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GOVERNO DE MINAS GERAIS
NÍVEL SUPERIOR - EDITAL SEPLAG/PMMG Nº. 06/2014

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), Legislação (10 
questões) Conhecimentos Específicos (30 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III.  Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 
o fiscal. 

V.  Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 
respostas. 

VI. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2 
(duas) horas de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões 
devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de sala.  

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 
recursal contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 
no próprio cartão de respostas. 

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB - NÍVEL I - GRAU A
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I 
A percepção que temos de nossa memória

[...] Você acha que tem má memória? Por quê? Espera que 
sua memória seja perfeita? Demora para se lembrar 
das coisas, mais do que costumava demorar em outros 
tempos? Esquece o nome de pessoas conhecidas com 
mais frequência do que no passado? Precisa escrever 
tudo para não se esquecer de nada? Se respondeu “sim” 
a essas perguntas, podemos afirmar com segurança que 
você acredita realmente que tem “má” memória”. 

 Nesta nossa era tecnológica, em que tudo acontece 
depressa, talvez você veja sua memória como um tipo 
de dispositivo gravador que serve para guardar os dados 
históricos de sua vida. Talvez espere que sua memória 
seja perfeita, que armazene o nome de cada pessoa que 
você conheceu na vida, que não o deixe esquecer seus 
compromissos, ocasiões e acontecimentos especiais, que 
o lembre das exigências de um determinado trabalho e do 
prazo para entregá-lo, que saiba o que há na geladeira e 
quais são os ingredientes necessários para o preparo de 
um prato para o jantar, que memorize a agenda de seu 
cônjuge, de seus filhos e de outras pessoas queridas. 
[...] A lista de coisas que esperamos que nossa memória 
guarde é infinita. E quando esquecemos uma única coisa, 
reclamamos de nossa capacidade de lembrar. Dizemos que 
temos “má memória” ou, pior ainda, nos convencemos de 
que estamos nos primeiros estágios do mal de Alzheimer. 

 Esses pensamentos apresentam alguns problemas. 
Primeiro, são percepções subjetivas que temos de nossa 
própria memória, e não avaliações objetivas de nossa 
real capacidade mental. Assim, são imensuráveis, não 
podem ser testados e levam à negatividade. Mais ainda, 
essa negatividade cria ansiedade e diminui a autoestima, 
agravando os problemas de memória. Ansiedade e outras 
emoções negativas prejudicam a capacidade de lembrar [...] 
Esses pensamentos negativos também tornam impossível 
o desenvolvimento da necessária habilidade de melhorar 
a memória, porque eliminam a possibilidade de mudança. 
Quanto mais nos convencemos de que temos “má 
memória”, mais cresce a probabilidade de simplesmente 
aceitarmos isso como um fato e deixarmos de trabalhar para  
melhorá-la. 

(Douglas J. Mason e Spencer X. Smith. Cuide de sua 
memória. Trad. Vera Martins. São Paulo: Arx, 2006. p.33-5.)

1) As perguntas empregadas no início do texto 
representam um procedimento que: 
a) revela dúvidas do enunciador à medida que busca 

respostas em relação ao tema. 
b) indica questões limitadas ao grupo que apresenta 

problemas de memória.
c) provoca dúvida no leitor quanto à validade da ideia 

apresentada. 
d) aproxima o leitor da situação apresentada pelo 

enunciador.     

2)	 A	 partir	 da	 leitura	 do	 texto,	 é	 correto	 afirmar	 que	 o	
seguinte posicionamento é defendido: 
a) a boa memória deve armazenar todos os dados 

históricos da vida de um sujeito. 
b) a percepção subjetiva do potencial da  memória pode 

levar à negatividade. 
c) a memória não sofre qualquer prejuízo com o tempo, 

com a idade. 
d) a memória só pode sofrer influências de fatores internos 

e físicos. 

3) O emprego da primeira pessoa do plural no discurso no 
texto evidencia: 
a) distanciamento do interlocutor em relação ao assunto 

tratado. 
b) isenção por parte do emissor sobre o tema em questão. 
c) inclusão do emissor e do leitor nas posturas descritas. 
d) aproximação do leitor em relação a práticas que excluem 

o emissor. 

4) O pronome demonstrativo empregado para introduzir o 
último parágrafo do texto tem seu uso melhor explicado 
na seguinte opção: 
a) refere-se aos pensamentos do interlocutor, daí um 

pronome de segunda pessoa. 
b) aponta, em uma referência textual anafórica, elementos 

já citados anteriormente. 
c) indica tratar-se de questões relacionadas a um futuro 

próximo em uma referência temporal. 
d) poderia ser substituído pela forma “estes” sem qualquer 

prejuízo de sentido ou transgressão gramatical. 

5) A conclusão a que os autores chegam com a última 
frase do texto revela um comportamento, por parte dos 
indivíduos, que pode ser entendido como: 
a) positivo
b) incoerente 
c) limitador   
d) saudável 

6) Uma importante ferramenta linguística de coesão 
textual consiste no emprego do pronome relativo, que 
contribui para a sequência de ideias sem a repetição de 
palavras. Desse modo, assinale a opção em que NÃO 
se destaca um exemplo de pronome relativo. 
a) “Espera que sua memória seja perfeita?” (1º§)
b) “Nesta nossa era tecnológica, em que tudo acontece 

depressa,” (2º§) 
c) “A lista de coisas que esperamos que nossa memória 

guarde é infinita.“ (2º§)  
d) “Primeiro, são percepções subjetivas que temos de 

nossa própria memória,“ (3º§)

7) Após a leitura do texto e considerando o título, é possível 
afirmar	 que	 as	 opções	 abaixo	 estão	 relacionadas	 à	
percepção que o indivíduo tem sobre a memória, exceto 
uma. Assinale-a.
a) Essa percepção não reflete a real capacidade mental do 

indivíduo. 
b) Tal percepção pode gerar negatividade e, 

consequentemente, ansiedade. 
c) Essa percepção exige mais das habilidades 

memorialísticas do que deveria. 
d) Tal percepção contribui para uma avaliação mais 

objetiva e diagnóstica.   

8) Assinale a opção em que NÃO se indica corretamente o 
valor semântico dos conectivos em destaque. 
a) “Precisa escrever tudo para não se esquecer de nada? 

