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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

1- De acordo com as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (2001), 

substituídas, em 2008, pela Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva, os professores podem ser “capacitados” 

ou “especializados em Educação Especial”. Assinale 

a alternativa correta sobre a formação exigida para 

o professor “especializado em Educação Especial” 

segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica: 

(A) Apresentar formação superior e especialização em 

 todas as áreas de necessidades educacionais 

 especiais. 

(B) Deve ter licenciatura em educação especial ou em 

 alguma de suas áreas, desenvolvendo 

 competências para as práticas alternativas e para 

 todos os procedimentos didático-pedagógicos 

 necessários para promover a inclusão dos alunos 

 com necessidades  educacionais especiais. 

(C) Possuir formação inicial em nível de ensino médio 

 e especialização em Educação Inclusiva e 

 Educação Especial para atuar com alunos com 

 necessidades educacionais especiais  incluídos em 

 classe comum do ensino regular e  em salas de 

 recursos multifuncionais. 

(D) Ter formação inicial que o habilite ao exercício da 

 docência e formação específica para atuar no 

 atendimento educacional especializado. 

2- Apesar de todas as mudanças que ocorrem nas 

sociedades contemporâneas, escola e família são 

duas instituições que continuam sendo apontadas 

pelos especialistas da área da educação como 

fundamentais para o sucesso dos processos 

educacionais porque: 

(A) A interação mais intensa entre pais e professores 

 pode contribuir para superação de  dificuldades 

 na escolarização de crianças e adolescentes. 

(B) A mesma compreensão sobre educação pela 

 família e pela escola assegura que os alunos 

 desenvolvam as competências necessárias à sua 

 escolarização. 

(C) A presença cotidiana de pais ou responsáveis nas 

 escolas reduz possíveis diferenças de capital 

 cultural entre alunos e professores. 

(D) Os valores e comportamentos socializados no 

 espaço familiar são reafirmados pela escola 

 durante a escolarização das crianças e dos 

 adolescentes. 

3- Entender as causas do sucesso ou do fracasso 

dos alunos tem sido uma preocupação recorrente de 

professores e educadores em geral. As 

características culturais dos alunos vêm a ser um 

fator geralmente apontado como determinante para 

a aprendizagem de crianças, adolescentes ou jovens. 

Considerando as teorias educacionais 

contemporâneas, qual, dentre as afirmativas abaixo 

relacionadas, NÃO justifica essa situação: 

(A) As perspectivas de sucesso na vida escolar tendem 

 a acompanhar as variações quanto à posse de 

 capital cultural por parte dos alunos. 

(B) As possibilidades de sucesso escolar são maiores 

 para alunos que possuem capital cultural 

 idêntico ou similar ao de seus professores. 

(C) Os alunos das classes populares, devido às suas 

 características culturais, enfrentam maiores 

 discriminações dificultando alcançar o sucesso 

 escolar. 

(D) Os alunos de segmentos sociais em situação de 

 desvantagem e possuidores de menor capital 

 cultural estão fadados ao fracasso na escola. 

4- Estabelecido pela atual legislação brasileira, o 

Projeto Político-Pedagógico deve contemplar a 

questão da qualidade de ensino, em todas as suas 

dimensões, ordenando institucionalmente o 

trabalho escolar em suas especificidades, níveis e 

modalidades. Nesse sentido, o Projeto Político-

Pedagógico: 

(A) Compõe-se, exclusivamente, dos planos de ensino 

 das disciplinas e do planejamento anual das 

 atividades a serem desenvolvidas na escola. 

(B) Constitui a proposta de trabalho da escola, cuja 

 elaboração compete, exclusivamente, ao 

 Coordenador Pedagógico e ao Diretor. 

(C) Define anualmente os níveis e as modalidades de 

 ensino a serem oferecidos pela escola e a 

 abrangência da clientela escolar. 
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(D) Exige em sua construção a participação de todos 

 os agentes do processo educativo: professores, 

 funcionários, pais e alunos. 

5- Embora as práticas de avaliação acompanhem 

a história da educação escolar, 

contemporaneamente tem crescido a preocupação 

em fazer dessa um componente importante do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Considerando-se a realidade das escolas brasileiras, 

uma das funções que a avaliação deve ter é ser um 

instrumento para: 

(A) A escola apreender o grau de importância que os 

 alunos atribuem às disciplinas escolares. 

