
  

Cargo: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (POLIVALÊNCIA) – 1º AO 5º ANO 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

EDITAL N.° 001/2011 

DATA: 14/08/2011 - HORÁRIO: 09h às 12h - DURAÇÃO: 03 horas - NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

MATEMÁTICA .............................................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS ............................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E LEGISLAÇÃO .......................... 20 

Concurso Público 

N.º INSCRIÇÃO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 

SE EU QUISER FALAR COM DEUS 

                                                                 (Gilberto Gil) 

 

1 Se eu quiser falar com Deus 

2 Tenho que ficar a sós, 

3 Tenho que apagar a luz, 

4 Tenho que calar a voz 

5 Tenho que encontrar a paz, 

6 Tenho que folgar os nós, 

7 Dos sapatos, 

8 Da gravata, 

9 Dos desejos, 

10 Dos receios, 

11 Tenho que esquecer a data, 

12 Tenho que perder a conta, 

13 Tenho que ter mãos vazias, 

14 Ter a alma e o corpo nus, 

15 Se eu quiser falar com Deus 

16 Tenho que aceitar a dor, 

17 Tenho que comer o pão 

18 Que o diabo amassou, 

19 Tenho que virar um cão, 

20 Tenho que lamber o chão, 

21 Dos palácios, 

22 Dos castelos suntuosos, 

23 Do meu sonho, 

24 Tenho que me ver tristonho, 

25 Tenho que me achar medonho, 

26 E, apesar do mal tamanho, 

27 Alegrar meu coração. 

28 Se eu quiser falar com Deus 

29 Tenho que me aventurar, 

30 Tenho que subir aos céus 

31 Sem cordas pra segurar, 

32 Tenho que dizer adeus, 

33 Dar as costas, caminhar 

34 Decidido pela estrada 

35 Que ao findar 

36 Vai dar em nada 

37 Do que eu pensava encontrar. 

 

1. A mensagem do texto foi construída, principalmente, 
levando em consideração uma circunstância: 

 

a) Consecutiva; 
b) Concessiva; 
c) Adversativa; 
d) Condicional. 

 

2. Pode-se dizer que no poema: 
 
a) Predomina a 1ª pessoa; 
b) Todos os verbos são transitivos diretos; 
c) A maioria dos verbos está no pretérito imperfeito; 
d) Há o predomínio de sujeito indeterminado. 

 

3. A palavra “suntuosos” (v 22), levando em consideração o 
contexto, significa: 
 

a) Populares; 
b) Humildes; 
c) Pomposos; 
d) Simplórios. 

 

4. A repetição da palavra “tenho” (versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
representa uma figura de linguagem chamada: 

 

a) Anáfora; 
b) Aliteração; 
c) Anacoluto; 
d) Antítese. 

 

5. A palavra “se” (v 1) classifica-se como: 
 

a) Pronome oblíquo átono; 
b) Pronome oblíquo tônico; 
c) Conjunção;  
d) Preposição. 

 

6. Observe os versos:  
 

 Tenho que comer o pão (v 17) 

 Que o diabo amassou (v 18) 

 

O “que”, destacado nos dois versos, inicia, respectivamente, 

orações: 
 

a) Substantiva objetiva direta e adjetiva explicativa; 
b) Substantiva objetiva direta e adjetiva restritiva; 
c) Substantiva completiva nominal e adverbial causal; 
d) Adjetiva restritiva e substantiva predicativa. 

 

7. A expressão “a sós” (v 2) é uma locução: 
 

a) Adjetiva; 
b) Conjuntiva; 
c) Adverbial; 
d) Prepositiva. 

 

8. Está correta a concordância em “Ter a alma e o corpo 

nus” (v 14), mas está incorreta a opção: 
 

a) Alma e corpo bonito; 
b) Alma e corpo bonitos; 
c) Alma e corpo bonitas; 
d) Corpo e alma bonitos. 

