
 
 
 

AVALIAÇÃO UNIFICADA 2018 

PEDAGOGIA/3ºPERÍODO 

 
 
 

 

 

 
 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

  

 

 

CURSO/PERIODO 

 

PEDAGOGIA - 3º PERÍODO - DATA: 09/04/2018 

 

1º SEMESTRE - 2013 

INSTRUÇÕES 

• Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

• Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

• Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 
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Disciplina: Didática II 

Prof.ª: Neila Maria de Oliveira 

 

Questão 01 

Jacques Delors (1998), no livro Educação: um tesouro a descobrir, aponta como principal 

consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de uma aprendizagem ao 

longo de toda a vida fundada em quatro pilares que são ao mesmo tempo pilares do 

conhecimento e de formação continuada. Esses pilares podem ser tomados também como 

bússola para nos orientar rumo ao futuro da educação. 

Com base no descrito acima, relacione corretamente os pilares as suas características: 

1- Aprender a conhecer 

2- Aprender a fazer 

3- Aprender a viver juntos 

4- Aprender a ser 

 

(  ) Deve existir a preocupação de despertar no estudante o desejo, a vontade de aprender, 

de querer saber mais e melhor. 

(  ) Desenvolve a compreensão do outro e a preocupação das interdependências, no 

sentido de realizar projetos comuns e prepara-se para gerir conflitos. 

(   ) Que cada indivíduo saiba comunicar; não apenas reter e transmitir informação, mas 

também interpretar e selecionar as torrentes de dados, muitas vezes contraditórias com 

que são bombardeados diariamente, formulando suas próprias opiniões. 

(   ) Pretende-se formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes, 

capazes de estabelecer relações interpessoais de comunicarem e evoluírem 

permanentemente, intervindo de forma consciente e proativa na sociedade. 

 

Assinale a alternativa que mostra a relação correta, de cima para baixo: 

a) 1, 3, 2 e 4 

b) 2, 3, 4 e 1 

c) 1, 2, 3 e 4 

d) 4, 2, 3 e 1 

 

Questão 02 

O planejamento é a principal ferramenta de trabalho do professor. O processo de 

aprendizagem do aluno depende de um planejamento de aula estruturado que norteie o 

trabalho em sala de aula. Um dos itens que compõe o plano de aula é a metodologia. Com 

base no conhecimento sobre o planejamento do professor, assinale a alternativa correta 

sobre a metodologia no plano de aula. Nesta importante parte do planejamento o professor 

deve buscar: 

 

a) Justificar os objetivos de trabalho com o uso de referenciais teóricos que fundamentem 

as práticas escolhidas. 

b) Listar os conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais que serão 

trabalhados durante o período a que se refere o planejamento.  

c) Descrever quem são os alunos e problematizar teoricamente seus estágios de 

desenvolvimento. 
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d) Explicar como serão trabalhados os conteúdos e quais os recursos didáticos escolhidos. 

 

Questão 03 

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 

didáticas em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos. O 

planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um 

momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. (Libâneo, José Carlos. 1994, 

p. 221) O plano de aula é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula 

ou conjunto de aulas. Tem como objetivo nortear o trabalho pedagógico e promover a 

aprendizagem dos alunos. Os elementos que o constituem são 

 

a) Conteúdo, objetivo, metodologia e avaliação. 

b) Avaliação, conteúdo, metodologia e objetivo. 

c) Objetivo, metodologia, conteúdo e avaliação. 

d) Objetivo, conteúdo, metodologia e avaliação. 

