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

Jurídicos. 

• O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 
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• Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Currículo e Prática no Ensino de Jovens e Adultos 

Prof.ª: Luci Aparecida Souza Borges de Faria 

 

Questão 01 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) não foi contemplada na última versão da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em 2017. O argumento dos elaboradores 

é que a EJA está incluída na educação regular e no conjunto de direitos de aprendizagem. 

Assim, mesmo que não tenham sido contempladas as especificidades do segmento, o 

caráter normativo e legalista da BNCC impõe concepções que deverão ser consideradas 

nas propostas pedagógicas. (ZEN, Giovana Cristina. Reflexões sobre a concepção de 

alfabetização proposta pela BNCC. Rev. Bras. de Educ. de Jov. e Adultos, v. 6, ahead of 

print, 2018). 

Pautando-se nas pesquisas relacionadas aos processos de alfabetização e letramento, 

é necessário reconhecer que: 

a) letramento entendido como a aquisição do sistema convencional de escrita distingue-

se de alfabetização entendida como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades 

de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais. 

b) alfabetização entendida como a aquisição do sistema convencional de escrita não se 

distingue de letramento entendido como o desenvolvimento de comportamentos e 

habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais. 

c) A dicotomia entre alfabetização e letramento tem gerado impactos negativos no 

contexto educacional brasileiro porque desconsidera as características da escrita enquanto 

objeto sociocultural e desrespeita crianças, jovens e adultos como sujeitos sociais, que se 

relacionam com a complexidade do mundo.  

d) os termos alfabetização e letramento significam o processo de aquisição do sistema 

convencional de escrita e, na escola, os jovens e adultos devem aprender a ler a escrever 

convencionalmente, a partir do método fonético. 

 

Questão 02 

Soares (2004) explicita que é preciso repensar as práticas de ensino que têm predominado 

em muitas escolas, esclarecendo a distinção entre o que é letramento e o que é 

alfabetização, e desvendando as principais facetas de cada um desses termos. Segundo a 

autora, letramento diz respeito à imersão do indivíduo na cultura escrita, à sua 

participação em eventos diversos que envolvem a leitura e a escrita, bem como ao contato 

e à interação com diferentes tipos e gêneros textuais. Já a alfabetização envolve o processo 

da consciência fonológica e fonêmica, a construção das relações som e letra e o aprender 

a ler e a escrever alfabeticamente. Na perspectiva da BNCC, a escrita é concebida como 

uma técnica meramente instrumental, que torna visível o audível. A alfabetização 

corresponde, portanto, apenas ao que Soares (2016) denomina de domínio da faceta 

linguística, ou seja, à apropriação da representação visual da cadeia sonora da fala.  

Segundo Magda Soares, os processos de alfabetização e letramento exigem do 

profissional especificidade e também uma preparação que o leve a compreender suas 

várias facetas, como: 

a) a aprendizagem inicial da língua escrita é composta de três facetas: Cognitiva, 

psicológica e sociolinguística. 
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b) a aprendizagem inicial da língua escrita é composta de duas facetas: Sociolinguística 

e linguística. 

c) a aprendizagem inicial da língua escrita é composta de três facetas: Linguística, 

psicológica e cognitiva. 

d) a aprendizagem inicial da língua escrita é composta de três facetas: a faceta linguística 

que corresponde à representação visual da cadeia sonora da fala, a faceta interativa que 

se refere às habilidades de compreensão e produção de texto e a faceta sociocultural, 

relacionada aos eventos sociais e culturais que envolvem a escrita. 

 

Questão 03 

Atualmente há ainda um número bastante significativo de brasileiros que vivem o drama 

do analfabetismo; estima-se um contingente de 16 milhões de pessoas com mais de 15 

anos. Além disso, o próprio Ministério da Educação inclui aproximadamente 50% da 

população no grupo dos analfabetos funcionais, isto é, pessoas com competências não 

efetivas e insuficientes para as necessidades e imposições de uma sociedade letrada 

(Disponível em: http://www.revista.vestibular.uerj.br. Acesso em: 17 mar. 2016). 

