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Língua Portuguesa
Texto 1.
Observação
Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade de
observar detalhadamente o que nos cerca. Por outro lado, somos
tão bombardeados por imagens e por estímulos visuais que, para
nos proteger do excesso, aprendemos a não perceber o que está
em volta, aprendemos a nos proteger. Por isso, a propaganda fica
cada vez mais agressiva. Os produtos precisam, a qualquer custo,
chamar a atenção do possível comprador, até que sejamos
capazes de “ver sem olhar”. Ou seja, mesmo sem estarmos
interessados, não podemos escapar de perceber uma imagem de
propaganda.
Isso nos tem levado à autoproteção ou a uma atitude passiva, já
que não é preciso fazer nenhum esforço, pois a propaganda e as
imagens se encarregam de nos invadir.
Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e
desenvolver é a observação. Ela deve deixar de ser passiva para
tornar-se ativa, voluntária: observo o que quero, porque quero,
como quero, da forma que quero, quando quero observar.
Se pedirmos a um amigo que descreva alguém, ele pode dizer
genericamente: alto, magro, de meia-idade: ou então ser bem
específico: tem aproximadamente 1 metro e oitenta, é magro,
está vestido com uma calça azul, camisa branca, tênis, jaqueta de
couro marrom, tem cabelos escuros, encaracolados, curtos, olhos
azuis, usa costeletas, tem um sinal escuro do lado direito do rosto
e cerca de 40 anos.
Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.
OLIVEIRA, J. e GARCEZ, L. Explicando a Arte. Ed. Nova Fronteira. 2001.

1
Assinale a opção que indica o objetivo principal do texto.
(A) Valorizar a arte em nossa vida cotidiana.
(B) Ensinar como escapar da propaganda enganosa.
(C) Explicar o meio de funcionamento da publicidade.
(D) Destacar a importância da observação das imagens.
(E) Fazer com que a propaganda seja mais bem considerada.
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“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa, voluntária:
observo o que quero, porque quero, como quero, da forma que
quero, quando quero observar.”
O trecho acima fala de vários aspectos da observação; assinale a
opção que apresenta o aspecto cujo valor semântico está
explicitado erradamente.
(A) “o que quero” / o objetivo.
(B) “porque quero” / a explicação.
(C) “como quero” / o meio.
(D) “da forma que quero” / o modo.
(E) “quando quero observar” / o tempo.

4
Em todos os segmentos a seguir, retirados do texto 1, há um
conector sublinhado.
Indique o substituto correto dentre os que são indicados,
supondo-se adaptações das frases.
(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens ...” /
Assim.
(B) “...para nos proteger do excesso” / apesar de.
(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva” / Visto
que.
(D) “mesmo sem estarmos interessados” / embora.
(E) “já que não é preciso fazer nenhum esforço” / logo.

5
“Ela deve deixar de ser passiva para tornar-se ativa”; a relação de
oposição entre as duas palavras sublinhadas se repete em
(A) cuidadosa / displicente.
(B) demorada / lenta.
(C) superficial / desimportante.
(D) afetiva / sentimental.
(E) produtiva / reprodutiva.

6
Segundo o texto, a propaganda se torna mais agressiva porque
(A) deve intensificar o bombardeio sobre os consumidores.
(B) procura opor-se à autoproteção dos clientes.
(C) pretende vender os produtos anunciados.
(D) deseja sobrepor-se aos concorrentes.
(E) tenta chegar ao público-alvo ideal.

Em todas as opções a seguir foram sublinhadas orações. Indique
aquela que tem seu valor semântico corretamente indicado.
(A) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade
de observar detalhadamente o que nos cerca.” /
consequência.
(B) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por
estímulos visuais que, para nos protegermos do excesso,
aprendemos a não perceber muito o que está em volta, ...” /
explicação.
(C) “Por isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.” /
conclusão.
(D) “Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção
do possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem
olhar´.” / proporção.
(E) “Ou seja, mesmo sem estarmos interessados, não podemos
escapar de perceber uma imagem de propaganda.” / causa.
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“Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens e por
estímulos visuais que, para nos proteger do excesso, aprendemos
a não perceber o que está em volta, aprendemos a nos proteger.
Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva. Os produtos
precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do possível
comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´. Ou seja,
mesmo sem estarmos interessados, não podemos escapar de
perceber uma imagem de propaganda”.
Esse segmento do texto nos mostra um conjunto de
características do texto publicitário. A característica que não está
presente nesse segmento é a de que o texto publicitário deve
(A) dirigir-se ao comprador potencial do produto anunciado.
(B) produzir mensagens subliminares.
(C) convencer os compradores a adquirirem o produto.
(D) criar interesse pelos produtos indicados.
(E) mudar a ideologia social dos clientes.

O penúltimo parágrafo do texto traz exemplos de textos
descritivos. A característica determinante desse modo de
organização textual é
(A) o fornecimento de informações.
(B) a apresentação de diferentes pontos de vista.
(C) o relato de fatos em sucessão cronológica.
(D) a tentativa de convencimento do leitor.
(E) a indicação de dados de um objetivo.

8
“Os produtos precisam, a qualquer custo, chamar a atenção do
possível comprador, até que sejamos capazes de ´ver sem olhar´.”
O segmento ´ver sem olhar´ mostra
(A) um erro gramatical.
(B) uma incoerência lógica.
(C) uma expressão popular.
(D) uma citação intertextual.
(E) uma repetição desnecessária.

9
Assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que a
inclusão, a mudança de posição ou a retirada de uma vírgula
altera o sentido do texto.
(A) “Por outro lado, somos tão bombardeados por imagens...” /
Por outro lado somos tão bombardeados por imagens.
(B) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por
isso a propaganda fica cada vez mais agressiva.
(C) “Por isso, a propaganda fica cada vez mais agressiva.” / Por
isso a propaganda fica cada vez mais, agressiva.
(D) “Vivemos tão apressados que estamos perdendo a habilidade
de observar ...” / Vivemos tão apressados, que estamos
perdendo a habilidade de observar.
(E) “...a habilidade de observar detalhadamente o que nos
cerca.” / a habilidade de observar, detalhadamente, o que
nos cerca.

