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TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE ALBERT EINSTEIN PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“A mente que se abre a uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO

E REDAÇÃO.

CONCURSO PÚBLICO para T
D17

TARDE

CÓDIGO

EDITAL Nº 001/2015

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES FACELI–

Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova,
o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de
Questões;

O candidato que optar por se retirar sem levar o seu
Caderno de Questões não poderá copiar suas
respostas por qualquer meio. O descumprimento
dessa determinação será registrado em ata e
acarretará a eliminação do candidato; e

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar
ao fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha de
Resposta da Prova de Redação. Não se esqueça
dos seus pertences.

Por motivo de segurança:

O candidato só poderá retirar-se definitivamente da
sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;

Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar
imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até
que o último candidato entregue o Cartão de Respostas e a
Folha de Resposta da Prova de Redação.

O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer
dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença
do coordenador local.

O preenchimento da Folha de Resposta da Prova de Redação
será de sua inteira responsabilidade.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Após identificado e instalado na sala, você não poderá
consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de
início da prova.

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do
Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.

Não haverá substituição do Cartão de Respostas e/ou da
Folha de Resposta da Prova de Redação por erro do
candidato.

Disciplinas
Quantidade de

questões

Valor de cada

questão

Língua Portuguesa 15 2

Informática Básica 10 2

Conhecimentos Específicos 25 2

A Prova de Redação deverá ser desenvolvida na Folha de
Resposta personalizada e desidentificada pelo candidato,
que deverá destacar o canhoto que contém seus dados
cadastrais e entregar ao fiscal da sala. A Folha de Resposta
da Prova de Redação é o único documento válido para a
correção.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

A morte conhece tudo a nosso respeito, e
talvez por isso seja triste. Se é certo que nunca sorri, é
só porque lhe faltam os lábios, e esta lição anatômica
nos diz que, ao contrário do que os vivos julgam, o
sorriso não é uma questão de dentes. Há quem diga,
com humor menos macabro que de mau gosto, que
ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente, mas isso não é verdade, o que ela traz à
vista é um esgar de sofrimento, porque a recordação
do tempo em que tinha boca, e a boca língua, e a
língua saliva, a persegue continuamente. Com um
breve suspiro, puxou para si uma folha de papel e
começou a escrever a primeira carta deste dia, Cara
senhora, lamento comunicar-lhe que a sua vida
terminará no prazo irrevogável e improrrogável de
uma semana, desejo-lhe que aproveite o melhor que
puder o tempo que lhe resta, sua atenta servidora,
morte. Duzentas e noventa e oito folhas, duzentos e
noventa e oito sobrescritos, duzentas e noventa e oito
descargas na lista, não se poderá dizer que um
trabalho destes seja de matar, mas a verdade é que a
morte chegou ao fim exausta. Com o gesto da mão
direita que já lhe conhecemos fez desaparecer as
duzentas e noventa e oito cartas, depois, cruzando
sobre a mesa os magros braços, deixou descair a
cabeça sobre eles, não para dormir, porque morte
não dorme, mas para descansar. Quando meia hora
mais tarde, já refeita da fadiga, a levantou, a carta que
havia sido devolvida à procedência e outra vez
enviada, estava novamente ali, diante das suas
órbitas atônitas.

Se a morte havia sonhado com a esperança
de alguma surpresa que a viesse distrair dos
aborrecimentos da rotina, estava servida. [...] Entre ir
e vir, a carta não havia demorado mais que meia hora,
provavelmente muito menos, dado que já se
encontrava em cima da mesa quando a morte
levantou a cabeça do duro amparo dos antebraços,
isto é, do cúbito e do rádio, que para isso mesmo é
que são entrelaçados. Uma força alheia, misteriosa,
incompreensível, parecia opor-se à morte da pessoa,
apesar de a data da sua defunção estar fixada, como
para toda a gente, desde o próprio dia do nascimento.
É impossível, disse a morte à gadanha silenciosa,
ninguém no mundo ou fora dele teve alguma vez mais
poder do que eu. eu sou a morte, o resto é nada.

As intermitências da morte
(Fragmento)

SARAMAGO, José. . São Paulo:
Companhia das Letras, 2005. p. 139-40.

As intermitências da morte

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A dissolução do pretérito no texto torna-se
interessante pela utilização de vírgulas entre a
presença do narrador e a fala do personagem
que passa ideia de presente.