Podemos concluir que há uma dicotomia entre a formação de uma elite para dirigir 

e outros tipos de formação menos qualificadas para as exigências do mercado de 

trabalho respectivamente, sendo correto afirmar que: 

a) a concepção dominante de aprender na sociedade capitalista escapa à tirania do 

momento; é preciso ser rápido para atender a esse estado de emergência. Como tantas 

outras mercadorias para o consumo, o aprendizado também é compreendido nessa lógica 

do esquecimento, pois será preciso renová-lo, sempre, na busca de aprender algo novo.  

b) na organização escolar moderna, o tempo cronometrado, distribuído igualmente para 

todos os estudantes, se justifica pela ideia de “liberdade individual para o aprendizado de 

todos” no mesmo ritmo. Tal mecanismo é controlado através dos exames, num processo 

que legitima o “sucesso” dos esforçados que se sobressaem nos estudos e na sociedade.   

c) Focaliza-se o formar de modo não fragmentado, tendo em vista a especialização dos 

conhecimentos, para atender determinados requisitos morais e demandas sociais, de 

acordo com as relações de poder em cada momento histórico.  

d) A formação em uma dimensão técnica sobrepõe ao saber geral e sempre está em tensão 

com a ideia de aprender como aprimoramento da humanidade e/ou como contribuições a 

processos de emancipação política, humana, integral.  

 

Questão 04 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), criado em 1967 pelo governo 

federal perdurou durante todo o período da ditadura militar com significativa força 

política e financeira. Nas colocações MARQUE a ÚNICA que NÃO corresponde ao 

MOBRAL. 

 

a) Instrumento de controle ideológico das massas. 

b) Esvaziado da ótica problematizadora e conscientizadora da perspectiva freireana. 

c) Gozava de plena autonomia, forjando sucesso dos resultados divulgados com relação 

à alfabetização. 

d) Trabalhava com os conceitos de autonomia e conscientização. 
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Questão 05  

Paulo Freire inovou a prática e a teoria pedagógicas, tornando-se conhecido pela 

aceleração de processos de alfabetização, por meio do método que tinha como um dos 

seus eixos básicos as palavras geradoras. Segundo essa proposta:  

a) o universo cultural dos alunos nos processos de alfabetização de adultos é valorizado, 

devendo ser um primeiro passo no trabalho de alfabetizar adultos o levantamento do seu 

universo vocabular. 

b) a investigação da exuberância da linguagem pela equipe de educadores deve ser 

prioritária, não só pelas relações que trava, mas pelas regras da norma culta.  

c) as palavras a partir das quais o alfabetizando construiria seus conhecimentos de leitura 

e escrita – as palavras geradoras – seriam selecionadas segundo normas gramaticais e 

textuais. 

d) as tendências sociológicas dialogam com a escola enfatizando as dificuldades 

fonéticas, negligenciando o aspecto pragmático da palavra. 

 

 

Disciplina: Currículo e Trabalho Pedagógico 

Prof.ª: Márcia Miranda Silveira Bello 

 

Questão 06 

De acordo com o texto ‘Começando uma conversa sobre currículo’, de Regina Leite 

Garcia e Antonio Flavio Barbosa Moreira, entendemos que o currículo escolar diz 

respeito ao ensino de conteúdos que representam uma parte do conhecimento produzido 

pela humanidade ao longo da história, ou seja, um recorte, uma seleção daqueles 

conteúdos considerados importantes. Sobre a escolha desses conteúdos, assinale a 

alternativa correta. 