 

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 

Profª: Elianar Cornelia Ferreira 

 

Questão 04 

Em nome da qualidade da educação, existe preocupação com a formação dos profissionais 

da Educação Infantil. Entretanto, formação e perfil profissionais são aspectos 

intrinsecamente ligados às funções a serem assumidas pelas instituições de atendimento 

a crianças de até cinco anos de idade. A afirmativa que mais associa o papel do 

profissional que atua na Educação Infantil é:  

 

a) As creches, por atenderem exclusivamente a uma função assistencialista, exigem 

pessoas que gostem de crianças e estejam dispostas a assegurar sua higiene e segurança 

física, não havendo necessidade de formação específica. 

b) A dicotomia necessária entre o cuidar e o educar limita o trabalho do professor ao 

pedagógico, não lhe cabendo atender às necessidades básicas da criança, pois os cuidados 

com fraldas, higiene, alimentação e segurança devem ficar a cargo das auxiliares e/ou 

atendentes.  

c) Atendendo as especificidades atuais das turmas de quatro e cinco anos nas quais o 

objetivo principal é desenvolver atividades de alfabetização interdisciplinar que garantam 

o sucesso do aluno no ensino fundamental, exige-se um professor capaz de encaminhar, 

essencialmente, atividades com lápis e papel visando ao treino motor e ao 

desenvolvimento das percepções e da coordenação motora fina.  

d) O caráter indissociável entre o educar e o cuidar na Educação Infantil exige um 

profissional qualificado que tenha capacidade para compreender o desenvolvimento 

infantil, proporcionando experiências enriquecedoras de conhecimento, considerando 

também os aspectos afetivos e psicológicos, sem negligenciar os cuidados necessários 

para que a criança possa viver a infância em sua plenitude.  
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Questão 05 

Para efeito das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, são adotadas 

certas definições importantes para que haja compreensão no sistema educacional. Utilize 

as palavras do quadro abaixo para fazer a correspondência utilizando nos parênteses os 

números. 

 

1 

Currículo 

2 

Proposta Pedagógica 

3 

Criança 

4 

Educação Infantil 

 

(__) Plano Orientador das ações da instituição onde se define metas que se pretende, para 

a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. 

(__) Sujeito histórico de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. 

(__) Conjunto de práticas que busca articular experiências e conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico promovendo o 

desenvolvimento integral da criança. 

(__) Primeira etapa da Educação Básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se 

caracterizam como espaços institucionais educacionais públicos ou privados que educam 

e cuidam. 

 

Ficam assim as definições: 

a) Currículo – Criança – Proposta Pedagógica – Educação Infantil 

b) Proposta Pedagógica – Currículo – Educação Infantil – Criança 

c) Proposta Pedagógica – Criança – Currículo – Educação Infantil  

d) Educação Infantil – Criança – Proposta Pedagógica – Currículo 

 

Questão 06 

A criança desde que nasce é um ser ativo. Possui um repertório de condutas ou reflexões 

inatos que lhe permite integrar com meio e experimentar as primeiras aprendizagens, 

constituindo nas adaptações que faz às novas condições de vida. Aos poucos ela assimila 

a novas experiências. Este processo de adaptação às condições novas que surgem se dá 

ao longo de toda sua infância. Atendendo as especificidades atuais da Educação Infantil 

propõe-se que trabalha com um plano orientador de ações, onde se define metas e 

objetivos que se pretendem para desenvolver o ensino aprendizagem e a formação cidadã 

da criança nessa faixa etária a qual deve ser centrado na formação pessoal, social e 

conhecimento de mundo. Definimos este plano como: 

a) Propostas pedagógicas e metas 

b) Planejamento e plano diário 

c) Grade curricular e ação 

d) Plano diário e grade curricular 

 

Questão 07 

Desde o inicio da vida de um ser humano, tem se observado que a música está presente e 

comunica sensações, sentimentos e pensamentos por meio de organização e 

relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. Estão presentes em todas as culturas 

nas mais diversas situações e faz parte de seu cotidiano em qualquer parte do mundo. Em 
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todas as épocas, a música e o homem vivem juntos. Ela é uma linguagem que traduz em 

forma sonora a comunicação. Ao trabalhar MÚSICA na Educação infantil, proporciona 

a criança a: 

I- Melhorar sua sensibilidade com relação a si mesma e ao outro.  

II- Desenvolver a capacidade de concentração e percepção auditiva 

III- Proporcionar melhoria em sua concentração no processo ensino aprendizagem 

IV- Estimular áreas do cérebro não desenvolvidas por outras linguagens. 

