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CONHECIMENTOS GERAIS/LÍNGUA PORTUGUESA – 05 QUESTÕES 

 
Leia o texto com atenção e responda às questões 1 e 2 

JOGAR LIMPO 

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, 

uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito ou na violência física — ou não física. Não física, 

dois pontos. Um político que mente descaradamente pode cativar eleitores. Uma publicidade que joga 

baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao ambiente. Há manipulações 

psicológicas não só na religião. E é comum pessoas agirem emocionalmente, porque vítimas de ardilosa 

— e cangoteira — sedução. Embora a eficácia a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de 

admitir só verdades científicas — formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as evidências, 

como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é um raciocínio 

que tenta convencer sem se tornar mero cálculo manipulativo, e pode ser rigoroso sem ser científico. 

Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 66, abr. 2011 (adaptado). 

Cangoteira – substantivo feminino 
Regionalismo: Nordeste do Brasil, peça de chapéu de vaqueiro, similar ao barbicacho 

 

1. No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões 

normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase “Não física, dois pontos”. Nesse contexto, a 

escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação que deveria ser utilizado. 

a. Diz respeito a um recurso de metalinguagem, evidenciando as relações e as estruturas 
presentes no enunciado. 

b. É um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo 
apostos exemplificativos. 

c. Prejudica a sequência do texto, provocando estranheza no leitor ao não desenvolver 
explicitamente o raciocínio a partir de argumentos. 

d. Ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero textual, a qual se concretiza no  emprego da 
linguagem conotativa. 

 
2. No texto encontramos o período 

 “Um político que mente descaradamente, pode cativar eleitores”. 

1. Este período tem duas orações e é composto por subordinação. 
2. A oração principal é: Um político pode cativar eleitores. 
3. A oração subordinada é: que mente. 
4. A oração subordinada é adjetiva restritiva. 
 

a. As assertivas 1 e 2 estão corretas; 

b. Estão corretas as assertivas 1,2, e 3; 

c. Só está correta a assertiva 4; 

d. Todas as assertivas estão corretas. 

 
3. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro 

da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem 
aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Bruzundanga. FRAGA, P. Ninguém é 
inocente. Folha de S. Paulo. 4 out. 2009 (adaptado). 

O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral constitui uma 

ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são: 
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a. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. 
b. Amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. 
c. Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se submeter. 
d. Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. 
 

4. Observe as frases abaixo 
I. A senhora já pagou as compras. 
II. A senhora já pagou as compras ao caixa. 

III. A senhora já pagou o caixa. 
 
Assinale a assertiva correta 

a. Estão corretas a I e a II pois o verbo pagar rege a preposição “a”, se o complemento é pessoa; 
e quando o complemento é coisa atua como transitivo direto. 

b. Todas as frases estão construídas conforme as regras de regência do verbo pagar. 
c. A III está correta, porque quando pagar tem por objeto um nome de pessoa é transitivo direto. 
d. Apenas a I está correta porque o verbo pagar é intransitivo. 

 
5. Analise as afirmativas corretas, quanto às recomendações da norma culta sobre acentuação gráfica. 

1. O garoto anunciava que a entrada no parque naquele dia era gratuita. 
2. A ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil. 
3. A mesma suspensão das suas visitas apenas com o pretexto fútil, trouxe-lhe mágoas.  
4. Tanto imaginou o que iria se passar, que chegou a crê-lo e a vê-lo. 
5. Camilo, em si, reconhecia que podia servi-la por toda uma eternidade. 

 
a. As Afirmativas 1,2 e 3 são verdadeiras 
b. As afirmativas 2,3 e 4 são verdadeiras 
c. As afirmativas 3 e 4 são verdadeiras 
d. As afirmativas 4 e 5 são verdadeiras 

 

ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

6. “Jovens ocidentais são atraídos para o terrorismo na Síria e Iraque”, a frase em destaque se refere a 
uma organização ativista política do mundo mulçumano que prega uma nova forma de terrorismo sem 
fronteiras e está atraindo a atenção de muitos jovens muçulmanos ocidentais, dispostos a se alistarem 
ao grupo denominado: 

 
a. Al Qaeda 
b. Estado Islâmico 
c. Hezbolhah 
d. Hamas 

 
7. Considerado um dos vírus mais perigosos, a febre hemorrágica causada por ele é fatal em 90% dos 

casos, pois não há cura nem vacina para combatê-lo. A violência com que o vírus ataca o corpo 
humano deve-se a uma proteína que rompe as paredes dos vasos sanguíneos, provocando 
hemorragia interna e externa. Voltou a preocupar autoridades africanas e de saúde após um novo 
surto ter sido identificado no início deste ano em Guiné, onde mais de 100 pessoas teriam morrido. 
Isso sem contar os casos suspeitos no Mali, Serra Leoa e Libéria, todos países da África Ocidental. 
Que vírus é esse, quais os sintomas e como ocorre sua transmissão? 

 
a. Ebola, após uma incubação de dois a 21 dias, o vírus provoca uma forte febre, com dores de 

cabeça e musculares, conjuntivite e fraqueza generalizada. Em um segundo momento, os 
sintomas são vômitos, diarreia e, às vezes, erupção cutânea. A transmissão somente ocorre 
por meio de relações sexuais.  

b. HIV, O Vírus da Imunodeficiência Humana, está na origem da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida, uma condição em seres humanos na qual a deterioração progressiva do sistema 
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imunitário propicia o desenvolvimento de infecções oportunistas e cancros potencialmente 
mortais. A infecção com o VIH tem origem na transferência de sangue, sêmen, lubrificação 
vaginal, fluido pré-ejaculatório ou leite materno. 

c. Dengue, vírus causador de uma doença tropical infecciosa. Os sintomas incluem febre, dor de 
cabeça, dores musculares e articulares e uma erupção cutânea característica que é semelhante 
à causada pelo sarampo. Em uma pequena proporção de casos, a doença pode evoluir para a 
dengue hemorrágica com risco de vida, resultando em sangramento, baixos níveis de plaquetas 
sanguíneas, extravasamento de plasma no sangue ou até diminuição da pressão arterial a 
níveis perigosamente baixos. 

d. Ebola, após uma incubação de dois a 21 dias, o vírus provoca uma forte febre, com dores de 
cabeça e musculares, conjuntivite e fraqueza generalizada. Em um segundo momento, os 
sintomas são vômitos, diarreia e, às vezes, erupção cutânea. A transmissão ocorre por vias 
respiratórias ou por contato com fluidos corporais das pessoas infectadas, como o sangue. 

 
8. Nos últimos anos em Lages alguns empreendimentos merecem destaque, entre eles estão 

compreendidos, EXCETO: 
 

a. Implantação das vias marginais ao longo da BR 282, o que tem ocasionado nas proximidades 
do Bairro Gethal protestos de moradores que pedem a construção de passarelas na rodovia. 

b. Reforma geral nas instalações do Aeroporto Federal Antonio Correia Pinto de Macedo. 
c. Autorização da construção da fábrica da BMW, que ficará localizada junto a BR 282, na 

localidade de Índios.  A previsão é que a unidade catarinense, depois de pronta, tenha de 
capacidade para produzir, em dois turnos, 32 mil veículos por ano, empregando 1,3 mil 
pessoas. 

d. Lançamento do edital de licitação para a contratação da empresa executora dos serviços de 
terraplanagem do espaço onde será instalada a fábrica chinesa de caminhões Sinotruk. 

 
9. O temporal de granizo ocorrido em 13 de outubro desse ano na cidade de Lages, SC, trouxe diversos 

transtornos. Entre eles é CORRETO afirmar: 
 

I - O pronto-atendimento Tito Bianchini teve 100% de sua cobertura danificada pelas pedras de gelo. 
Enquanto isso, os atendimentos ocorreram na Sessão de Saúde do 10º Batalhão de Engenharia de Construção 
(BEC). Outras unidades de saúde também sofreram danos. 

