
NOME COMPLETO: ____________________________________________________________________ 

CARGO PRETENDIDO: __________________________________________________________________ 

 

Questões Objetivas 

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

Educação Nacional estabelecem respectivamente: 

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

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. 

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 e obrigatória dos 6 aos 17 anos de 

idade. 

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

prioritariamente pelos Municípios. 

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. 

 

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. 

b) Com 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. 

d) Com diversos gêneros. 

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

 

3) Para Ferreiro: 

a) As investigações tem embasamento piagetiano. 

b) As investigações tem embasamento na educação cidadã. 

c) As investigações não tem embasamento científico. 

d) As investigações tem base na sociologia da infância apenas. 

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. 

 

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. 

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

III. Deve ter lições de casa em complemento às atividades oferecidas. 



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

V. Deve ficar como aluno ouvinte no 1º ano do Ciclo de Alfabetização. 

a) Apenas I está correta. 

b) Todas estão corretas. 

c) Todas estão erradas. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

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? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

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? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Passe as questões para o GABARITO: 

 

Questão  a  b  c  d  e 

1           

2           

3           

4           

5           

 