II. O pretérito do narrador e o presente do
personagem fictício se identificam porque a
experiência relatada transcorre no aqui e agora,
estabelecendo o presente fictício.

III. A devolução da carta intriga a morte e demonstra
o desejo humano de vencê-la.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

Questão 01

As palavras destacadas em “a sua vida terminará no
prazo IRREVOGÁVEL e IMPRORROGÁVEL de uma
semana” podem ser substituídas, sem alteração do
sentido assumido no contexto, respectivamente, por:

A) incontestável e inadiável.
B) indispensável e inexpugnável.
C) irrelevante e urgente.
D) imutável e impreterível.
E) anulável e protelável.

Questão 02
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“Há quem diga, com humor menos macabro que de
mau gosto, que ela leva afivelada uma espécie de
sorriso permanente, mas isso não é verdade”

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) MAS inicia uma oração subordinada concessiva.
B) ISSO é um pronome adjetivo demonstrativo.
C) a palavra QUE, em todas as ocorrências, é uma

conjunção integrante.
D) PERMANENTE é um adjetivo.
E) a palavra VERDADE é, sintaticamente, advérbio.

Questão 06

Sobre os elementos destacados do fragmento “Se a
morte havia sonhado com a esperança de alguma
surpresa que a viesse distrair dos aborrecimentos da
rotina, estava servida.”, leia as afirmativas.

I. O verbo “haver” como auxiliar da expressão
HAVIA SONHADO fica no plural se o sujeito
estiver no plural.

II. “DE ALGUMA SURPRESA” é objeto indireto da
primeira oração.

III. QUE é uma conjunção integrante.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
E) I e III, apenas.

Questão 03

“A morte conhece tudo a nosso respeito, e talvez por
ISSO seja triste.”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no
contexto, se justifica porque:

A) retoma elementos, que estão fora do texto, em
situação de proximidade.

B) faz referência a elementos contextuais, externos
ao texto.

C) é um elemento remissivo que faz referência
anafórica a ideias já introduzidas no texto.

D) consiste na repetição da mesma palavra na
progressão narrativa.

E) antec ipa a ide ia a ser apresentada
posteriormente.

Questão 04

No período “Entre ir e vir, a carta não havia demorado
mais que meia hora, PROVAVELMENTE muito
menos”, o termo em destaque só teria prejuízo para o
sentido original do texto, se fosse substituído por:

A) certamente.
B) seguramente.
C) supostamente.
D) possivelmente.
E) talvez.

Questão 05

Considerando o contexto em que se produziu a
colocação do pronome oblíquo destacado “aproveite
o melhor que puder o tempo que LHE resta”, pode-se
afirmar, corretamente, que foi assim realizada
porque:

A) a gramática normativa recomenda o uso da
próclise na presença de atratores, como é o caso
do substantivo tempo, que atrai o pronome
oblíquo.

B) o pronome deve ser colocado antes do verbo,
quando iniciam orações subordinadas adjetivas.

C) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso
da próclise.

D) quando há no período elementos com ideia
comparativa, deve-se usar a ênclise.

E) a gramática normativa impõe o uso da próclise na
presença de atratores dos pronomes pessoais
oblíquos, como é o caso do pronome relativo.

Questão 07
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“já refeita da fadiga, a levantou, a carta que havia sido
devolvida à procedência e outra vez enviada,”
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. A colocação pronominal, na segunda oração,
A LEVANTOU, foi realizada de forma
inadequada.

II. O uso do acento indicativo da crase em
“À PROCEDÊNCIA” não se apoia na gramática
normativa.

III. QUE, dentro da oração a que pertence, assume
papel de sujeito.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 08

Em “CARA SENHORA, lamento comunicar-lhe que a
sua vida terminará no prazo irrevogável e
improrrogável de uma semana.” os termos
destacados compõem a função de:

A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) adjunto adnominal.
E) complemento nominal.

Questão 09

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido conotativo?

A) “ela leva afivelada uma espécie de sorriso
permanente”

B) “puxou para si uma folha de papel e começou a
escrever a primeira carta deste dia.”

C) “o que ela traz à vista é um esgar de sofrimento”
D) “É impossível, disse a morte à gadanha

silenciosa”
E) “não se poderá dizer que um trabalho destes seja

de matar, mas a verdade é que a morte chegou ao
fim exausta.”