 

9. Observe a palavra destacada no verso “Tenho que 

esquecer a data” (v 11). Assim, seguindo estritamente o 
que preceitua a norma culta da Língua Portuguesa sobre a 
utilização dos verbos “esquecer” e “esquecer-se”, marque 
a opção correta: 
 
a) Não esqueça de colocar os acentos nas palavras; 
b) O candidato não pode esquecer de responder às 

questões; 
c) O candidato sempre esquece de alguma regra 

gramatical;  
d) Não se esqueça de responder a todas as questões da 

prova.  
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10. Coloque V(verdadeiro) ou F (falso) e marque a opção 
correta: 

 

(     ) A função da linguagem predominante no texto é a 
metalinguística; 

(     ) No texto, predomina o aspecto denotativo da 
linguagem; 

(     ) O pronome “me” (v 29) está enclítico; 
(     ) A palavra “céus” (v 30) recebe acento obedecendo 

à regra do ditongo aberto;  
(     ) O verbo “Dar” (v 33) classifica-se como transitivo 

direto; 
(     ) A expressão “aos céus” (v 30) classifica-se como 

complemento nominal. 
 

a) F, F, F, V, V, V; 
b) F, V, F, V, V, F; 
c) V, F, F, V, F, F; 
d) F, F, F, V, V, F. 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 

11. Lúcia comprou três sacas de açúcar de duas qualidades 
diferentes, sendo que a de qualidade A veio em saca de 
60kg e a de qualidade B, em saca de 72kg. Entretanto, 
Lúcia pretende acondicionar as qualidades em sacas de 
igual peso e o maior possível, sem misturar as qualidades 
e sem perder com restos. Assim, Lúcia deverá 
acondicioná-las em sacas de: 

 

a) 2 kg 
b) 3 kg 
c) 6 kg 
d) 12 kg 

 
12. Numa pesquisa realizada sobre a preferência na leitura de 

jornais, foram entrevistadas 80 pessoas. Assim sendo, 
complete a tabela abaixo de modo a torná-la verdadeira e 
marque a alternativa correta.  
 

Jornal Preferência Nº decimal 
Forma 

percentual 

A 20 pessoas   

B 16 pessoas   

C 44 pessoas   

 
a) Nº decimal: A = 2,50; B = 20,0 e C = 0,55 e Forma 

percentual correspondente: 25%; 35% e 50%; 
b) Nº decimal: A = 0,15; B = 0,20; C = 0,55 e Forma 

percentual correspondente: 15%; 20% e 55%; 
c) Nº decimal: A = 0,20; B = 0,20; C = 0,60 e Forma 

percentual correspondente: 20%; 20% e 60%; 
d) Nº decimal: A = 0,10; B = 0,30; C = 0,60 e Forma 

percentual correspondente: 20%; 20% e 50%. 
 

13. Igor possui uma coleção de 145 selos dos correios. Victor, 
ao tomar conhecimento, disse: se eu te der 20 dos meus 
selos, eu ficarei com três vezes mais que você. Portanto, o 
número de selos que Victor possui é: 

 
a) 420 
b) 425 
c) 440 
d) 540 

14. A professora de Bruno quer confeccionar fichas de 
cartolina para um determinado jogo. Sabendo-se que 
cada cartolina dá para confeccionar oito fichas e que 
serão necessárias sessenta fichas, quantas folhas de 
cartolina a professora precisará comprar para fazer o 
jogo? 
 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 

 
15. O número que deve compor à sequência 6 ; 8 ; 9 e 12, de 

modo que a média aritmética simples seja igual a 8 é:  

 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 12 
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CONHECIMENTOS LOCAIS 

 

 
16. “A conquista do Piauí foi, dessa forma, a consequência de 

empreendimentos guerreiros. Os paulistas são, então, 

enrobustecidos pela Casa da Torre, e prosseguem em suas 

incursões de limpeza, já com finalidade de ocupação 

definitiva. [...]” (NUNES, Odilon. Súmula de História do Piauí. 2 ed. 

Teresina: APL/Banco do Nordeste, 2001, p.32). 
 