 

a) A escolha dos conteúdos e métodos de ensino utilizados na escola é neutra e busca 

atender aos interesses de toda a população. Dessa forma, os conteúdos selecionados são 

aqueles que serão úteis e necessários a qualquer pessoa, independente de sua classe social 

ou da posição que irá ocupar na sociedade no futuro. 

b) A escolha de quais conteúdos devem ser ensinados na escola atende ao objetivo de 

produzir, por meio da escola, cidadãos críticos, participativos e que tenham consciência 

política e de classe. 

c) Os conteúdos ensinados dentro da escola são aqueles que se mostraram mais corretos 

ao longo da história, e portanto, são os únicos que devem ser transmitidos a próxima 

geração. 

d) A seleção de quais conteúdos devem ser ensinados na escola e de que forma ensiná-

los não é neutra. Ela atende a determinados interesses políticos, econômicos e de classe. 

 

 

Questão 07 
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Ao elaborar um currículo é necessário que os conteúdos que serão selecionados e a forma 

como esses conteúdos será ensinada seja um consenso. Existe, portanto, por meio do 

currículo, uma legitimação de determinados saberes e da forma como fatos e 

acontecimentos são vistos. Saberes contrários à visão de mundo hegemônica devem ficar 

de fora do currículo, e para isso devem ser considerados incorretos ou sem valor. Assinale 

a alternativa que apresenta uma estratégia utilizadas para legitimação de alguns conteúdos 

e desvalorização de outros. 

 

a) Censurar a aprendizagem de alguns conteúdos que não estão de acordo com a visão de 

mundo dominante.  

b) Desqualificar diferentes culturas e diferentes saberes para que sejam considerados 

incorretos, inferiores ou impróprios. 

c) Explicitar o contexto de luta de classes em nossa sociedade e esperar que os alunos 

optem por aprender aqueles conteúdos que atendem aos interesses da classe social a qual 

pertencem. 

d) Ensinar os diferentes pontos de vista sobre um mesmo conteúdo e explicar para o aluno 

qual deles é o correto. 

 

Questão 08 

Na leitura do texto ‘História do currículo e controle social’, de Michael W. Apple, 

acompanhamos os fatos históricos que levaram ao surgimento da ideia de currículo 

escolar que temos hoje. Pudemos observar que o currículo surge no período pós-Guerra 

Civil nos Estados Unidos da América para atender as necessidades da sociedade 

americana naquele contexto. Sobre isso assinale a alternativa que apresenta uma 

informação correta. 

 

a) O currículo surge nesse contexto como uma forma de controle social e preservação da 

hegemonia cultural.  

b) O currículo é atemporal e não está vinculado à acontecimentos históricos e às 

necessidades de cada sociedade. 

c) O currículo surge nesse contexto com o objetivo de preservar o capital cultural da 

população trabalhadora, em especial os negros e imigrantes. 

d) O currículo é uma forma de proporcionar aos trabalhadores uma reflexão sobre seu 

papel na sociedade e pensar formas de transformar a realidade na qual eles vivem. 

 

Questão 09 

Em seu texto ‘História do currículo e controle social’, Michael W. Apple nos apresenta 

diversos discursos de teóricos da educação e estudiosos americanos da área do currículo 

que defendiam a importância de, por meio do currículo e da escola, aculturar os filhos 

dos imigrantes a fim de que a cultura americana, branca e protestante não perdesse sua 

hegemonia na sociedade da época. Leia o trecho a seguir retirado do referido texto para 

responder à questão. 

 

“Todavia, quando esses cientistas sociais e educadores de fato passaram a lidar com as 

vicissitudes da natureza e do projeto de currículo, ocorreu uma mudança importante em 

seus argumentos.” (APPLE, 2006, p. 114). 
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Assinale a alternativa que descreve corretamente a mudança a qual o autor se refere. 

 

a) Os teóricos do currículo passam a defender um modelo único de escola para todos, 

independentemente da classe social ou condição intelectual. 

b) Os teóricos do currículo passam a defender um único modelo de escola para todos na 

qual os filhos dos imigrantes e os negros não poderiam estudar. 

c) Os teóricos do currículo passam a defender dois modelos de escola em razão do que 

eles chamam de diferenças de inteligência, chamados de ‘educação para liderança e 

educação para o acompanhamento’. 

d) Os teóricos do currículo continuam afirmando que é necessário uma escola que ensine 

os filhos dos imigrantes a serem como os americanos, pois apenas a cultura americana é 

boa e correta. 