II - O temporal afetou residências de aproximadamente 80 mil famílias, abrangendo 60% da área urbana da 
cidade. 

III - Telhas e vidros quebraram, carros ficaram com a lataria amassada, lanternas, faróis e para-brisas 
quebraram. Eletrodomésticos também estragaram por causa da chuva que molhou o interior das residências 
com telhados perfurados pelo granizo. Em decorrência dos prejuízos, o Município, por recomendação da 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, decretou situação de emergência, através do Decreto nº 
14.615, de 13/10/2014. 

IV - Telhas e vidros quebraram, carros ficaram com a lataria amassada, lanternas, faróis e para-brisas 
quebraram. Eletrodomésticos também estragaram por causa da chuva que molhou o interior das residências 
com telhados perfurados pelo granizo. Em decorrência dos prejuízos, o Município, por recomendação da Defesa 
Civil, decretou estado de calamidade pública, através do Decreto nº 14.615, de 13/10/2014. 

V – Caracterizou-se por precipitação sólida de grânulos de gelo, de diâmetro igual a 5 cm, seguida por 
vendaval com rajadas de vento estimada entre 80 a 110 Km/h, ocorridos às 15h29min do dia 13/10/2014 
que durou cerca de 12min, com índice pluviométrico de aproximadamente 60mm, atingiu o Município 
resultando em destelhamento parcial e total das residências afetadas. 
 

a. As alternativas I, II, III e V estão corretas 
b. Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c. Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 
d. As alternativas I, II e IV estão corretas. 

 
10. A Ação Penal nº 470, que tramitou junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo como seu Relator o 

Ministro Joaquim Barbosa, julgou o “Mensalão”, resultou na condenação de vários réus, entre eles 
podemos citar, EXCETO: 
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a. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil do primeiro mandato do governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, apontado como o comandante do mensalão, foi condenado por formação de quadrilha e 
corrupção ativa pela compra de votos de parlamentares. 

b. José Genoino, ex-presidente do PT, foi condenado por formação de quadrilha e corrupção ativa 
pela compra de votos de parlamentares. 

c. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, foi condenado por formação de quadrilha e corrupção 
ativa pela compra de votos de parlamentares. 

d. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente da República, foi condenado por formação de quadrilha 
e corrupção ativa pela compra de votos de parlamentares. 

 
 

LEGISLAÇÃO – 08 QUESTÕES 

 
11. É correto dizer que a Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010 do Conselho Nacional de Educação, que 

define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica tem por objetivos: 
 

I. Reconhecer que a Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da 
cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos, 
definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na legislação 
ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. 

II. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da Educação Básica contidos na Constituição, na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e demais dispositivos legais, traduzindo-os em 
orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os 
sujeitos que dão vida ao currículo e à escola; 

III. Sstimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação 
do projeto político-pedagógico da escola de Educação Básica; 

IV. considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a 
função social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação 
na sua essência humana.  

V. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da Educação 
Básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, 
indistintamente da rede a que pertençam. 

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 
 

a. É correta apenas a afirmativa 1. 

b. É correta apenas a afirmativa 2. 

c. São corretas apenas as afirmativas 3 e 2. 

d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5. 

 
12. “A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua 

realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que 
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em 
defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 
coletiva no país”. 

 
O texto acima é parte integrante de qual documento:  

a. Parecer CNE/CEB nº 36/2001, aprovado em 4 de dezembro de 2001 - Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica nas Escolas do Campo. 

b. Resolução CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002 - Institui Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo. 

c. Parecer CNE/CEB nº 21/2002, aprovado em 05 de junho de 2002 - Responde consulta sobre 
possibilidade de reconhecimento das Casas Familiares Rurais. 

d. Parecer CNE/CEB nº 1/2006, aprovado em 1º de fevereiro de 2006 - Dias letivos para a 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/EducCampo01.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13800&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB021_2002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pceb001_06.pdf
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aplicação da Pedagogia de Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância 
(CEFFA). 