O trecho acima se refere à ocupação do solo piauiense. Sobre 
a origem do município de Barras, podemos afirmar: 

 
a) A formação de Barras teve extração do babaçu o seu 

principal fator de povoamento da região. 

b) O fator motivador dessa ocupação foi a ação de 

particulares, como Manuel da Cunha Carvalho, que 

criou a Intendência Municipal. 

c) A instalação por meio de Decreto Imperial que 

buscava ocupar as áreas da região do Longá. 

d) O ocorreu no processo de ocupação das terras e da 

expansão da pecuária. 

 
17. Marque a alternativa correta, após analisar os itens:  

 
I. Formação do povoado de Barras tem ligações históricas 

com instalação da Capela, que legou a Nossa Senhora 
da Conceição; 

II. No século XIX, a região recebeu a denominação de 
Barras do Maratoã, depois foi simplificada para Barras; 

III. A economia de Barras sempre possuiu uma 
característica ligada à pecuária, mantendo a tradição 
de sua origem ligada à ocupação do gado, portanto as 
demais atividades não tinham espaço neste contexto; 

IV. Politicamente, Barras é conhecida como “Berço dos 
governadores”. 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

 
18. O município de Barras também é conhecido por ser berço 

de grandes filhos ilustres, tanto no campo da política, 
como no mundo das letras. Assinale a alternativa correta, 
que corresponde a descrição ao seu respectivo nome. 
 

I. Durante muitos anos, nome de peso na política 

piauiense, foi governador e senador; 

II. É considerado o consolidador da República no Piauí, 

após deixar a política, volta as suas atividades 

militares chegando ao generalato; 

III. Foi professor, jornalista, historiador, cronista 

colaborando com vários veículos de imprensa, bem 

como na escrita de vários livros, um verdadeiro 

conhecedor das coisas pitorescas e do cotidiano 

piauiense; 
IV. Foi médico, professor e político, governou o Piauí 

durante boa parte da era Vargas. 

a) I - Coriolando de Carvalho e Silva 

II - Leônidas de Castro Melo 

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Matias Olímpio de Melo 

 

b) I - Matias Olímpio de Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva  

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Leônidas de Castro Melo 

 

c) I - Leônidas de Castro Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva 

III - José de Arimathéa Tito Filho  

IV - Matias Olímpio de Melo 

 

d) I - Matias Olímpio de Melo 

II - Coriolando de Carvalho e Silva 

III - Leônidas de Castro Melo  

IV - José de Arimathéa Tito Filho 

 
19. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

sobre os limites do município de Barras: 

 
1. Sul              (  ) Miguel Alves – Nossa Senhora dos 

 Remédios – Campo Largo do Piauí.                 

2. Leste           (    )  Piripiri – Batalha. 

3. Norte           (    )  Batalha – Esperantina – Campo 

 Largo do Piauí. 

4. Oeste          (    )  Batalha – Cabeceiras do Piauí – 

 Miguel Alves. 
 

A sequência correta é: 
 

a) 2, 3, 1, 4. 

b) 2, 3, 4, 1. 

c) 4, 1, 3, 2. 

d) 4, 2, 3, 1. 

 
20. Leia a notícia sobre o município de Barras: 

 
Rede municipal não terá mais professores sem graduação 

O Ministério da Educação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação estão executando ações para melhorar 

a vida dos educadores. E uma dessas ações está voltada para 

a graduação dos mesmos. Todos os professores da rede 

municipal de educação estão se graduando pela Plataforma 

Freire, onde os mesmos já estão cursando os cursos escolhidos 

na UESPI em Barras. Mas não pára por ai não, além dos cursos 

de graduação, a secretaria está formando turmas de Pós - 

Graduação para os professores já graduados. 

Fonte: http://www.meionorte.com/barras. Acesso em 23/07/2011. 