10
“Entretanto, para apreciar a arte e saber ler imagens, uma
primeira habilidade que precisamos renovar, estimular e
desenvolver é a observação.”
Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações
desenvolvidas, as formas adequadas serão:
(A) para que apreciemos a arte e saibamos ler imagens.
(B) para que apreciássemos a arte e soubéssemos ler imagens.
(C) para que tivéssemos apreciado a arte e sabermos ler
imagens.
(D) para a apreciação da arte e a sabedoria de ler imagens.
(E) Para apreciarmos a arte e sabermos ler imagens.
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Uma das classes de palavras mais frequentes em descrições é a
dos adjetivos que podem indicar estados, características,
qualidades ou relações.
Os adjetivos predominantes nos segmentos descritivos são os
indicadores de
(A) qualidade.
(B) estado.
(C) traço psicológico.
(D) característica.
(E) relação.

13
“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.”
Nesse parágrafo do texto há três ocorrências do vocábulo mais.
Sobre essas ocorrências, assinale a afirmativa correta.
(A) Os três vocábulos pertencem a três classes diferentes.
(B) Os três vocábulos pertencem à mesma classe gramatical.
(C) As duas últimas ocorrências documentam a classe dos
pronomes.
(D) As duas primeiras ocorrências documentam a classe dos
advérbios.
(E) A segunda ocorrência documenta uma classe gramatical
diferente das demais.

14
“Essa segunda descrição é mais detalhada e demonstra mais
observação. Naturalmente, se eu estiver procurando tal pessoa, a
partir dessa descrição detalhada, posso encontrá-la com mais
facilidade.”
Assinale o termo desse fragmento do texto que não estabelece
qualquer ligação coesiva com um termo antecedente.
(A) Essa segunda descrição.
(B) tal pessoa.
(C) dessa descrição detalhada.
(D) la.
(E) mais facilidade.
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Os números x+1, 2x-1 e x+5, nessa ordem, são os três primeiros
termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa
progressão aritmética é
(A) 11.
(B) 10.
(C) 9.
(D) 8.
(E) 7.
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Considere a sentença a seguir.
“Se nasci em Rondônia ou Roraima, então sou brasileiro”.
Assinale a opção que apresenta uma sentença logicamente
equivalente à sentença dada.
(A) “Se não nasci em Rondônia nem em Roraima, então não sou
brasileiro”.
(B) “Se nasci em Rondônia, então sou brasileiro”.
(C) “Se não nasci em Roraima, então não sou brasileiro”.
(D) “Se não sou brasileiro, então não nasci em Rondônia nem em
Roraima”.
(E) “Se sou brasileiro e não nasci em Rondônia, então nasci em
Roraima”.

16
Pedro e Paulo possuem, respectivamente, R$ 2.546,00 e
R$ 3.748,00. Para que fiquem com exatamente a mesma quantia,
Paulo deve dar a Pedro
(A) R$ 3.147,00.
(B) R$ 1.202,00.
(C) R$ 1.198,00.
(D) R$ 894,00.
(E) R$ 601,00.

17
Três analistas analisam doze processos em dois dias. Com a
mesma eficiência, em quantos dias dois analistas analisarão vinte
e quatro processos?
(A) Doze.
(B) Dez.
(C) Oito.
(D) Seis.
(E) Quatro.

21
Em um grupo de 10 deputados, 6 são do Partido A e 4 são do
Partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados,
aleatoriamente.
A probabilidade de os 2 deputados sorteados serem do Partido B
é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
.
5
2
.
5
2
.
3
2
.
9
2
.
15

22
18
Em um determinado dia, uma ação da bolsa de valores
desvalorizou 4%. No dia seguinte, essa mesma ação valorizou 4%.
Ao final desses dois dias, em relação ao valor inicial, essa ação
(A) não valorizou nem desvalorizou.
(B) valorizou 0,04%.
(C) desvalorizou 0,04%.
(D) valorizou 0,16%.
(E) desvalorizou 0,16%.

O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão
escolhidos entre os 10 deputados do Partido X e os 6 deputados
do Partido Y. Os Partidos acordaram que os dois cargos não
poderão ser ocupados por deputados de um mesmo Partido.
O número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o
vice-presidente dessa comissão, é
(A) 16.
(B) 32.
(C) 60.
(D) 64.
(E) 120.

19
A negação lógica da sentença “Se como demais, então passo mal”
é
(A) “Se não como demais, então não passo mal”.
(B) “Se não como demais, então passo mal”.
(C) “Como demais e não passo mal”.
(D) “Não como demais ou passo mal”.
(E) “Não como demais e passo mal”.
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Em uma caixa há N bolas, das quais 8% são brancas e as demais
são pretas. Retiram-se da caixa certo número de bolas pretas, de
tal forma que agora as bolas brancas representam 40% das bolas
que estão na caixa.
O número de bolas pretas que foram retiradas da caixa
representa
(A) 80% de N.
(B) 60% de N.
(C) 50% de N.
(D) 40% de N.
(E) 32% de N.

24
Em uma sequência de números, para quaisquer três termos
consecutivos x, y, z vale a relação z = 3y – x.
Se o 18º termo dessa sequência é 2 e o 20º termo é 10, então o
14º termo é
(A) 2.
(B) 4.
(C) 10.
(D) 16.
(E) 26.
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25
Com relação à organização do Estado, analise as afirmativas a
seguir.
I. Regiões Metropolitanas poderão ser criadas por meio de lei
ordinária, que estabelecerá a forma pela qual integrarão a
organização, o planejamento e a execução das funções
públicas de interesse comum.
II. Lei disciplinará o procedimento por meio do qual o Estado
poderá realizar a cessão de uso de bens que lhe pertençam.
III. O Estado manterá, na forma fixada por lei complementar, um
fundo de melhoria das estâncias turísticas, que forem criadas
também por lei complementar, para desenvolver programas
de urbanização, melhorias e proteção ambiental.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

26
As opções a seguir apresentam funções inseridas dentro da
competência do Estado de Rondônia, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) Legislar sobre o cumprimento da Constituição Estadual.
(B) Criar, organizar e administrar os serviços do Estado.
(C) Elaborar planos regionais de ordenação do território.
(D) Instituir e arrecadar tributos de sua competência.
(E) Estimular e organizar a atividade econômica.