“ (1º§) – finalidade 
b) “talvez você veja sua memória como um tipo de 

dispositivo gravador” (2º§) – conformidade
c) “E quando esquecemos uma única coisa,” (2º§) – tempo
d) “Assim, são imensuráveis, não podem ser testados e 

levam à negatividade.” (3º§) – conclusão 
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Texto II 

9) Os dois textos abordam o mesmo tema, contudo, ao 
confrontá-los, percebemos que: 
a) o segundo texto apresenta um traço seletivo da memória 

associado às preferências. 
b) apenas, no primeiro texto, apontam-se falhas da 

memória. 
c) o segundo texto é mais claro em função da presença de 

elementos não-verbais. 
d) o conteúdo do primeiro texto nega completamente a 

situação descrita no segundo. 

10) Assinale a opção em que se faz um comentário incorreto 
em relação ao emprego dos sinais de pontuação no 
texto II. 
a) no primeiro quadrinho, as reticências reforçam o 

constrangimento do marido. 
b) no segundo quadrinho, o ponto de exclamação enfatiza 

o aborrecimento pelo fato de ter esquecido. 
c) no terceiro quadrinho, a combinação dos pontos de 

interrogação e exclamação anula a sensação de 
questionamento. 

d) no terceiro quadrinho, o ponto de exclamação na fala da 
esposa sinaliza sua raiva. 

MATEMÁTICA

11) Com relação a uma pirâmide de base eneagonal é 
correto	afirmar	que:
a) O número de arestas é igual ao dobro do número de 

faces.
b) O número de vértices é igual ao total de lados do 

polígono da base.
c) É composta por nove triângulos congruentes.
d) A soma das arestas é igual a 10 centímetros.

12) O triângulo ABC representa a translação de 2 unidades 
do triângulo DEF de vértices D (-3,4), E(5,1) e F(4,-2). 
Nessas	condições,	os	vértices	do	triângulo	ABC	são:
a) A(-1,6), B( 7,3) e C(6,0)
b) A(-3,6), B( 5,3) e C(4,0)
c) A(-1,4), B( 3,1) e C(4,0)
d) A(-3,6), B( 5,3) e C(6,0)

13) Para azulejar paredes um pedreiro gasta 40 minutos 
por	metro	quadrado.	Nas	mesmas	condições,	o	tempo	
total necessário para que esse pedreiro azuleje 6 
decâmetros quadrados de parede é de:
a) 2400 minutos
b) 150 minutos
c) 25 horas
d) 400 horas

14) O resultado da soma, em metros cúbicos,  entre 4 
hectômetros cúbicos e 20 decâmetros cúbicos é igual a:
a) 4.020.000 m3

b) 420 m3

c) 42.000 m3

d) 400.200 m3

15) Considerando que 1 litro de certo produto equivale a um 
quilograma do mesmo, então 23.000.000 decigramas 
desse produto, em centilitros é igual a:
a) 23
b) 2.300
c) 230.000
d) 23.000

16) Resolvendo a equação 3X + 2Y = 12 em que X e Y são 
números naturais, então a soma de todos os valores 
possíveis para Y é:
a) 9
b) 3
c) 6
d) 12

17) A soma entre o maior número de 3 algarismos, sem 
repetição, formado pelos algarismos do 7562 e o menor 
número de 2 algarismos, com repetição, formado pelos 
algarismos do número 2415, é:
a) 767
b) 776
c) 787
d) 876

18) Para acessar sua conta no banco, Marcos deve 
digitar primeiramente 3 números diferentes dentre os 
algarismos 3, 4, 5, 6; logo em seguida deve digitar 2 
letras distintas dentre as letras A,B,C,D. Se Marcos 
esqueceu a senha então o total de possibilidades que 
deverá testar, sabendo que só conseguirá na última 
tentativa, é igual a:
a) 36
b) 96
c) 180
d) 288

19) A tabela indica o número de vitórias, empates e derrotas 
de 2 times num campeonato de futebol.

 Sabendo que cada vitória vale 2 pontos, cada derrota 
vale 0 pontos e cada empate vale 1 ponto, então é 
correto	afirmar	que:
a) O TIME A teve 2 pontos a mais que o TIME B.
b) O TIME B obteve mais pontos que o TIME A.
c) Se o TIME B, ao invés de uma derrota, tivesse empatado, 

então sua pontuação seria igual ao do TIME A.
d) Somando os pontos dos dois times o total será de 59 

pontos.

20)	Um	 casal	 pretende	 ter	 3	 filhos,	 a	 probabilidade	 de	
exatamente dois deles serem meninos, sabendo que 
nasceram em anos diferentes, é de:
a) 45%
b) 62,5%
c) 75%
d) 37,5%
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LEGISLAÇÃO

21) Assinale a alternativa INCORRETA	sobre	as	disposições	
da Lei Estadual de Minas Gerais nº 869 de 05/07/1952 no 
tocante	à	apuração	de	irregularidades.
a) A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência 

de irregularidades no serviço público terá a faculdade 
de promover-lhe a apuração imediata por meio de 
sumários, inquérito ou processo administrativo.

b) São competentes para determinar a instauração do 
processo administrativo os Secretários de Estado e os 
Diretores de Departamentos diretamente subordinados 
ao Governador do Estado.

c) O processo administrativo constará de duas fases 
distintas: Inquérito administrativo e processo 
administrativo propriamente dito.

d) O processo administrativo será realizado por uma 
comissão, designada pela autoridade que houver 
determinado a sua instauração e composta de três 
funcionários estáveis.

22)	Assinale	a	alternativa	correta	sobre	as	disposições	da	
Lei Estadual de Minas Gerais nº 869 de 05/07/1952 no 
tocante	às	providências	a	serem	tomadas	na	apuração	
de irregularidades.
a) Quando ao funcionário se imputar crime praticado na 

esfera administrativa, a autoridade que determinar a 
instauração do processo administrativo deverá aguardar 
a decisão administrativa final para encaminhar, quando 
for o caso, cópia dos autos ao Ministério Público.

b) Quando ao funcionário se imputar crime praticado na 
esfera administrativa, a autoridade que determinar a 
instauração do processo administrativo providenciará 
para que se instaure simultaneamente o inquérito 
policial.

c) Quando ao funcionário se imputar qualquer prática 
de crime, a autoridade a que estiver subordinado o 
acusado deverá determinar a instauração do processo 
administrativo para apurar a prática delituosa e deverá 
considerar a hipótese de providenciar que se instaure, 
posteriormente, o inquérito policial.

d) Quando ao funcionário se imputar qualquer prática 
de crime, a autoridade a que estiver subordinado o 
acusado deverá determinar a instauração do processo 
administrativo para apurar a prática delituosa e, 
simultaneamente, o inquérito policial.