 

Podem-se considerar corretas: 

a) As afirmativas II e IV. 

b) Todas, exceto a primeira. 

c) Somente a III. 

d) Todas elas estão corretas. 

 

Questão 08 

O desenvolvimento do corpo na educação infantil se justifica pela necessidade de 

enfatizar a partir de observações em que a criança tem em conhecer as funções de seu 

corpo e estabelecer relações de movimento que pertencem ao individuo em sua totalidade, 

revelando emoções, sentimentos, experiências vivenciadas por ela, assim como a 

importância de criar hábitos e atitudes integrantes ao corpo, possibilitando a construção 

da personalidade e da identidade. A prática educativa no eixo temático movimento deve 

ser organizada de forma em que as crianças realizam com competência os aspectos da 

motricidade e a ampliação da cultura corporal e que possa desenvolver as seguintes 

habilidades, EXCETO: 

 

a) Apropria progressivamente da imagem global do seu corpo observando e conhecendo 

em sua totalidade. 

b) Utiliza os movimentos de preensão, encaixe e ampliando suas possibilidades de 

manuseio. 

c) Desloca-se com destreza progressiva em qualquer espaço e altura sem limitação 

alguma. 

d) Controla gradualmente o próprio movimento aperfeiçoando seus recursos motores e 

seu equilíbrio. 

 

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia da Matemática 

Profª: Elianar Cornelia Ferreira 

 

Questão 09 

Após a apresentação deste material e utilização na aula prática concluímos que ele é 

considerado como suporte na realização do ensino aprendizagem e construção de 

conhecimentos matemáticos em varias situações.  
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Ele está relacionado a: 

 

 

  

 

 

 

I- Efetuar cálculos aditivos, subtrativos, multiplicativos e divisíveis. 

II- Conhecimento de valor absoluto e relativo no sistema de numeração.  

III-Composição de valores numéricos no conjunto dos naturais e racionais. 

IV- Substituição do material QVL (Quadro Valor de Lugar). 

V- Representatividade das classes, ordens, centenas, dezenas e unidades etc. 

 

É correto afirmar para as alternativas: 

a) Todas estão corretas. 

b) Somente as duas primeiras estão corretas. 

c) Todas corretas, exceto a II. 

d) Apenas a III é considerada correta. 

 

Questão 10 

Vejo a disciplina de Matemática como uma estratégia desenvolvida pela espécie humana 

ao longo de sua história. Para explicar, entender e manejar o imaginário e a realidade 

sensível e perceptível, bem como conviver com eles evidentemente dentro de um 

contexto natural e cultural. Isso se dá da mesma maneira com as técnicas, as artes, as 

religiões e as ciências em geral.  

Consequentemente, matemática e educação são estratégias contextualizadas. Essa é a 

essência que é relatado por Ubiratan D’ Ambrosio em seu livro: A TEORIA E A 

PRÁTICA no ensino de matemática. 

Com essa filosofia do matemático, podemos concluir que, EXCETO: 

 

a) Para a construção do conhecimento matemático faz se necessário apoio de material 

concreto até que o aluno consiga abstrair o conhecimento 

b) A compreensão do conteúdo aplicado é positiva quando há realização na prática 

c) Esta ciência faz parte do cotidiano das pessoas quando contextualizada. 

d) Os livros didáticos são de fundamental importância para aquisição do conhecimento. 

 

Questão 11 

A seleção de conteúdos a serem trabalhados nas séries iniciais do ensino fundamental 

devem se dar numa perspectiva mais ampla no ciclo complementar procurando 

procedimentos e atitudes que enriquecem o processo ensino aprendizagem, onde o aluno 

seja capaz de automaticamente fazer a transição do concreto ao abstrato. Para que isso 

ocorra é necessário que o professor: 

I- Formalize o conhecimento para se tornar possível de ser ensinado/aprendido. 

II- Provoque novas situações para oportunizar o aluno a novas descobertas. 

III- Generalize o aprendido transferindo a outros contextos do cotidiano. 