A opção a seguir cuja forma destacada, na formação
das palavras, contraria o valor semântico indicado é:

A) irrevogáVEL- pertinência.
B) recordaÇÃO - resultado da ação.
C) servidORA- agente.
D) misteriOSA- cheia de.
E) entrelaçADOS - têm o caráter de.

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo destacado em
“DESEJO-lhe que aproveite o melhor que puder o
tempo que lhe resta, sua atenta servidora, morte.” é:

A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto.
D) de ligação.
E) transitivo direto e indireto.

A figura de linguagem predominante em “ninguém no
mundo ou fora dele teve alguma vez mais poder do
que eu” é:

A) pleonasmo.
B) eufemismo.
C) sinestesia.
D) comparação.
E) metonímia.

Questão 10

Questão 11

Questão 12

Questão 13

Na evolução do texto, notam-se alguns problemas no
emprego normativo da língua que podem interferir na
compreensão segura do que se pretende comunicar.
Um dos problemas encontrados é:

A) uso ineficiente do sinal indicativo da crase.
B) falta de concordância adequada.
C) uso inadequado de minúscula e maiúscula.
D) seleção de vocábulo inadequado.
E) mau emprego das formas verbais.

Questão 14
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“Com o gesto da mão direita que já lhe conhecemos
fez desaparecer as duzentas e noventa e oito cartas,
depois, CRUZANDO SOBRE A MESA OS MAGROS
BRAÇOS, deixou descair a cabeça sobre eles”

O segmento destacado mostra formas reduzidas; a
forma reduzida do verbo “cruzar” poderia ser
adequadamente substituída, mantendo o sentido do
texto, por:

A) mas cruza sobre a mesa os magros braços.
B) quando cruzou sobre a mesa os magros braços.
C) caso cruze sobre a mesa os magros braços.
D) se cruzasse sobre a mesa os magros braços.
E) embora cruzasse sobre a mesa os magros

braços.

Questão 15

Em algumas versões do MS Windows 7, o Bitlocker é
um recurso que serve para:

A) criptografar o disco rígido por meio de inserção
de uma senha, de modo que se evite o acesso
não autorizado ao dispositivo.

B) gravação de arquivos e pastas com um tipo de
extensão, proprietária do sistema operacional,
visando à compactação dos mesmos.

C) implementar uma barra de ferramentas com
opções de acesso direto aos diversos aplicativos
presentes na área de trabalho do computador.

D) inserir uma proteção online contra fraudes e
acesso indevidos via rede, usando algumas
facilidades oferecidas pelo sistema operacional.

E) proporcionar a interface gráfica um aspecto 3D,
com transparências entre as janelas que estão
ativas na área de trabalho.

Questão 16

Um software, já embutido nas diversas versões do
Windows 8, que permite que se tenha uma proteção
contra spywares é o:

A) Aero Lite.
B) Command Prompt.
C) Mobility Center.
D) Reiser Disks.
E) Windows Defender.

Questão 17

INFORMÁTICA BÁSICA

Um usuário do MS Excel 2010, em português, que
deseje usar em uma planilha uma função que retorne
uma referência indicada por um valor de texto deve
adicionar a função:

A) ENDEREÇO
B) CORRESP
C) ÍNDICE
D) INDIRETO
E) TRANSPOR

Questão 18

Um usuário do MS Excel 2010, em português, inseriu
valores e fórmulas em células de uma planilha
conforme visto a seguir:

Na célula F34 foi inserida a fórmula:
=MÁXIMO(E27:E30)-SOMA(E27;E29)

Aexecução dessa fórmula resultou em qual valor?

A) -25
B) -1
C) 0
D) 1
E) 25

Quando um usuário do MS Excel 2010, em
português, ao trabalhar em uma planilha, clica no

ícone ele acessa a(s) funcionalidade(s) para:

A) apresentar a lista de funções que foram inseridas
mais recentemente no Excel.

B) destacar as células que contém fórmulas que
resultem em valores numéricos.

C) criar, editar, excluir e localizar todos os nomes
usados na pasta de trabalho atual.

D) monitorar os valores de determinadas células à
medida que são feitas alterações.

E) mostrar, por meios de setas, quais células são
afetadas por outras células.