23)	Assinale	a	alternativa	correta	sobre	as	disposições	da	
Lei Estadual de Minas Gerais nº 869 de 05/07/1952 com 
referência	à	realização	de	concursos.
a) Os concursos deverão realizar-se dentro dos dois anos 

seguintes ao encerramento das respectivas inscrições.
b) Os concursos deverão realizar-se dentro dos dezoito 

meses seguintes à publicação dos respectivos editais.
c) Os concursos deverão realizar-se dentro dos dois anos 

seguintes à publicação dos respectivos editais.
d) Os concursos deverão realizar-se dentro dos seis meses 

seguintes ao encerramento das respectivas inscrições.

24) Assinale a alternativa correta sobre o que a Lei Estadual 
de Minas Gerais nº 7.109 de 13/10/1977 estabelece para o 
desenvolvimento da carreira do pessoal do magistério.
a) Apenas por acesso.
b) Por acesso e progressão horizontal.
c) Apenas por progressão horizontal.
d) Apenas por progressão vertical.

25) Assinale a alternativa correta sobre o que a Lei Estadual 
de Minas Gerais nº 7.109 de 13/10/1977 estabelece como 
determinação de deslocamento do funcionário de uma 
para outra localidade.
a) Remoção.
b) Adjunção.
c) Lotação.
d) Readaptação.

26) Assinale a alternativa correta sobre a carga horária 
semanal que a Lei Estadual de Minas Gerais nº 15.301 
de 10/08/2004 estabelece para os servidores que 
ingressarem na carreira de Analista da Polícia Civil e 
forem	designados	para	o	desempenho	das	funções	de	
Médico, Odontólogo, Enfermeiro e Fisioterapeuta em 
exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
a) Vinte horas.
b) Vinte e quatro horas.
c) Trinta horas.
d) Trinta e seis horas.

27) A Resolução nº 4.209 de 16/04/2012 aprova o regulamento 
da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social 
(DEEAS) da Polícia Militar de Minas Gerais.

 Com base na citada Resolução, assinale a alternativa 
correta. 
a) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social 

é a Unidade de Direção Superior responsável, perante 
o Comandante-Geral, pelo planejamento, coordenação, 
controle e supervisão técnica e jurídica das atividades 
especificas de educação escolar, não lhe cabendo as 
atividades de assistência social da Polícia Militar de 
Minas Gerais, definidas no mencionado regulamento.

b) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social 
é a Unidade de Direção Intermediária responsável, 
perante o Governador do Estado, pelo planejamento, 
coordenação, controle e supervisão técnica das 
atividades especificas de educação escolar, não lhe 
cabendo as atividades de assistência social da Polícia 
Militar de Minas Gerais, definidas no mencionado 
regulamento.

c) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social é a 
Unidade de Direção Intermediária responsável, perante 
o Comandante-Geral, pelo planejamento, coordenação, 
controle e supervisão técnica das atividades especificas 
de educação escolar e de assistência social da Polícia 
Militar de Minas Gerais, definidas no mencionado 
regulamento.

d) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social é 
a Unidade de Direção Superior responsável, perante o 
Secretário da Cultura, pelo planejamento, coordenação, 
controle e supervisão técnica e jurídica das atividades 
especificas de educação escolar, não lhe cabendo as 
atividades de assistência social da Polícia Militar de 
Minas Gerais, definidas no mencionado regulamento.

28) Assinale a alternativa correta sobre a Resolução nº 
4.209 de 16/04/2012 que aprova o regulamento da 
Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social 
(DEEAS) da Polícia Militar de Minas Gerais.
a) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência 

Social, em nível tático, as atividades relacionadas à 
educação escolar e assistência social na Corporação.

b) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência 
Social, em nível tático, as atividades relacionadas 
à educação escolar alheias à assistência social na 
Corporação.

c) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência 
Social, em nível tático, as atividades relacionadas 
à educação escolar e assistência social fora da 
Corporação.

d) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência 
Social, em nível tático, as atividades relacionadas à 
educação escolar alheias à assistência social fora da 
Corporação.
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29) Assinale a alternativa correta sobre a Resolução  
nº	 4.025	 de	 26/03/2012	 que	 define	 normas	 para	
organização do ensino fundamental com nove anos 
de duração no Sistema de Ensino da Polícia Militar de 
Minas Gerais.
a) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas 

organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano, 
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas, de 
ler e compreender os diferentes tipos de textos.

b) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas 
organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano, 
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas, 
de produzir frases e pequenos textos com correção 
ortográfica.

c) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas 
organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano, 
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas, de 
conhecer os usos e funções sociais da escrita.

d) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas 
organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano, 
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas, de 
utilizar princípios e regras ortográficas e conhecer as 
exceções.

30) Considerando a Resolução nº 4.025 de 26/03/2012 que 
define	normas	para	organização	do	ensino	fundamental	
com nove anos de duração no Sistema de Ensino da 
Polícia Militar de Minas Gerais, assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) As atividades escolares serão desenvolvidas 

diariamente, numa jornada mínima de quatro horas de 
aula, de trabalho efetivo, excluído o tempo do recreio, 
estendendo-se o espaço da aula numa perspectiva 
ampliada.

b) A avaliação do processo de aprendizagem no ensino 
fundamental será contínua e baseada em objetivos 
definidos para cada série de escolaridade, de forma a 
orientar a organização da prática educativa em função 
das necessidades de desenvolvimento dos alunos.

c) Será garantido aos pais, a qualquer tempo, o acesso 
aos resultados das avaliações da aprendizagem de 
seus filhos.

d) A escola acompanhará, sistematicamente, a frequência 
dos alunos e estabelecerá contato imediato com 
as famílias nos casos de ausência por oito dias 
consecutivos ou quinze alternados no mês, a fim de 
garantir a frequência de 75% (setenta e cinco por cento), 
no final de cada período letivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Observe a charge a seguir:

Fonte: http://totememtabu.blogspot.com.br/2008/03/mafalda-e-questo-qual-o-
melhor-mtodo.html. Acesso em 19 de dez. de 2014.

 Segundo o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa 
(2001) alfabetizar é um ato ou efeito de ensinar as 
primeiras letras. Dessa forma, uma pessoa alfabetizada 
é aquela que domina a escrita e a leitura das primeiras 
letras. Comparando a charge acima e o conceito de 
alfabetização,	analise	as	afirmativas	a	seguir:
I. O significado de alfabetização do dicionário Houaiss 

está atualizado e em consonância com os estudos 
psicológicos e psicolinguísticos atuais. 