 

Sobre a reportagem acima, podemos afirmar: 
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a) Este programa Plataforma Freire, criado entre a 

UESPI e município de Barras, tem como finalidade 

formar todos os professores do município. 

b) As políticas públicas do governo federal visam apenas 

ações do Ministério da Educação. 

c) Essas ações públicas melhoram muito a história 

educacional do município, qualificando os docentes.  

d) O Ministério da Educação, juntamente com a UESPI, 

está, além da graduação, oferecendo o curso de pós-

graduação para aqueles docentes que já terminaram 

a graduação sendo a Plataforma Freire um programa 

contínuo de qualificação docente. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
21. Os projetos de trabalho são, em geral, confundidos com 

outros procedimentos educacionais. Esses projetos, no 
entanto, configuram-se como: 

 
a) Um percurso de exposição de assuntos sem 

problemas e sem fio condutor. 
b) Um processo didático no qual o professor demonstra 

ser o único conhecedor do assunto. 
c) Uma atitude de cooperação, na qual o professor 

também é um aprendiz. 
d) Um percurso descritivo por um tema previamente 

selecionado.  

22. A educação inclusiva tem como objetivo que as crianças 

portadoras de necessidades especiais atinjam o máximo 

de suas potencialidades, o que implica em mudanças 

significativas na estruturação das escolas: 

 
Sobre a educação inclusiva, assinale a alternativa 
incorreta: 

 
a) A implementação de escolas inclusivas deve ser 

acompanhadas por políticas de suporte técnico às 

escolas. 

b) Os benefícios da educação inclusiva não se limitam 

aos alunos portadores de necessidades especiais, 

mas permitem que todos os alunos tenham uma 

ampliação de seus potenciais. 

c) Para o sucesso da educação inclusiva é fundamental 

que os pais acompanhem o processo.   

d) Cabe ao professor ter uma atitude protetora com as 

crianças portadoras de necessidades especiais, a fim 

de que elas não sejam alijadas do processo 

educacional.                            

23. Philippe Perrenoud (2000) destaca dez novas 

competências para ensinar, que podem ser reconhecidas 

como prioritárias para um novo papel do professor e uma 

necessidade de renovação da escola. As duas que 

traduzem a ideia do autor estão na opção: 

 
a) Priorizar os trabalhos individuais e modernizar a 

escola.  

b) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 

diferenciação e administrar a progressão das 

aprendizagens.  

c) Administrar crises ou conflitos individuais e tornar os 

professores disciplinadores. 

d) Garantir uma representação consensual e administrar 

crises. 

       
24. Na perspectiva histórico-cultural da aprendizagem a 

avaliação é considerada como fonte de informação para 
novos procedimentos a serem tomados a cada instante, 
no processo educacional. Isso significa que: 

 

a) A ação de avaliar é sempre classificatória. 

b) Somente os alunos devem ser avaliados. 

c) Ação de avaliar deve ser diagnóstica e processual. 

d) A avaliação deve ser feita apenas no final do período. 

 

25. Na perspectiva de uma avaliação mediadora, as práticas 
avaliativas: 
 

a) Fundamentam-se em sistema de médias e 

estatísticas.  

b) Exigem mais atenção às crianças e jovens para 

conhecê-los melhor. 

c) Supõem-se critérios padronizados de promoção de 

alunos. 

d) Associam o sucesso escolar aos bons resultados 

obtidos nos exames e provas. 

 

26. A categoria didática “conteúdos” sofreu um 

desdobramento no contexto da teoria construtivista, isto 

é, além dos conteúdos conceituais e dos factuais, outros 

tipos passaram a ser considerados conteúdos, para o 

planejamento de ensino: os procedimentos e os 

atitudinais. Os chamados conteúdos procedimentais 

dizem respeito: 

 

a) Às habilidades cognitivas, psicomotoras e 

socioafetivas objetivadas no planejamento. 

b) Aos procedimentos do professor para desempenhar 

seu trabalho didático-pedagógico. 

c) Aos procedimentos administrativos necessários à 

transmissão dos conteúdos planejados. 

d) Aos procedimentos necessários para o aluno 

matricular-se e passar a frequentar a escola.  
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27. Segundo Antoni Zabala, no ensino as disciplinas: 

  

a) Não são finalidades, mais os meios para compreender 

a realidade e intervir nela. 

b) Têm por fim a organização dos conteúdos 

globalizadores que possibilitem a formação geral e 

cidadã do aluno. 

c) Têm a função de possibilitar a seleção dos conteúdos 

e a maneira de organizá-los de acordo com a 

realidade da comunidade escolar. 

d) São necessárias, dada à multiplicidade de 

conhecimentos existentes e à função social que estes 

representam. 

