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DATA DA PROVA: 09/10/2016

CARGO:
PROFESSOR
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; Matemática: Questões 07 a 10;

Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; Conhecimentos Específicos: Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego 
Hesíodo, extraída da obra Ética a Nicômaco, 
para responder às questões 1 a 6.

“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas;
Bom, o que escuta os conselhos dos homens 
judiciosos.
Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria 
alheia,
Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação correta sobre o sentido moral dessa 
reflexão.
a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois 
apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é 
sempre mais proveitoso do que a ignorância.
c) É preferível conhecer as coisas do mundo por 
ouvir falar do que por experiência própria.
d) O homem que dá ouvidos a conselhos de 
pessoas ignorantes acaba também se tornando um 
ignorante.
________________________________________

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: 
“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas”. Neste caso, a palavra “aquele” é 
classificada gramaticalmente como:
a) Pronome possessivo.
b) Substantivo próprio.
c) Pronome demonstrativo.
d) Substantivo comum.
________________________________________

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão 
“sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica 
um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, 
sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.
a) alienada
b) desatenta
c) distante
d) dos outros
________________________________________

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.
a) Aquele, que, si, esse.
b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.

05. Considere o segundo verso do texto: “Bom, o 
que escuta os conselhos dos homens judiciosos”. 
Neste caso, a vírgula exerce uma função:
a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao 
sentido do verso anterior.
b) meramente estética, pois a sua ausência não 
afetaria o sentido original do texto.
c) metafórica, porque simboliza os homens que 
ignoram conselhos.
d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição 
desnecessária de palavras.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta um 
significado correto para o adjetivo “judiciosos”, 
conforme empregado no segundo verso do texto.
a) Encantadores.
b) Imprudentes.
c) Levianos.
d) Sensatos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar 
certa quantia de dinheiro em um regime de juros 
compostos, ao invés de regime de juros simples, é 
mais vantajoso porque:
a) O regime de juros compostos rende, em cada 
mês, a mesma quantia, totalizando um montante 
maior ao fim de um período longo.
b) O rendimento mensal do regime de juros simples 
é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em 
compras, mas não em aplicações.
c) A taxa de juros incide sobre um montante cada 
vez maior e não sempre no capital inicial.
d) O regime de juros compostos só é vantajoso 
quando se quer uma rentabilidade menor.
________________________________________

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, 
para um final de semana em um hotel fazenda. 
Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a 
probabilidade aproximada de que as duas pessoas 
escolhidas sejam casadas uma com a outra?
a) 20%
b) 11%
c) 1%
d) 5%
________________________________________

09. Qual é a menor das raízes da equação 
 ?

a)  
b)  - 2
c)  2
d)  
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10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. 
Assinale a alternativa que contém a função que 
expressa sua área em função de um de seus lados.

a)  

b)  

c)  

d)  

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual 
corrida presidencial norte-americana, e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que 
_______________ será a candidata à eleição 
presidencial de novembro. É a primeira vez que 
um grande partido dos Estados Unidos indica uma 
mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal 
El País, 27/07/2016).

a) Donald Trump
b) Hillary Clinton
c) Michelle Obama
d) Sarah Palin
________________________________________

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a 
admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. 
Com isso, assumiu a presidência interinamente 
Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo 
de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:
a) Aécio Neves (PSDB).
b) Eduardo Cunha (PMDB).
c) José Serra (PSDB).
d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
________________________________________

13. Em relação ao conceito de “democracia”, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) O conceito de democracia remonta à experiência 
de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia 
Antiga.
b) A palavra “democracia” é formada por dois 
vocábulos de origem grega (demos+kracia) que 
juntos significam “governo exercido por muitos”.
c) Além de ser um regime político, o atual 
conceito de democracia envolve também atitudes, 
comportamentos e concepções morais.
d) Numa democracia direta, como a brasileira, as 
decisões políticas são tomadas diretamente pelos 
cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante 
aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que 
preenche de forma correta a lacuna.

“Ao longo de setenta anos, a ______________ 
vinha sendo vista como solução para os problemas 
do mundo. Ao longo desse período, o comércio 
internacional, os fluxos de capital e a migração 
aumentaram de forma constante. E havia uma 
ampla aceitação de que todos se beneficiam com 
ela. Inúmeros estudos e uma classe média em 
expansão na China e na Índia pareciam comprovar 
isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).