IV- Apresente conteúdos oralmente, partindo de definições trazidas no livro didático.  
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Pode-se considerar incorreta: 

a) Todas as afirmativas. 

b) Todas as afirmativas, exceto a III. 

c) Nenhuma delas se refere ao assunto. 

d) Somente a afirmativa IV. 

 
Questão 12  

A matemática é uma área que engloba inúmeros saberes. Seu objeto de estudo encontra-

se em processo de construção e está centrado na prática pedagógica de forma a envolver-

se com as relações entre o conhecimento matemático e suas práxis. Conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Matemática têm por objetivos, exceto: 

 

a) Direcionar a construção do conhecimento para uma visão histórica em que os conceitos 

foram apresentados discutidos, construídos e reconstruídos, influenciando na formação 

do pensamento humano, tornando os estudantes críticos e capazes de agir com 

autonomia. 

b) Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo a sua volta.  

c) Selecionar, organizar e produzir informações relevantes a sua filosofia, para interpretá-

las e avaliá-las moderadamente. 

d) Resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo 

formas de raciocínio e processos como: intuição, dedução, analogia, estimativa, 

utilizando conceitos e procedimentos matemáticos. 

 
Questão 13 

O estudo dos fenômenos relacionados ao ensino e a aprendizagem em Matemática, 

pressupõe a análise de variáveis envolvidas nesse processo como: aluno, professor e o 

saber matemática. É de fundamental importância ao professor desta ciência:  

I- Ter certeza de suas próprias concepções sobre a Matemática, principalmente a prática 

em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos a serem 

aplicados aos alunos. 

II- Conhecer a história de vida dos alunos, sua vivencia de aprendizagens, seus 

conhecimentos informais sobre determinados assuntos. 

III- Identificar as principais características dessa ciência, seus métodos, suas 

ramificações e aplicações no cotidiano. 

IV- Discutir as dúvidas, assumir que as soluções estratégicas de resoluções dos outros 

podem ou não corresponder as suas ideias. 

V- Buscar e selecionar informações, tomar decisões e avaliar os alunos num processo 

contínuo, trabalhando com os erros para aquisição de novos conhecimentos. 

 

Podem considerar corretas: 

a) A primeira e terceira afirmativa. 

b) Todas as afirmativas. 

c) A segunda e terceira. 

d) Somente as duas últimas. 
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Disciplina: Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 

Profª: Renata Ap. de Freitas Araújo e Andrade 

 

Questão 14 

Analise o texto a seguir: 

 

Uma divergência se faz presente no fato de existirem pessoas que possuem um 

grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um 

determinado modo de falar como o “correto”, não levando em consideração essas 

variações que ocorrem na língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação 

superior à outra, e isso acontece pelo “fato de no Brasil o português ser a língua da imensa 

maioria da população não implica automaticamente que esse português seja um bloco 

compacto coeso e homogêneo”. (Marcos Bagno). 

 

Assinale a alternativa incorreta de acordo com as ideias apresentadas pelo autor: 

a) A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Quem 

estudou mais define os padrões linguísticos, analisando, assim, o que é correto e o que 

deve ser evitado na língua. 

b) As variações linguísticas são próprias da língua e estão alicerçadas nas diversas 

intenções comunicacionais. 

c) A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de 

afirmação da identidade de alguns grupos sociais. 

d) O aprendizado da Língua Portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. 

 
Questão 15 

Leia a reflexão a seguir acerca do ensino de Língua Portuguesa nas séries iniciais. 

 

A forma como está estruturado o ensino de Língua Portuguesa em muitas escolas 

nas séries iniciais, não condiz com a realidade linguística falada em nossa sociedade. Isso 

acontece porque ele obedece a uma gramática tradicional, cuja concepção de língua é 

abstrata e reducionista e tem como referência à língua escrita. Essa língua por sua vez não 

é concebida como sinônimo de falante, mas como algo estático que é inflexível, porque 

nunca muda. Ou melhor, ela não é percebida como a transposição da fala para a escrita. 