Questão 19

Questão 20

Linha\Coluna D E
26 Nome Idade
27 João 23
28 Maria 25
29 José =MÉDIA(E27:E28)
30 Miriam =SOMASE(D27:D29;"J*";E27:E29)
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As funcionalidades acessadas, quando se clica no
ícone do MS Word 2010, em português, são

aquelas que tratam do:

A) compartilhamento.
B) controle de versões.
C) controle de permissões.
D) fechamento de arquivos.
E) modo de compatibilidade.

Questão 21

Um usuário do MS Word 2010, em português, deseja
alternar entre maiúsculas/minúsculas um trecho
selecionado de um texto usando o teclado. Para isso,
ele deve utilizar as teclas de atalho:

A) Ctrl + Shift +A
B) Ctrl + Shift + U
C) Ctrl + Shift + K
D) Ctrl + PageUp
E) Shift + F7

Questão 22

Quando um usuário do Mozila Firefox Versão 38.0
clica no ícone , ele tem acesso ao mesmo tipo

de função caso digitasse qual(ais) a(s) tecla(s) de
atalho?

A) F1
B) F11
C) Ctrl + H
D) Ctrl + S
E) Ctrl + Shift +A

No Google Chrome, em português, versão 43.0, para
que um usuário possa abrir a página de downloads,
utilizando o teclado, quais teclas de atalho ele vai
usar?

A) Alt + E
B) Alt + T
C) Ctrl + J
D) Ctrl + P
E) Ctrl + Shift + B

Questão 24

Questão 23

Uma ferramenta de software, utilizada para tratar de
armazenamento em nuvem, é o:

A) Acrobat Reader.
B) Dropbox.
C) PKZIP.
D) Packet Tracer.
E) Outlook.

De acordo com o art. 5º da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996, o acesso
ao ensino fundamental 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.

São competências dos Estados e Municípios, em
regime de colaboração, e com a assistência da
União:

I. recensear a população em idade escolar para o
ensino fundamental, e os jovens e adultos que a
ele não tiveram acesso.

II. fazer-lhes a chamada pública.

III. zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
frequência à escola.

IV. baixar normas gerais sobre cursos de graduação
e pós-graduação.

Está correto o que se afirma em:

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I, II e III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) I, II, III e IV.

Questão 25

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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De acordo com o art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema
de ensino, são incumbências dos estabelecimentos
de ensino as afirmativas a seguir, EXCETO:

A) elaborar e executar sua proposta pedagógica.
B) administrar seu pessoal e seus recursos

materiais e financeiros.
C) assegurar o cumprimento dos dias letivos e

horas-aula estabelecidas.
D) coletar, analisar e disseminar informações sobre

a educação.
E) prover meios para a recuperação dos alunos de

menor rendimento.

Questão 27

AResolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil a serem observadas na organização de
propostas pedagógicas na Educação Infantil.

O currículo da Educação Infantil é concebido como
um conjunto de práticas que buscam articular as
experiências e os saberes das crianças com os
conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico,
de modo a promover o desenvolvimento integral de
crianças de quantos anos de idade?

A) 0 a 5
B) 0 a 4
C) 2 a 5
D) 3 a 6
E) 4 a 6

Questão 28

Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico
é o plano orientador das ações da instituição e define
as metas pretendidas para a aprendizagem e o
desenvolvimento das crianças que nela são
educadas e cuidadas.

De acordo com o artigo 11 das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil, as práticas
pedagógicas que compõem a proposta curricular da
educação infantil devem ter como eixos norteadores:

A) o concreto e o abstrato.
B) as interações e a brincadeira.
C) a imaginação e o trabalho prático.
D) a didática e os recursos.
E) os valores e o conhecimento.

Questão 29

A modalidade Educação a Distância, caracteriza-se
pela mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem que ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos. (art. 2.5. 2.6: Organização da
Educação Básica - Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Básica)
O credenciamento para a oferta de cursos e
programas de Educação de Jovens e Adultos, de
Educação Especial e de Educação Profissional e
Tecnológica de nível médio, na modalidade a
distância, compete:

A) à parceria entre poder público e privado.
B) aos estabelecimentos privados.
C) à União.
D) aos sistemas municipais de ensino.
E) aos sistemas estaduais de ensino.