 

Questão 10 

No texto ‘Educação, currículo e multiculturalidade’, de Wagner Yordaky, o autor discute 

a importância do currículo oculto na aprendizagem de conhecimentos que vão além 

daqueles planejados para serem ensinados em sala de aula. Assinale a alternativa que 

explica corretamente o conceito de currículo oculto. 

 

a) Currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino ou pela instituição 

educacional. É aquele que está expresso em diretrizes curriculares, com conteúdos e 

objetivos dentro das áreas das disciplinas escolares. 

b) Currículo oculto é aquele que acontece na sala de aula em decorrência de um projeto 

pedagógico e dos planos de ensino. Ele nasce da prática dos professores e do uso que é 

feito do currículo formal. Corresponde aqueles conteúdos que de são ensinados na escola. 

c) Currículo oculto é aquilo que os alunos aprendem pela convivência com as práticas 

escolares, por meio das atitudes, dos comportamentos, dos gestos comuns ao ambiente 

escolar. É uma forma de currículo que não está prescrita no planejamento.  

d) Currículo oculto é aquele que é ensinado pelo professor de maneira sistemática e 

planejada, considerando os conteúdos prescritos nos currículos oficiais elaborados por 

sistemas e redes de ensino. 

 

 

Disciplina: A escola e o fracasso escolar 

Prof.ª: Neila Maria de Oliveira 

 

Questão 11 

(CP/PMC-MA) Estela, professora do 2º ano da Escola Municipal Frei Peixoto, observou 

que o aluno Luís apresentava um peso frustracional muito grande, convertendo-se em um 

sentimento de autodesvalorização devido ao insucesso na leitura e na escrita. Relatou o 

caso para o psicopedagogo que observou o seguinte: o aluno não gosta de ler, 

especialmente se é em voz alta, sua escrita é lenta e desordenada, apresenta problemas 

para associar os fonemas às letras e sílabas, inversão, diminuição ou acréscimo de letras 

às palavras. O psicopedagogo constatou através dos sinais apresentados pelo aluno que 

tratava-se de um distúrbio de aprendizagem chamado:  

a) Hiperatividade.  
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b) Transtorno de Déficit de Atenção.  

c) Dislexia.  

d) Discalculia. 

 

Questão 12  

Leia a charge abaixo 

http://lucasseren.blogspot.com/2017/11/fracasso-escolar-ideias-de-pierre.html 

 

O fracasso escolar possui causas variadas que podem se relacionar a elementos 

econômicos, ideológicos ou pedagógicos. Cada um desses elementos apresenta uma lista 

de fatores que os possibilita.  

Analisando o fracasso escolar, da perspectiva pedagógica, pode-se dizer que um professor 

que busca sua superação  

a) diferencia o ensino de modo que cada estudante vivencie situações que o levem à 

aprendizagem com o uso de atividades complementares.  

b) ensina a todos os alunos da mesma maneira e ao mesmo tempo porque todos têm direito 

de apreender os conteúdos na mesma profundidade.  

c) sugere que a escola enturme os alunos de acordo com seus conhecimentos e com seu 

desenvolvimento, para favorecer a didática.  

d) defende a mudança do currículo da escola, para garantir que todos possam aprender, 

minimamente, o que está colocado neste documento. 

 

Questão 13 

Devido à complexidade do fracasso escolar faz com que os profissionais da área estejam 

atentos para evitar um ensino que cause desinteresse no aluno. Vários fatores contribuem 

para que o fracasso escolar confronte o processo de ensino aprendizagem. Assinale a 

alternativa que exemplifica esses fatores.  