II. O conceito de alfabetização não é algo imutável, pelo 
contrário, sofreu e sofre alterações em decorrência das 
necessidades sociais e políticas, a ponto de já não se 
considerar alfabetizado aquele que apenas domina as 
habilidades de codificação e de decodificação.

III. A ampliação do conceito de alfabetização se manifesta 
também na escola. Até muito recentemente, considerava-
se que a entrada da criança no mundo da escrita se 
fazia apenas pela alfabetização, pelo aprendizado 
das “primeiras letras”, pelo desenvolvimento das 
habilidades de codificação e de decodificação. O uso da 
língua escrita, em práticas sociais de leitura e escrita, 
seria uma etapa posterior à alfabetização, devendo ser 
desenvolvido nas séries seguintes.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) Todas as afirmativas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas. 

32) Segundo Magda Soares (2003) a visão construtivista 
de alfabetização trouxe diferentes e importantes 
contribuições	 para	 esse	 campo.	 A	 respeito	 disso,	
analise	as	afirmativas	a	seguir	e	dê	valores	Verdadeiro	
(V) ou Falso (F). 
(  ) Nessa visão a criança deixa de ser vista como um 

agente regulado e dependente dos estímulos externos 
e passa a ser considerada como um sujeito ativo capaz 
de progressivamente reconstruir o sistema de escrita e 
sua representação, interagindo com a língua escrita em 
seus usos e práticas sociais. 

(  ) A melhor forma de ensinar uma criança a ler e escrever 
é ajudá-la a desenvolver a sua consciência fonológica, 
isto é, auxiliá-la na análise da relação entre letras (ou 
grafemas)  e sons (fonemas da língua). 

(  ) O erro na visão construtivista passa a ser interpretado 
não como algo ruim para alfabetização, mas como uma 
pista para o professor compreender como seu aluno 
está se apropriando desse conhecimento. 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, F, V.
b) Todas afirmativas são falsas.
c) F, V, F.
d) V, F, V.
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33) Leia o trecho a seguir:
“[...] o que lamentavelmente parece estar ocorrendo 

atualmente é que a percepção que se começa a ter, de 
que, se as crianças estão sendo, de certa forma, letradas 
na escola, não estão sendo alfabetizadas, parece estar 
conduzindo à solução de um retorno à alfabetização 
como processo autônomo, independente do letramento 
e anterior a ele.” 

 O trecho acima destaca a percepção, por vezes 
equivocada que se tem dos processos de alfabetização 
e letramento no contexto escolar. Sobre tais conceitos, 
analise	as	afirmativas	a	seguir.
I. Os processos de alfabetização e letramento são formas 

diferentes e não complementares de ensinar a criança 
ler e escrever.

II. A alfabetização é um processo específico de 
apropriação do sistema de escrita. Já o letramento é um 
processo de inserção da criança e sua participação no 
mundo da cultura escrita. Dessa forma, alfabetização e 
letramento, apesar de serem processos diferentes, são 
complementares. 

III. A alfabetização e o letramento são processos conjuntos 
na apropriação da escrita e leitura. No entanto, a 
alfabetização ocorre primeiro, pois é ela que favorecerá 
o processo de letramento. 

IV. O fato de valorizar em sala de aula os usos e as 
funções sociais da língua escrita não implica deixar de 
tratar sistematicamente da dimensão especificamente 
linguística do “código”, que envolve os aspectos 
fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintáticos. Do 
mesmo modo, cuidar da dimensão linguística, visando 
à alfabetização, não implica excluir da sala de aula o 
trabalho voltado para o letramento. 

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I e II
b) II e IV
c) II e III
d) II, III e IV

34) O letramento diz respeito ao processo de inserção 
e a participação do sujeito na cultura escrita. Nesse 
sentido,	 o	 Guia	 de	 Orientações	 para	 Organização	
do Ciclo Inicial de Alfabetização do Estado de Minas 
Gerais	(2003,	p.	14)	afirma	que	“Considerando-se	que	
os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, em 
que a língua escrita está presente de maneira visível 
e marcante nas atividades cotidianas, inevitavelmente 
eles terão contato com textos escritos e formularão 
hipóteses sobre sua utilidade, seu funcionamento, sua 
configuração.	Excluir	essa	vivência	da	sala	de	aula,	por	
um	 lado,	pode	 ter	o	efeito	de	 reduzir	 e	 artificializar	o	
objeto de aprendizagem que é a escrita, possibilitando 
que	os	alunos	desenvolvam	concepções	inadequadas	
e	disposições	negativas	a	respeito	desse	objeto”.	Um	
professor que leve em consideração tal concepção 
deverá: 
a) Possibilitar ao seu aluno o acesso ao sistema alfabético 

e auxilia-lo na codificação e decodificação de palavras.
b) Possibilitar ao seu aluno o domínio de correspondência 

entre grafema e fonema.
c) Possibilitar ao aluno a convivência com diferentes 

manifestações escritas e o desenvolvimento de 
habilidades de uso da leitura e escrita.

d) Possibilitar ao aluno o acesso ao sistema alfabético e às 
convenções da escrita.

35)	No	que	diz	respeito	à	aquisição	da	leitura	e	formação	
do leitor, os educadores devem ter em mente que a 
apropriação desse saber ocorre por meio:
I. Do universo escolar. Somente na escola a criança tem 

condições e oportunidades de adentrar e conhecer esse 
universo. Para isso o professor deve incentivar o gosto 
pela leitura e oferecer diferentes gêneros textuais aos 
seus alunos.

II. De um processo contínuo; Dessa forma, é importante 
que os professores levem em conta que as atitudes 
favoráveis à leitura e a disposição de adquirir 
comportamentos sociais típicos de leitor são fruto de 
um trabalho que acontece tanto na escola, quanto em 
outros contextos.

III. De um trabalho que incentive o gosto pela leitura. Assim, 
o professor deve ter consciência de que não é necessário 
esperar que a criança aprenda a ler para ter acesso a 
leitura, afinal ela poderá ler através dos “olhos” do 
professor e de outros mediadores culturais. Para adquirir 
uma atitude descontraída com os textos, é importante 
também que o aluno manuseie livros e outros impressos, 
que tente ler e adivinhar o que está escrito. 

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) Todas as afirmativas.
d) I e III, apenas. 

36) Observe a charge a seguir:

Fonte: http://batepaposobrequasetudo.blogspot.com.br/2014/02/a-era-das-
redes-sociais-e-ainda-somos.html . Acesso em 12 de dez. de 2014.