Questão 30

“ A educação para o trabalho, na Educação Escolar
Indígena, deve estar relacionada com as
necessidades do educando, na perspectiva de uma
formação integral atenta às especificidades
socioculturais de sua comunidade, no que diz
respeito aos aspectos produtivos, culturais e
socioambientais. É necessário que esta formação
integral articule os interesses societários das
comunidades indígenas com a formação de seus
profissionais, quanto ao desenvolvimento de
conhecimentos, saberes e competências para lidar
com diferentes tecnologias”. (Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica)
Coerente com tais concepções, o Decreto nº 6.861,
de 27 de maio de 2009, estabelece que a Educação
Escolar Indígena seja organizada e gerida observada
a territorialidade dos povos indígenas, constituindo
Territórios Étnico-Educacionais, que independem da:

A) economia do país.
B) geografia do país.
C) divisão político/administrativa do país.
D) política atuante no país.
E) administração escolar.

Questão 31
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A escola de Educação Básica é o espaço em que se
ressignifica e se recria a cultura herdada,
reconstruindo-se as identidades culturais, em que se
aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes
regiões do País.
Essa concepção de escola exige a superação do rito
escolar, desde a construção do currículo até os
critérios que orientam a organização do trabalho
escolar em sua multidimensionalidade, privilegia
trocas, acolhimento e aconchego, para garantir o
bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e
adultos, no relacionamento entre todas as pessoas.

De acordo com o art. 12 da Resolução nº 4 de
13/07/2010, cabe aos sistemas educacionais, em
geral, definir o programa de escolas de tempo parcial
diurno (matutino ou vespertino), tempo parcial
noturno, e tempo integral (turno e contraturno) ou
turno único com jornada escolar de quantas horas, no
mínimo, durante todo o período letivo?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 12

Questão 32

O currículo, assumindo como referência os princípios
educacionais garantidos à educação, assegurados
no artigo 4º da Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010,
configura-se como o conjunto de valores e práticas
que proporcionam a produção, a socialização de
significados no espaço social e contribuem
intensamente para a construção de identidades
socioculturais dos educandos.
De acordo com o parágrafo 5º, item IV, do art. 13,
desta Resolução: “A transversalidade difere da
interdisciplinaridade e ambas complementam-se,
rejeitando a concepção de conhecimento que toma a
realidade como algo estável, pronto e acabado”.

A interdisciplinaridade refere-se à uma abordagem
epistemológica dos objetos de conhecimento e a
transversalidade refere-se à dimensão:

A) didático-pedagógica.
B) do conhecimento.
C) de criação.
D) sociocultural.
E) extracurricular.

Questão 33

Compreender o desenvolvimento humano é uma
condição para tentar responder o porquê das
condutas do bebê, da criança, do adolescente, do
jovem, do adulto e dos mais velhos. O
desenvolvimento é um processo contínuo e
ininterrupto em que os aspectos biológicos, físicos,
sociais e culturais se interconectam, se influenciam
reciprocamente, produzindo indivíduos com um
modo de pensar, sentir e estar no mundo
absolutamente singulares e únicos.
Vários fatores indissociáveis e em permanente
interação afetam todos os aspectos do
desenvolvimento. São eles:

A)

B)
C)

D)

E)

funcionalismo / estruturalismo / associacionismo /
observação.
inconsciente / consciente / hereditariedade / meio.
razão metodológica / razão histór ica /
comportamento respondente / comportamento
operante.
hereditariedade / crescimento orgânico / maturação
neurofisiológica / meio.
sexua l idade / compor tamento soc ia l /
comportamento psíquico / meio.

A criança não é um adulto em miniatura. Ao contrário,
ela apresenta características próprias de sua idade.
Compreender isso é compreender a importância do
estudo do desenvolvimento humano. Estudos e
pesquisas de Jean Piaget demonstraram que
existem formas de perceber, compreender e se
comportar diante do mundo, próprias de cada faixa
etária, isto é, existe uma assimilação progressiva do
meio ambiente, que implica uma acomodação das
estruturas mentais a um novo dado do mundo
exterior.

Esse autor divide os períodos do desenvolvimento
humano de acordo com o aparecimento de novas
qualidades do pensamento o que, por sua vez,
interfere no desenvolvimento global.

Os períodos são:

A) infância / puberdade / adolescência / juventude.
B) sensório-motor / pré-operatório / operações

concretas / operações formais.
C) operações concretas / operações abstratas /

operações mentais / operações formais.
D) físico-motor / intelectual / afetivo-emocional /

social.
E) instrumental / cultural / histórico / psicológico.

