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LINGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 

PASSEIO SOCRÁTICO 

 Frei Betto 

Outro dia, eu observava o movimento do aeroporto de São Paulo: a sala de 
espera cheia de executivos dependurados em telefones celulares; mostravam-
se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que deviam. Com 
certeza, já haviam tomado café da manhã em casa, mas como a companhia aérea 
oferecia um outro café, muitos demonstravam um apetite voraz. Aquilo me fez 
refletir: Qual dos dois modelos produz felicidade? O dos monges ou o dos 
executivos? 

(...) A sociedade na qual vivemos constrói super-homens e supermulheres, 
totalmente equipados, mas muitos são emocionalmente infantilizados. Por isso as 
empresas consideram que, agora, mais importante que  o QI (Quociente 
Intelectual), é a IE (Inteligência Emocional). Não adianta ser um superexecutivo se 
 não se consegue se relacionar com as pessoas. Ora, como seria importante 
os currículos escolares incluírem aulas de meditação! 

Uma próspera cidade do interior de São Paulo tinha, em 1960, seis livrarias e uma 
academia de ginástica; hoje, tem sessenta academias de ginástica e três livrarias! 
Não  tenho nada contra malhar o corpo, mas me preocupo com a desproporção 
em  relação à malhação do espírito. Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos: 
“Como estava o defunto?”. “Olha, uma maravilha, não tinha uma celulite!” Mas 
como fica a questão da subjetividade? Da espiritualidade? Da ociosidade 
amorosa? 

Outrora, falava-se em realidade: análise da realidade, inserir-se na realidade, 
conhecer a realidade. Hoje, a palavra é virtualidade. Tudo é virtual. Pode-se fazer 
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sexo virtual pela internet: não se pega aids, não há envolvimento emocional, 
controla-se no mouse. (...) Tudo é virtual, entramos na virtualidade de todos os 
 valores, não há compromisso com o real! É muito grave esse processo de 
 abstração da linguagem, de sentimentos: somos místicos virtuais, religiosos 
 virtuais, cidadãos virtuais. Enquanto isso, a realidade vai por outro lado, pois 
somos também eticamente virtuais… 

A cultura começa onde a natureza termina. Cultura é o refinamento do espírito. 
 Televisão, no Brasil - com raras e honrosas exceções -, é um problema: a cada 
 semana que passa, temos a sensação de que ficamos um pouco menos cultos. 
A palavra hoje é ‘entretenimento’; domingo, então, é o dia nacional da 
imbecilidade coletiva. Imbecil o apresentador, imbecil quem vai lá e se apresenta 
no palco, imbecil quem perde a tarde diante da tela. Como a publicidade não 
consegue vender felicidade, passa a ilusão de que felicidade é  o resultado da 
soma de prazeres: “Se tomar este refrigerante, vestir este  tênis, usar esta camisa, 
comprar este carro, você chega lá!” O problema é  que, em geral, não se chega! 
Quem cede desenvolve de tal maneira o desejo, que acaba precisando de um 
analista. Ou de remédios. Quem resiste, aumenta a neurose. 

Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o desejo dos seus pacientes. 
Colocá-los onde? Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de apresentar 
uma sugestão.  Acho que só há uma saída: virar o desejo para dentro. Porque, 
para fora, ele  não tem aonde ir! O grande desafio é virar o desejo para dentro, 
gostar de si  mesmo, começar a ver o quanto é bom ser livre de todo esse 
condicionamento  globocolonizador, neoliberal, consumista. Assim, pode-se viver 
melhor. Aliás, para uma boa saúde mental três requisitos são indispensáveis: 
amizades, autoestima, ausência de estresse. 

 Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno. Se alguém vai à Europa e 
visita  uma pequena cidade onde há uma catedral, deve procurar saber a história 
 daquela cidade - a catedral é o sinal de que ela tem história. Na Idade Média, as 
cidades adquiriam status construindo uma catedral; hoje, no Brasil,  constrói-se um 
shopping center. É curioso: a maioria dos shopping  centers tem linhas 
arquitetônicas de catedrais estilizadas;  neles não se pode ir de qualquer maneira, 
é preciso vestir roupa de  missa de domingos. E ali dentro sente-se uma sensação 
paradisíaca: não há mendigos, crianças de rua, sujeira pelas calçadas... 