a) cultura ocidental
b) globalização
c) crise econômica
d) mídia

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A criança se desenvolve na relação com o meio, 
pela construção e permanente reconstrução de 
hipóteses para explicar o mundo que a cerca. O 
desenvolvimento cognitivo da criança é fruto da sua 
interação com o mundo físico e social. Essa visão 
teórica corresponde aos pensamentos de:
a) Henri Wallon.
b) Jean Piaget.
c) Lev Vygotsky.
d) Maria Montessori.
________________________________________
16. “É o conjunto de temas inter-relacionados que 
compõem o plano de ensino para uma determinada 
série ou ciclo de aprendizagem. Cada unidade 
didática contém um tema central do conteúdo 
curricular proposto em determinada disciplina ou 
grupo de disciplinas (caso seja interdisciplinar), 
detalhado em tópicos.”
Assinale a alternativa que apresenta o termo 
correspondente à definição acima.
a) Didática de ensino.
b) Plano de aula.
c) Temas transversais.
d) Unidade didática.
________________________________________
17. A Educação Infantil é a primeira etapa da 
Educação Básica e tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança. Sobre esse 
tema, assinale a cronologia correta.
a) De 0 (zero) a 4 (quatro) anos de idade em seus 
aspectos físico, afetivo, intelectual e social.
b) De 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade em seus 
aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e 
social.
c) De 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade em seus 
aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e 
social.
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d) De 0 (zero) a 7 (sete) anos de idade em seus 
aspectos físico, intelectual, linguístico e social.
________________________________________

18. As estruturas didáticas contêm múltiplas 
estratégias que são organizadas em função 
das intenções educativas expressas no projeto 
educativo, constituindo-se em um instrumento para 
o planejamento do professor. Assinale a alternativa 
correta quanto às três grandes modalidades 
de organização do tempo em que podem ser 
agrupadas. 
a) Atividades permanentes, padrão único de 
intervenção e projetos de trabalho.
b) Atividades permanentes, padrão único de 
intervenção e sequência de atividades.
c) Atividades permanentes, projetos de trabalho e 
sequência de atividades.
d) Padrão único de intervenção, projetos de trabalho 
e sequência de atividades.
________________________________________
19. Assinale a afirmativa INCORRETA sobre 
tendências pedagógicas.
a) As tendências pedagógicas são de extrema 
relevância para a Educação, especialmente as 
mais recentes, pois contribuem para a condução de 
um trabalho docente mais consciente, baseado nas 
demandas atuais da clientela em questão. 
b) O conhecimento das tendências pedagógicas e 
perspectivas de ensino por parte dos professores 
é fundamental para a realização de uma prática 
docente realmente significativa, que tenha algum 
sentido para o aluno, pois tais tendências objetivam 
nortear o trabalho do educador, ajudando-o a 
responder a questões sobre as quais deve se 
estruturar todo o processo de ensino.
c) As tendências pedagógicas, formuladas ao 
longo dos tempos por diversos teóricos que se 
debruçaram sobre o tema, foram concebidas com 
base nas visões desses pensadores em relação 
ao contexto histórico das sociedades em que 
estavam inseridos, além de suas concepções de 
homem e de mundo, tendo como principal objetivo 
nortear o trabalho docente, modelando-o a partir 
das necessidades de ensino observadas no âmbito 
social em que viviam.
d) O conhecimento das tendências pedagógicas 
por parte dos professores, principalmente as mais 
antigas, torna-se de extrema relevância, visto que 
possibilitam ao educador um aprofundamento maior 
sobre os pressupostos e variáveis do processo de 
ensino-aprendizagem, abrindo-lhe um leque de 
possibilidades de direcionamento do seu trabalho 
a partir de suas convicções pessoais, profissionais, 
políticas e sociais, contribuindo para a produção 
de uma prática docente estruturada, significativa, 
esclarecedora e, principalmente, interessante para 
os educandos.

20. Com base nos Referenciais Curriculares para 
a Educação Infantil, assinale a alternativa correta 
quanto às idades em que se pode esperar que as 
crianças comecem a manifestar suas preferências, 
seus desejos e desagrados, e demonstrar o desejo 
de independência em relação aos adultos no que se 
refere às ações cotidianas.
a) A partir de 1 ano e até os 5 anos de idade.
b) A partir de 2 anos e até os 4 anos de idade.
c) A partir de 3 anos e até os 6 anos de idade.
d) A partir de 4 anos e até os 6 anos de idade.
________________________________________

21. De acordo com Piaget, o desenvolvimento 
cognitivo é um processo de sucessivas mudanças 
qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas. 
Essas construções seguem um padrão denominado 
por Piaget de ESTÁGIOS. Assinale a alternativa 
em que aparece a ordem correta dos “estágios” 
denominados por Piaget.
a) Operatório-Concreto, Pré-Operatório, Sensório-
Motor e Operatório-Formal.
b) Pré-Operatório, Operatório-Concreto, Operatório-
Formal e Sensório-Motor.
c) Sensório-Motor, Operatório-Concreto, Pré-
Operatório e Operatório-Formal.
d) Sensório-Motor, Pré-Operatório, Operatório-
Concreto e Operatório-Formal.
________________________________________

22. De caráter cartesiano e positivista, gera a 
concepção do planejamento como a grande solução 
para os problemas de falta de produtividade da 
educação escolar sem, contudo, questionar os 
fatores sócio-políticos e econômicos – até em 
função da sua pretensa neutralidade, normatividade 
e universalidade. A definição acima se refere ao 
Planejamento Instrumental:
a) Metodológico.
b) Normativo.
c) Participativo.
d) Programático.
________________________________________