 A charge acima destaca um dos problemas do processo 
de formação do leitor -  a não compreensão dos sentidos 
dos textos. A apropriação da leitura perpassa diferentes 
etapas de desenvolvimento, desde o desenvolvimento 
de	atitudes	favoráveis	à	leitura	até	a	compreensão	que	
é lido. Para que a criança consiga passar por todo 
esse processo de forma favorável é importante que o 
educador saiba que:
I. É necessário que a criança saiba decodificar e 

reconhecer globalmente as palavras contidas num 
texto, pois tais habilidades são pré-requisitos para ler e 
compreender. 

II. Esse processo só deve ocorrer nas séries iniciais do 
ensino fundamental.

III. Quando o professor lê em voz alta e comenta ou discute 
com seus alunos os conteúdos e usos dos textos 
lidos, está contribuindo para o desenvolvimento da 
capacidade de compreensão. Este é um procedimento 
que pode ocorrer desde a educação infantil, tomando 
como objetos contos infantis, poemas e notícias cujos 
temas interesse às crianças. 

IV. É necessário oferecer ao seu aluno diferentes gêneros 
textuais, pois a capacidade de reconhecer diferentes 
gêneros textuais e identificar suas características gerais 
favorece bastante o trabalho de compreensão, porque 
orienta adequadamente as expectativas do leitor diante 
do texto.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I e IV, apenas.
b) Todas as afirmativas.
c) I, II e IV, apenas.
d) III e IV, apenas. 
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37) O professor alfabetizador assume um papel importante 
no desenvolvimento e aprendizagem de seu aluno. 
Apesar de todos os outros professores serem também 
responsáveis pela alfabetização e o letramento dos 
alunos, esse tipo de professor torna-se a principal 
referência nesse trabalho. Para que a alfabetização 
e o letramento aconteçam de forma satisfatória é 
necessário	que	esse	profissional:
I. Se identifique com alunos da faixa etária própria ao 

ciclo, entendendo o momento que vivem no processo 
de escolarização e as experiências extraescolares que 
trazem. 

II. Busque a homogeneização da sua turma, no que diz 
respeito aos ritmos de aprendizagem, pois isso facilitará 
o andamento do processo.

III. Elabore registros de sua prática, refletindo sobre seus 
avanços e dificuldades na escolha de contextos, de 
estratégias, de materiais para ensinar a ler e a escrever.

IV. Motive seu aluno. O aluno constrói a crença de que vai 
fracassar quando se sente desestimulado e rejeitado 
no seu processo de aprendizagem e nas interações 
processada sem sala de aula. Dependendo de como 
o professor se manifesta ao avaliar os alunos, estes 
podem acreditar que não são capazes.

	 Estão	corretas	as	afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) I, II e IV, apenas. 

38) O planejamento do trabalho em sala de aula é 
imprescindível para o bom andamento da rotina 
pedagógica, porque permite que, tanto o professor 
quanto gestores, possam ter o controle sobre os 
resultados desse trabalho. A respeito do planejamento, 
analise	as	afirmativas	a	seguir	e	dê	valor	Verdadeiro	(V)	
ou Falso (F).
(  ) É por meio da elaboração do planejamento, de seu 

desenvolvimento e de sua avaliação que a escola afirma 
a sua autonomia e o seu saber específico. Ao planejar, a 
escola controla os fins de seu trabalho, define os meios 
para alcançar esses fins, estabelece instrumentos para 
sua autoavaliação, redefine, com base na avaliação, 
suas metas e meios.

(  ) O planejamento é uma formalidade que pode ser 
substituído por um método de ensino ou um livro 
didático. 

(  ) É importante que as instituições escolares reservem um 
espaço de tempo para que o  planejamento aconteça. 
Muitas escolas reservam uma semana para a elaboração 
do planejamento, antes do início do ano letivo. Durante 
essa semana, a escola define suas metas para a 
alfabetização, os meios que utilizará para alcançar 
essas metas e os procedimentos de acompanhamento 
e avaliação de seu trabalho. 

(  ) O diagnóstico, momento no qual o professor busca 
descobrir os interesses, conhecimentos e capacidades 
que as crianças já possuem, não faz parte do momento 
do planejamento. Pois o planejamento deve ser feito 
baseado nos objetivos do plano político pedagógico da 
instituição.  

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

39) Analise as colunas a seguir e faça as correspondências 
necessárias	 no	 que	 diz	 respeito	 às	 etapas	 do	 Ciclo	
Inicial de Alfabetização. 

Coluna I
A.   Atividades para 

introduzir conteúdo 
ou capacidade, 
familiarizando o 
aluno com conceitos 
e procedimentos que 
serão enfatizados no 
período.

B.   Atividades para 
trabalhar, de forma 
sistemática, conteúdos, 
procedimentos ou 
capacidades em 
desenvolvimento pelo 
aluno.

C.   Atividades para 
consolidar o processo 
de aprendizagem do 
aluno e seus avanços 
em conhecimentos e 
capacidades

Coluna II
I.    Atividades que abordam 

os usos e funções 
sociais da escrita (usos 
públicos e particulares de 
diferentes gêneros, com 
diferentes funções).

II.   Atividades voltadas para 
o domínio do sistema de 
escrita.

III.  Atividades de exploração 
dos materiais escolares 
de escrita.

IV.  Exercícios de escrita 
voltados para o domínio 
do princípio alfabético

V.   Atividades de revisão e 
reelaboração do texto 
escrito, considerando sua 
adequação aos objetivos, 
ao destinatário e ao 
contexto de circulação 
previstos. 

VI.  Atividades que 
demandam escuta atenta 
e compreensão de textos 
falados ou lidos, para 
posterior realização de 
tarefas.

a) A – I e III; B – II e IV; C – V e IV.
b) A – I e II; B – III e IV; C – V e IV.
c) A – II e V; B – I e III; C – IV e VI.
d) A – IV e V; B – I e II; C  - III e VI. 

40) Ao se pensar na alfabetização nos ciclos iniciais do 
ensino fundamental é importante dar uma atenção 
especial ao ambiente em que acontece a alfabetização, 
conhecido como ambiente alfabetizador. A respeito de 
tal	ambiente,	analise	as	afirmativas	a	seguir.
I. Ambiente alfabetizador é um contexto de cultura escrita 

propiciado pela organização da sala de aula e da escola, 
que oferece oportunidades de interação dos alunos com 
diferentes tipos e usos de textos em práticas sociais ou 
de letramento. 

II. Ambiente alfabetizador é o local em que todas as 
atividades estão direcionadas a codificar e decodificar 
as primeiras letras. Geralmente essas atividades são 
oferecidas por meio de livros didáticos.