Entra-se naqueles claustros ao som do gregoriano pós-moderno, aquela 
musiquinha de esperar dentista. Observam-se os vários nichos, todas aquelas 
capelas com os veneráveis objetos de consumo, acolitados por belas 
sacerdotisas. Quem pode comprar à vista, sente-se no reino dos céus. Se deve 
passar cheque pré-datado, pagar a crédito, entrar no cheque especial, sente-se no 
purgatório. Mas se não pode comprar, certamente vai se sentir no inferno... 
Felizmente, terminam todos na eucaristia pós-moderna, irmanados na mesma 
mesa, com o mesmo suco e o mesmo hambúrguer de uma cadeia transnacional 
de sanduíches saturados de gordura… 
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Costumo advertir os balconistas que me cercam à porta das lojas: “Estou apenas 
fazendo um passeio socrático.” Diante de seus olhares espantados, explico: 
“Sócrates, filósofo grego, que morreu no ano 399 antes de Cristo, também gostava 
de descansar a cabeça percorrendo o centro comercial de Atenas. Quando 
vendedores como vocês o assediavam, ele respondia: “Estou apenas observando 
quanta coisa existe de que não preciso para ser  feliz.” 

 (11/Fev/ 2010. Disponível em http://www.verdestrigos.org/sitenovo/site/cronica_ver.asp?id=1601. 
Acesso em 08/12/10) 

QUESTÃO 01 
 
Em sua crônica, Frei Betto utiliza as seguintes estratégias de construção textual, 
EXCETO: 
 
a) Recorre a argumentos que intertexualizam com fatos ou dados do acervo 

cultural da humanidade. 
b) Utiliza  linguagem conotativa e denotativa de forma harmoniosa. 
c) Adota como ponto de vista a 1ª pessoa do singular, mas usa também a do 

plural a fim de buscar adesão do leitor. 
d) Fundamenta sua argumentação numa linguagem padrão e bastante 

conservadora. 
 
QUESTÃO 02 
 
“...a sala de espera cheia de executivos dependurados em telefones celulares; 
mostravam-se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que 
deviam. Com certeza, já haviam tomado café da manhã em casa, mas como a 
companhia aérea oferecia um outro café, muitos demonstravam um apetite voraz.” 
 
Assinale a opção que completa corretamente a afirmação abaixo: 
Com esse fragmento, o cronista _______________________________________. 
 
a)  cria a imagem de que a sociedade moderna provoca sensações e situações de 

estresse e compulsão. 
b) evidencia que os executivos costumam ser glutões em situações profissionais. 
c) destaca a ansiedade e voracidade como características fundamentais do 

profissional moderno. 
d) critica o fato de as companhias aéreas fornecerem lanches adicionais aos 

passageiros, condicionando-os mal. 
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QUESTAO 03 
 

“Há uma lógica religiosa no consumismo pós-moderno.” 

 
Essa analogia se reitera nas seguintes afirmações do cronista, EXCETO: 
 
a) Na sociedade moderna, construções laicas como shoppings valem, 

simbolicamente, tanto quanto as religiosas – catedrais – valiam no passado. 
b) Shoppings – assim como as catedrais – rejeitam a presença de mendigos, 

crianças de ruas e pessoas vestidas de forma simples. 
c) Muitos shoppings têm linhas arquitetônicas similares a catedrais estilizadas. 
d) Tanto as catedrais quanto os shoppings procuram despertar nas pessoas a 

sensação de estarem vivenciando algo paradisíaco. 
 
QUESTAO 04 
 

Não  tenho nada contra malhar o corpo, mas me preocupo com a desproporção 
em  relação à malhação do espírito. Acho ótimo, vamos todos morrer esbeltos: 
“Como estava o defunto?”. “Olha, uma maravilha, não tinha uma celulite!” 

 
Neste fragmento, Frei Betto utiliza duas figuras de linguagem bastante recorrentes. 
São elas: 
 
a) antítese  e metáfora. 
b) metonímia e pleonasmo. 
c) metonímia e ironia. 
d) metáfora e ironia. 

 
 

QUESTAO 05 
 
Atente para o emprego da palavra SE, bastante frequente na crônica.  Indicou-se 
corretamente sua função, EXCETO  em: 
 
a) “Outrora, falava-se em realidade: análise da realidade, inserir-se na realidade, 

conhecer a realidade. ( = indeterminador do sujeito) 
b) “Não adianta ser um superexecutivo se não se consegue se relacionar com as 

pessoas. (= conjunção condicional) 
c) “...mostravam-se preocupados, ansiosos e, na lanchonete, comiam mais do que 

deviam.”    ( = pronome reflexivo) 
d) “Pode-se fazer sexo virtual pela internet: não se pega aids, não há envolvimento 

emocional, controla-se no mouse.” (= conjunção integrante) 
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QUESTAO 06  

