor de Tecnologia 
Educacional da Newcastle University, na Inglaterra e professor visitante do Massachusetts Institute of 
Technology, o famoso MIT. 

Em palestra ontem no EducaParty, programação voltada para a Educação na  Campus Party, ele 
relatou as pesquisas que comprovaram a habilidade das crianças em aprender sozinhas quando têm 
acesso a um computador com internet, dispensando a intermediação de um adulto. 

Seu mais emblemático experimento é o “Hole in the Wall” (Buraco na Parede, em tradução livre). 
Sugata Mitra colocou um computador com acesso à internet no muro de uma favela em Nova Delhi, na 
Índia e, com auxílio de câmeras, observou o processo durante dois meses. O resultado? 

Crianças que nunca viram um computador e não sabiam inglês aprenderam rapidamente a 
navegar na internet e ainda ensinavam outras crianças. “Em 9 meses, as crianças atingem o nível de 
secretárias que trabalham com o computador no escritório”, disse Mitra. 

Essa experiência pode ser uma solução para um dos problemas que Mitra encontra na Educação 
atualmente: a falta de escolas. “Ela demonstra que crianças expostas ao computador rapidamente 
entendem seu funcionamento” e os benefícios não tardam a aparecer: melhora a leitura, a compreensão e 
a capacidade de responder a perguntas. Porém, a principal transformação que esse aprendizado realiza 
nas crianças é outra. Elas ficam mais confiantes, a autoestima cresce, a postura muda. “Elas dizem para si 
mesmas que são capazes de fazer o que as outras crianças fazem, mesmo que não tenham a mesma 
condição financeira”, relata Mitra. 

 
HAN, Iana. O computador pode substituir o professor? Disponível em: 

 http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-
professor/ Acesso em 12 de nov. 2014. 
 
1. No trecho “Se existe um professor que pode ser substituído por uma máquina, é porque ele realmente 

merece ser substituído” (linhas 1-2), o indiano Sugata Mitra: 
 
a. Prevê que, com o avanço da tecnologia, os professores serão substituídos por computadores. 
b. Demonstra saber da existência de professores ruins que serão substituídos por computadores. 
c. Afirma que todos os professores devem ser substituídos por computadores com acesso à 

internet. 
d. Considera a possibilidade de existirem professores que merecem ser substituídos por máquina. 

 
2. O principal propósito comunicativo do texto é: 

 
a. Descrever a experiência “Hole in the Wall” de Sugata Mitra. 
b. Mostrar a superioridade mental das crianças pobres da Índia. 
c. Defender a eficácia do uso do computador no ensino de crianças. 
d. Advogar a favor da necessidade de uma reforma na Educação Básica brasileira. 

 
3. O pronome Ela em “Ela demonstra que crianças...” (linha 15) se refere a: 

 
a. Experiência (linha 14) 
b. Solução (linha 14) 
c. Educação (linha 14) 
d. Mitra (linha 14) 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-professor/
http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/isto-da-certo/2012/02/08/o-computador-pode-substituir-o-professor/
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4. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo que auxílio (linha 
10). 
 

a. Inglês, porém, escritório 
b. Substituído, experiência, Índia 
c. Emblemático, câmeras, máquina 
d. Escritório, secretária, benefício  

 
5. No trecho “mesmo que não tenham a mesma condição financeira” (linhas 19-20), a expressão grifada 

traduz a ideia de: 
 

a. Adição. 
b. Concessão.  
c. Condição. 
d. Comparação. 

 

 

ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

6. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado das eleições de 2014, para Presidente da 
República na cidade de Lages, SC, com base na Justiça Eleitoral de Santa Catarina: 

 
a. Aécio Neves obteve 55.525 votos, ficando em primeiro lugar, com percentual de 60,04 % dos 

votos válidos. 
b. Dilma Rousseff obteve 55.525 votos, ficando em primeiro lugar, com percentual de 60,04 % dos 

votos válidos. 
c. Aécio Neves obteve 55.525 votos, ficando em segundo lugar, com percentual de 39,96% dos 

votos válidos. 
d. Nenhuma das alternativas está correta. 

 
7. O Brasil faz parte de um grupo político de cooperação composto por cinco países estando todos em 

um estado similar de mercado emergente devido a seu desenvolvimento econômico. Que grupo é esse 
e quais países integram? 

 
a. Brics. Brasil, Rússia, Itália, China e Sérvia. 
b. Brics. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
c. Brics. Brasil, Rússia, Irlanda e Suécia. 
d. Brics. Brasil, Rússia, Itália e África do Sul. 

