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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

1 - Luckesi (2005) aborda a avaliação da 

aprendizagem em duas perspectivas: “Avaliar ou 

Examinar”. Entre as alternativas abaixo, a prática 

de AVALIAR relaciona-se com: 

 

A) A função diagnóstica configura-se como um 

momento dialético do “senso” de estágio em que se 

está e de sua distância do ponto a ser atingido. 

B) O uso da avaliação da aprendizagem que ocorre 

como disciplinamento social dos alunos. 

C) Os pais das crianças e dos jovens que, geralmente, 

estão na expectativa das notas dos seus filhos. 

D) O sistema de ensino que acompanha o desempenho 

da educação através de gráficos estatísticos com 

resultados quantitativos dos alunos. 

 

2 - De acordo com Terezinha Rios, são três as 

competências da profissão docente: técnica, política 

e ética. A propósito desse assunto, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) A competência política aparece no espaço da 

objetividade e da escolha dos conteúdos a serem 

ministrados. 

B) A competência ética é estabelecida no 

posicionamento em relação aos valores que são 

professados, por isso interfere nas competências 

técnica e política. 

C) A competência técnica fica explícita na escola em 

que cada um faz seus posicionamentos em relação à 

realidade. 

D) A competência ética é a mais importante das três 

pelo fato de nela se congregarem os valores morais 

essenciais para a vida em comunidade. 

 

 

3 -  Leia este trecho. 

 

“Historicamente os métodos globalizados nascem 

quando o aluno se transforma no protagonista do 

ensino; quer dizer, quando se produz um 

deslocamento do fio condutor da educação das 

matérias ou disciplinas como articuladoras do 

ensino para o aluno e, portanto, para suas 

capacidades, interesses e motivações”  
 

(ZABALA, 1998, p. 144). 

 

Acerca dos métodos globalizados apresentados pelo 

autor, é INCORRETO afirmar que, 

  

A) nos “centros de interesse”, se parte de um núcleo 

temático motivador para o aluno e se segue o 

processo de observação, associação e expressão, 

que integram diferentes áreas do conhecimento. 

B) nos “projetos de trabalho globais”, com o objetivo 

de conhecer um tema, os alunos devem elaborar um 

dossiê como resultado de uma pesquisa individual 

ou em equipe. 

C) no “estudo do meio”, se busca que os alunos 

construam o conhecimento por meio da sequência 

do método científico: problema, hipótese, 

experimentação. 

D) no “método de projetos”, se tem uma atividade 

espontânea e coordenada de um grupo de alunos 

que se dedicam à execução de um trabalho 

planejado por professores de diferentes áreas. 

 

4. Segundo Coll, no contexto da teoria da 

conversação de Grice, é descrito o princípio de 

cooperação, que rege as conversas, e as nove regras 

ou máximas de conversa, mediante as quais os 

participantes tornam possível a cooperação. Estas 

nove regras de conversação são categorizadas em 

quatro dimensões. São elas, as máximas de: 
 

A) ordenação; de qualidade; da relação; e de 

modalidade. 

B) quantidade; da ordenação; da relação; e de 

modalidade. 

C) quantidade; de qualidade; da relação; e de 

modalidade. 

D) quantidade; de qualidade; da ordenação; e de 

modalidade. 

 

5 - A Lei de Diretrizes e Bases – LDB nº 9394/96 

apresenta uma dimensão progressista, 

especialmente no que diz respeito ao artigo 58 ao 

explicitar o conceito de educação especial, como 

sendo uma modalidade de educação, oferecida: 

 

A) por meio de serviços de apoio com técnicos 

especialistas na área, apenas em escolas que 

possuam salas multifuncionais para o atendimento 

especial 

B) na escola desde que cada deficiente possua um 

cuidador ou quando os professores fizerem adesão 

aos projetos das Secretarias de Educação 

C) apenas em escolas regulares que possuam recursos 

humanos especializados e salas multifuncionais 

D) preferencialmente na rede regular de ensino, para 

estudantes portadores de necessidades especiais 

 

6 -  A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

contém o Estatuto da Criança e do adolescente, 

dispõe, no Art. 53, que “a criança e o adolescente 

têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho [...]” (BRASIL, 1990) 

São direitos da criança e adolescente previstos no 

referido artigo, exceto: 
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A) igualdade  de  condições  para  o  acesso  e 

permanência na escola 

B) acesso à escola onde houver vaga disponível, 

mesmo que não seja próxima de sua residência 

C) direito de ser respeitado por seus educadores 

D) direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores 

 

7 - Para Isabel Alarcão, uma escola reflexiva 

expressa: 

 

A) uma comunidade de aprendizagem e estabelece 

uma relação dialética com o conhecimento novo. 