Atente para a charge que segue, denominada de texto II: 

TEXTO II 

 

(http://3.bp.blogspot.com/_Ig0Tn-Wmx2Y/SewXAMdce0I/AAAAAAAAANM/LZY_kTIxNaw/s1600-

h/americano.jpg. Acesso em 08/12/10) 

Relacionando-a ao texto I, pode-se perceber prioritariamente a tematização: 

a) da alienação das pessoas, que valorizam o ter em detrimento do ser. 

b) do consumismo desenfreado, capitaneado pela americanização. 

c) da existência  de valores éticos inerentes ao homem. 

d) da ideia socrática do desapego frente à globoconização. 
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QUESTAO 07 

Assinale a afirmativa INCORRETA sobre a formação e/ou semântica das palavras: 

a) Em “superexecutivos”, um neologismo, o prefixo intensifica o sentido. 

b) Em “QI”  e “IE”, o autor usa siglas, seguidas da explicação (metalinguagem). 

c) “Shopping center” é empréstimo linguístico do inglês, que manteve a forma 

original. 

d) “Socrático”, adjetivo presente no título, é formação esdrúxula porque irregular. 

O fragmento abaixo será utilizado para as questões 08 e  09: 

“Os psicanalistas tentam descobrir o que fazer com o desejo dos seus pacientes. 
Colocá-los onde? Eu, que não sou da área, posso me dar o direito de apresentar 
uma sugestão. Acho que só há uma saída: virar o desejo para dentro. Colocá-los 
onde? O grande desafio é virar o desejo para dentro, gostar de si  mesmo, 
começar a ver o quanto é bom ser livre de todo esse condicionamento 
 globocolonizador, neoliberal, consumista.” 

QUESTAO 08 

Com  relação à regência dos verbos indicados abaixo, a afirmativa INCORRETA é: 

a) O verbo “dar” apresenta dois objetos explicitados – o direto e o indireto. 

b) O verbo “haver” apresenta o sujeito simples “uma saída”. 

c) O verbo “achar” apresenta, além do sujeito (eu), um objeto direto oracional. 

d) O verbo “ser” aparece precedendo um predicativo oracional. 

QUESTAO 09 

“Colocá-los onde?” 

O autor utiliza duas vezes esta estrutura, reiterando sua perplexidade diante do 

fato apresentado. 

Assinale a alternativa em que o uso de ONDE ou AONDE tenha sido feito de 

forma INCORRETA: 

a) Aonde você vai? Gostaria de acompanhá-la. 

b) A cidade de onde ele veio é pequena e acolhedora. 

c) Ele nunca sabe onde quer chegar... 

d) O lugar onde ele estava era sombrio e assustador. 
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QUESTÃO 10 

Sobre o tema "Redação Oficial", são apresentadas algumas afirmativas. 

Anteponha-lhes V (verdadeiro) ou F (falso): 

 

(     ) Sendo responsabilidade do Poder Público redigir atos normativos e 

comunicações, é fundamental que estes sejam caracterizados, do ponto de vista 

linguistico, pelos princípios da impessoalidade, da concisão e  

da inteligibilidade. 

 

(     ) Há formas de tratamento cerimoniosas em consonância com o cargo 

ocupado pelo destinatário de um documento oficial, como um requerimento ou 

ofício: por exemplo, o adequado é "Vossa Magnificência" para o Presidente da 

República ou Ministros de Estado e "Vossa Santidade" para bispos e arcebispos. 

 

(     ) Ainda em relação aos pronomes de tratamento, é preciso lembrar que, 

embora se refiram à 2ª pessoa gramatical, levam a concordância dos verbos para 

a 3ª pessoa. 

 

(     ) Atualmente, expressões “Venho por meio desta”, “Tenho a honra de" ou 

"Cumpre-me informar que" são consideradas artificiais e caíram em desuso nos 

textos oficiais. 

 

A opção que apresenta a sequência CORRETA é: 

 

a) V - F - F - F 

b) V - F - V - V 

c) F - V - F - F 

d) F - V - V - V 
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CONHECIMENTOS DIDÁTICOS –PEDAGÓGICOS 
 

 

QUESTÃO 11 

 

Na escola tradicional _________________________________ era de transmissor 

do conhecimento e na nova escola passa a ser facilitador da aprendizagem, 

mediador do conhecimento: 

 

a) O currículo. 

b) O conhecimento. 

c) O papel do professor. 

d) O conteúdo. 