Nestas escolas o ensino está totalmente desvinculado da realidade histórica, 

cultural e social dos seus falantes, porque eles têm dificuldades ao estabelecer a 

comunicação entre a fala e a escrita. Uma prova disso é que o ensino é direcionado para 

a utilização dos conhecimentos na escola e não fora dela. Por isso, o professor deve 

compreender que o mais importante para o aluno é saber qual é mesmo a função da língua 

na comunicação diária. (Ednólia Carvalho Dourado)  

 

Considerando as ideias expostas, avalie as afirmações a seguir: 

I - O ensino de Língua Portuguesa deve ter como objetivo maior o ensino da norma culta 

da língua, já que esta é sempre bem aceita em qualquer situação. 

II - A gramática normativa prioriza a escrita, desconsiderando, muitas vezes, traços 

recorrentes na língua falada. 
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III - De modo geral, o ensino de Língua Portuguesa não tem preparado o aluno para um 

bom uso da língua fora da escola. 

IV - O ensino de Língua Portuguesa deve aprimorar a habilidade comunicativa do aluno 

nos mais diferentes contextos focando, ao mesmo tempo, leitura e escrita. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a)  I e II.  

b)  I e IV.  

c)  I, II e III.  

d)  II, III e IV. 

 

Questão 16 

Analise a charge a seguir e os enunciados que seguem julgando-os como falsos (F) ou 

verdadeiros (V). Em seguida, marque a alternativa correspondente à avaliação. 

 

 
 

(   ) Devido ao nível de linguagem utilizado por um dos falantes, a comunicação se torna 

impossível. 

(   ) Evidenciamos um uso formal da linguagem, visto que se trata de um ambiente escolar. 

(  ) Expressões como “MANERO”, “TAMO” e “AÊ” devem ser banidas da língua em 

qualquer situação. 

(  ) A fala do personagem evidencia o uso coloquial da linguagem, especificamente a 

gíria, motivado por diversos fatores. 

 

a) V; V; F; F 

b) F; F; F; V 

c) V; V; V; V 

d) F; F; F; F 

 

Questão 17 

Assinale a alternativa que apresenta uma informação FALSA em relação ao fenômeno da 

variação linguística: 

 

https://1.bp.blogspot.com/-sQ3GJ0G7LRE/WP0p-ku8MlI/AAAAAAAAAMg/Abo3Qa0nO1wg6QkZgbmixoRsyapr7uqhwCLcB/s1600/ae+fessora.jpg
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a) A variação linguística consiste num uso diferente da língua, num outro modo de 

expressão aceitável em determinados contextos. 

b) A variedade linguística usada num texto deve estar adequada à situação de 

comunicação vivenciada, ao assunto abordado, aos participantes da interação. 

c) As variedades que se diferenciam da variedade considerada culta devem ser combatidas 

pelo professor de Língua Portuguesa. 

d) As línguas são heterogêneas e variáveis e, por isso, os falantes apresentam variações 

na sua forma de expressão. O ambiente escolar representa um terreno fecundo para tais 

variações. 

 

Questão 18 

Analise as proposições acerca da música “Asa Branca” de Luiz Gonzaga. 

 

“Quando oiei a terr’ ardeno 

Na fogueira d’san João 

Eu preguntei a Deus do céu ai 

Pro que tamanha judiação (...)” 

 

I – O texto propicia comunicação, pois, embora apareçam desvios em relação à norma 

culta da língua, uma mensagem pode ser extraída. 

II – A recorrência de erros gramaticais e ortográficos impede um ato comunicativo 

nesse contexto. 

III – O nível de linguagem apresentado na letra da música não deve ser apontado como 

“erro” nas aulas de Língua Portuguesa. 

V - O texto exemplifica um mau uso da língua, visto que se afasta da norma padrão, 

variedade de maior prestígio na sociedade. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 

a)  I e III  

b)  I e IV.  

c)  I, II e III.  

d)  II, III e IV. 