27
O Prefeito do Município Ômega nomeou, como Secretária de
Ação Social do Município, sua cunhada, Rosa Lima. Nomeou,
ainda, para a função de assessor jurídico da Prefeitura, seu
sobrinho, Lionel Batista, advogado, que é funcionário efetivo da
Prefeitura.
Sobre essas nomeações, assinale a afirmativa correta.
(A) Ambas as nomeações devem ser consideradas nulas, em
função da ocorrência de nepotismo.
(B) Ambas as nomeações são lícitas e permanecem hígidas, já
que a primeira é para cargo político, de governo, e a segunda
é de servidor efetivo, profissionalmente habilitado.
(C) Deve prevalecer apenas a nomeação da cunhada, que não
possui grau de parentesco com o Prefeito.
(D) Deve prevalecer apenas a nomeação do sobrinho, já que este
possui cargo efetivo e prestou concurso público.
(E) Nenhuma das nomeações deve ser admitida, posto que
atentam contra o princípio da moralidade pública.
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Com relação ao Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR)
dos servidores públicos do Estado de Rondônia, assinale a
afirmativa correta.
(A) O PCCR/RO está vinculado às estratégias administrativas de
caráter discricionário propostas pela Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia.
(B) O Plano de Carreira, Cargos e Remuneração foi elaborado de
forma técnica, centralizada, sendo apresentado aos
servidores para a implementação respectiva.
(C) O PCCR/RO está fundamentado em processo de
reestruturação das carreiras, dos cargos e da política de
remuneração implantados;
(D) O PCCR/RO tem por diretriz estabelecer o desenvolvimento
da carreira com base no tempo de serviço do servidor.
(E) O PCCR/RO tem foco na gestão horizontal e caórdica, em que
cada funcionário exercita a própria chefia, propondo e
cumprindo as próprias metas.

Com relação ao sistema de gestão de desempenho do servidor da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que esteja no
exercício de cargo de provimento efetivo, analise as afirmativas a
seguir.
I. É utilizado de forma intermitente e pontual para avaliação da
eficiência e eficácia do trabalho executado pelo servidor.
II. Tem por objetivo propiciar a melhoria das relações e as
condições de trabalho.
III. É utilizado para acompanhar o desempenho funcional do
servidor, sancionando eventuais falhas.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) II e III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) III, apenas.

29
As opções a seguir apresentam requisitos básicos para a
investidura em cargo público no Estado de Rondônia, exceto
uma. Assinale-a.
(A) Estar em pleno gozo de seus direitos políticos.
(B) Estar quites com suas obrigações eleitorais.
(C) Ter idade mínima de 21 anos.
(D) Estar quites com suas obrigações militares.
(E) Ter nacionalidade brasileira.

30
Maria de Souza prestou concurso para o cargo público de
enfermeira junto à secretaria de saúde do Estado de Rondônia,
tendo obtido o 4º lugar no certame. O edital mencionava haver
quatro vagas, mas Maria não chegou a ser convocada, tendo
expirado o prazo do certame.
Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta.
(A) Há direito de Maria de Souza à nomeação, já que foi
aprovada dentro do número de vagas do edital.
(B) Não existe direito adquirido à nomeação, por que o Estado
tem o poder discricionário de nomear ou não os aprovados.
(C) O direito de Maria é o da observância da ordem de aprovação
no certame, não o de ser nomeada.
(D) Maria tem direito à nomeação, tanto que o Estado revalide o
resultado do concurso público.
(E) O concurso perdeu validade, porque o prazo do edital expirou
e Maria não pode mais ser nomeada.

31
Assinale a opção que apresenta um órgão da estrutura
organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
(A) Secretaria de Imprensa.
(B) Corregedoria do Tribunal de Contas.
(C) Gabinete da Liderança do Governo.
(D) Procuradoria Geral do Ministério Público.
(E) Superintendência do Tribunal Eleitoral.
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Os fragmentos a seguir descrevem negociações diplomáticas
ocorridas no processo de constituição da fronteira ocidental do
Império português.
I - Assegura o domínio e a soberania territorial da Coroa
Portuguesa sobre as regiões americanas compreendidas entre
os rios Amazonas e Oiapoque, fixando os limites entre França
e Portugal na região da Guiana.
II - Adota o princípio da "ocupação efetiva" e garante o controle
luso de rios existentes na capitania de Mato Grosso, no vale
do Guaporé, região que daria acesso, através do rio Guaporé
e demais rios amazônicos, ao Estado do Grão-Pará e
Maranhão.
Os fragmentos exemplificam, respectivamente, os Tratados de
(A) Tordesilhas e Utrecht.
(B) El Pardo e Santo Ildefonso.
(C) Madri e El Pardo.
(D) Santo Ildefonso e Tordesilhas.
(E) Utrecht e Madri.

34
No século XVIII, a descoberta de minas de ouro no centro-oeste
da colônia portuguesa promoveu
(A) a ocupação de zonas centrais da Capitania de Mato Grosso,
em torno das missões e fazendas dos jesuítas já existentes,
que serviram de apoio para o comércio local.
(B) a imigração de portugueses e bandeirantes para a Capitania
de Mato Grosso e a fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e
a Vila Bela da Santíssima Trindade.
(C) a integração dos indígenas à sociedade colonial, mediante as
oportunidades de trabalho nos garimpos e pelo incremento
na comercialização das drogas do sertão.
(D) a instalação de casas de fundição, para controlar a circulação
de ouro e de prata na região, e a criação do Forte do Príncipe
da Beira, para impedir o contrabando de metais preciosos.
(E) a criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, em terras
desmembradas da Capitania de Minas Gerais, oferecendo
sesmarias para os colonos, a fim de favorecer sua ocupação.

35
Entre 1907 e 1915, Cândido Rondon comandou a Comissão de
Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas.
A respeito dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta.
(A) Estendeu a linha telegráfica entre Campo Grande e Santo
Antônio do Madeira, superando o isolamento da região.
(B) Contribuiu para a formação de povoados, como Marco
Rondon, Cacoal, Colorado do Oeste e Rolim de Moura.
(C) Complementou o telégrafo com rádios de poste, para maior
alcance social na transmissão de informações.
(D) Incluiu o levantamento topográfico e a demarcação de
fronteiras, além de pesquisas etnográficas, linguísticas e
geológicas.
(E) Integrou os "sertões do noroeste" ao sistema produtivo
nacional, abrindo linhas de escoamento para a borracha.
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Sobre a criação do Território Federal do Guaporé, em 1943,
assinale a afirmativa correta.
(A) Deu-se por Decreto-lei, para demarcar áreas de fronteira
consideradas estratégicas para a segurança nacional.
(B) Ocorreu mediante consulta à população por plebiscito, com
vistas à abertura de novas fronteiras de colonização.
(C) Processou-se por meio da ação legislativa da Assembleia
Estadual, favorecendo a ocupação dos sertões do "Brasil
interior".
(D) Deu-se por iniciativa de interventores do Estado Novo, como
parte do programa de ocupação de regiões limítrofes
despovoadas.
(E) Ocorreu por determinação do Exército, preocupado com
fluxos migratórios e contrabando na fronteira amazônica
brasileira.