Questão 34

Questão 35
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Para a Psicologia, o conceito de aprendizagem não é
s imples. Há diversas poss ib i l idades de
aprendizagem, ou seja, há diversos fatores que nos
levam a apresentar um comportamento que
anteriormente não eram apresentados, como o
crescimento físico, descobertas, tentativas e erros,
ensino, etc.

Tradicionalmente, a Psicologia trabalhou com duas
grandes correntes nesse campo da aprendizagem:

A) as teorias do condicionamento e as teorias
cognitivistas.

B) a teoria do ensinante e a teoria do aprendente.
C) métodos de descoberta e métodos de

ensino-aprendizagem.
D) estrutura e motivação.
E) motivação e adaptação.

A psicopedagoga Emilia Ferreiro contribuiu
significativamente para a compreensão do processo
de aprendizagem, demonstrando a existência de
mecanismos no sujeito que aprende, mecanismos
que surgem da interação com a linguagem escrita e
que emergem de forma muito particular em cada um
dos sujeitos. Assim, as crianças interpretam o ensino
que recebem, transformando a escrita convencional
e produzindo escritas estranhas ao adulto. São, na
verdade, do ponto de vista de Ferreiro, aplicações de
esquemas da assimi lação ao objeto de
aprendizagem, são formas de interpretar e
compreender o mundo das coisas.

Para Ferreiro, é relativamente tardia a descoberta de
que a escrita representa a fala, não sendo necessário
que se estabeleça, de início, a associação entre
letras e sons. Ferreiro entende, portanto, que a
aprendizagem da escrita tem um caráter:

A) objetivo.
B) adaptativo.
C) impulsivo.
D) regressivo.
E) evolutivo.

O Dr. Howard Gardner tem conduzido por muitos
anos uma pesquisa sobre o desenvolvimento das
capacidades cognitivas humanas. Gardner
estabeleceu critérios segundo os quais é possível
medir se um talento é realmente uma inteligência. Ele
rompeu com a tradição comum da teoria da
inteligência, que se apoia em duas suposições
fundamentais. Uma delas é que os indivíduos podem
ser adequadamente descritos como possuidores de
uma inteligência quantificável e a outra é que a
cognição humana é:

A) múltipla.
B) variada.
C) unitária.
D) objetiva.
E) subjetiva.

Dentre as oito inteligências descritas por Gardner,
uma delas apresenta a seguinte definição: “Instiga a
c a p a c i d a d e p a r a p e n s a r d e m a n e i r a s
tridimensionais. Permite que a pessoa perceba as
imagens externas e internas, recrie, transforme ou
modifique as imagens, movimente a si mesma e aos
objetos, produza ou decodifique informações
gráficas”, denominada:

A) lógico-matemática.
B) cinestésico-corporal.
C) musical.
D) espacial.
E) interpessoal.

Questão 36

Questão 37

Questão 38

Questão 39
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A Teoria das Inteligências Múltiplas abre as portas
para uma ampla variedade de estratégias de ensino
que podem ser facilmente implementadas em sala de
aula.
A Teoria das Inteligências Múltiplas oferece aos
professores uma oportunidade de desenvolver
estratégias de ensino inovadoras, relativamente
novas no cenário educacional.

De acordo com esta teoria, estão corretas as
afirmativas a seguir, EXCETO:

A) Devido às diferenças individuais, os professores
devem usar uma ampla variedade de estratégias.

B) Cada criança tem inclinações diferentes nas oito
inteligências, de modo que qualquer estratégia
específica será bem sucedida com todos os
alunos.

C) A Teoria das Inteligências Múltiplas faz sua
valiosa contribuição à educação ao sugerir que
os professores expandam seu repertório de
técnicas.

D) A Teoria das Inteligências Múltiplas funciona
como um remédio para a unilateralidade no
ensino.

E) No momento em que o professor mudar a
inteligência enfatizada em sua aula, um e outro
aluno serão alcançados.

Para Paulo Freire (1921 - 1997), a missão do
professor é possibilitar a criação ou produção de
conhecimentos. Ele não comungava da concepção
de que o aluno precisa apenas de que lhe sejam
facilitadas as condições para a autoaprendizagem.
Freire previa para o professor um papel diretivo e
informativo – portanto, o professor freireano não pode
renunciar a exercer autoridade a que o lugar docente
confere.