 
8. Entre os legados deixados pela Copa do Mundo que ocorreu no Brasil em 2014, podemos incluir como 

ponto positivo: 
 

a. Foram gerados 3,63 milhões de empregos/ano e R$ 63,48 bilhões de renda para a população, 
impactando o mercado de consumo interno. 

b. O povo brasileiro foi muito acolhedor, simpático e multicultural. Todos os que aqui estiveram 
foram muito bem recebidos, tanto nos hotéis quanto em aeroportos, restaurantes, festas e, 
principalmente, nos estádios. 

c. O evento em si ocorreu sem maiores transtornos, não ocorreram manifestações anticopa. 
d. Elefantes brancos foram construídos e diversas obras não tão importantes foram realizadas, 

deixando várias outras mais urgentes para trás. 
 

9.  O Tribunal de Contas da União – TCU aprovou o relatório do ministro José Jorge, relator do processo 
que investiga irregularidades na compra de uma refinaria pela Petrobrás. Os prejuízos causados ao 
patrimônio da empresa estão estimados em US$ 792,3 milhões. Qual refinaria foi adquirida pela 
Petrobrás? 
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a. Abreu e Lima, Pernambuco – Brasil; 
b. Duque de Caxias , Rio de Janeiro – Brasil; 
c. Pasadena, no Texas – Estados Unidos; 
d. Presidente Bernardes, São Paulo – Brasil. 

 
10.  Desde o dia 26 de setembro/2014, a população de Santa Catarina está tensa, sendo alvo de diversos 

atentados tendo como fator preponderante o revide dos líderes do tráfico aos horrores do sistema 
prisional, o chamado “salve geral”. Entre as alternativas abaixo, assinale a INCORRETA com relação 
aos atentados: 

 
a. O Estado de Santa Catarina é alvo pela terceira vez em menos de dois anos, da facção 

criminosa Primeiro Grupo da Capital (PGC); 
b. Prédios públicos estão marcados a tiros, escolas não foram poupadas, ônibus foram 

incendiados; 
c. Policiais e agentes penitenciários tiveram as casas alvejadas. Um deles, foi baleado e morreu 

no portão; 
d. Atingiu somente a capital do estado e as proximidades da Penitenciaria de São Pedro de 

Alcântara, em mais de 100 atentados. 
 

 

LEGISLAÇÃO – 08 QUESTÕES 

 

11. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova foi publicado em 1932 e assinado por 26 educadores 
brasileiros, entre eles Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. 
 

Nos fragmentos a seguir, surgem algumas de suas principais ideias. Mas, do direito de cada 
indivíduo à sua educação integral, decorre logicamente para o Estado que o reconhece e o proclama, o 
dever de considerar a educação, na variedade de seus graus e manifestações, como uma função 
social e eminentemente pública, que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as 
instituições sociais. A consciência desses princípios fundamentais da laicidade, gratuidade e 
obrigatoriedade, consagrados na legislação universal, já penetrou profundamente os espíritos, como 
condições essenciais à organização de um regime escolar, lançado, em harmonia com os direitos do 
indivíduo, sobre as bases da unificação do ensino, com todas as suas consequências. 

 
Com base nesses fragmentos, conclui-se que, em seu contexto histórico, o Manifesto era: 
 

a. Inovador, pois compreendia a educação como um direito social. 
b. Libertário, pois pregava o fim do Estado. 
c. Autoritário, já que defendia a obrigatoriedade escolar. 
d. Elitista, porque pregava a dualidade do sistema de ensino. 

 
12.  O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. 

São o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação, cada uma delas 
desdobradas em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a realização do ensino 
propriamente dito. (LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2004, p. 72). 

 
Considerando que, para desenvolver cada operação didática essencial ao ato de planejar, executar e 
avaliar, o professor necessita dominar certos conhecimentos didáticos, avalie quais afirmações abaixo 
se referem a conhecimentos e domínios esperados do professor. 

 
I. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de abordá-los de 

modo contextualizado; 
II. Domínio das técnicas de elaboração de provas objetivas, por se configurarem instrumentos 

quantitativos precisos e fidedignos; 
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III. Domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino e capacidade de escolhê-los conforme a 
natureza dos temas a serem tratados e as características dos estudantes; 

IV. IDomínio do conteúdo do livro didático adotado,que deve conter todos os conteúdos a serem 
trabalhados durante o ano letivo. 

 
É correto apenas o que se afirma em: 

 
a. I e II. 
b. I e III. 
c. II e III. 
d. II e IV. 