  

28. “As diferentes áreas, os conteúdos selecionados em cada 

uma delas e o tratamento transversal de questões sociais 

constituem uma representação ampla e plural dos 

campos de conhecimento e de cultura de nosso tempo, 

cuja aquisição contribui para o desenvolvimento das 

capacidades expressas nos objetivos gerais”. (PCN, Vol.1, 

p.62) 

 

Diferente da posição oficial, a concepção de temas 

transversais defendida por Regina Leite Garcia propõe: 

 

a) Que a transversalidade preexiste aos eventuais 

conhecimentos disciplinares que possam ser 

mobilizados para responder às questões emergentes 

na sociedade. 

b) Que o aluno só conseguirá assumir postura 

moralmente corretas em sua vida, a partir de aulas 

de ética, em que o professor apresenta e repete os 

preceitos morais da sociedade. 

c) Que os temas transversais tenham um tratamento 

didático que contemple sua complexidade e sua 

dinâmica, dando-lhe a mesma importância das áreas 

convencionais. 

d) Que os temas devem integrar as disciplinas 

convencionais, pressupondo um tratamento 

integrado nas diferentes áreas. 

 

29. Selma, professora do ensino fundamental, organiza 

situações de aprendizagens que oferecem oportunidade 

aos alunos de criar situações próprias, investigar e trazer 

contribuições para a sala de aula. O procedimento 

adotado por Selma colabora para: 

 

a) A aprendizagem dos conteúdos pré estabelecidos. 

b) A aprendizagem espontânea. 

c) O desenvolvimento da autonomia  

d) Uma atitude passiva diante do conhecimento.                                                                                                                                                                                                    

30. Jussara, professora do ensino fundamental em uma 
escola pública, nas suas aulas, sempre se coloca como 
orientador/facilitador e com sensibilidade para identificar 
as relações que existem entre os conteúdos do ensino e 
as situações de aprendizagem, busca desenvolver a 
capacidade de relacionar o aprendido com aquilo que é 
observado. Nesse sentido, pode-se dizer que Jussara 
aplica um dos princípios pedagógicos do processo ensino-
aprendizagem, denominado de: 

 
a) Igualdade.      
b) Contextualização. 
c) Identidade. 
d) Interdisciplinaridade. 

 
31. São elementos que caracterizam o trabalho de Paulo 

Freire em sua proposta para alfabetização de adultos: 
 

a) Silabação, conscientização e representação do vivido. 
b) A cartilha e o ditado. 
c) Investigação, tematização e problematização do 

vivido. 
d) Problematização, centro de interesse e estudo. 

 
32. Com relação à Educação de Jovens e Adultos, pode-se 

afirmar que: 
 

a) Não se aplicam a essa modalidade de ensino as 
Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas para o 
ensino fundamental. 

b) É vedada a matrícula de crianças e adolescente da 
faixa etária compreendida na escolaridade universal 
obrigatória. 

c) A idade mínima para a matrícula nessa modalidade, 
na etapa de ensino fundamental, é de 18 anos. 

d) O ensino da arte não consta entre as disciplinas a 
serem oferecidas no currículo. 