Ao propor uma prática em sala de aula que pudesse
desenvolver a criticidade dos alunos, Freire
condenava o ensino oferecido pela ampla maioria
das escolas, que ele qualificou de educação:

A) autônoma.
B) moderna.
C) bancária.
D) progressista.
E) social.

Definindo-se como mediação escolar dos objetivos e
conteúdos do ensino, a Didática investiga as
condições e formas que vigoram no ensino e, ao
mesmo tempo, os fatores reais (sociais, políticos,
culturais, psicossociais), condicionantes das
relações entre a docência e a aprendizagem.

De acordo com o trecho acima, pode-se afirmar que o
objeto de estudo da Didática é o:

A) conteúdo programático.
B) processo de ensino.
C) professor.
D) aluno.
E) planejamento.

Lev S. Vygotsky (1896 - 1934), professor e
pesquisador, construiu sua teoria tendo por base o
desenvolvimento do indivíduo como resultado de
um processo sócio-histórico, enfatizando o
papel da linguagem e da aprendizagem nesse
desenvolvimento.

Sua questão central é a aquisição de conhecimentos
pela interação do sujeito com o(a):

A) conteúdo.
B) didática.
C) livro.
D) meio.
E) dificuldade.

O processo de organização das informações e de
integração do material à estrutura cognitiva é o que os
cognitivistas denominam aprendizagem.
Jerome Bruner concebeu o processo de
aprendizagem como “captar as relações entre os
f a t o s ” , a d q u i r i n d o n o v a s i n f o r m a ç õ e s ,
transformando-as e transferindo-as para novas
situações. Partindo daí, Bruner formulou uma teoria
de ensino.

O ensino para Bruner, envolve a organização da
matéria de maneira eficiente e significativa para o
aprendiz. Além disso, o professor deve preocupar-se
não só com a extensão da matéria, mas
principalmente com sua(seu):

A) estrutura.
B) ponto.
C) objeto.
D) conteúdo.
E) inteligência.

Questão 40 Questão 42

Questão 44

Questão 43

Questão 41
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O processo de ensino se caracteriza pela
combinação de atividades do professor e dos alunos.
Estes, pelo estudo das matérias, sob a direção do
professor, vão atingindo progressivamente o
desenvolvimento de suas capacidades mentais. A
direção eficaz desse processo depende do trabalho
sistematizado do professor, que tanto no
planejamento como no desenvolvimento das aulas,
conjuga objetivos, conteúdos, métodos e formas
organizativas do ensino.

Segundo Libâneo (1994), os métodos são
determinados pela relação:

A) aluno / material.
B) escola / família.
C) professor / aula.
D) aluno / matérias.
E) objetivo / conteúdo.

Questão 45

Durante muito tempo, a educação da criança foi
considerada uma responsabilidade das famílias ou
do grupo social ao qual ela pertencia.
O surgimento das instituições de educação infantil
esteve de certa forma relacionado ao nascimento da
escola e do pensamento pedagógico moderno, que
pode ser localizado entre os séculos XVI e XVII.
As creches e pré-escolas surgiram depois das
escolas e o seu aparecimento tem sido muito
associado com o trabalho materno fora do lar, a partir
da revolução industrial. Isto também esteve
relacionado a uma nova estrutura familiar, a conjugal,
na qual pai/mãe/filho passaram a constituir uma nova
norma.

Sabe-se, portanto, que a educação da criança
pequena envolve, simultaneamente dois processos
complementares e indissociáveis:

A) brincar e jogar.
B) educar e cuidar.
C) ensinar e aprender.
D) estudar e aprender.
E) alimentar e brincar.

Questão 46

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, Lei nº 9.394/1996) determina que cada
instituição, incluindo as de educação infantil, deverá
ter um plano pedagógico elaborado pela própria
instituição com a participação dos educadores e que
os educadores deverão ter sempre que possível o
curso superior e como exigência mínima o curso
normal com especialização em educação infantil.

Outra exigência da LDB é que todas as creches e pré-
escolas, existentes ou a serem criadas, deverão
integrar-se:

A) aos sistemas de ensino.
B) ao Estado.
C) à União.
D) às escolas privadas.
E) à comunidade.

