
Além do GABARITO seguem algumas observações sobre as questões, pois não basta a simples sinalização da 

questão correta para este momento de estudo. 

Seguem alguns destaques em vermelho e logo em seguida as explicações em azul. 

 

Questões Objetivas 

1) A Constituição Federal (1988), por meio de Emenda Constitucional, e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional estabelecem respectivamente: 

Observar que a questão é de conhecimento sobre a Legislação e deve respeitar a sequência, sendo 

primeiro a EC e depois a LDB 

a) Obrigatoriedade de ensino a partir dos 7 anos até os 14 anos; Educação de qualidade. 

A EC não trata do ensino obrigatório aos 7 anos. Estabelece a partir dos 4 anos. 

b) Educação optativa e gratuita a partir do 4 anos e obrigatória dos 6 aos 17 anos de idade; educação 

infantil com a finalidade de desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade. 

A palavra correta é OBRIGATORIEDADE e não por opção. A segunda parte corresponde à LDB. 

c) Educação infantil com a finalidade de desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade 

e Educação; educação obrigatória e gratuita a partir do 4 anos aos 17 anos de idade. 

As respostas estão corretas, porém invertidas. A primeira corresponde a LDB e a outra a EC. 

d) Educação obrigatória e gratuita a partir do O anos aos 17 anos de idade; Ensino Médio 

prioritariamente pelos Municípios. 

A idade correta é a partir dos 4 anos. O Ensino Médio pode ser oferecido pelos Municípios, porém 

preferencialmente pelo Estado. 

e) Educação obrigatória e gratuita a partir dos 4 aos 17 anos de idade; educação infantil com a 

finalidade de desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de idade. CORRETA 

 

2) Em busca da perspectiva do letramento os professores e professoras devem trabalhar: 

a) Com a silabação, sistema fonético e algumas memorizações do sistema ortográfico, segundo 

Morais. Silabação está atrelada ao ensino fragmentado. Até pode ser trabalhada questões como 

silabação e fonética, mas é interessante ver se há uma questão que se encaixa com mais coerência, 

de acordo com a bibliografia. 

b) Com alguns gêneros. Os autores enfatizam DIVERSOS e não alguns gêneros. 

c) Com livros didáticos destinados pelo MEC e complementarmente com assuntos do cotidiano, 

levando em consideração o meio em que os meninos e meninas estão inseridos. Não há problema 

em se trabalhar com os livros didáticos. O problema é deixar em segundo plano os assuntos do 

cotidiano. Estes são objeto do trabalho para o letramento E NÃO COMPLEMENTO. 

d) Com diversos gêneros. CORRETA 

e) As alternativas “b” e “c” estão corretas. 

 

3) Para Ferreiro: 

a) As investigações tem embasamento piagetiano. CORRETO 

b) As investigações tem embasamento na educação cidadã. Concepção de FREIRE 

c) As investigações não tem embasamento científico. O trabalho de Ferreiro é científico. 

d) As investigações tem base na sociologia da infância apenas. O trabalho de Ferreiro é dentro da 

psicogênese da língua escrita.  

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 



4) As metas para a inclusão estão: 

a) Aumentando dado o número de alunos portadores de necessidades estarem em maior número 

sendo matriculados, de acordo com o Censo. 

b) A Educação Infantil ainda não apresenta um número significativo de matrículas. 

c) As conceituações tem melhorado para o aumento de alunos de inclusão em salas regulares. 

d) Somente “a” e “b” estão corretas. 

e) As alternativas “a, b e c” estão corretas. CORRETA. Questão sobre o Censo Escolar, com dados de 

1998 e 2006, sinaliza que o número de meninos e meninas está aumentando em relação à matrícula 

no tema inclusão. O que espanta aos pesquisadores é que embora na Educação Básica tem 

aumentado de forma geral, a Educação Infantil não tem aumento. As conceituações e terminologias 

tem sim ajudado muito na maneira de entendimento e combate tanto em relação à discriminação 

como melhor entendimento teórico sobre o tema inclusão. 

 

5) João, aluno do 3º ano do Ciclo da Alfabetização, já em meados de agosto, não sabe ler, escrever e fazer 

cálculos simples. Considere as possibilidades abaixo: 

I. Deve já constar da lista de retidos para o ano seguinte. Prática a ser abolida. 

II. Deve ser incluído nos Programas de Período Integral do Mais Educação. O Programa Mais 

Educação com sua proposta de Período Integral é uma indicação aos alunos com problemas de 

aprendizagem. No período integral estão inseridas tanto oficinas gerais (cultura, esporte etc) 

como as pedagógicas (Recuperação Paralela em Português e Matemática). 

III. Deve ter lições de casa em complemento às atividades oferecidas. Também faz parte do Mais 

Educação a oficialização da Lição de Casa sendo enviada regularmente e em complemento às 

atividades cotidianas. 

IV. Não deve ter lição de casa, pois não consegue realizar nada na escola, muito menos em casa. 

Vide anterior (III) 

V. Deve ficar como aluno ouvinte no 1º ano do Ciclo de Alfabetização. Não é política oficial o 

OUVINTE mesmo em anos mais avançados. 

a) Apenas I está correta. 

b) Todas estão corretas. 

c) Todas estão erradas. 

d) Apenas II e III estão corretas. CORRETA 

e) Apenas II, III e V estão corretas. 

 

Questões Dissertativas ( as questões abaixo não tem necessariamente uma resposta correta, mas serve 

para os candidatos(as) exercitarem as possibilidades de intervenção) 

 
 

6) Jairo, professor da Educação de Jovens e Adultos, se deparou com uma briga entre dois alunos. Um 

destes alunos tem 16 anos e o outro 27 anos. O aluno mais velho ofendeu verbalmente e o mais novo 

lhe proferiu um soco e os colegas apartaram a briga. Quais medidas o professor deve tomar, a partir 

deste episódio? 

Não seguirão respostas, mas dicas sobre o tema: por se tratar de EJA cabe ao candidato articular dentro 

da bibliografia específica prioritariamente, seguindo os pensamentos de Arroyo e Freire. Lembrar-se da 

condição de exclusão social a ser combatida. Da condição de oprimido. De não se adotar a mesma 

postura do opressor. Das políticas de combate à violência. Esses alunos já são o “retrato” da exclusão de 

tempos anteriores e devem ser acima de tudo conscientizados de suas posturas. A sala em si é o elo 

para o desenvolvimento de amplos debates para tais políticas nesse combate.  ________________ 

 



 

7) A Inspetora de alunos entregou o seguinte recado para a professora do 4º ano: “O seu aluno João 

passou a mão no bumbum da sua aluna Maria Eduarda durante o recreio. Fiquei com vergonha de agir 

e, por isso, te comunico para tomar providências.” Quais atitudes a professora deve tomar? 

Não segue uma resposta, mas sugestões de abordagens: a funcionária (inspetora) comete alguns 

equívocos, ou seja, deixa de atuar diretamente. Trata o aluno como não sendo seu também. Sugiro um 

trabalho inicial de rediscussão interna entre toda a equipe escolar para a responsabilidade e atuação de 

todos os profissionais da escola. Em relação às crianças é importante o trabalho nas questões de 

gênero, visão pejorativa de submissão da mulher, respeito ao corpo, respeito ao indivíduo. Novamente 

o ponto central é o da conscientização de todos os envolvidos e busca de projetos (tanto de formação 

profissional como dos meninos e meninas). 

___________________________________________________________ 

 