 
13. A Lei nº 12.960, de 27 de março de 2014 é um importante instrumento de permanência das escolas no 

campo, a lei estabelece que: 
 

a. Compete ao Ministério da Educação propor ações educativas que perpassem pelo currículo 
escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis 
de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. 

b. O fechamento das escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação 
do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa 
apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a 
manifestação da comunidade escolar. 

c. O Ministério da Educação analisará e aprovará os planos estratégicos apresentados e atuará 
na forma do art. 9º, considerando as etapas, modalidades, tipo de estabelecimento de ensino, 
bem como a distribuição regional e demográfica do contingente de profissionais do magistério a 
ser atendido. 

d. A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial e continuada de 
profissionais da educação, a garantia de condições de infraestrutura e transporte escolar, bem 
como de materiais e livros didáticos, equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e 
desporto adequados ao projeto político-pedagógico e em conformidade com a realidade local e 
a diversidade das populações do campo.  

 
14. A Constituição Federal de 1988 assegura ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, 

como forma de facilitar seu acesso à educação.  
 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F). 
 
(__) É atribuição somente da federação, através de repasse financeiro aos estados e municípios a 
manutenção do transporte escolar. 
(__) A Lei nº 10.709- 2003 determinar as competências aos estados e municípios em garantir o 
transporte para os alunos de suas respectivas redes de ensino. 
(__) O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE, foi instituído na Lei nº 
10.880/04  
(__) É recomendável que professores utilizem o mesmo meio de transporte dos alunos para garantirem 
a segurança dos mesmo. 
(__) O programa Caminho da Escola foi criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, e 
consiste na concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de 
linha de crédito especial para a aquisição, pelos estados e municípios, de ônibus e outras 
embarcações para renovação constante da frota municipal de transporte escolar. 
 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a. V – F – F – V – F 
b. F – F – V – F – V 
c. V – V – F – V - V 
d. F – V – V – F - V 

 
15. A Lei n º 11.947, de 16 de junho de 2009 estabelece as regras da alimentação escolar, qual é a 

principal orientação que a referida lei traz? Assinale a alternativa correta.  
 

a. O espaço físico previsto para abrigar a unidade de Educação Infantil deverá adequar-se à 
finalidade de educar/cuidar de crianças pequenas, atender às normas e especificações técnicas 
da legislação pertinente e apresentar condições adequadas de acesso, acessibilidade, 
segurança, salubridade, saneamento e higiene.  

b. O Ministério da Educação e os sistemas de ensino deverão orientar as escolas quanto a sua 
obrigação de garantir não só a matrícula, mas, também, a permanência e conclusão dos 
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estudos à população em situação de itinerância, independente do período regular da matrícula 
e do ano letivo. 

c. O emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos 
variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, 
contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do 
rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive 
dos que necessitam de atenção específica. 

d. A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada 
com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas 
formas de produção da vida – agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, 
ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e 
outros.  

 
16. Concepção de educação forjada a partir da luta pela terra e por políticas públicas, empreendida pelos 

movimentos e organizações sociais do campo no Brasil. O principal berço de origem é a luta dos 
trabalhadores rurais sem-terra, que, desde o início da década de 1980, reivindicam escola pública em 
cada novo acampamento ou assentamento da Reforma Agrária. A partir da segunda metade da 
década 1990, notadamente o Movimento Sem-Terra (MST) e, pouco mais tarde, as organizações 
sindicais vinculadas à Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais (CONTAG), bem como outras 
organizações e movimentos sociais, fazem da educação escolar uma questão destacada em suas 
pautas. Com a entrada nessa cena de setores de universidades públicas, dinamizam-se ainda mais os 
debates acadêmicos, pesquisas e publicações, embates jurídicos e políticos, gerando-se, então, o 
“Movimento Nacional de Educação do Campo” (MUNARIM, 2008), no bojo do qual se forja a 
concepção. A expressão “Educação do Campo” aparece pela primeira vez em documento oficial 
normativo, no ano de 2008, na Resolução CNE/CEB nº 02, de 28 de abril. Esse instrumento do 
Conselho Nacional de Educação, bem como e principalmente as “Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo”, instituídas em abril de 2002, incorporam proposições do 
“Movimento de Educação do Campo”. O art. 1º da Resolução nº 2, de 2008, é demonstrativo dessa 
influência na linguagem oficial ao definir que: “A Educação do Campo compreende a Educação Básica 
em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional 
Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento às populações 
rurais em suas mais variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, quilombolas, 
caiçaras, indígenas e outros”.  
  