 

 

Disciplina: Fundamentos e Metodologia de Geografia e História 

Prof.ª: Neila Maria de Oliveira 

 

Questão 19 

O ensino e a aprendizagem de História envolve uma distinção básica entre o saber 

histórico, como um campo de pesquisa e produção de conhecimento do domínio de 

especialistas, e o saber histórico escolar, como conhecimento produzido no espaço 

escolar. Com relação ao ensino de História nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

assinale a alternativa CORRETA: 
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a) As relações de trabalho são imutáveis ao longo da história da humanidade, de modo 

que o professor deve centrar seu trabalho nas relações culturais estabelecidas pelos 

sujeitos dos diferentes tempos.  

b) Os fatos históricos devem ser entendidos como fatos do passado, e analisados pelo 

professor com precisão e a partir de fontes oficiais. 

c) O ensino de História deve possibilitar a compreensão dos múltiplos sujeitos históricos, 

suas relações e experiências. 

d) O ensino de História deve pautar-se em uma compreensão científica da história, 

fundamentada na lógica, na forma linear e causal. 

 

Questão 20 

O ensino e a aprendizagem da História no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, estão 

voltados, inicialmente, para atividades em que os alunos possam compreender as 

semelhanças e as diferenças, as permanências e as transformações no modo de vida social, 

cultural e econômico de sua localidade, no presente e no passado, mediante a leitura de 

diferentes obras humanas. A respeito do trabalho com a história local nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, considere as afirmações a seguir:  

I – O estudo da história local possibilita que o aluno observe seu entorno, compreendendo 

as relações sociais, econômicas e culturais estabelecidas.  

II – A problematização dos espaços de convivência permite ao aluno identificar a 

presença de outros tempos no seu dia-a-dia, compreendendo diferentes articulações entre 

passado e presente.  

III – O estudo da história local permite um aprofundamento da compreensão da história 

do aluno, mas não possibilita a relação com contextos mais amplos e distantes do 

cotidiano dos alunos. 

IV- O estudo de História também tem como objetivo estabelecer relações entre 

identidades individuais, sociais e coletivos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmações CORRETAS: 

a) I e III. 

b) I, II e IV. 

c) II, III e IV. 

d) Nenhuma das afirmações. 

 

Questão 21 

Leia atentamente o texto e responda a questão abaixo: 

“Cada ser humano existe em relação a outros seres humanos, os quais toma como 

referência de suas ações, na construção de sua identidade social. Considerar este fato na 

organização de experiências escolares é tarefa do ensino de História e Geografia, que se 

impõe na série inicial do curso de 1º grau e se repete a cada novo início de série 

responsável pela construção da “identidade social escolar” do aluno”. (PENTEADO, 

1994, p.72)  

Ao estabelecer relação do texto acima com o conteúdo do ensino de História e Geografia, 

pretende-se atingir na 1ª série (Ensino Fundamental) os seguintes objetivos, EXCETO:  

a) Introduzir habilidade de leitura das representações convencionais do espaço terrestre 

(globo e mapa-múndi). 
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b) Introduzir a contagem do tempo cronológico. 

c) Vivenciar a organização das relações sociais escolares.  

d) Desenvolver os conceitos de natureza e cultura. 

 
 

Questão 22  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (BRASIL, 1997; 1998) – elaborado pelo 

MEC, têm por finalidade subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos estados e 

municípios. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, os Temas Transversais 

atuam como eixos articuladores das diferentes áreas de conhecimento previstas no 

currículo escolar. Em relação aos Temas Transversais apresentados pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, é correto afirmar:  

a) A temática da “Pluralidade Cultural” diz respeito ao conhecimento e à valorização de 

características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território 

brasileiro.  

b) “Trabalho e Consumo” é um dos Temas Transversais e está relacionado 

exclusivamente à área da matemática, assim como “Meio Ambiente” é tema relacionado 

à área das ciências naturais. 

c) O tema “Orientação Sexual” se refere exclusivamente às problemáticas envolvendo 

doenças sexualmente transmissíveis e enfermidades, ou desvios de personalidade dos 

sujeitos em relação a sua sexualidade.  

d) “Ética para a Saúde” é o principal tema transversal que, como eixo articulador, atua 

também como uma disciplina autônoma. 

