
Questões Objetivas 

1) A pedagogia da esperança tem relação com: 

a) um ato de fé. 

b) um ato de coragem. 

c) o fato do mundo ser construído à revelia das ações humanas, é uma missão sua transformação. 

d) o fato do mundo ser construído pelo próprio homem, também poder ser reconstruído por ele. 

e) uma ferramenta para o combate ao opressor, sendo necessário identificar um líder para um combate 

efetivo, como acontecem nas guerrilhas civis dos países da América Latina. 

 

2) O Pacto pela Alfabetização na Idade Certa estabelece: 

a) Alfabetização aos 7 anos. 

b) Alfabetização aos 10 anos. 

c) Alfabetização aos 8 anos. 

d) Alfabetização no 1º ano do Ensino Fundamental. 

e) Que as crianças já venham alfabetizadas da pré-escola. 

 

3) A política de Inclusão estabelece: 

I. Metas apontadas pela Declaração de Salamanca. 

II. Escolas Especiais apenas. 

III. Inclusão dos alunos portadores de necessidades nas salas regulares de ensino. 

IV. Não necessidade de escolarização aos deficientes. 

V. Ensino de LIBRAS aos alunos surdos 

a) II e IV estão corretas 

b) III, IV e V estão corretas. 

c) I está correta apenas. 

d) I, III e V estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 

4) Associe na sequência as idades aos Ciclos correspondentes, de acordo com o Programa Mais Educação: 

I. 6 aos 8 anos; 

II. 9 aos 11 anos; 

III. 12 aos 14 anos. 

a) Ciclo Autoral, Interdisciplinar e Alfabetização. 

b) Ciclo Interdisciplinar, Autoral e Alfabetização. 

c) Ciclo I, Ciclo II e Ciclo III. 

d) Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Fundamental III. 

e) Ciclo da Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo Autoral. 

 

5) Em relação ao Trabalho Colaborativo Autoral é verdadeiro (V) e falso (F): 

I. Seu trabalho tem início no 9º ano. 

II. Deve existir ensaios de suas apresentações. 

III. Deve ser de um tema presente na vida do aluno. 

IV. Deve propor uma busca de solução para um problema imaginário. 

V. É relacionado com pesquisa, com elaboração de resumos, registros diversos. 

a) I (V); II (V); III (V); IV (V); V (V). 

b) I(V); II (F); III (V); IV (V); V (V). 

c) I (F); II (F); III (V); IV (V); V (V) 

d) I (F); II (V); III (V); IV (F); V (V). 

e) I (F); II (F); III (V); IV (F); V (V). 



Questões Dissertativas 

 

6) Logo na primeira semana de aula uma mãe de aluno do 1º ano do Ciclo de Alfabetização veio se queixar, 

pois a professora teria passado lição de casa. Qual sua atitude no lugar desta professora? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

7) Em uma sala de aula do 4º ano, dois alunos ficam tirando sarro do colega de sala de aula que necessita do 

uso de fraldas. Qual atitude você tomaria como docente? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

8) Em uma reunião de Conselho de Escola o Diretor sugere a saída antecipada dos 1ºs anos por volta de 15 

minutos. Dois pais discordam. A Portaria de Organização estabelece para aquele turno, aula das 7 às 12h. 

Você assumiu o papel de Presidente de Conselho de Escola. Qual sua atitude para resolver essa situação? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Passe as questões para o GABARITO: 

 

Questão  a  b  c  d  e 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 