37
A respeito da colonização da Amazônia enquanto política de
Estado no período da Ditadura Militar (1964-1985), relacione as
iniciativas estatais, listadas a seguir, à respectiva descrição de
seus objetivos.
1. SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia), em 1966.
2. PIN (Programa de Integração Nacional), em 1970.
3. PICs (Projetos Integrados de Colonização), entre 1970-75.
4. POLAMAZÔNIA (Programa de Polos Agropecuários e Agro
minerais da Amazônia), em 1974.
( ) Induzir a alocação de colonos do centro-sul em lotes
próximos a estradas vicinais e escolas, além de fornecer
assistência em saúde, educação e orientação técnica.
( ) Estabelecer incentivos fiscais para atrair investidores
privados, nacionais e internacionais que financiassem o
desenvolvimento econômico na região.
( ) Assentar camponeses nordestinos em lotes de 100 ha ao
longo das rodovias em construção, a Transamazônica e a
Cuiabá-Santarém.
( ) implantar polos agrícolas regionais para incentivar a fixação
populacional em áreas de mineração e de interesse
estratégico.
Assinale a opção que apresenta a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1, 2, 3 e 4.
(B) 1, 3, 4 e 2.
(C) 2, 4, 1 e 3.
(D) 3, 1, 2, e 4.
(E) 4, 2, 3 e 1.
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Em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o antigo
trajeto da Comissão Rondon serviu de guia para a construção da
BR-364, ligando Cuiabá a Porto Velho e Rio Branco. Os projetos de
colonização da década de 1970 e o asfaltamento da BR-364 na
década de 1980 configuram um ponto de inflexão da história de
Rondônia.

Uma parcela da rede de transportes de Rondônia integra o
chamado "Arco Norte", um sistema intermodal estratégico que
envolve a Bacia Amazônica brasileira e um trecho da Bacia do
Paraná-Paraguai (Mato Grosso).
A respeito do Arco Norte, analise as afirmativas a seguir.
I. O sistema intermodal do Arco Norte conecta o vale
amazônico às rotas mais estruturadas do Sul e Sudeste, para
aprimorar a logística de exportação para a Europa, América e
Ásia.
II. Pelas rodovias, ferrovias e hidrovias do Arco Norte são
escoados principalmente grãos, carnes, derivados de madeira
e minérios e são desembarcados fertilizantes e outros
insumos.
III. O corredor do Madeira conecta Porto Velho a Itacoatiara
(AM), beneficiando o escoamento da produção agrícola do
norte de Mato Grosso e do sudeste de Rondônia.
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.

Adaptado de Rondônia: do leito do Madeira às margens da BR-364.
Belo Horizonte: Instituto Bioterra, 2013.

As afirmativas a seguir identificam corretamente aspectos da
"inflexão histórica" a que o texto se refere, à exceção de uma.
Assinale-a.
(A) O ocaso da estrutura espacial até então predominante, com a
população e a economia concentradas ao redor dos
municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim.
(B) O deslocamento do eixo de importância para a BR-364,
transformada em espinha dorsal do Estado, promovendo o
desenvolvimento de municípios às suas margens.
(C) O crescimento do setor industrial associado à transformação
de bens primários como o látex, a cassiterita e o estanho,
favorecido pelo novo modal rodoviário.
(D) O fomento às atividades agropecuárias e o desenvolvimento
de uma ocupação mais permanente da região, facilitando os
fluxos migratórios.
(E) A aceleração do processo de desmatamento da região para a
agricultura, a pecuária e os projetos de colonização, gerando
perda considerável da floresta primária.

39
Sobre os tipos de vegetação presentes no Estado de Rondônia e
suas áreas de ocorrência, analise as afirmativas a seguir.
I. Floresta ombrófila aberta (floresta de transição), que ocupa a
maior parte do território, principalmente a região central,
norte, sul e leste.
II. Floresta ombrófila densa (floresta amazônica), que ocupa
algumas áreas na região central do território e se caracteriza
por árvores de grande e médio porte, bem adensadas.
III. Savana (cerrado/campos), que ocupa a região central do
estado, marcada por árvores baixas, com troncos tortuosos
de casca grossa e rugosa, e folhas duras.
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.

Analista Legislativo - Pedagogia

Τ1

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 9

Assembléia Legislativa de Rondônia

Conhecimentos Específicos
41
Leia o fragmento a seguir.
“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96)

De acordo com a legislação citada, o ensino na Educação Básica é
orientado por alguns princípios norteadores.
As opções a seguir apresentam alguns desses princípios, à
exceção de uma. Assinale-a.
(A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola.
(B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
(C) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
(D) Gestão centralizada do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino.
(E) Valorização do profissional da educação escolar.
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A Lei nº 9394/96, obedecendo ao comando constitucional,
estabeleceu em seu Art. 3º, inciso VIII, que o ensino público
deveria obedecer ao princípio da gestão democrática. Para sua
efetivação, a legislação estabeleceu dois princípios norteadores
que deveriam ser postos em práticos nos estabelecimentos
públicos de ensino.
Assinale a opção que apresenta esses princípios norteadores.
(A) Participação dos profissionais da educação na elaboração do
regimento escolar e participação das comunidades escolar e
local em conselhos escolares ou equivalentes.
(B) Participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola e participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
(C) Participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola e participação das comunidades
escolar e local na elaboração do regimento escolar.
(D) Participação dos responsáveis pelos alunos na elaboração do
projeto pedagógico da escola e participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
(E) Participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola e composição dos conselhos
escolares ou equivalentes pela direção escolar.