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F). 

 
(__) É correto afirmar que a concepção de Educação do Campo é fruto da luta de movimentos 

populares voltados às questões da terra.  
(__) As universidades ainda têm dificuldades para entender essa nova conceituação de Educação do 

Campo e pouco vêm contribuindo para sua implementação. 
(__) Somente a partir de 2002 as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo passam a respeitar as reivindicações dos movimentos sociais e incorporam as demandas 
da Educação do Campo 

(__) O Movimento Sem-Terra (MST) é o principal responsável pelas reivindicações de implantação de 
escolas públicas nos assentamentos da Reforma Agrária. 

(__) Considerando o texto, é correto afirmar que as políticas de Educação do Campo no Brasil são 
relativamente recentes. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a. V – F – V – V – V 
b. F – F – V – F – V 
c. V – V – F – V – V 
d. F – V – V – V – F 
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17. De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1961, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e indica a abrangência dos processos educativos, considere a alternativa correta: 

 
a. A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

b. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar no financiamento 
da educação básica, previsto no art. 212 da Constituição Federal, a melhoria da qualidade 
do ensino, de forma a garantir padrão mínimo de qualidade definido nacionalmente. 

c. A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e a sociedade 
civil, procederá a avaliações periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação.  

d. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade. 

 
18. É correto afirmar que a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 dispõem sobre:  
 

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F). 
 
(__) A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivaram a formação de profissionais 

do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de 
iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, 
nas instituições de educação superior.  

( __) O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo.  

(__) A União deverá promover a realização de pelo menos 2 (duas) conferências nacionais de 
educação até o final do decênio, precedidas de conferências municipais e estaduais, articuladas e 
coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do Ministério da 
Educação.  

(__) É mantida a possibilidade da autorização dos cursos ou instituições em caráter experimental, 
indispensável como opção para a busca de novas soluções educacionais, mediante ciência e 
avaliação dos respectivos sistemas. 

(__) A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.  

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

a. V – F – F – V – F 

b. F – V – F – F – V 

c. V – F – V – V – V 

d. V – V – F – F – V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 12 QUESTÕES 

 

19. Sobre a relevância do conhecimento e das aprendizagens: 
 

Todo o conhecimento verdadeiramente significativo é autoconhecimento, pelo que se impõe que 
seja construído pela própria pessoa a partir da experiência. A aprendizagem é um processo social em 
que os alunos, heuristicamente, constroem significados a partir da experiência. 

Valorizar-se-ão as aprendizagens significativas numa perspectiva interdisciplinar e holística do 
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conhecimento, estimulando-se permanentemente a percepção, a caracterização e a solução de 
problemas, de modo a que o aluno trabalhe conceitos de uma forma consistente e continuada, 
reelaborando-os em estruturas cognitivas cada vez mais complexas. 

É indispensável a concretização de um ensino individualizado e diferenciado, referido a uma 
mesma plataforma curricular para todos os alunos, mas desenvolvida de modo diferente por cada um, 
pois todos os alunos são diferentes. Os conteúdos a aprender deverão estar muito próximos da 
estrutura cognitiva dos alunos, bem assim como dos seus interesses e expectativas de conhecimento. 

A essencialidade de qualquer saber ou objetivo concreto de aprendizagem deverá ser aferida 
pela sua relevância para apoiar a aquisição e o desenvolvimento das competências e atitudes 
verdadeiramente estruturantes da formação do indivíduo; a tradução mecânica e compartimentada dos 
programas das áreas ou disciplinas curriculares em listas inarticuladas de conteúdos ou objetivos 
avulsos de aprendizagem não conduz à valorização dessa essencialidade. 