 
13.  Os temas transversais orientam para a abordagem, na escola, de problemáticas sociais relacionadas 

a ética, saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação sexual,  trabalho e consumo. Sobre os 
temas transversais e transversalidade dos conteúdos, considere as afirmações a seguir: 

 
I. A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso com afinidades 

interpessoais no âmbito da escola; 
II. Os PCN propõem que as escolas tratem somente da sexualidade como tema principal na vida das 

pessoas, substituindo as famílias, nessa discussão; 
III. Os conteúdos referentes aos temas transversais bem como o enfoque adotado em cada tema estão 

mencionados nos documentos de áreas. É correto afirmar o que consta em: 
 

a. Apenas II está correta. 
b. II e III estão corretas. 
c. I e III estão corretas. 
d. Apenas III está correta. 

 
14. O Projeto Político Pedagógico se caracteriza por ser: 
 

Um documento de exigência formal, mencionada inclusive na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (9394/96). O projeto político pedagógico revela-se como um instrumento dinâmico para a 
implementação de suas ações. 
 
Neste contexto todas as alternativas estão incorretas, exceto: 

 
a. Um plano didático-pedagógico, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

como instrumento regulador das atividades. 
b. Um documento que se reflete no currículo da escola, construído por todos os envolvidos no 

processo educativo, que busca direção, intencionalidade e compromisso coletivo. 
c. Um instrumento norteador das escolas públicas e das ações sistemáticas de todos os membros 

da comunidade educativa. 
d. Um instrumento que serve como referência e que revela as exigências das autoridades 

governamentais e da comunidade local, construído por todos. 
 
15. Nas obras de Paulo Freire, educador brasileiro, podem-se extrair muitos subsídios para o processo de 

alfabetização. A respeito das ideias desse autor sobre a alfabetização. Todas estão incorretas, exceto: 
 

a. Alfabetizar é depositar o máximo de informações na sala de aula para que o aluno/a aprenda a 
ler e escrever. 

b. A aprendizagem da leitura e da escrita deve ser uma ação neutra, alheia à realidade. 
c. A alfabetização depende exclusivamente da aptidão de memorização dos educandos. 
d. Não basta entender a palavra, é necessário entender o contexto social e político da palavra e 

de quem aprende a palavra. 
 
16. Parafraseando Vasconcelos (1995), o planejamento didático situa-se ou quer situar-se, na tensão da 

travessia do Ensino Tradicional à Educação Dialética - libertadora, ou seja, na caminhada daqueles 
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educadores que estão se empenhando para construir uma nova prática educativa, superando os 
equívocos e limites da escola tradicional que teve grande influência no ensino e também na  formação 
do professor. 

 
Todas as afirmativas correspondem com a concepção de planejamento de Vasconcelos (1995), 
exceto,  

 
a. O planejamento tem como objetivo criar possibilidade de um trabalho mais significativo e 

transformador. 
b. O planejamento tem o plano como um registro que consolida a educação como produto e 

constitui uma exigência burocrática. 
c. O planejamento constitui um processo de ação e reflexão sobre os desafios da realidade. 
d. O planejamento possibilita ressignificar o trabalho pedagógico e a transformação de sua prática. 

 
17. No artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (9394/96) o dever do Estado com 

educação escolar pública será concretizado mediante a garantia de: 
 

a. Educação básica facultativa dos 4 aos 17 anos de idade. 
b. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. 
c. Ensino fundamental obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos de idade. 
d. Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 14 anos de idade. 

 
18. Com relação à ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, assinale a alternativa correta.  

 
a. A Educação Infantil passou a ser extinta gradualmente até que todas as crianças a partir de 5 

(cinco) anos ingressem no Ensino Fundamental. 
b. Não é obrigatória a matrícula das crianças a partir de 6 (seis) anos de idade, pois o Ensino 

Fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública é uma 
opção e  iniciará aos 6 (seis) anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

c. a lei n.º 11.274/06 trata da duração do Ensino Fundamental, ampliando-o para nove anos, com 
matrícula obrigatória aos seis. 

d. Implantar um Ensino Fundamental, de nove anos, não se faz necessário repensar a práxis dos 
educadores, os saberes e seus tempos, bem como os métodos de trabalho,concepções 
pedagógicas e organização do currículo. 