I. O querer aprender por parte do indivíduo, carências afetivas, barreiras emocionais a 

serem superadas. 

II. A má preparação de professores para receber alunos com capacidades adquiridas de 

histórias culturais diferentes.  

III. O preconceito e a necessidade de trabalhar para auxiliar no sustento de casa de alguns 

alunos. 

http://lucasseren.blogspot.com/2017/11/fracasso-escolar-ideias-de-pierre.html
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IV. Pais que não ligam para o desenvolvimento do ensino para com seus filhos, falta de 

atenção e carinho. 

 

a) Apenas I, III e IV estão corretas. 

b) Apenas III e IV estão corretas.  

c) Apenas II, III e IV estão corretas.  

d) Apenas I e IV estão corretas.  

 

Questão 14 

 

 
 

As dificuldades de aprendizagem devem ser preocupações do contexto escolar e daqueles 

que integram o processo educacional. Na perspectiva histórico-cultural, o conceito de 

prática educativa, como prática social, envolve o processo mais amplo através do qual a 

humanidade vai produzindo e reproduzindo as condições e as relações sociais que 

possibilitam a existência. São estratégias de intervenção em contexto de sala de aula, 

EXCETO: 

a) Envolver o aluno na tarefa de superação das suas dificuldades. 

b) Dar atenção individualizada, sempre que possível. Faça-lhe saber que pode fazer 

perguntas sobre aquilo que não compreende. 

c) Demonstrar-lhe interesse, atenção, simpatia, compreensão, não são alguns aspectos que 

ajudarão o aluno com dificuldades de aprendizagem. 

d) Estar atento aos seus progressos, mesmo que reduzidos e reforçá-los de uma forma 

positiva. 

 

 

Disciplina: Literatura Infanto Juvenil 

Prof.ª: Gislaine de Cássia Damaceno 

 

Questão 15 

A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade 

que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Deve ser priorizado nos 

livros direcionados às crianças que ainda não leem, exceto: 

a) Predomínio da ilustração. 

b) Os livros devem ser maiores que o normal. 

c) Os livros podem ganhar o formato da personagem principal: um animalzinho, uma 

criança, etc. 

d) Deve eliminar o excesso de ilustrações pois nessa fase seria sinal de subestimação da 

criança.  

Questão 16 

De acordo com os estudos sobre as características da obra literária infantil podemos 

afirmar que o papel que cabe à ilustração nos livros infantis é: 

1-  Reprovei outra vez. Não aguento mais. 

     Vou desistir da escola e arranjar um emprego. 
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a) Incitar a imaginação: ela é conotativa, cheia de sugestões, assim, permite à criança 

imaginar, recriar, ir além do próprio desenho.  

b) Apresentar ilustração estereotipada, sem qualquer inovação, fácil, apoiada no colorido 

chamarisco. 

c) Propor ilustrações que nada dizem ao texto porque ela é um elemento à parte da obra 

escrita. 

d) Traduzir exatamente o que contem no trecho escrito, pois não deve deixar nada a cargo 

da fantasia da criança. 

 

Questão 17 

 

 
 

A literatura infantil no Brasil teve início com obras pedagógicas e adaptadas, 

principalmente, de produções portuguesas. São autores pioneiros responsáveis por essa 

implantação com suas respectivas obras, exceto: 

a) Carlos Jansen com Contos seletos das mil e uma noites. 

b) Figueiredo Pimentel com Contos da carochinha 

c) Coelho Neto e Olavo Bilac com Contos pátrios 

d) Mark Twain com Amicis. 

 

Questão 18 

Para que surgisse uma literatura verdadeiramente infanto-juvenil, os autores da época 

utilizaram dois procedimentos. São eles: 

 

a) Valorizaram a infância e proporcionaram a união familiar. 

b) Fizeram adaptações dos clássicos e apropriaram-se dos contos de fadas do folclore 

adaptando-os para crianças. 

c) Colecionaram clássicos folclóricos e aboliram as ilustrações dos livros adaptados. 

d) Priorizaram as ilustrações e mantiveram os textos da literatura para adultos. 