III. A decisão do professor sobre a localização do material 
escrito em sala de aula deve se dar em função de seu 
planejamento de ensino. O importante é que considere 
que a função desse material é possibilitar ao acesso 
fácil dos alunos, sempre que julgarem necessário.

IV. É imprescindível considerar os materiais escolares, 
como livros didáticos e produções dos professores, que 
são muito mais importantes e necessários que materiais 
reais, tais como aqueles encontrados na sociedade, no 
nosso dia-a-dia. 

	 Estão	corretas	as	afirmativas:	
a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) Todas estão corretas.
d) I e III, apenas. 
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41) Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a 
alfabetização é um eixo norteador das atividades 
propostas, bem como dos processos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos alunos. A respeito das 
competências necessárias ao professor para o ciclo da 
alfabetização,	analise	as	afirmações:	
I. Autoavaliação das práticas educativas, no sentido de 

melhorar a proposta de ensino.
II. Identificar a visão de mundo da criança e sua influência 

no processo ensino aprendizagem.
III. Compreender que neste momento do desenvolvimento, 

a alfabetização, por atuar somente no domínio cognitivo, 
deve ser um objetivo não prioritário.

IV. Utilizar-se de referências da literatura clássica e 
contemporânea, adaptadas à faixa etária dos alunos.

V. Diferenciar e trabalhar separadamente os processos de 
alfabetização e letramento.

 Estão corretas: 
a) I, II, IV
b) I, III, IV
c) II, IV, V
d) I, II, III

42)	O	 estreitamento	 das	 relações	 entre	 escola,	 família	 e	
comunidade é fundamental para o aprimoramento das 
práticas pedagógicas. Assinale a alternativa incorreta 
quanto	às	atribuições	do	professor	neste	processo:
a) Comunicar previamente às famílias os objetivos 

curriculares, critérios de avaliação e expectativas de 
evolução dos alunos.

b) Diagnosticar alunos com transtornos de aprendizagem, 
notificar a família e encaminhar para serviços de saúde 
da comunidade.

c) Conhecer e interagir com agências e organizações 
comunitárias locais que valorizem a saúde, educação e 
bem estar infantil.

d) Procurar envolver as famílias, compartilhando 
experiências e estratégias que enriqueçam as atividades 
de aprendizagem dos alunos.

43) Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Sistema 
Educacional do Estado de Minas Gerais estabelece 
padrões	profissionais	para	o	professor,	que	consistem	
num	conjunto	de	orientações	divididos	em	temáticas,	
como descrito em:
a) 1. A criança e a aprendizagem nos anos iniciais; 2. O 

ensino e a avaliação da aprendizagem; 3. A formação 
do professor; 4. A escola e seu contexto social e legal; 
5. Direitos e deveres do profissional da educação e sua 
relação com o Sistema Educacional.

b) 1. O ensino e a avaliação da aprendizagem; 2. A sala de 
aula inclusiva; 3. A formação do professor; 4. A escola 
e seu contexto social e legal; 5. Direitos e deveres do 
profissional da educação e sua relação com o Sistema 
Educacional.

c) 1. A criança e a aprendizagem nos anos iniciais; 2. O 
ensino e a avaliação da aprendizagem; 3. A sala de aula 
inclusiva; 4. A escola e seu contexto social e legal; 5. A 
responsabilidade e o desenvolvimento profissional.

d) 1. A criança e a aprendizagem nos anos iniciais; 2. 
O ensino e a avaliação da aprendizagem; 3. A sala 
de aula inclusiva; 4. Alfabetização e letramento; 5. A 
responsabilidade e o desenvolvimento profissional.

44)	No	que	diz	 respeito	às	 relações	entre	alfabetização	e	
psicomotricidade,	considere	as	seguintes	afirmações.
I. A psicomotricidade é um pré-requisito para que o 

processo de alfabetização ocorra de maneira adequada, 
e, portanto, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
deve-se privilegiar atividades que desenvolvam 
primeiramente a coordenação motora, e posteriormente 
a escrita. 

II. O professor deve estar atento às atividades de rotina, pois 
estas fornecem indícios a respeito da psicomotricidade 
da criança.

III. O desenvolvimento da psicomotricidade é essencial 
para aquisição da escrita, porém, é preciso considerar 
que ambas podem e devem ser desenvolvidas em 
conjunto. 

 Estão corretas: 
a) I, II
b) I, III
c) I, II, III
d) II, III

45)	Considere	a	situação	fictícia	a	seguir.
 Numa escola de Ensino Fundamental a professora da 

primeira série do ciclo da alfabetização deparou-se, no início 
do ano, com uma turma bastante heterogênea, composta 
por alunos com perfil cultural diversificado e com diferentes 
graus de familiaridade com o mundo da escrita. A partir disso, 
planejou seu trabalho realizando uma avaliação diagnóstica 
durante o primeiro mês do ano letivo. Durante vários dias, 
realizou observações e planejou atividades diversas, que 
permitiram considerar fatores como a aquisição do sistema 
de escrita, a leitura, e a escrita e produção textual. Ao final 
da avaliação, a professora analisou individualmente os 
alunos a partir do nível de desenvolvimento de cada um 
destes fatores, bem como realizou uma análise global da 
turma, com o intuito de planejar suas atividades a partir 
destes dados. 

	 No	que	se	 refere	à	atuação	da	professora,	 assinale	a	
alternativa correta: 
a) A atitude da professora é adequada, pois uma avaliação 

que considere os níveis de desenvolvimento da 
criança e seu conhecimento prévio da cultura escrita 
é instrumento fundamental para o planejamento de 
práticas pedagógicas mais eficazes para a alfabetização.

b) Apesar de considerar os conhecimentos prévios dos 
alunos e seus diferentes níveis de conhecimento, a 
professora adota uma atitude equivocada ao introduzir 
um modelo de avaliação padronizado em categorias e 
níveis de desempenho.

c) O texto demonstra que a estratégia da professora foi 
adequada, pois esta realizou uma avaliação diagnóstica 
a partir das ações espontâneas da criança, evitando 
constrangimentos e comparações entre os alunos.

d) A realização de avaliação diagnóstica no primeiro 
mês do ano letivo é precipitada, sendo que o próprio 
processo de inserção na cultura escrita formal mobiliza 
o interesse da criança para o processo de alfabetização. 