 

  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 12 QUESTÕES 

 

 

19. Em determinada Escola de Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, um/a professor/a de crianças de 6 
anos planejou atividades para trabalhar o conceito de representação, relevante para o processo de 
alfabetização geográfica e desenvolvimento do pensamento. Considerando as situações que 
contribuem para a construção do conceito em estudo, analise as atividades apresentadas a seguir: 

 
I. Os alunos/as devem trazer de casa suas fotos em idades diferentes, ordená-las cronologicamente e 

explicar as diferenças e semelhanças entre as imagens. 
II. A professora apresenta quatro fotos de uma casa em diversos tamanhos e solicita para que os/as 

mesmos/as recortem-nas e as classifiquem do maior para a menor. 
III. Os alunos observam pinturas famosas que retratam pessoas para reproduzi-las e destacar as que 

mais se aproximam das originais. 
IV. A professora solicita que as crianças preencham com cores específicas as figuras geométricas 

previamente desenhadas por ela. 
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As atividades que a professora deve trabalhar estão propostas APENAS em: Assinale a correta. 
 

a. I e II  
b. I e III 
c. II e III 
d. II e IV            

 
20. Na disciplina de Matemática trabalhar didaticamente com embasamento na teoria   construtivista, o/a 

professor/a precisa ter conhecimento sólido da teoria. Analise as afirmações. 
 

I. Detentor do conteúdo a ser repassado aos seus alunos; 
II. Trabalhar com autonomia para pensar e agir; 
III. Ter capacidade de análise e reformulação constante do conhecimento; 
IV. Saber analisar os recursos didáticos e utilizá-los de maneira correta e crítica; 
V. Manter o autoritarismo constante sobre os/as alunos/as diante das dificuldades de gestão em sala de 

aula e conteúdos a serem ensinadas.  
 

 Assinale a alternativa correta: 
 

a. Apenas I, IV, e V estão corretas.  
b. Apenas I e V estão corretas.  
c. Apenas II, III e IV estão corretas 
d. Apenas I, III e V estão corretas.  

 
21. Ensinar e Aprender são processos fortemente relacionados, nos quais o planejamento tem um papel 

essencial, que é: 
 

a. Garantir a coerência e a unidade do trabalho docente através da interligação dos elementos do 
processo de ensino. 

b. Direcionar a seleção de conteúdos que garantam o alcance dos objetivos definidos pelo(a) 
professor(a) de maneira isolada. 

c. Traduzir na prática as diferentes correntes teóricas relativas ao processo ensino-aprendizagem. 
d. Beneficiar a qualidade do trabalho docente a fim de que o aluno amplie sua capacidade de 

raciocinar e memorizar. 
 
22. Alfabetização e letramento, embora assinalem processos interdependentes e indissociáveis, são de 

natureza fundamentalmente diferentes, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências 
específicos, que implicam formas diferenciadas de ensinar/aprender a língua. 
 
Em relação a essas diferenças, é correto afirmar: 

 
a. A alfabetização refere-se à codificação da língua, e o letramento à interpretação. 
b. A alfabetização refere-se ao processo de apropriação do sistema de escrita, e o letramento ao 

exercício efetivo de uso da língua em práticas culturais. 
c. A alfabetização refere-se ao aprendizado dos sons das palavras, e o letramento à compreensão 

dos significados. 
d. A alfabetização refere-se ao conhecimento das letras, e o letramento ao conhecimento dos 

textos. 
 
23. A Geografia da escola tradicional é notória pela abordagem teórico-metodológica que privilegia a 

observação e a descrição objetiva da realidade, valorizando os estudos empíricos. Nesse sentido, o 
ensino da geografia tradicional tem como objetivo. Assinale a alternativa correta. 
 

a. Destacar a descrição e a memorização dos conteúdos, desprezando a compreensão das 
relações sociais na organização do espaço geográfico e as capacidades de descoberta e crítica 
dos alunos frente à realidade. 
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b. Desenvolver atividades para conhecimento e compreensão das realidades local e global, 
priorizando o estudo das relações sociais, com vista à transformação da realidade. 

c. Desenvolver atividades de pesquisa e discussão sobre a realidade e de análise dessa 
realidade, estimulando nos alunos/as a capacidade de estabelecer relações. 

d. Enfatizar o estudo das relações sociais e os significados que os homens atribuem ao espaço e 
à cultura, contribuindo para a compreensão das diversas realidades mundial. 

 
24. A professora do 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental consultou os (Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para realizar seu plano de ensino e escreveu como um dos objetivos do 
ensino da História: entender a dinâmica do processo histórico em suas relações passado/presente, a 
partir da consulta a fontes de diversas naturezas. 
 
Para alcançar esse objetivo, o professor adotou como orientação didática: 

 
a. Repetir os conteúdos até que todos os alunos tenham aprendido os fatos mais Importantes. 
b. Trabalhar com vários documentos históricos que registrem diversas interpretações sobre os 

fatos estudados. 
c. Apresentar aos alunos textos que exaltem os heróis nacionais e seus feitos mais Marcantes. 
d. Apresentar documentos oficiais que expressem a verdade absoluta sobre os fatos estudados. 