(B) A coordenação delinear os diferentes tipos de 

 provas a serem aplicadas. 

(C) Os professores controlarem a ação das famílias na 

 aprendizagem dos alunos. 

(D) Os professores reconhecerem o progresso e as 

 dificuldades dos alunos na compreensão dos 

 conhecimentos ensinados. 

6- A produção e a definição de conteúdos 

curriculares escolares estão relacionadas a vários 

fatores, dentre os quais se destacam, por sua 

importância, as características culturais da 

sociedade em que esses conteúdos se constituem e a 

cultura da escola onde eles são trabalhados. 

Considerando-se esses dois fatores: 

(A) A compreensão do processo de construção dos 

 conteúdos curriculares pelos professores não 

 produz efeitos sobre a aprendizagem dos alunos. 

(B) O fato de os conteúdos curriculares estarem 

 relacionados aos saberes científicos impede que 

 professores legitimem preconceitos em sala de 

 aula. 

(C) As formas como os professores se apropriam dos 

 conteúdos curriculares não têm implicações 

 sobre suas relações com seus alunos em sala de 

 aula. 

 (D) Os professores devem fazer adequações nos 

 conteúdos curriculares, conforme as 

 características sociais de seus alunos e a cultura 

 da escola. 

7- Uma das grandes preocupações da educação no 

século XXI é contribuir para a redução de toda 

forma de exclusão social. Nesse sentido, cabe aos 

profissionais da educação e à escola: 

(A) Promover ações que tornem a escola um espaço 

 de afirmação de valores individualistas e da 

 elevação da autoestima dos educandos. 

(B) Empreender práticas institucionais que levem à 

 reflexão sobre discriminações com base em 

 gênero, etnia, crença e classe social. 

(C) Incentivar os educandos, no âmbito do espaço 

 escolar, a ingressar em organizações e 

 associações a que estejam vinculados. 

(D) Possibilitar que os espaços da escola sejam 

 utilizados pela comunidade local para realização 

 de jogos e festividades. 

8- A partir da política de universalização da 

Educação Básica, ganhou força no plano 

internacional a proposta de inclusão escolar. Uma 

consigna, então, surgiu no início da década de 

noventa: educação inclusiva. 

Assinale a alternativa que melhor define a educação 

inclusiva: 

(A) Educação inclusiva significa proporcionar uma 

 escola em que é possível o acesso e a 

 permanência de todos os alunos, inclusive aqueles 

 com alguma necessidade educacional especial. É 

 uma proposta que deve garantir a  presença e a 

 participação dos alunos na  escola,  mas, 

 sobretudo, garantir que os mesmos construam 

 conhecimentos, aspecto importante para a vida do 

 aluno em sociedade. 

(B) Educação inclusiva significa que todos os alunos, 

 independentemente de suas condições 

 sociais, culturais e físicas, frequentem a escola, 

 exclusivamente como espaço de  socialização. 

(C) Educação inclusiva requer que a escola reveja o 

 seu papel social para garantir o processo de 

 ensino-aprendizagem aos alunos com 

 necessidades educacionais especiais das classes 

 populares. 

(D) A proposta de educação inclusiva, por si só, 

 enseja mudanças na vida da pessoa com 

 necessidades educacionais especiais e garante a 

 sua posterior inclusão social e no mercado  de 

 trabalho. 
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9- A frequência às aulas no ensino regular é 

obrigatória, segundo estabelecido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996. 

Assim, para obter a aprovação em qualquer nível 

de ensino da educação básica, o aluno deve 

frequentar o percentual mínimo de horas letivas 

oferecidas igual a: 

(A) 80% 

(B) 70% 

(C) 75% 

(D) 85% 

10- Acompanhando as transformações ocorridas 

no cenário mundial, o Estado brasileiro, desde os 

anos de 1990, tem tomado medidas de ordem legal 

objetivando a atualização das políticas educacionais 

a fim de possibilitar mudanças na realidade do 

ensino nacional. 

Dentre essas medidas, tem-se o estabelecimento de 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica, que têm como um dos seus 

objetivos: 

(A) Estimular a reflexão crítica dos participantes dos 

 processos de formulação, execução e avaliação do 

 projeto político-pedagógico das escolas de 

 educação básica. 

(B) Superar a necessidade de construção de 

 competências e habilidades próprias à formação 

 humana e cidadã dos estudantes das escolas de 

 educação básica. 