B) uma comunidade de aprendizagem e produz 

conhecimento sobre educação. 

C) a necessidade de revisão radical da formação de 

professores, testando-os no desempenho de 

habilidades didáticas. 

D) uma cooperativa de educadores que estabelece uma 

relação dialética com o conhecimento novo. 

 

8 -  Segundo Maria Tereza Montoan, a adesão à 

inclusão exige dos educadores a compreensão de 

que os alunos são diferentes uns dos outros e que os 

ambientes inclusivos devem concorrer para 

estimular os alunos, em geral, a se comportarem: 

 

A) disciplinadamente, para que se possa desenvolver 

atividades iguais para todos os alunos. 

B) passivamente, para que o professor possa 

desenvolver seu planejamento de aula. 

C) espontaneamente, diante das dificuldades 

cognitivas, sem a preocupação constante de 

produção de conhecimento. 

D) ativamente, diante dos desafios do meio escolar, 

abandonando os estereótipos, os condicionamentos, 

as dependências. 

 

9 - O artigo 26 da Lei nº 9.394/96, LDB em vigor, 

afirma que os currículos da educação infantil 

devem contemplar a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC. Em dezembro de 2017, o 

Conselho Nacional de Educação a aprovou. Sobre 

esse tema, é correto afirmar que a BNCC é um 

documento de caráter: 

 

A) reflexivo, que define o conjunto normativo 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

como direito das crianças, jovens e adultos. 

B) opcional, que defende o conjunto normativo 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

como direito das crianças, jovens e adultos. 

C) normativo, que define o conjunto normativo 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

como direito das crianças, jovens e adultos. 

D) sugestivo, que defende o conjunto normativo 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais 

como direito das crianças, jovens e adultos. 

 

10 -  A   Base    Nacional    Comum    Curricular        

apresenta 10 Competências Gerais, indicando como 

elas devem evoluir da Educação Infantil até o 

Ensino Médio. As Competências Gerais integram o 

capítulo introdutório da BNCC e foram definidas a 

partir dos direitos éticos estéticos e políticos 

assegurados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores essenciais para a vida no século 

XXI. 

 

Os princípios são: agir pessoal e coletivamente com 

autonomia; responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação; além da tomada de 

decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Estes princípios se referem às competências: 

 

A) Responsabilidade e Cidadania 

B) Empatia, Cooperação e Comunicação 

C) Cultura Digital, Trabalho e Projeto de Vida 

D) Conhecimento e Repertório Cultural. 

____________________________________________ 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11 - Observe a tirinha da personagem Mafalda, 

criada pelo cartunista Quino.  
 

 
QUINO, J. L. Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2019 EDUCAÇÃO 

CARGO 16 - Professor de Ensino Fundamental - Ciclos III e IV - Geografia 

A personagem principal é Mafalda, uma menina 

preocupada com a humanidade, a paz mundial e 

que faz críticas à sociedade contemporânea. Suas 

tirinhas fizeram grande sucesso na América Latina 

e Europa e foram publicadas de 1964 a 1973. Com 

base na tirinha e nos seus conhecimentos sobre o 

capitalismo informacional, pode-se dizer que este 

provoca modificações: 

 

A) nos padrões de consumo, reduzindo-os. 

B) na produção têxtil, diversificando-a. 

C) na lógica de mercado, restringindo-a. 

D) no mundo do trabalho, flexibilizando-o. 

 

 

12 -  Leia o trecho e observe a imagem: 

 

Em maio de 2008, Paul Krueger, um “Sem Teto”, 

foi preso pela polícia de Atlantic City acusado de 

dar golpes em mulheres inscritas em um site de 

relacionamento através de um perfil falso. Segundo 

a promotora da cidade: “Um mendigo com um 

laptop consegue um tremendo acesso ao mundo 

exterior”. 