 
 
25. Medir é comparar grandezas com uma unidade, que serve como padrão. As professoras do 4º ano dos 

anos iniciais do ensino fundamental da escola Z deram para cada aluno/a um pedaço de barbante e 
solicitaram que usassem a régua graduada para medir o barbante. Um aluno X usou a régua como 
mostra o desenho abaixo. 

 
Conforme mostra a figura, a medida correta do comprimento do barbante é: 
 

a. 9 cm 
b. 8 cm 
c. 7 cm 
d. 6 cm 

 
26. No que se refere às alterações nos preceitos referentes ao Ensino Fundamental, previstas na LDB, n.º 

9.394/96, analise as  afirmativas.  
 

I. Amplia-se a duração mínima do Ensino Fundamental de 8 para 9 anos; 
II. Amplia-se a frequência mínima para aprovação de setenta e cinco para oitenta e cinco por cento; 
III. Isenta-se o Estado e a família, respectivamente, da gratuidade e da obrigatoriedade do Ensino 

Fundamental. 
 
Está correto o que se afirma em 
 

a. I e II, apenas;      
b. I, apenas; 
c. II e III, apenas;        
d. I, II e III. 
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27. Ler significa... Exceto: 
 

a. Atender somente a nossa dimensão psicológica.  
b. Atuar sobre a linguagem.  
c. Desenvolver operações mentais.  
d. Produzir sentidos, articulando texto a práticas histórico-sociais.  

 
28. A Secretaria da Educação do Município de Lages prioriza em sua proposta pedagógica princípios que 

norteiam as ações desenvolvidas na prática pedagógica. 
 

Todas as alternativas estão corretas, exceto. 
 

a. O ser humano é histórico e social. 
b. O ser humano é um ser histórico, isto é já nasce pronto e acabado. 
c. A história é resultado da ação do homem, pelo trabalho. 
d. A educação é uma atividade humana que tem como função básica a socialização do 

conhecimento historicamente produzido no contexto das novas gerações.  
  
29. De acordo com FERRI, In Proposta Curricular de Santa Catarina (1998 p.36) “no processo de 

alfabetização, o convívio com linguagem escrita deve ser uma atividade real e significativa, na qual as 
crianças interagem com diferentes conhecimentos, com o professor, sua intencionalidade e a 
linguagem escrita em suas diferentes manifestações”. 
 
Em relação à alfabetização/Letramento é correto afirmar, exceto: 

 
I. A criança pode ser considerada letrada porque reconhece algumas letras; 

II. O professor alfabetizador deve priorizar somente os aspectos da língua-estrutura, desconsiderando 
as diferentes tipologias textuais e discurso de criança; 

III. A alfabetização constitui-se numa atividade interativa, interdiscursiva de apropriação de diferentes 
linguagens produzidas culturalmente; 

IV. Considerar a alfabetização com sendo um processo interdiscursivo que pressupõe ações 
compartilhadas no cotidiano da sala de aula é priorizar a mediação com o outro pela palavra; 

V. Os sentidos e significados da alfabetização se transformam nas dinâmicas das relações sociais. 
 
Todas as afirmações corretas estão em: 
 

a. I, II e III 
b. II, III e IV 
c. II, IV e V 
d. III, IV e V 

 
30. “Nas práticas pedagógicas sustentadas pelos atuais Parâmetros Curriculares Nacionais, a produção de 

instrumentos de avaliação tem levado em consideração várias dimensões ou eixo de conhecimento”. 
Diante do exposto, relacione as colunas a seguir:  

 
1- Conceituais.  
2- Procedimentais.  
3- Atitudinais.  

 
(__) Comportamentos que expressam apreciações e incorporação de valores, normas, hábitos ou 
atitudes relacionadas à organização do trabalho escolar e à socialização; 
(__) Comportamentos que expressam as interações com professores, com os pares e com grupos em 
geral; 
(__) Desempenhos que indicam um nível de saber fazer, ou seja, a apropriação de instrumentos 
relacionados à aquisição da escrita e da leitura; 
(__) Competências para operar com símbolos, imagens, ideias ou representações, em função das 
áreas de conhecimento. 
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Está correta a sequência:  
 

a. 1, 2, 3, 1.  
b. 3, 3, 2, 1.  
c. 2, 1, 2, 3.  
d. 3, 2, 1, 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTAQUE AQUI 
1  3  5  7  9  16  

2  4  6  8  10  17  

11  12  13  14  15  18  

19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  
 