Wallon, tal como Vygotsky, considerava o
desenvolvimento humano como resultante de uma
dupla histórica, que envolve as condições do sujeito e
as sucessivas situações nas quais ele se envolve e às
quais responde. Também para ele a atividade da
criança só é possível graças aos recursos oferecidos
tanto no instrumental material quanto pela linguagem
utilizada a seu redor, sendo a mediação feita por
outras pessoas particularmente fundamental na
construção do pensamento e da consciência de si.

Segundo Wallon, toda pessoa constitui um sistema
específico e ótimo de trocas com o meio. Tal sistema
integra suas ações em um processo de equilíbrio
funcional que envolve:

A) razão e emoção.
B) conhecimento e aprendizagem.
C) motricidade, afeto e cognição.
D) motricidade, psique e razão.
E) atitude, movimento e cognição.

Questão 47

Questão 48
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Na visão da Psicanálise, quando se é bebê, o prazer
se concentra na zona oral, ou seja, o bebê leva tudo à
boca e essa é a região do corpo em que há a primazia
do prazer que começou com a sucção. Na sequência,
há a fase anal.
Com o crescimento, na fase fálica, surge a
curiosidade sexual que se expressa por meio de
perguntas e é quando a criança se interessa pela
diferença anatômica entre os sexos.
Antes de passar para a fase genital, por volta dos seis
anos de idade, inicia-se uma fase que a Psicanálise
chama de latência que é o período que:

A) o prazer volta à boca.
B) a criança se volta para o seu corpo.
C) desperta a bissexualidade.
D) o interesse sexual diminui.
E) o interesse sexual aumenta.

A Didática é a disciplina que estuda o processo de
ensino tomado em seu conjunto, isto é, os objetivos
educativos, os objetivos de ensino, os conteúdos
científicos, os métodos e as formas de organização
do ensino, as condições e os meios que mobilizam o
aluno para o estudo ativo e seu desenvolvimento
intelectual.

Tradicionalmente se consideram como componentes
da ação didática:

A) ambiente e conteúdo.
B) conteúdo e professor.
C) alunos e professor.
D) matéria e livro didático.
E) matéria, professor e alunos.

Questão 49

Questão 50
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Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem,
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um
TEXTO DISSERTATIVO com, no mínimo, 20 e, no
máximo, 25 linhas, em modalidade e limites
solicitados, em norma padrão da língua portuguesa,
atribuindo-lhe um título, sobre o tema: QUAIS OS
EFEITOS DA LEI DA PALMADA NA SOCIEDADE
BRASILEIRA?

Texto 1

A Lei Menino Bernardo é o nome adotado
pelos deputados para projeto de lei 7672/2010, da
Presidência da República brasileira, proposto ao
Congresso Nacional Brasileiro que visa proibir o uso
de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou
degradantes na educação de crianças e
adolescentes. A imprensa brasileira apelidou a lei de
Lei da Palmada. O projeto prevê que pais que
maltratarem os filhos sejam encaminhados a
programa oficial de proteção à família e a cursos de
orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico,
além de receberem advertência. A criança que sofrer
a agressão, por sua vez, deverá ser encaminhada a
tratamento especializado. A proposta prevê ainda
multa de três a 20 salários mínimos para médicos,
professores e agentes públicos que tiverem
conhecimento de agressões a crianças e
adolescentes e não denunciarem às autoridades.

Texto 2

Texto 3

As cr ianças e os ado lescentes são
especialmente afetados pela violência. Mesmo com
os esforços do governo brasileiro e da sociedade em
geral para enfrentar o problema, as estatísticas ainda
apontam um cenário desolador em relação à

Disponíve l em: <ht tp : / /www.bbc.co.uk/por tuguese/
noticias/2013/11/131119_lei_palmada_brasil_dia_mundial_direit
os_criancas_lgb.shtml>.Acesso em: 04 jul.2015.

Disponível em: <http://www.google.com.br>.

PROVA DE REDAÇÃO violência contra crianças e adolescentes. A cada dia,
129 casos de violência psicológica e física, incluindo
a sexual, e negligência contra crianças e
adolescentes são reportados, em média, ao Disque
Denúncia 100. Isso quer dizer que, a cada hora, cinco
casos de violência contra meninas e meninos são
registrados no País. Esse quadro pode ser ainda mais
grave se levarmos em consideração que muitos
desses crimes nunca chegam a ser denunciados.
Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/activities.html>.
Acesso em: 04 jul.2015.
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