O envolvimento dos alunos em diferentes contextos socioeducativos e a complementaridade 
entre situações formais e informais favorecem a identificação de realidades que frequentemente 
escapam às práticas tradicionais de escolarização e ensino. 

A avaliação, como processo regulador das aprendizagens, orienta construtivamente o percurso 
escolar de cada aluno, permitindo-lhe em cada momento tomar consciência, pela positiva, do que já 
sabe e do que já é capaz. 

Acompanhar o percurso do aluno na construção do seu projeto de vida, tendo consciência da 
singularidade que lhe é inerente, impõe uma gestão individualizada do seu percurso de aprendizagem. 
A diversidade de percursos possíveis deverá, no entanto acautelar o desenvolvimento sustentado do 
raciocínio lógico matemático e das competências de leitura, interpretação, expressão e comunicação, 
nas suas diversas vertentes, assim como a progressiva consolidação de todas as atitudes que 
consubstanciam o perfil do indivíduo desenhado e ambicionado neste Projeto Educativo. 

 
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base no texto: 

 
(__) Todo conhecimento é fruto de uma experiência individual, o processo de aprendizagem é uma 

experiência social.  
(__) Todo processo de avaliação pode torna-se um fator de desestímulo para o aluno. 
(__) A proposta curricular é a mesma para todos os alunos, porém, o processo de aprendizagem 

deverá garantir ações individualizadas para cada aluno, respeitando suas diferenças. 
(__) As atividades e vivências desenvolvidas na família e na sociedade são tão importantes quanto o 

aprendizado adquirido na educação formal. 
(__) Para o processo de aprendizagem, é fundamental que cada disciplina tenha autonomia e 

independência uma das outras. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo: 
 

a. F – V – F – V – F 
b. V – F – V – F – V 
c. F – V – V – F – F 
d. V – F – V – V – F 

 
20. A Pedagogia da infância constitui-se de um conjunto de fundamentos e indicações de ação pedagógica 

que tem como referência as crianças e as múltiplas concepções de infância em diferentes espaços 
educacionais. Essa perspectiva pedagógica consolida-se, na contemporaneidade, a partir de uma 
crítica histórica, política, sociológica e antropológica aos conceitos de criança e infância. 
 

Considerando o texto acima, é correto dizer: 
 

a. A Pedagogia da infância considera como papel fundamental da escola, acolher crianças de 
zero a cinco anos, garantindo assim, a possibilidade de trabalho aos pais. 

b. A Pedagogia da Infância compreende que toda e qualquer ação educativa exige considerar as 
crianças e os contextos socioculturais que definem sua infância. 

c. No Brasil, a elaboração teórica acerca da Pedagogia da Infância teve seu início marcado pelas 
políticas públicas do governo Getúlio Vargas. 
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d. A Pedagogia da Infância esta centrada no principio de que o aprendizado é uma prerrogativa da 
escola. 

 
21. Para se conceber uma educação a partir do campo e para o campo, é necessário mobilizar e 

colocar em cheque idéias e conceitos há muito estabelecidos pelo senso comum. Mais do que isso, é 
preciso desconstruir paradigmas, preconceitos e injustiças, a fim de reverter as desigualdades 
educacionais, historicamente construídas, entre campo e cidade. 

A visão urbanocêntrica, na qual o campo é encarado como lugar de atraso, meio secundário e 
provisório, vem direcionando as políticas públicas de educação do Estado brasileiro. Pensadas para 
suprir as demandas das cidades e das classes dominantes, geralmente instaladas nas áreas urbanas, 
essas políticas têm se baseado em conceitos pedagógicos que colocam a educação do campo 
prioritariamente a serviço do desenvolvimento urbano-industrial.  

A constituição de núcleos escolares para as populações camponesas nos perímetros urbanos, 
locais onde em geral estão concentrados os bolsões de pobreza das cidades, associada à organização 
de um sistema de transporte de estudantes da zona rural para esses núcleos, revela a idéia subjacente 
a essas políticas de que as crianças e adolescentes do campo possuem os mesmos interesses, 
motivações e necessidades daqueles que vivem nas áreas urbanas e que devem ser educados para 
uma futura vida na cidade. 