 

 
 

[https://blogs.oglobo.globo.com/pagenotfound/post/mendigos -

entram-na-era-da-internet-131936.html]. Acesso em 02/09/2019 

 

Assinale a alternativa que melhor ilustra uma 

importante característica do mundo contemporâneo: 

 

A) A diminuição das desigualdades sociais, 

possibilitada pelo acesso irrestrito às novas 

tecnologias de comunicação em todas as partes do 

mundo. 

B) O aumento da inclusão social, decorrente do 

desinteresse das classes mais pobres pelas novas 

tecnologias da informação. 

C) Aumento das possibilidades de interatividade com o 

mundo, resultado da facilitação do acesso à 

informação e da intensificação dos fluxos 

imateriais. 

D) Expansão dos fluxos materiais, resultado da 

consolidação das redes mundiais de produção que 

garantem o acesso às redes globais de informação. 

 

13 - Leia o trecho do poema escrito pelo agricultor 

Patativa do Assaré escrito em 1981: 

 

 
   

Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA a respeito da temática do poema: 
 

I- Descreve o sertanejo pobre, camponês e que não tem 

acesso a terra para trabalhar, produzir e manter a sua 

família. 

 

II- Aborda as alegrias de ter camponeses que herdaram 

terras para trabalhar. 

 

III- Continua atualizado, uma vez que milhares de 

camponeses brasileiros continuam sem acesso a terra. 

 

IV- Retrata o Brasil rural da década de 1980 e 1990, 

quando camponeses empobrecidos ocuparam terras em 

vinte três estados brasileiros, realizando o sonho de 

conquistar um pedaço de terra, mas que atualidade não 

faz mais sentido. 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

14 -  Com base no mapa, julgue os itens abaixo: 
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I. É um mapa com uma disposição duvidosa, pois o 

Norte está “embaixo” e o Sul “em cima”. 
 

II. Trata-se de uma projeção cilíndrica, marcada por 

uma visão de mundo eurocêntrica, que privilegia a 

forma dos continentes. 
 

III. Publicado pela primeira vez em 1973, pelo 

historiador alemão Arno Peters, indica uma 

projeção cilíndrica equivalente. 

 

IV. Pretende demonstrar uma visão geopolítica dos 

países subdesenvolvidos, pois enfatiza o ponto de 

vista do Sul, apesar de comprometer a forma dos 

continentes. 

 

V. Foi idealizada no século XVI, porGerhard  

Mercator, e se destaca por ser uma projeção 

cartográfica cilíndrica, que foi muito utilizada 

durante as Grandes Navegações. 

É (são) correto(s): 

 

A) I, II e III 

B) I, III e V 

C) III e IV 

D) II, III e IV 

 

 

15 - Assinale a alternativa CORRETA sobre as 

consequências da retirada de coberturas vegetais 

florestadas: 

 

A)As pragas são eliminadas. 

B)Ocorre o empobrecimento do solo. 

C) Ocorre o aumento da perda de água da vegetação 

para o meio ambiente em forma de transpiração ou 

evaporação. 

D) Não há alterações climáticas, nas áreas em que a 

cobertura vegetal foi retirada. 

 

16 -  Os processos de construção e modelagem da 

superfície terrestre e das formas resultantes foram 

sintetizados a partir de uma classificação do relevo 

brasileiro em grandes unidades, ou 

compartimentos.Esta classificação distingue três 

tipos de compartimentos, que são:  

 

A) Planaltos, Planícies e Dobramentos Modernos.  
 

B) Escudos Cristalinos, Bacias Sedimentares e 

Dobramentos Modernos. 

C) Planaltos, Planícies e Depressões.  
 

D) Plataforma Continental, Talude Continental e Fossa 

Abissal.  

 

17 - “Mais atualmente, a globalização teve um 

forte peso na decisão das pessoas de escolherem 

um país de destino. Graças a ela, o “horizonte” 

dos indivíduos foi ampliado. Antes, a maioria 

dos migrantes objetivava mudar-se para uma 

cidade maior em seu próprio país ou para 

algum Estado vizinho. A partir 

da globalização,a distância entre as nações foi 

“diminuída” por meio do cinema, televisão 

e internet. Nesse sentido, o fato de o Brasil ter 

sediado a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 

2016 colocaram-no como notícia central por 

todo o mundo, atraindo turistas e também 

novos moradores”.  
 