 

 

 

 

 

Questão 19 
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Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. Considerado um dos maiores autores 

de histórias infantis, sua obra mais conhecida é O Sítio do Picapau Amarelo, composta 

de 23 volumes. 

Lobato é autor de obras que exploram o folclore e/ou a imaginação infantil, identificamos 

em ambas alguns traços comuns. São eles, exceto: 

 

a) Questionamento e inquietação intelectual; 

b) Preocupação com questões nacionais e com problemas mundiais; 

c) Uso da linguagem culta, norma-padrão. 

d) Aproveitamento do dialeto brasileiro. 

 

 

Disciplina: Trabalho docente e relações de trabalho nos sistemas de ensino 

Prof.ª: Luci Aparecida Souza Borges de Faria 

 

Questão 20 

No que diz respeito aos Saberes Docentes e Formação Profissional, TARDIF (2002, p. 

15) afirma que “o saber dos professores é profundamente social e é, ao mesmo tempo, o 

saber dos autores individuais que o possuem e o incorporam à sua prática profissional, 

para a ela, adaptá-lo e para transformá-lo”. 

As alternativas abaixo correspondem ao Saber Docente, EXCETO: 

a) O saber dos professores é plural, heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do 

trabalho, conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos. 

b) O saber dos professores deve ser compreendido em íntima relação com o trabalho deles 

na escola e fora dela. 

c) A experiência de trabalho cotidiana tem papel primordial na constituição do sentimento 

de competência entre os professores, e este é modelado no decorrer da sua história 

pessoal, escolar e profissional. 

d) O saber dos professores é atemporal, significa que ensinar não supõe aprender a 

ensinar, uma vez que os professores dominam os saberes necessários à realização do 

trabalho docente, através das experiências familiares e escolares anteriores. 

 

Questão 21 

Ao longo do tempo, em diferentes momentos históricos, muitos modelos de professores 

foram sendo criados. Além do professor como representante do sagrado, o sacerdote, 

podemos identificar modelos de professor como seguidor das orientações de manuais, 

como um técnico do ensino, como operário da educação, dentre outros, todos criados no 
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interior de uma realidade social que demandava tais modelos para atender às necessidades 

sociais, econômicas e políticas (FERREIRA, 2005).  

Entre os desafios que se colocam ao professor na atualidade, podemos destacar como 

necessário: 

I) rever suas ações e buscar o aperfeiçoamento da sua prática educativa, com vistas à 

adequação ao atual momento em que os recursos midiáticos estão assumindo o 

protagonismo nas salas de aula. 

II) buscar novos conhecimentos e pautar a sua ação pedagógica com vistas ao alcance de 

resultados mais efetivos e imensuráveis da aprendizagem dos alunos. 

III) buscar um modelo único de ensino, de forma a obter uma alternativa de ensino que 

atenda a todas as crianças em seus diferentes contextos de aprendizagem. 

IV) superar o modelo único de ensino, de forma a buscar novas alternativas de práticas 

que atendam às necessidades educativas dos alunos. 

 

a) Apenas I e II estão corretas 

b) Apenas II e III estão corretas 

c) Todas as alternativas estão corretas 

d) Apenas I e IV estão corretas 

 

Questão 22  

A formação inicial de professores é um tema muito discutido e criticado. Uma das críticas 

mais frequentes é que na maioria das universidades brasileiras a formação acontece, 

ainda, a partir de uma perspectiva técnica. Há algum tempo surgiu a perspectiva reflexiva 

e investigativa como alternativa significativa à formação do professor. Ela defende a 

construção de um professor profissional que em suas características básicas apresente 

autonomia, crítica, reflexão e pesquisa (RAUSCH, Rita Buzzi - FURB).  