42
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96,
determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de
colaboração.
No que se refere ao que caberá à União, analise as afirmativas a
seguir.
I. A coordenação da política nacional de educação.
II. A segmentação dos diferentes níveis e sistemas.
III. O exercício das funções normativa, redistributiva e supletiva
em relação às demais instâncias educacionais.
Está correto o que se afirma em
(A) I, II e III.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) I, somente.
(E) III, somente.
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Sobre o atendimento escolar aos alunos com necessidades
especiais, leia o fragmento a seguir.
“Hoje, a legislação brasileira posiciona-se pelo atendimento dos
alunos com necessidades educacionais especiais, __________.”
Assinale a opção que completa adequadamente o fragmento
acima.
(A) ... preferencialmente em escolas especializadas e equipadas
para este tipo de atendimento.
(B) ... preferencialmente em classes especiais das escolas
regulares, em todos os níveis, etapas e modalidades de
educação e ensino.
(C) ... preferencialmente em classes comuns das escolas de
educação infantil e ensino fundamental.
(D) ... exclusivamente em classes comuns das escolas, em todos
os níveis, etapas e modalidades de educação e ensino.
(E) ... preferencialmente em classes comuns das escolas, em
todos os níveis, etapas e modalidades de educação e ensino.
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Fernanda, professora do ensino fundamental, argumentou em
uma reunião de planejamento curricular:
“O currículo não se esgota nos componentes curriculares e nas
áreas de conhecimento.”
De acordo com os fundamentos das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental, assinale a opção que
melhor explica o argumento utilizado pela professora.
(A) Uma vez que todas as vivências proporcionadas pela escola
veiculam valores, atitudes, sensibilidades, orientações e
conhecimentos.
(B) Já que o currículo inclui também as atividades previstas para
fixação da aprendizagem.
(C) Porque se deve considerar como currículo também os
objetivos de aprendizagem estabelecidos pelos professores.
(D) Porque o currículo compreende os componentes curriculares,
as áreas de conhecimento e as normas de comportamento.
(E) Uma vez que se deve também considerar na definição de
currículo os conteúdos mínimos que compõem as avaliações
externas.

Em 1942, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, foi
instituído o conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional,
que configuraram a denominada Reforma Capanema.
Assinale a opção que apresenta uma característica deste
conjunto de leis.
(A) Organização da educação básica nos níveis Ensino de 1º Grau
e Ensino de 2º Grau.
(B) Diferenciação entre o ensino secundário (para as elites) e o
ensino profissional (formação de mão de obra).
(C) Organização do ensino secundário em um único ciclo de cinco
anos.
(D) Definição de um ensino secundário único, que agregava
formação acadêmica e profissional.
(E) Predominância do ensino profissional como alternativa
exclusiva para o ensino secundário.

46
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
instituem trabalho, ciência, tecnologia e cultura como base da
proposta e do desenvolvimento curricular no Ensino Médio.
Sobre esta definição, analise as afirmativas a seguir.
I. É necessário definir como tarefa primordial do Ensino Médio
a preparação dos jovens para o trabalho.
II. É preciso trabalhar, no contexto escolar, as especificidades
destes campos que são independentes e tradicionalmente
definidos.
III. É preciso inserir, no contexto escolar, o diálogo para a
compreensão de que estes campos não se produzem
independentemente da sociedade e dependem da articulação
entre pensamento e ação.
De acordo com o documento citado, assinale a opção que
apresenta a(s) afirmativa(s) que melhor justifica(m) a definição
acima.
(A) I, somente.
(B) II, somente.
(C) III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I e II, somente.

47
Leia o fragmento a seguir.
A LDB atual define como finalidades do Ensino Médio a
preparação para a _______________, a preparação básica para o
trabalho e o exercício da___________. Determina, ainda, uma
base nacional comum e uma _______________ para a
organização do currículo escolar.
Assinale a opção cujos termos completam, adequadamente, o
fragmento acima.
(A) continuidade dos estudos - ciência - parte diversificada
(B) avaliação externa - cidadania - parte diversificada
(C) continuidade dos estudos - cidadania - padronização
(D) continuidade dos estudos - cidadania - parte diversificada
(E) vida adulta - liberdade - parte diversificada
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Leia o fragmento a seguir.
Os professores do Ensino Fundamental da Escola Bem-te-vi estão
reunidos estudando as fases do desenvolvimento cognitivo.
Entre as atividades pedagógicas inerentes ao exercício do
magistério elencadas a seguir, assinale a opção que corresponde
à atividade exemplificada acima.
(A) Orientação e acompanhamento de estudantes.
(B) Avaliação de estudantes, de trabalhos e atividades
pedagógicas.
(C) Preparação de aula, estudos, pesquisa e demais atividades
formativas.
(D) Reuniões com pais ou conselhos escolares.
(E) Participação de reuniões de estudo, de coordenação
pedagógica e de gestão da escola.

50
Leia o trecho a seguir.
A coordenadora pedagógica da escola, em uma reunião
pedagógica com uma professora do Ensino Fundamental, a
orientou a adotar metodologias de ensino mais participativas e
menos transmissivas, envolvendo mais os alunos no processo de
construção do conhecimento.
Sobre a orientação da coordenadora, assinale a afirmativa
correta.
(A) Está de acordo com uma das novas competências requeridas
para o ensino.
(B) Contraria todas as novas competências requeridas para o
ensino.
(C) Ignora as novas competências requeridas para o ensino.
(D) Não se relaciona a nenhuma das novas competências
requeridas para o ensino.
(E) Resume todas as novas competências requeridas para o
ensino.
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A Educação Básica tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e
em estudos posteriores.
A Educação Básica é formada
(A) pela educação infantil e pelo ensino fundamental.
(B) pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.
(C) pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino
médio.
(D) pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino
médio e pelo ensino superior.
(E) pela creche, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.

Leia o fragmento a seguir.
Laura é professora do 6º ano do Ensino Fundamental e comentou
com uma colega que estava desenvolvendo com seus alunos um
projeto de trabalho sobre o Egito Antigo. A colega de Laura lhe
perguntou quais seriam as vantagens desta opção metodológica
em relação à metodologia tradicional de ensino.
As opções a seguir apresentam vantagens da prática pedagógica
do trabalho com projetos, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Estimula a habilidade de resolver problemas.
(B) Incentiva a repetição de conceitos e estratégias.
(C) Proporciona a articulação dos saberes adquiridos.
(D) Leva o aluno a agir com autonomia diante de diferentes
situações.
(E) Valoriza a colaboração e o trabalho em equipe.