[https://www.politize.com.br/migracao-no-brasil-quem-vem-

para-ca/] Acesso em 02/09/2019. Julgue os itens abaixo a 

respeito do fluxo de imigrantes para o Brasil: 

 

Com base neste trecho acima, julgue os itens: 

 

I- O Brasil não vive uma crise migratória, pois o 

território é extenso e permite a alocação dos 

imigrantes sem sobrecarregar o sistema público. 

II- A legislação brasileira permite aos refugiados que 

tenham cometido crime contra a paz, crime de 

guerra, crime contra a humanidade, crime 

hediondo, participação em atos terroristas ou tráfico 

de drogas, aqui permaneçam. 

III- O estado de Roraima é responsável por receber 

cerca de 99% dos imigrantes da Venezuela, o que 

levou a um incremento na estrutura de seus serviços 

públicos bem como a atuação do exército para 

registrar esses estrangeiros. 

IV- As restrições à imigração impostas pelos países 

desenvolvidos e o relativo crescimento econômico 

brasileiro nas últimas décadas também contribui 

para que imigrantes vindos de países pobres optem 

pelo território brasileiro. 

É (são) correto(s): 

 

A) I, III e IV. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) II, III e IV. 

 

18 - Assinale a alternativa que contém um tema que 

não é estudado pela Geografia Física: 

 

A) Biosfera. 

B) Litosfera. 

C) Atmosfera. 

D) Magnetosfera. 
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19 -  Entre as décadas de 1960 e 1980, o êxodo rural 

no Brasil se intensificou, bem como o processo de 

urbanização no país. Dentre as principais causas do 

êxodo rural no Brasil, pode-se destacar: 

 

A) a mecanização do campo, que substituiu a mão de 

obra humana por máquinas, forçando a migração do 

trabalhador do campo para as cidades. 
 

B) a grande quantidade de pessoas vivendo no campo, 

que diminuía a oferta de trabalhos disponíveis e 

incentivava a migração dos trabalhadores para as 

cidades em busca de trabalho. 
 

C) a grande quantidade de pragas na lavoura, que 

impossibilitava o cultivo de praticamente todos os 

tipos de gêneros agrícolas. 
 

D) a política de governo implantada na ditadura 

militar, que incentivava a ida das pessoas para as 

cidades a fim de facilitar o controle social pelo 

Estado. 

 

 

20 - O muro de Berlim foi derrubado em 1989, no 

momento da sua queda, ocorreram comemorações 

em diversas partes do mundo por se acreditar que 

uma Era de Paz Mundial estava se iniciando. No 

entanto, conflitos ainda persistem e a quantidade de 

muros aumentou quase quatro vezes , contando-se 

os muros concluídos ou prestes a ser finalizados. 

 

Observe o mapa com alguns dos muros atuais e julgue 

os itens abaixo:  

 

 
https://exame.abril.com.br/mundo/desejo-de-criar-muros-para-

barrar-imigrantes-cresce-no-mundo/ https://noticieros. televisa 

.com/especiales/dividiendo-el-mundo-con-muros-desde-el-ano-

2000/ 

 

I- A letra “F” se relaciona à divisão entre a Coreia do 

Norte e a Coreia do Sul. Esta divisão remonta o fim 

da Segunda Guerra Mundial. 

 

II- A letra “B” representa o muro de Israel ou o Muro 

da Cisjordânia que é um dos mais polêmicos, pois 

cerca o território dos povos palestinos, que o 

perderam parcialmente após a instauração do 

Estado de Israel e desdobramentos seguintes. 

III- A letra “B” representa o muro entre a Turquia e o 

Irã que foi construído com o intuito de coibir o 

contrabando e a infiltração militante do Partido dos 

Trabalhadores do Curdistão. 

 
] 

IV- A letra “A” representa o muro entre os Estados 

Unidos e o México. O alto número de mortes 

registradas na região desta fronteira em comparação 

com as Américas, em torno de 65%, a torna a mais 

letal do continente. 

 

É (são) correta (s): 

 

A) I e III. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

https://exame.abril.com.br/mundo/desejo-de-criar-muros-para-barrar-imigrantes-cresce-no-mundo/
https://exame.abril.com.br/mundo/desejo-de-criar-muros-para-barrar-imigrantes-cresce-no-mundo/