46)	Em	 relação	 à	 situação	 descrita	 na	 questão	 anterior,	
assinale a alternativa que contém aspectos a serem 
considerados na elaboração de um plano de trabalho 
pela professora.
a) Identificar as capacidades que todos os alunos já 

possuem, e planejar atividades a partir de habilidades 
já consolidadas relacionadas a essas capacidades.

b) Elaborar uma lista de ações docentes e atividades 
com níveis de intensidade progressivos, tendo como 
referência os eixos de capacidades específicas do ciclo 
da alfabetização.

c) Considerar as características de cada aluno, e 
desenvolver o plano de trabalho num nível de dificuldade 
média, para a maioria dos alunos.

d) Avaliar individualmente e planejar, considerando como 
objetivo tornar a classe homogênea em termos de 
aprendizado, podendo repetir atividades com o grupo 
caso necessário.
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47) Garantir o acesso dos alunos a gêneros textuais 
diversificados	 é	 uma	 atitude	 importante	 a	 fim	 de	
colaborar no processo de formação de leitores. A 
respeito	disso,	é	correto	afirmar:	
a) A formação de um “banco de textos” é uma medida inicial 

importante para selecionar textos de diferentes áreas 
de conhecimento, que contribuam para a aprendizagem 
dos alunos.

b) Deve-se privilegiar nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental a realização de um banco de textos 
relacionados aos conteúdos de Alfabetização e Língua 
Portuguesa. 

c) Devido à ausência de programas institucionais que 
forneçam recursos para atualização das bibliotecas, a 
tarefa de fornecer gêneros literários torna-se função do 
professor que irá alfabetizar a criança.

d) É importante verificar se as capacidades de letramento 
dos alunos já estão consolidadas, para posteriormente 
diversificar os textos apresentados. 

48) A respeito da interdisciplinaridade nos anos iniciais do 
Ensino	Fundamental,	considere	as	afirmações	seguintes.
I. A partir de projetos, deve se contemplar diferentes 

linguagens e gêneros textuais, para que os alunos 
conheçam princípios dos mais diversos sistemas de 
representação. 

II. A interdisciplinaridade não é uma prioridade neste 
ciclo inicial, já que a alfabetização é o eixo central dos 
processos de ensino e aprendizagem. 

III. Elaborar metas claras e simples de planejamento facilita 
a execução do projeto, que não deve ser reformulado ao 
longo de seu desenrolar. 

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

49)  Leia o trecho a seguir.
 “É preciso problematizar o que significa falar em um ensino de 

Matemática contextualizado, vinculado ‘ao real’, mostrando 
a complexidade de um empreendimento desse tipo. Ao 
apontar para tal complexidade, no entanto, é evidente que 
meu argumento não tem por objetivo defender um ensino 
de Matemática asséptico, neutro, onde as contas “secas” 
sejam a tônica, de modo que não haja “qualquer risco” 
de ambigüidade. O ponto a ser destacado aqui é que não 
podemos ser ingênuos em pensar que basta trazer estas 
‘contas secas’ para um contexto que estaremos realizando 
um ensino de Matemática menos tradicional, que produza 
outros efeitos sociais que não sejam os conectados com a 
reprovação e o fracasso escolar”. (KNIJNIK, 1996, p. 129)

 A respeito do ensino de matemática nas séries iniciais do 
Ensino	fundamental	considere	as	afirmativas	a	seguir.
I. Ao se trabalhar determinado conteúdo dentro da sala de 

aula é preciso primeiro problematizar o “saber popular” e 
usá-lo como ponto de partida para se ensinar matemática.

II. É fundamental dentro do processo ensino-aprendizagem 
a alteração de “como ensinar” para “como os alunos 
aprendem e o que podemos fazer para favorecer este 
aprendizado”. Para isso, devemos entender que os 
conteúdos direcionam o processo ensino-aprendizagem 
e que devemos oportunizar situações em que os 
educandos interajam com o objeto de conhecimento 
e estabeleçam suas hipóteses para que estas sejam, 
posteriormente, confirmadas ou reformuladas.

III. Desenvolver a capacidade de resolução de problemas nos 
alunos é considerada uma das finalidades importantes 
do ensino da Matemática. A resolução de problemas é 
considerada uma situação de aprendizagem, em que o 
aluno se confronta com questões às quais não consegue 
responder de forma imediata, mas que o levam a refletir 
no como e no porquê, sempre na procura da solução.

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

50) O conceito de número é elaborado pela criança por 
meio de um processo longo e contínuo, evoluindo do 
nível perceptivo ao nível conceitual. Diferentes teóricos 
explicam essas etapas de desenvolvimento, sendo um 
deles Jean Piaget. Para Piaget a criança só constrói 
completamente a noção de número quando desenvolve 
e	adquire	as	noções	de:
a) Conservação, seriação e classificação.
b) Conservação, grandezas e inclusão.
c) Seriação, inclusão, espaço.
d) Classificação, causalidade e espaço. 

51) A respeito da escrita numérica, as pesquisas de Garcia 
e	 Ramires	 demonstram	 que	 esse	 grafismo,	 chamado	
pelas	 autoras	 de	 símbolos	 gráficos,	 é	 composto	 por	
quatro níveis de produção que correspondem a uma 
gênese	 de	 representação	 gráfica	 de	 quantidades	 e	
são evidenciados na escrita numérica espontânea 
da criança. No momento em que a criança já realiza 
tentativas de escrita numéricas, no entanto, ela usa 
a correspondência termo a termo para fazer essa 
representação. Isto é, se precisa informar que há 6 lápis 
sobre a mesa, escreve da seguinte forma: 1, 2, 3,4, 5 e 6 
lápis, por exemplo. Tal momento corresponde ao nível: 
a) Nível I.
b) Nível II.
c) Nível III.
d) Nível IV.

52) Ao se falar sobre o ensino de matemática nas séries 
iniciais do ensino fundamental muito se discute sobre 
a importância da resolução de problemas, o qual os 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 
(PCNs) destaca como recurso imprescindível ao ensino. 
Dessa forma, os PCNs sugerem que: 
a) Resolver problemas com o objetivo de ensinar 

matemática.
b) Ensinar matemática por meio das resoluções de 

problemas, com o intuito de transformar a resolução 
de problemas em uma ferramenta para o ensino de 
matemática e não um fim em si mesmo.

c) Resolver problemas com intuito de motivar e reforçar 
conhecimentos e conceitos matemáticos.

d) Ensinar matemática para resolver problemas, isto é, 
utilizar os problemas para avaliar se os alunos são 
capazes de empregar os conceitos que lhes foram 
ensinados. 