(C) Proporcionar aos alunos de escolas da educação 

 básica a qualificação para o trabalho e para o 

 exercício da cidadania por meio do currículo 

 nacional único. 

(D) Incentivar a participação de voluntários nas 

 atividades docentes das escolas de educação 

 básica, sem exigências de formação e 

 especialização acadêmicas. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11- Um empresário resolve premiar três 

funcionários que se destacaram no ano de 2011. 

Uma quantia em dinheiro é dividida entre eles em 

partes inversamente proporcionais ao número de 

faltas injustificadas de cada um em 2011, ou seja: 3, 

5 e 8 faltas. Se o valor do prêmio do funcionário que 

recebeu a menor quantia foi de R$ 6.000,00, então o 

valor do prêmio do funcionário que recebeu a 

maior quantia foi igual a: 

(A) R$ 16.000,00 

(B) R$ 15.600,00 

(C) R$ 15.000,00 

(D) R$ 11.600,00 

12- Um serviço deve ser realizado por indivíduos 

com a mesma capacidade de trabalho e 

trabalhando independentemente um dos outros. 

Nessas condições, três indivíduos realizaram 40% 

do serviço em 30 horas de trabalho. A esta altura, 

se acrescentarmos dois novos indivíduos nas 

mesmas condições, em quantas horas o serviço 

estará terminado?  

(A) 18  

(B) 24  

(C) 27  

(D) 100/13 

13- Um pequeno container em forma de 

paralelepípedo pesa vazio 20 kg e tem como 

medidas externas 50 cm de altura e base retangular 

com 3 dm por 400 mm. Considerando que ele está 

cheio de uma substância homogênea que pesa 1,5 

kg por litro e que ocupa o espaço correspondente a 

90% do seu volume externo, o peso total do 

container e da substância é, em quilogramas:  

(A) 60  

(B) 81 

(C) 90  

(D) 101 

14- Considere as afirmações: 

I. Se um triângulo tem um ângulo reto, a soma dos 

outros dois ângulos é necessariamente igual a 90º;  
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II. O quadrilátero que tem os lados opostos não 

paralelos é o paralelogramo; 

III. Todo paralelogramo que tem ângulos retos é um 

retângulo. 

Quais são verdadeiras?  

(A) I, II e III 

(B) Apenas I e III  

(C) Apenas I e II 

(D) Apenas II e III 

15- Uma lata cilíndrica com 10 cm de diâmetro e 

altura de 13 cm contém um líquido que ocupa 2/3 

de sua capacidade. O volume de líquido que a lata 

contém, em mililitros, é aproximadamente igual a: 

(A) 680  

(B) 740  

(C) 1.020  

(D) 1.085  

16- Um segmento de reta ligando dois pontos em 

um mapa mede 6,5 cm. Considerando que o mapa 

foi construído numa escala de 1: 25 000, qual a 

distância horizontal em linha reta entre os dois 

pontos?  

(A) 162,5 m 

(B) 15 hm  

(C) 1625 m  

(D) 1,5 km 

17-  Determinar “a” de modo que a equação 4 x² + 

(a − 4 ) x + 1 – a = 0 tenha duas raízes iguais. 

(A) a = 0  

(B) a < 0 ou a > 8 

(C) a = 8  

(D) a = − 8 ou a = 0  

18-  Desejo pavimentar uma sala de 33 m² com 

lajotas de cerâmica de 30 cm x 30 cm. Para realizar 

este trabalho, preciso adquirir um número de 

lajotas, aproximadamente, igual a: 

(A) 319 

(B) 348  

(C) 327  

(D) 367 

19-  Em uma agência dos Correios em que há 

apenas selos de R$ 0,20 e de R$ 0,25, uma pessoa 

compra 125 selos, pagando um total de R$ 28,25. O 

percentual de selos de R$ 0,20 comprados por essa 

pessoa é igual a: 

(A) 40%  

(B) 48%  

(C) 60%  

(D) 70% 

20-  Um triângulo tem lados que medem, 

respectivamente, 3 m, 4 m e 5 m. Um segundo 

triângulo, que é semelhante ao primeiro, tem 

perímetro igual a 24 m. A área do segundo 

triângulo é, portanto, igual a: 

(A) 72 m²  

(B) 48 m²  

(C) 36 m²  

(D) 24 m² 