23. Sobre o Plano de Aula, é INCORRETO afirmar 
que:
a) No plano de aula estão definidos os objetivos 
de determinada aula, sua estratégia de mediação 
entre o aluno e o objeto de conhecimento, bem 
como a forma de como acontecerá a avaliação 
desse processo.
b) O plano de aula é um detalhamento do plano de 
ensino. 
c) O plano de aula é um instrumento fortuito do 
professor.
d) Para cada unidade didática, o professor pode 
organizar tópicos os quais correspondem aos seus 
objetivos específicos de ensino/aprendizagem.
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24. Inspirado nas teorias da aprendizagem e 
da abordagem do ensino de forma sistêmica, 
constituiu-se numa prática pedagógica fortemente 
controladora das ações dos alunos e, até, dos 
professores, direcionadas por atividades repetitivas, 
sem reflexão e absolutamente programadas, com 
riqueza de detalhes. 
O texto acima trata de qual tendência Pedagógica 
Educacional?
a) Tendência Liberal Renovada.
b) Tendência Liberal Tecnicista.
c) Tendência Liberal Tradicional.
d) Tendência Progressista Libertadora.
________________________________________

25. A interação e a ação do Professor de Educação 
Infantil, como mediador das relações entre as 
crianças e os diversos universos sociais nos quais 
elas interagem, possibilita a criação de condições 
para que elas possam, gradativamente, desenvolver 
capacidades ligadas aos diversos temas abaixo, 
EXCETO:
a) Autoafirmação da própria imagem. 
b) Construção de regras.
c) Cooperação e solidariedade.
d) Tomada de decisões.
________________________________________

26. São alguns objetivos do planejamento 
educacional, EXCETO:
a) Alcançar maior coerência interna na determinação 
dos objetivos e nos meios adequados para atingi-
los.
b) Confrontar a eficiência interna e externa do 
sistema.
c) Estabelecer as condições necessárias para o 
aperfeiçoamento dos fatores que influem diretamente 
sobre a eficiência do sistema educacional – 
estrutura, administração, financiamento, pessoal, 
conteúdo, procedimento e instrumentais.
d) Relacionar o desenvolvimento do sistema 
educacional com o desenvolvimento econômico, 
social, político e cultural do país, em geral e de cada 
comunidade em particular.
________________________________________

27. Segundo Jean Piaget, o elemento central do 
desenvolvimento infantil no período pré-operatório 
é o egocentrismo e ainda, a linguagem egocêntrica 
que, por sua vez, divide-se em três ramificações. 
Sobre essa divisão, assinale a alternativa 
CORRETA.
a) Monólogo Coletivo, Monólogo Crítico e Repetição.
b) Monólogo, Monólogo Coletivo e Monólogo Crítico.
c) Monólogo, Monólogo Coletivo e Repetição.
d) Monólogo, Monólogo Crítico e Repetição.

28. Segundo os Referenciais Curriculares para a 
Educação Infantil, os procedimentos de cuidado 
precisam considerar e, principalmente, acompanhar 
as necessidades das crianças seguindo os princípios 
de promoção à saúde. Para se atingir os objetivos 
dos cuidados com a preservação da vida e com 
o desenvolvimento das capacidades humanas, é 
necessário que as atitudes e procedimentos estejam 
baseados nos seguintes aspectos, EXCETO:
a) Ter conhecimentos específicos sobre o 
desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual 
das crianças.
b) Estar comprometido com o outro e sua 
singularidade.
c) Levar em consideração as diferentes realidades 
socioculturais.
d) Ser solidário com suas necessidades similares e 
em suas capacidades.
________________________________________

29. Sobre o estudo do desenvolvimento dos 
conceitos científicos na infância, são feitas as 
seguintes afirmativas:

I – A debilidade do conceito científico é o seu 
verbalismo, que se manifesta como o principal 
perigo no caminho do desenvolvimento desses 
conceitos, na insuficiente saturação de concretude.
II – O desenvolvimento dos conceitos científicos na 
idade escolar é, antes de tudo, uma questão prática 
de imensa importância.
III – O desenvolvimento dos conceitos científicos 
pode deixar de revelar no processo investigatório 
as leis mais profundas e essenciais de qualquer 
processo de formação de conceitos em geral. 

Estão corretas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I, II e III.
d) II e III, apenas.
________________________________________

30. Todos os conceitos acerca do desenvolvimento 
da inteligência abaixo são de Jean Piaget, EXCETO:
a) Acomodação: conceito contrário ao senso 
comum, as estruturas mentais se modificam para 
dar conta da singularidade do objeto.
b) Adaptação: Processo interno de equilíbrio entre o 
indivíduo e o meio através de dois processos.
c) Equilibração: o sujeito entra em contato com 
o objeto novo e fica em conflito, acomoda-se 
(modifica-se para dar conta).
d) Interação Social: Nesse processo de 
desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel 
crucial na determinação de como a criança vai 
aprender a pensar.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.