 
Sobre o texto acima, pode-se concluir que: 
 

a. As políticas de educação do campo podem cumprir seu papel através da nucleação em centros 
urbanos. 

b. A escola do campo é pensada a partir do campo, levando em consideração as relações sociais 
e culturais das populações que vivem no campo e para o campo, considerando o espaço 
geográfico em que essas populações vivem. 

c. As desigualdades educacionais podem ser resolvidas através do transporte de alunos para as 
escolas urbanas, onde já existe a infraestrutura necessária para garantira um ensino de 
qualidade.  

d. O progressivo esvaziamento do campo reafirma a ideia da nucleação de escolas do campo nos 
centros urbanos. 

 
22. O Art. 53. do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que: "A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho.” 
 
A qual instituição cabe garantir esses direitos: 

 
a. Ao Governo Federal. 
b. Aos Estados e Municípios. 
c. As escolas. 
d. As famílias e aos três entes da federação. 

 
23. O Art. 86. do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que: "A política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios." 
 
Assinale qual linha não faz parte dessa política de atendimento a criança e ao adolescente: 
 

a. Políticas sociais básicas. 
b. Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles 

necessitem. 
c. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 
ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.  

d. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. 
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24. As obras da Literatura Infantil brasileira escrita por Monteiro Lobato são: 
 
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) com base no enunciado: 
(__) Marcelo, Marmelo, Martelo. 
(__) História do mundo para as crianças. 
(__) O Minotauro 
(__) A Arara e o Guaraná 
(__) Os doze trabalhos de Hércules 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a. F – V – F – V – F 
b. F – V – V – F – V 
c. V – F – V – F – F 
d. V – V – F – F – V 

 
25. A dimensão "Relação entre oralidade e análise linguística diz respeito aos conhecimentos sobre as 

relações entre fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema de escrita, as variantes 
linguísticas e os diferentes gêneros textuais orais, em suas características discursivas e formais." São 
objetivos de aprendizagem os seguintes itens. 
 
Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F): 

 
(__) No 3º Ano a criança já deverá estar plenamente apta a participar de interações orais em sala de 
aula, questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos de fala. 
(__) No 1º Ano a criança poderá ser introduzida no universo de escutar, com atenção, textos de 
diferentes gêneros, sobretudo os mais formais, comuns em situações públicas, analisando-os 
criticamente. 
(__) No 2º Ano a criança deverá estar plenamente apta a relacionar fala e escrita, tendo em vista a 
apropriação do sistema de escrita, as variantes linguísticas e os diferentes gêneros textuais. 
(__) No 3º Ano a criança deverá aprofundar e consolidar sua capacidade de reconhecer a diversidade 
linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades regionais, sociais, de faixa etária, de 
gênero, dentre outras. 
(__) No 1º Ano a criança poderá ser introduzida na produção de textos orais de diferentes gêneros, 
com diferentes propósitos, sobretudo os mais formais, comuns em instâncias públicas (debate, 
entrevista, exposição, notícia, propaganda, dentre outros). 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a. F – V – V – V – F 
b. F – V – F – F – V 
c. V – V – F – V – V 
d. V – V – V – F – V 

 
26. Todo conteúdo utilizado na aprendizagem baseia-se no avanço contínuo e na ampliação do 

conhecimento. Por exemplo, ao apresentar problemas referentes às operações de adição e subtração, 
vejamos: Pedro tinha 8 bolinhas de gude, jogou uma partida e perdeu 3. Com quantas bolinhas ficou? 
(8 - 3 = 5).  

 
a. Essa operação é resolvida pela maioria das crianças no início da escolaridade obrigatória. 
b. Espera-se que seja resolvida num segundo momento de aprendizado.  
c. A criança deverá trazer esse conhecimento do período relativo à educação infantil. 
d. Esse conteúdo não deverá ser revisitado nas séries iniciais. 
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27. Na disciplina de História para o Ensino Fundamental, as dimensões da vida humana constituem 
enfoques significativos para o conhecimento da História. Assim, os conteúdos estruturantes para este 
nível de ensino são: 
 

a. A dimensão política; a dimensão econômico-social; a dimensão cultural. 
b. A dimensão histórica; a dimensão cultural; a dimensão da história do Brasil 
c. A dimensão da história geral; a dimensão da história universal; a dimensão política. 
d. A dimensão da história do Brasil; a dimensão política; a dimensão histórica. 