 

 

QUESTÃO 12 

 

A avaliação tem como uma de suas principais finalidades permitir a constante 

reorientação do processo de ensino-aprendizagem. Para que isso ocorra, um 

educador, diante dos resultados de uma avaliação, deve repensar: 

 

I – objetivos 

II- metodologias. 

III- procedimentos de avaliação.  

 

Assinale a opção correta: 

 

a) I, II e III estão corretas; 

b) Apenas II e III estão corretas; 

c) Apenas I e II estão corretas; 

d) Apenas I e III estão corretas. 
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QUESTÃO 13 

 
O professor de Ciências da 6ª série selecionou um tema, que sabia ser do 
interesse de sua turma para com eles realizar um novo estudo. Que procedimento 
didático deve ser inicialmente considerado, se o professor quiser desenvolver uma 
prática pedagógica que estimule, de forma adequada, a curiosidade e a 
investigação? 
 
a) Coleta de informações pelos alunos em diferentes fontes. 
b) Levantamento de conhecimentos prévios dos alunos. 
c) Exposição oral do tema principal pelo professor. 
d) Leitura dos conceitos básicos no livro didático. 
 
 QUESTÃO 14 

 
Os sete saberes necessários à educação do futuro abordam problemas 
específicos relativos aos diferentes níveis de ensino e são de fundamental 
importância para o sucesso da educação. Neste sentido, pode-se destacar como 
representante da organização dos sete saberes: 
 
a) Edgard Morin. 
b) Paulo Freire. 
c) Jean Piaget. 
d) Cesar Coll. 
 
QUESTÃO 15 

 
Por projeto pedagógico da escola entende-se: 
 
a) A seleção e definição de temáticas a serem trabalhadas com os alunos por 

determinado período. 
b) A definição da grade curricular especificando as disciplinas do curso com suas 

respectivas ementas e cargas horárias. 
c) A proposta de metodologia de trabalho elaborada pelo conjunto de 

professores de uma escola. 
d) Um instrumento de ação política que expressa os interesses da comunidade 

escolar, contendo as diretrizes e metas a serem observadas no processo de 
ensino aprendizagem. 
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QUESTÃO 16  

 

 O relatório de Jaques Delors considera que “a educação é um bem coletivo que 

deve ser acessível a todos” e “não pode ser objeto de uma simples regulação do 

mercado”. Cabe a política da educação “iluminar o futuro por uma visão a longo 

prazo”. (1996, p. 28, 182, 175).  

 

Considerando este documento a política da educação deve alcançar dois 

objetivos. São eles: 

 

a) qualidade do ensino e a eqüidade. 

b) desenvolvimento do ser humano e preparação do mercado. 

c) ensino gratuito e acesso a todos os níveis de ensino. 

d) qualidade do ensino e universalidade. 

 

QUESTÃO 17 

 

 O planejamento educacional é da maior importância e implica enorme 

complexividade, justamente por estar em pauta à formação do ser humano. Os 

conteúdos a serem trabalhados na formação dos sujeitos podem ser classificados 

nas seguintes categorias: 

 

a) conceituais, procedimentais e atitudinais. 

b) conceituais, finais e atitudinais. 

c) realidade, metodologia e participação. 

d) idealismo, formalismo e mediação. 
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QUESTÃO 18 
 
A política educacional implementada por Freire é até hoje considerada diretriz 
fundamental para as políticas educacionais de governos comprometidos com a 
emancipação dos setores populares de nossa sociedade, merecendo igual 
relevância a práxis colegiada adotada para a construção de políticas nas 
diferentes instâncias pedagógicas e administrativas da rede municipal de ensino. 
As grandes prioridades dela são: 
 

I. democratização do acesso e permanência na escola pública.  
II. democratização da gestão. 

III. construção de um ensino de qualidade. 
IV. implementação de um movimento de alfabetização de jovens e adultos, 

pautadas como processos participativos e dialógicos de construção 
coletiva e de formação permanente. 

 
 
Estão CORRETOS apenas os itens: 
 
a) apenas IV está correta; 
b) apenas II e III estão corretos; 
c) apenas III e IV estão corretos; 
d) todos estão corretos. 
 
QUESTÃO 19 
 
A prática educativa é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade 
humana necessária à existência e funcionamento de todas as sociedades. Nesse 
sentido, qual é o papel fundamental da escola na formação dos indivíduos? 
 
a) exigir que o conhecimento possa ser utilizado sistematicamente. 
b) prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias na 
vida social. 
c) prepará-los para o mercado de trabalho. 
d) prepará-los para atuar no meio econômico. 
 