 
Questão 23 

(CP/PM-Iturama/16) “O ensino e a aprendizagem de História estão voltados, 

inicialmente, para atividades em que os alunos possam compreender as semelhanças e as 

diferenças, as permanências e as transformações no modo de vida social, cultural e 

econômico de sua localidade, no presente e no passado, mediante a leitura de diferentes 

obras humanas.” (BRASIL/MEC/SEF, 1997, p. 49). 

As políticas públicas educacionais valorizam a temporalidade como fundante na 

formação de crianças e adolescentes. Busca estabelecer articulações entre o mais próximo 

(ou o vivido do aluno) e a história nacional, regional e geral ou mundial. A alternativa 

que apresenta corretamente um caminho apontado pelos PCN na valorização do ensino 

de História em sala de aula é: 

a) A História biográfica como forma de exaltar os heróis e, consequentemente, o passado, 

levando o aluno a reconhecer-se na História e a conhecer a tradição de sua sociedade e de 

seu país. 

b) A História cultural como forma de distinguir características independentemente do 

tempo, da sociedade, da economia e da política que se colocam numa posição secundária. 

c) A História do cotidiano como forma de seduzir o aluno com o que se vive, como o que 

se come e o que se veste, por exemplo, trazendo exemplos reais para o passado que é 

tomado como verdade.  

d) A História local como forma de introduzir o aluno na compreensão do mais próximo, 

do entorno, identificando o passado sempre presente em vários espaços de convivência. 
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Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Profª: Maria de Lourdes Pinheiro 

 

Questão 24 

O conhecimento científico é produzido pela pesquisa científica através dos métodos 

científicos e surge da necessidade de encontrar respostas para os problemas da vida diária. 

Assim, pesquisa e método não são segmentos isolados, mas partes integrantes de um todo 

mais complexo. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao sentido de 

pesquisar.  

a) Nem toda pesquisa científica tem uma intencionalidade, que é a de elaborar 

conhecimentos que possibilitem compreender e transformar a realidade.  

b) Tomada num sentido amplo, pesquisa é toda atividade voltada para a solução de 

problemas.  

c) Pesquisar é a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um 

conhecimento.  

d) Como atividade, a pesquisa está inserida em determinado contexto histórico-

sociológico, estando, portanto, ligada a todo um conjunto de valores, ideologia e 

concepções de homem e mundo que constituem este contexto. 

 

Questão 25 

Plágio é a apropriação indevida de ideias e conteúdos produzidos por outros, mas que são 

apresentados como se fossem próprios. O plágio no ambiente acadêmico é inaceitável, 

pois se trata de uma fraude do conhecimento, de desonestidade do estudante e mancha na 

reputação acadêmica da instituição. Referente a plágio, analise as afirmativas a seguir:  

I. O plágio integral consiste na transcrição completa de uma obra, sem citar a fonte 

original.  

II. O plágio parcial consiste na cópia de diversas fontes em sua totalidade, para dificultar 

a identificação.  

III. O plágio conceitual é a apropriação de um ou vários conceitos, que o redator de um 

texto apresenta como se fossem seus.  

 

A alternativa INCORRETA é:  

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas a afirmativa I está correta.  

c) Apenas a afirmativa II está correta.  

d) Apenas a afirmativa III está correta.  

 

Questão 26 

Na redação de trabalhos acadêmicos, a citação das fontes utilizadas deve obedecer às 

normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com relação 

às citações, analise as afirmações que se seguem: 

I. Citação é a menção de uma informação extraída de uma fonte consultada, como livros 

e artigos científicos.  

II. A citação direta é a menção de um texto em que não se teve acesso ao original. 

III. A citação indireta é a menção livre de um texto, baseada na obra do autor consultado, 

utilizando-se palavras com o mesmo sentido.  
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IV. A expressão em latim apud identifica a transcrição textual de parte da obra do autor 

consultado. 

 

São CORRETAS as afirmações: 

a) I e II apenas.  

b) I e III apenas.  

c) II e III apenas.  

d) II e IV apenas.  

 