 

Não atende à formação de um professor reflexivo:  

a) a importância da reflexão crítica na formação profissional dos professores. 

b) modelo tecnicista, pois suas ideias apontam para os limites de uma formação voltada 

para a reprodução, e discute a substituição deste modelo por outro, que capacite o 

professor a refletir criticamente sobre as suas ações. 

c) a teoria é insuficiente para orientar a prática docente e defende uma formação que 

articule teoria e prática permanentemente. 

d) ao refletir sua prática, o professor desenvolve uma atitude investigativa que irá 

caracterizá-lo como produtor de conhecimentos sobre o ensino, e não mais especialista 

técnico que apenas reproduz conhecimentos. 

 

Questão 23 

Contreras (2012) considera que a profissão docente está intimamente ligada às condições 

sociopolíticas, pois a educação escolar é valorizada por sua importância cultural e social. 

Para o autor, a profissionalidade docente diz respeito a desempenho, valores e intenções 

que regem o processo de ensinar e a objetivos que se almeja atingir e desenvolver no 

exercício da profissão, traduzindo a forma de o professor conceber e viver o trabalho 

concretamente. Desse modo, as qualidades profissionais apoiam-se na forma de o 

professor interpretar como deve ser o ensino e suas finalidades. 
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I. Obrigação moral, compromisso com a comunidade e competência profissional. A 

obrigação moral está associada ao compromisso com a ética da profissão, ao 

compromisso com o desenvolvimento e ao reconhecimento do valor do aluno. É colocada 

em evidência quando o professor defronta-se com as próprias decisões a respeito da 

prática que realiza. 

II. O compromisso com a comunidade está relacionado à possibilidade de equacionar as 

expectativas sociais ao currículo, mediar conflitos e lidar com questões sociopolíticas que 

interferem no ofício de ensinar. 

III. Devido à responsabilidade pública da profissão docente, a prática profissional deve-

se constituir de forma partilhada, e não isolada.  

IV. A competência profissional refere-se aos recursos intelectuais empregados na 

construção do repertório de conhecimentos profissionais, habilidades e técnicas para 

desenvolver a ação didática, a análise e reflexão sobre a prática e condição de intervir no 

meio externo para favorecer o ensino. 

 

a) Estão corretas I, II e III 

b) Estão corretas II e III 

c) Todas estão corretas 

d) Todas estão incorretas 

 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado II – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Prof.ª: Neila Maria de Oliveira 

 

Questão 24 

(PM- Niterói/16) Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar:  

1)  a alfabetização e o letramento.  

2) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, da Literatura, da Música e demais Artes, da Educação Física, assim 

como o aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia. 

3) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como 

um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade 

deste para o terceiro (Parecer CNE/CEB 11/2010). 

Para tanto, é necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental voltados 

para ampliar as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens 

básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos, a todos os alunos. E, ainda, 

devem ser considerados como:  

a) um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção.  

b) séries que determinam uma duração e se completam nelas mesmas. 

c) conjuntos de atividades que se complementam numa continuidade curricular.  

d) um grupamento com projetos específicos lúdicos e de socialização.  

Questão 25 

Propostas de ciclos organizam-se de maneiras diferentes. Algumas delas apoiam-se nas 

fases de desenvolvimento da criança, do pré-adolescente e do adolescente. Num contexto 
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como esse, um professor deve pautar a organização do seu trabalho nas seguintes 

coordenadas, EXCETO: 

a) A aprendizagem se processa a partir do estabelecimento de relações de significados e 

sentido.  

b) O processo de acumulação de conteúdos permite extensão e aprofundamento do 

conhecimento. 

c) O professor organiza atividades ricas, capazes de canalizar o interesse e a participação, 

segundo a faixa etária de idade dos alunos.  

d) O aluno é colocado como centro da nova lógica de organização, e os conhecimentos 

construídos por ele, ao longo da sua vida, são priorizados como ponto de partida para 

novas aprendizagens. 

 