 
28. Considerando que a organização do espaço ao longo do tempo propõe uma trama de relações que nos 

desafia a decifrá-la. Ao se localizar num lugar não se analisa somente em seu limite topológico - sua 
posição, mas analisam-se as ações dos sujeitos e lugares. Os objetivos da aprendizagem podem ser 
assim esperados: 
 
Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F): 
 
(__) Espera-se que no 1º Ano já esteja consolidada a capacidade da criança de nomear 

acontecimentos ocorridos em diferentes tempos e lugares de importância afetiva e significante 
para a sua comunidade familiar, local, regional e nacional. 

(__) No 3º Ano já deverá estar desenvolvida a capacidade de localizar no espaço a posição do corpo e 
de outros objetos, reconhecendo noções de posicionamento (frente, atrás, entre, perto, longe) e 
lateralidade (esquerda e direita).  

(__) No 1º Ano poderá ser desenvolvida a capacidade de identificar as mudanças e permanências 
ocorridas nos diferentes espaços ao longo do tempo. 

(__) Espera-se que no 2º Ano a criança já possa aprofundar seu conhecimento na identificação de 
instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários) elaborados e/ou utilizados por 
sociedades ou grupos de convívio em diferentes localidades. 

(__) No 3º Ano a criança deverá ter desenvolvido plenamente suas noções de localização espacial 
(dentro e fora, ao lado, entre), orientação (esquerda e direita) e legenda (cores e formas). 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a. F – F – V – F – V 
b. F – V – V – F – V 
c. V – F – F – V – V 
d. F – V – V – V – F 

 
29. Roseli Caldart em seu texto "Ser Educador do Povo do Campo", sugere que esta é uma identidade em 

formação. Diz que: “A afirmação de que o formato desta identidade não é dado apenas pela geografia 
de nossa origem ou nossa prática, mais muito mais pela gente, pelos sujeitos com quem trabalhamos. 
Ser educador do campo é antes de tudo ser educador do povo brasileiro que vive no campo, em suas 
diferentes identidades. Ser educador do povo do campo é...": 
 
Indique os requisitos que não se identificam com essas afirmações: 

 
a. Reconhecer a existência do campo, ver sua realidade histórica, ver seus sujeitos. 
b. Ver a educação como ação para o desenvolvimento humano e a formação de sujeitos. 
c. Entender a escola do campo como um instrumento momentâneo, pois o campo está em 

processo de esvaziamento. 
d. Compreender e trabalhar as grandes matrizes da formação dos sujeitos do campo. 
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30. Se considerarmos que em 1940 a população rural do município de Lages representava 69% dos 
habitantes do município e que, em 2010 os dados do IBGE apontavam uma enorme inversão nesse 
percentual, contando apenas com 2% da população vivendo na área rural, podemos concluir que 
Lages hoje é um município eminentemente urbano. A que fatores esse fenômeno pode ser atribuído? 
 
Identifique as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) 
  
(__) Ao Ciclo do Tropeirismo que trouxe para essa região uma grande população de trabalhadores. 
(__) Ao processo de urbanização do Brasil a partir da década de 30 do século XX. 
(__) Ao Ciclo econômico da exploração da madeira. 
(__) A instalação do parque industrial papeleiro. 
(__) O enfraquecimento do setor econômico da pecuária. 

 
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a. V – F – V – V – V 
b. F – V – V – V – V 
c. V – F – F – V – V 
d. V – F – V – F – V 
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