 
33. Os estudos e pesquisas sobre fracasso escolar, a partir dos 

anos 80, mostraram que ele atinge, em percentagem 
significativa, muito mais as crianças pobres do que as de 
classe média, e isso seria expressão: 
 
a) Do grau de imaturidade da criança pobre para o 

processo ensino-aprendizagem, ao chegar na escola. 
b) Das diferenças da capacidade de aprender das 

primeiras em relação às segundas. 
c) Da razoável desorganização familiar das crianças 

pobres que tem impedido que pais e mães 
acompanhem seu desenvolvimento escolar. 

d) Do processo de legitimação do modelo econômico 
capitalista excludente que as discrimina, rotulando de 
“incapazes” ou menos “capazes”.                                                                         
 

34. De acordo com os Parâmetros curriculares Nacionais do 
Ensino Fundamental, os Temas Transversais: 

 

a) Constituem uma disciplina à parte do currículo. 
b) Devem compor obrigatoriamente o currículo escolar. 
c) Não constituem uma disciplina à parte. 
d) Constituem uma disciplina específica dos finais do 

ensino fundamental. 
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35. São necessários ao processo de ensino aprendizagem, 
devem refletir os pontos de chegada de educação escolar, 
são definidos a partir das necessidades dos educando e 
dos compromissos técnico-políticos dos educadores. Essas 
informações dizem respeito aos: 

  

a) Conteúdos programáticos. 
b) Objetivos escolares. 
c) Métodos de ensino. 
d) Projetos didáticos.  

 
36. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), 

em seu artigo 14, estabelece que os sistemas de ensino 

definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica atendendo suas 

características específicas e de acordo com os seguintes 

princípios: 

 

I. Participação da comunidade escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. 

II. Garantia de participação de alunos, professores, 

funcionários, pelo critério da paridade. 

III. Ensino seriado, avaliações cumulativas, classes 

homogêneas e calendário unificado de provas e 

exames. 

IV. Participações dos profissionais da educação na 

elaboração do projeto pedagógico da escola. 

 

   É correto o que se afirma apenas em: 

 

a) I e IV. 

b) II. 

c) II e III. 

d)  III e IV. 

 
37. Após consulta feita a uma especialista em educação, Rita, 

Diretora de uma escola pública do ensino fundamental, 

construiu e apresentou o projeto pedagógico aos 

professores de sua unidade escolar. Os professores 

rejeitaram o projeto, alegando ausência de um processo 

democrático na elaboração do referido projeto. 

  

  Considerando a Lei 9.394/96 (LDB), é possível afirmar que: 

 

a) O protesto docente tem fundamento legal, já que 

eles deviam ter participado da elaboração da 

proposta pedagógica da escola onde trabalham. 

b) A diretora Rita agiu em conformidade com a lei, já 

que a gestão democrática restringe-se aos 

estabelecimentos particulares de ensino. 

c) O protesto docente tem fundamento legal, já que a 

LDB proíbe consulta a especialistas. 

d) A diretora não respeitou a LDB, porque esta 

determina que o projeto pedagógico deve ser 

elaborado por uma equipe de pedagogos. 

 

38. Conforme a Constituição Federal (1988), o dever do 
Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de, exceto: 

 
a) Progressiva universal do ensino médio gratuito. 
b) Atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente, na 
rede regular de ensino. 

c) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito. 
d) Oferta de ensino noturno supletivo, dependendo das 

condições sociais do educando. 
 

39. Pedro, professor dedicado, sempre busca novos 
conhecimentos. Depois de participar de um congresso de 
educação, pretende desenvolver uma prática em sintonia 
com o contexto descrito pelo professor Moacir Gadotti; 
para tanto, deve organizar sua ação educativa e 
pragmática junto aos educandos com base: 

 
a) Na análise das contradições culturais entre os povos. 
b) Na apresentação de narrativas sobre os temas 

universais. 
c) Na discussão de problemas culturais, éticos, étnicos e 

de gênero. 
d) Nas aspirações sociais, interesses e motivações do 

educando. 
  
40. O trabalho docente que relaciona a prática vivida pelos 

alunos com os conteúdos propostos pelo professor, 
momento em que se dá a ruptura em relação à 
experiência pouco elaborada, deve ser classificado, 
segundo as tendências pedagógicas, como tendência: 

 
a) Progressista libertadora. 
b) Crítico-social dos conteúdos. 
c) Liberal tradicional. 
d) Liberal Tecnicista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