53) Numa sala de aula do primeiro ano do ciclo inicial do 
ensino fundamental, a professora da turma quis que 
seus alunos agissem diretamente sobre os objetos, 
para que, a partir disso, ela pudesse auxiliá-los na 
construção	 de	 noções	 que	 são	 fundamentais	 para	
criança entender o conceito de número. Para isso, 
planejou uma atividade lúdica em que as crianças 
deveriam distribuir sucos para seus amigos que 
possuíam copos de diferentes tamanhos e formatos. 
A	 fim	 de	 problematizar	 a	 brincadeira,	 a	 professora	
propôs que todas as crianças deveriam ter a mesma 
quantidade de suco em seus copos. Ao propor tal 
atividade a professora teve como objetivo trabalhar a 
noção de:
a) Seriação.
b) Causalidade.
c) Medidas.
d) Conservação. 
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54) Nas últimas décadas, o surgimento de novas tecnologias 
proporcionou mudanças nas práticas pedagógicas e 
nas escolas. A respeito da utilização de calculadora em 
sala	de	aula,	é	verdadeiro	o	que	se	afirma	em:
a) A calculadora pode ser um recurso pedagógico 

motivador, mas é mais adequado usá-la somente a 
partir do ciclo complementar da alfabetização.

b) É permitida somente em casos de alunos com 
necessidades educativas especiais, com diagnóstico de 
discalculia.

c) Pode configurar-se como instrumento didático que 
permite ao aluno descobrir relações numéricas, levantar 
hipóteses e comparar escritas numéricas.

d) Prejudica o desenvolvimento do conceito numérico, 
uma vez que, utilizando a calculadora, a criança não 
raciocina a respeito de como chegou ao resultado. 

55)	Em	 relação	 ao	 ensino	 das	 operações	 com	 números	
naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
analise	 as	 afirmações	 seguintes,	 assinalando	
verdadeiro (V) ou falso (F).
(  ) A principal dificuldade no ensino da matemática envolve 

a compreensão das estruturas aditivas e subtrativas, 
que são abstratas e distantes do contexto da criança.

(  ) Um modo eficaz de se trabalhar os conceitos de adição e 
subtração é estimular a atividade espontânea da criança 
e sua motivação ao resolver situações-problema. 

(  ) É preciso considerar a fase de desenvolvimento 
da criança, e no ciclo inicial, deve-se ressaltar a 
aprendizagem da simbolização do número e seus 
algoritmos.

(  ) O principal objetivo é estimular a compreensão 
conceitual das operações básicas, ou seja, significado 
das operações deve preceder o ensino dos modos de 
resolução.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, V, V, F
b) F, V, V, V
c) V, F, V, F
d) F, V, F, V

56) A construção da noção de espaço é fundamental para o 
desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor da criança. 
Nesse	sentido,	é	correto	afirmar	que:
a) Devido ao egocentrismo inerente à criança pequena, 

inicialmente ocorre a construção do conceito de espaço 
objetivo, e, posteriormente, o desenvolvimento do 
esquema corporal.

b)  A construção da noção de espaço ocorre por meio da 
exploração do mundo físico, quando a criança, a partir 
do seu corpo, estabelece relações espaciais entre as 
coisas. 

c) O eixo espacial de lateralidade é o primeiro a ser 
construído, e é fundamental para a localização da 
criança no plano objetivo.

d) O repertório de experiências prévias das crianças 
acerca da noção de espaço é escasso. 

57) Sobre as modalidades de tratamento de informação mais 
adequadas	às	séries	 iniciais	do	Ensino	Fundamental,	
assinale a alternativa correta.
a) Os gráficos não devem ser utilizados, pois nessa fase de 

desenvolvimento a criança aprende a partir da interação 
com o mundo concreto.

b) Cabe ao professor escolher os temas a serem utilizados 
na coleta e organização das informações, pois ele 
conhece melhor os limites e potenciais da criança.

c) Gráficos de coluna e tabelas podem ser utilizados como 
atividade para crianças menores, em apresentações 
mais simples.

d) Atividades de tratamento da informação devem ser 
realizadas exclusivamente nas aulas de matemática.

58) No Ensino Fundamental, as competências matemáticas 
devem	ser	desenvolvidas	de	maneira	diversificada,	de	
acordo com a maturidade dos alunos. Dessa maneira, 
pode-se	afirmar	que:
a) A resolução de problemas deve ser a única experiência 

de aprendizagem a ser utilizada, pois fornece a 
possibilidade de intervenções concretas e relacionadas 
ao cotidiano da criança.

b) Os conteúdos da matemática em cada ciclo do Ensino 
Básico devem ser organizados de maneira individual 
e dissociados entre si, para que cada experiência de 
ensino aprendizagem ocorra no momento adequado.

c) A apresentação dos conteúdos de geometria e estatística 
deve ser realizada a partir do ciclo Complementar do 
Ensino Fundamental.

d) Atividades de investigação, jogos, uso do computador e 
calculadora, e realização de projetos são experiências 
que contribuem para a aprendizagem da matemática 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

59) Leia atentamente o trecho a seguir.
 “Geralmente, a mente infantil desenvolve primeiramente as 

estruturas aditivas. Porém, o professor deve matematizar as 
muitas situações propícias que aparecem na rotina de sala 
de aula, algumas delas envolvendo multiplicação e divisão.” 
(Cusati e Alves, 2008, p. 62 – Diretrizes Curriculares de 
Matemática)

 A	 partir	 da	 afirmação	 das	 autoras,	 pode-se	 concluir	
que:
a) O professor não deve intervir nas situações de 

aprendizagem que envolvam estruturas aditivas, e 
mediar somente as experiências com multiplicação e 
divisão.

b) Em situações práticas em sala de aula que envolvam 
multiplicação e divisão, o professor deve procurar 
contribuir para que o aluno construa a base conceitual 
dessas operações.

c) A transformação de experiências envolvendo 
multiplicação e divisão em situações problema deve 
ser realizada somente quando as estruturas aditivas 
estiverem plenamente construídas nos alunos.

d) O professor deve matematizar essas operações para 
que os alunos possam ultrapassar o nível dos esquemas 
de ação, desenvolvendo esquemas abstratos.

60) A respeito do conhecimento matemático, considere as 
seguintes	afirmações.
I. É importante que tanto alunos como professores 

tenham, em algum grau, conhecimento acerca da 
história da matemática, pois este auxilia no processo de 
contextualização do conhecimento.

II. Por ser um tipo de conhecimento que pouco envolve 
a mediação social, a matemática precisa ser 
contextualizada de modo adequado no ambiente 
escolar, para que os alunos sintam-se motivados.

III. O processo de aprendizagem da matemática contribui 
para o desenvolvimento de funções psicológicas, 
tais como análise, síntese, comparação, abstração e 
generalização. 

 São verdadeiras:
a) I, III
b) II, III
c) I, II
d) I, II, III
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