52
Na Escola Andorinha os professores do Ensino Fundamental estão
reunidos nos seguintes grupos para o planejamento curricular do
novo ano letivo:
1- Professores de Língua Portuguesa, de Língua Inglesa, de
Educação Física e de Artes.
2 - Professores de Matemática.
3 - Professores de Ciências da Natureza.
4 - Professores de Geografia e de História.
5 - Professores de Ensino Religioso.
Sobre essa proposta, é correto afirmar que ela
(A) pretende a organização de um currículo escolar fragmentado
por disciplinas.
(B) impede a proposição de um trabalho interdisciplinar.
(C) busca favorecer a reflexão sobre o currículo organizado a
partir dos componentes curriculares.
(D) busca favorecer a reflexão sobre o currículo organizado por
áreas de conhecimento.
(E) contraria a proposição do MEC sobre a organização curricular
para o Ensino Fundamental.

53
Sobre a avaliação diagnóstica, analise as afirmativas a seguir.
I. Deve ocorrer antes de uma ação.
II. Objetiva produzir um diagnóstico da situação.
III. Identifica as circunstâncias que demandam uma ação
restauradora.
Está correto o que se afirma em
(A) II, somente.
(B) I e II, somente.
(C) I e III, somente.
(D) II e III, somente.
(E) I, II e III.

56
Laia o fragmento a seguir.
“Os novos currículos concentram-se em torno das competências
que os alunos deverão adquirir, para que possam vir a ser
cidadãos de pleno direito, informados e capazes de operar
mudanças sociais que se vislumbrem necessárias.”
Para a organização do currículo por competências é necessário
(A) considerar os conhecimentos como recursos a serem
mobilizados.
(B) garantir a compartimentação disciplinar.
(C) praticar uma avaliação classificatória da aprendizagem.
(D) responsabilizar o professor pela elaboração e avaliação dos
projetos de trabalho.
(E) evitar o surgimento e a discussão de problemas.

57
No que se refere à organização do Ensino Fundamental,
estabelecida pela LDBEN, analise as afirmativas a seguir.
I. É proibido aos sistemas de ensino desdobrar o ensino
fundamental em ciclos.
II. O ensino fundamental será presencial.
III. É possível a adoção do regime de progressão continuada.
Está correto o que se afirma em
(A) II, somente.
(B) I e II, somente.
(C) II e III, somente.
(D) I e III, somente
(E) I, II e III.

54
Vygotsky considera a relação entre aprendizagem
desenvolvimento como
(A) dois processos independentes entre si.
(B) uma relação unilateral.
(C) processos idênticos, fundidos em um só.
(D) processos que mantêm complexas inter-relações.
(E) processos que mantêm relações antagônicas.
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Leia o fragmento a seguir.
Patrícia, professora do 1º ano do Ensino Fundamental, observava
a escrita de seu aluno para as palavras: ESTOJO - CADERNO LÁPIS:

Segundo a Lei nº 9394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, o dever do Estado com a educação escolar
pública deve ser efetivado mediante a garantia
(A) do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para
os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
(B) da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio.
(C) da creche, do ensino fundamental e do ensino médio.
(D) da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio.
(E) do ensino fundamental e do ensino médio.

ESOO -

AEO -

AIS

A professora comenta com sua coordenadora que seu aluno
apresenta uma escrita silábica, uma das etapas do processo de
letramento.
As opções a seguir apresentam características da concepção
piagetiana sobre o erro no processo de aprendizagem, à exceção
de uma. Assinale-a.
(A) É o resultado de conflitos cognitivos.
(B) Ocorre devido à ausência de condicionamento adequado.
(C) Permite a passagem de um estado de equilíbrio a outro.
(D) Promove um processo de regulação interna.
(E) É indicador de uma lógica infantil ou "teoria em ação".

59
Leia o fragmento a seguir.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e
Adultos prevê que a Educação de Jovens e Adultos considerará as
situações, os perfis dos estudantes e as suas faixas etárias. Para
tanto,
estabelece
os
princípios
de
_____________,
______________ e ________________ na apropriação e
contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na
proposição de um modelo pedagógico próprio.
Assinale a opção cujos termos completam adequadamente o
fragmento acima.
(A) igualdade – diferença – proporcionalidade
(B) equidade – adequação – proporcionalidade
(C) equidade – diferença – distanciamento
(D) equidade – igualdade – distanciamento
(E) equidade – diferença – proporcionalidade

60
Relacione os tipos de saberes docentes, listados a seguir, às
situações específicas de cada um deles.
1 - Experiência
2 - Conhecimento
3 - Saberes Pedagógicos
( ) A metodologia de ensino do professor de Matemática parece
estar favorecendo a aprendizagem dos alunos.
( ) O professor traz na memória suas lembranças dos
professores que teve enquanto aluno.
( ) O professor de Geografia domina o conteúdo “Tipos de
Relevo”.
Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1 - 3 - 2.
(B) 1 - 2 - 3.
(C) 2 - 1 - 3.
(D) 3 - 1 - 2.
(E) 3 - 2 - 1.
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,
“os conhecimentos escolares podem ser compreendidos como o
conjunto de conhecimentos que a escola seleciona e transforma,
no sentido de torná-los passíveis de serem ensinados, ao mesmo
tempo em que servem de elementos para a formação ética,
estética e política do aluno.”
(Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília:
MEC, SEB, DICEI, 2013).

Assinale a opção que indica a denominação desse processo em
que o conhecimento de diferentes áreas sofre mudanças,
transformando-se em conhecimento escolar.
(A) Transformação pedagógica.
(B) Interferência educativa.
(C) Descrição educacional.
(D) Inferência instrutiva.
(E) Transposição didática.

63
O Parecer CEB 11/2000 traz a concepção da Educação de Jovens e
Adultos associada às normas e diretrizes nacionais da educação
básica, com ênfase nas funções reparadora, equalizadora e
qualificadora.
Relacione cada uma dessas funções às suas respectivas
definições.
1. Reparadora
2. Equalizadora
3. Qualificadora
( ) A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma
interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja
pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras
condições adversas, deve ser saudada como reparação
corretiva.
( ) Tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo
potencial de desenvolvimento e de adequação pode se
atualizar em quadros escolares ou não escolares.
( ) Significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela
restauração de um direito negado: o direito a uma escola de
qualidade, mas também o reconhecimento da igualdade de
todo e qualquer ser humano.
Assinale a opção que apresenta a relação correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 2 – 3 – 1.
(B) 2 – 1 – 3.
(C) 3 – 2 – 1.
(D) 3 – 1 – 2.
(E) 1 – 2 – 3.
Τ1

Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 13

Assembléia Legislativa de Rondônia

FGV – Projetos

64

66

A Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, é o marco legal que
instituiu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade de
Educação Especial.
Sobre as atribuições do professor do Atendimento Educacional
Especializado, analise as afirmativas a seguir.
I. Deve organizar o tipo e o número de atendimentos aos
alunos na sala de recursos multifuncionais.
II. Deve acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos
recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula
comum do ensino regular, bem como em outros ambientes
da escola.
III. Deve ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar
habilidades funcionais dos alunos, promovendo sua
autonomia e participação.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

Um momento fundamental do processo educacional é a
avaliação, que pode oferecer elementos para repensar a própria
prática e evidências capazes de acompanhar o progresso dos
alunos e auxiliá-los em suas necessidades.
Com relação à avaliação formativa, assinale (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para a falsa.
( ) A avaliação configura-se como uma estratégia pedagógica de
luta contra o fracasso e as desigualdades.
( ) A avaliação propõe um deslocamento da ação do professor
para o nível das aprendizagens, de maneira a individualizálas.
( ) A avaliação é uma atividade pontual que ocorre ao fim do
processo educacional (ano, semestre, bimestre, ciclo, curso
etc.), preocupada com o resultado das aprendizagens.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – V – F.
(B) V – V – F.
(C) F – V – V.
(D) V – F – F.
(E) F – F – V.

65
O movimento Escola Nova, que transformou o cenário
educacional brasileiro, reconfigurou os modelos educativos
vigentes até então.
Sobre esse movimento e suas características, analise as
afirmativas a seguir.
I. O centro do processo de aquisição do conhecimento está no
ensino e no papel por ele desempenhado.
II. A escola é vista como um local em que o aluno, a partir da
observação e da experimentação, elabora seu próprio saber.
III. A escola é vista como um grande laboratório em que o aluno
deve observar fatos e objetos com a finalidade de conhecer
suas características.
Está correto o que se afirma em
(A) II, apenas.
(B) III, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

67
Um dos elementos que constituem a gestão democrática na
escola está relacionado à construção do projeto político
pedagógico, que a partir da Lei nº 9394/96 (LDB) passou a ser
obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino.
Sobre o projeto político-pedagógico (PPP), analise as afirmativas
a seguir.
I. O PPP é um produto do processo de planejamento escolar,
dando visibilidade ao planejamento participativo.
II. O PPP deve ser elaborado com a participação dos
profissionais da educação e representantes da comunidade
escolar.
III. O PPP definirá as normas de gestão democrática da escola
graças à participação do conselho escolar ou seu equivalente.
Está correto o que se afirma em
(A)
II, apenas.
(B)
III, apenas.
(C)
I e III, apenas.
(D)
II e III, apenas.
(E)
I, II e III.
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As opções a seguir apresentam princípios sobre os quais o ensino
será ministrado, à exceção de uma. Assinale-a.
(A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
(B) Valorização da experiência extraescolar.
(C) Igualdade na aplicação da eticidade, da socialidade e da
operacionalidade.
(D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da
vida.
(E) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas
sociais.
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Cada uma das etapas e modalidades que compõem o sistema
educacional brasileiro possui suas especificidades, objetivos e
finalidades.
Com relação às finalidades do Ensino Médio, assinale (V) para a
afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O EM deve fornecer condições para a continuidade dos
estudos.
( ) O EM visa o desenvolvimento integral, complementando a
ação da família e da comunidade.
( ) O EM deve ser estruturado para gerar as condições básicas
para o exercício de uma atividade produtiva.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F – V – F.
(B) V – V – F.
(C) F – V – V.
(D) V – F – V.
(E) F – F – V.

Leia o fragmento a seguir.
“Trabalhar com competências é também abordá-la em suas
múltiplas dimensões. Assim, a dimensão _______________
refere-se à relação que o indivíduo mantém com as pessoas que o
cercam, à forma de se comunicar com elas, de considera-las, etc.
Já a dimensão ______________ refere-se à relação que a pessoa
mantém com ela mesma: seu autoconhecimento, sua autoestima,
eu autocontrole, etc. Já a dimensão profissional está relacionada
ao âmbito do trabalho no qual a pessoa trabalha e se desenvolve.
E a dimensão ________________ refere-se à relação da pessoa
com a sociedade em que vive.”
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas
do fragmento acima.
(A) cognitiva – atitudinal – formal.
(B) disciplinar – individual – conjunta.
(C) interpessoal – pessoal – social.
(D) interdisciplinar – específica – metadisciplinar.
(E) instrutiva – conceitual – funcional.
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A construção de competências no âmbito da educação escolar
está relacionada com o saber-fazer, de maneira que o indivíduo
seja capaz de agir de forma determinada e eficiente diante das
circunstâncias às quais é exposto.
Relacione os conteúdos responsáveis pela construção das
competências, listados a seguir, às suas respectivas definições.
1. Atitudinais
2. Procedimentais
3. Conceituais
( ) Estão relacionados com a formação de valores a partir da
informação recebida, a fim de que possa intervir na realidade
a qual pertence. Aprender a viver juntos aprendendo a ser.
( ) Associam-se à construção de capacidades intelectuais
relacionadas à operação de símbolos, imagens, ideias e
representações. Aprender a conhecer.
( ) Referem-se à construção de instrumentos para analisar os
resultados obtidos e os mecanismos que são colocados em
ação para alcançar as metas propostas. Aprender a fazer.
Assinale a opção que mostra a relação correta, segundo a ordem
apresentada.
(A) 1 – 3 – 2.
(B) 2 – 1 – 3.
(C) 3 – 2 – 1.
(D) 1 – 2 – 3.
(E) 3 – 1 – 2.
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No processo de ensino e aprendizagem o erro possui um papel
fundamental, visto que pode ser encarado como uma ferramenta
de aprendizado para o aluno, que identifica onde e porque errou,
e para o professor, que pode identificar eventuais lacunas e
oferecer ao aluno instrumentos para superá-las.
Relacione os tipos de erro listados a seguir aos seus respectivos
conceitos.
1. Erro conceitual
2. Erro construtivo
3. Erro de Distração
( ) demonstra as hipóteses do aluno acerca de qualquer
conhecimento, naquele momento.
( ) reflete a não compreensão de determinado conceito
ensinado.
( ) ocorre quando o aluno possui a estrutura cognitiva necessária
mas deixa de dar a resposta correta.
Assinale a opção que indica a sequência correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1 – 2 – 3.
(B) 2 – 1 - 3.
(C) 3 – 2 – 1.
(D) 2 – 3 – 1.
(E) 3 – 1 – 2.
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Sobre o Ensino Médio e suas especificidades, analise as
afirmativas a seguir:
I. Os Parâmetros Curriculares Nacionais definirão direitos e
objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme
diretrizes do Conselho Nacional de Educação.
II. O currículo do ensino médio será composto pela Base
Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que
deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes
arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto
local e a possibilidade dos sistemas de ensino.
III. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação
processual e formativa serão organizados nas redes de ensino
por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e
escritas, seminários, projetos e atividades on-line.
Está correto o que se afirma em
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

“O currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo
mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela
parte que vai construir, precisamente, o currículo. (...) Afinal, um
currículo busca precisamente modificar as pessoas que vão
‘seguir’ aquele currículo.”
Em relação ao currículo e a organização curricular, considerando
o fragmento acima, assinale a afirmativa correta.
(A) O currículo real é aquele que se materializa dentro do espaço
da sala de aula, com professores e alunos, a cada dia.
(B) As teorias críticas de currículo têm como destaque e ênfase
os aspectos pedagógicos de ensino e aprendizagem.
(C) O currículo formal refere-se às influências que afetam a
aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores
provenientes da experiência cultural de cada um.
(D) O currículo é um reflexo e um produto do processo de
planejamento escolar, dando visibilidade ao planejamento
participativo, em que, por meio de ações descentralizadas,
todos os segmentos da escola participam.
(E) O currículo oculto traz institucionalmente os conjuntos de
diretrizes a serem seguidas, traduzido em disciplinas e
programas, passado ao professor na forma de guias de
ensino, programas e livros didáticos.
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O trabalho com a metodologia de projetos exige uma série de
rupturas com paradigmas presentes nos modelos de educação.
Assinale a opção que contempla as características desse tipo de
trabalho.
(A) É uma forma de aprendizagem passiva, verbal e teórica, com
uma intencionalidade que visa a interdisciplinaridade.
(B) Tem como objetivo uma educação humanística, por meio de
uma estrutura fixa do planejamento e da organização
curricular.
(C) Tem por objetivo a aprendizagem de conceitos e o
desenvolvimento de habilidades específicas.
(D) Tem como foco o aluno, que possui total controle sobre a
aula, de maneira que os conteúdos a serem desenvolvidos
estão de acordo com seus interesses.
(E) Tem como base o método dedutivo, tendo como principais
materiais didáticos o livro-texto e as informações conceituais.
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Sobre as atividades que apresentam como característica a
capacidade de argumentação e oferecem um indicador de
compreensão para avaliá-la, analise as afirmativas a seguir.
I. Propor um tema para debate em que para cada um dos
alunos terá uma determinada posição que ele deve defender
por argumentos perante os demais.
II. Oferecer vários textos, sendo alguns argumentativos e outros
não, e solicitar para classificar e explicar as razões da
classificação.
III. Solicitar que escrevam um ensaio sobre um tema
estabelecido em que discutam sua posição sobre o assunto.
Está correto o que se afirma em
(A) II, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.
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Sobre o processo de ensino, relacione cada um dos elementos de
aprendizagem, segundo Piaget, com suas respectivas
características.
1. Assimilação
2. Acomodação
3. Adaptação
( ) processo que tem por finalidade ajustar os padrões
comportamentais preexistentes, modificando-os para lidar
com as novas informações ou com o feedback das situações
externas.
( ) processo de recepção de todos os tipos de estímulos e
informações, organizando-os para em seguida integrá-los às
formas ou estruturas existentes no organismo, criando assim
novas estruturas.
( ) processo que equilibra a assimilação da experiência às
estruturas dedutivas e acomoda essas estruturas aos dados
da experiência.
Assinale a opção que mostra a relação correta, de cima para
baixo.
(A) 3 – 1 – 2.
(B) 1 – 3 – 2.
(C) 2 – 1 – 3.
(D) 1 – 2 – 3.
(E) 2 – 3 – 1.
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O professor possui responsabilidades e deveres inerentes à sua
função; ele possui, portanto, um papel no coletivo escolar que é
definido por regulamentações nacionais.
As opções a seguir apresentam atribuições dos docentes, à
exceção de uma. Assinale-a.
(A) Participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.
(B) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de
menor rendimento.
(C) Ministrar as horas-aula estabelecidas, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional.
(D) Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às
autoridades superiores.
(E) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade.

“Existem duas proposições acerca das diversas formas de
organizar os conteúdos que, apesar de pontos coincidentes,
partem de suposições e referenciais diferentes. Assim, certas
formas de organizar os conteúdos tomam como ponto de partida
e referencial básico as disciplinas ou matérias. (...) No outro lado
está o modelo de organização de conteúdos que nos oferecem os
métodos globalizados.”
Correlacione as formas de organização do currículo, apresentadas
a seguir, às suas respectivas características.
1. Currículo centrado em disciplinas
2. Currículo centrado em áreas
( ) Os conteúdos podem ser classificados conforme sua natureza
em multidisciplinares, interdisciplinares, pluridisciplinares etc.
( ) O alvo e o referencial organizador é o aluno segundo suas
necessidades educativas.
( ) Os conteúdos das atividades das unidades didáticas passam
de uma matéria para outra sem perder a continuidade.
( ) Os processos e conceitos fundamentais determinam a
escolha e a organização dos conteúdos e dos métodos de
ensino e aprendizagem.
Assinale a opção que apresenta a correlação correta, segundo a
ordem apresentada.
(A) 1 – 2 – 2 – 1.
(B) 2 – 2 – 1 – 2.
(C) 2 – 1 – 1 – 2.
(D) 1 – 1 – 2 – 2.
(E) 2 – 1 – 1 – 1.
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Leia o fragmento a seguir.
“Um grupo de intelectuais, devido à descontinuidade das políticas
educacionais, da falta de visão global do problema e das reformas
parciais periódicas feitas sem unidade e mal encaminhadas, se
organizou em prol de um movimento que propunha bases
pedagógicas renovadas e a reformulação da política educacional
brasileira.”
Assinale a opção que apresenta o documento elaborado por esse
grupo como uma resposta às questões educacionais.
(A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
(B) Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.
(C) Parâmetros Curriculares Nacionais.
(D) Constituição Federal de 1988.
(E) Estatuto da Criança e do Adolescente.
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