QUESTÃO 20 
 
São características de um planejamento educacional, EXCETO: 
 
a) objetividade e realismo; 
b) flexibilidade; 
c) estratégias; 
d) utilidade. 
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PROFESSOR PEB 1 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO  21 

Leia o fragmento abaixo: 

Vivemos um tempo de crescente superação do analfabetismo e complexificação 

de nossas sociedades e isso tem levado à ocorrência das mais variadas práticas 

de uso da língua escrita, o que acaba por influenciar a concepção de alfabetização 

além de incluir a importância do letramento no processo de aprendizagem escolar.  

No interior dessa discussão conceitual dos termos, podemos dizer que: 

  I- Entende-se por letramento o conjunto de práticas sociais que usam a escrita.   

Alfabetização é o domínio   de técnicas para exercer a escrita e a leitura. 

 II- A alfabetização supõe a conquista de habilidades que permitem o ato de ler e 

escrever enquanto o letramento implica a capacidade de ler ou escrever para 

atingir objetivos variados. 

III- Alfabetizado é aquele sujeito que tem o conhecimento das letras e do modo de 

decodificá-las. Letrado é o que sabe usar esse conhecimento para se expressar e 

comunicar, nos diversos contextos culturais. 

 IV- A alfabetização e o letramento exigem práticas pedagógicas contextualizadas 

e significativas para garantir a qualidade do aprendizado do sujeito. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e III apenas. 

b) I e IV apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I, II, III, IV 
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QUESTÃO 22 

Segundo Magda Soares “ o texto não preexiste à sua leitura e a leitura não é 
aceitação passiva, mas uma construção ativa”. (Condições sociais da leitura: uma reflexão 

em contraponto. In:ZILBERMAN, R.;SILVA E.T.(Org.) Leitura: perspectivas interdisciplinares. São Paulo. Ática, 1988, 
p.18-29) 

Tomando como base esse conceito, a construção do sentido do texto se dá: 

a) Através da decifração da escrita que permite fazer a associação dos sinais 
gráficos ao signo mental correspondente. 

b) Pelo conhecimento da estrutura do texto e das regras sintáticas que o 
constituem, propriedades preponderantes na compreensão de um texto. 

c) Nos processos interativos nos quais se coloca em jogo os conhecimentos e 
experiências prévias do leitor que perseguirá pistas deixadas pelo autor. 

d) Através da conferência de significados entre aluno e professor, pois a leitura 
não é uma obra aberta, exige submissão de ideias aos leitores mais eficientes. 

 

QUESTÃO 23 

Um dos objetivos gerais da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental é usar os 
conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para que 
os estudantes possam expandir as possibilidades de uso da linguagem e a sua 

capacidade de análise crítica. (PCN Língua Portuguesa)  

As condições didáticas necessárias para que os alunos efetivem essa 

aprendizagem são: 

a) Situações de leitura que dependam da recepção passiva, pois desta forma 

privilegia-se a atenção e a observação das regularidades no funcionamento da 

linguagem. 

b) Situações que priorizam a produção de uma única versão de textos 

produzidos pelos alunos, evitando o cansaço que se percebe com a 

provisoriedade dos textos. 

c) Situações para exercitar a memorização das categorias lingüísticas. 

d) Situações que problematizam os contextos lingüísticos, para que os alunos 

encontrem recursos expressivos adequados para a estruturação dos 

discursos. 
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QUESTÃO 24 

As primeiras noções espaciais estabelecidas pelas crianças são as chamadas 

relações topológicas. Os referenciais que designam estas relações estão descritas 

abaixo, EXCETO: 

a) A criança situa os objetos no mesmo plano, considerando a vizinhança entre 

eles. 

b) Noções de limites político-administrativos entre municípios, estados, países e 

suas fronteiras. 

c) As relações que se estabelecem no espaço mais próximo, onde a criança 

percebe o que está dentro, fora, ao lado, na frente. 

d) A criança adquire relações de separação e de ordem. 

 

QUESTÃO 25 

O ensino e aprendizagem da 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. (PCN História,1997, p. 49) 

Marque a alternativa que contradiz essa perspectiva didática de ensino da História 

nas séries iniciais do Ensino Fundamental: 

a) Realização de observação, registros e levantamento de hipóteses sobre as 

repetições dos fenômenos naturais e sociais.  

b) Problematização da realidade vivida, de modo que ela seja explicitada e as 

ações dos diferentes sujeitos sejam interpretadas. 

c) Utilização de documentos diversos como fonte de informação a serem 

analisadas, ordenadas temporalmente, viabilizando comparações. 

d) Compreensão do tempo presente sem a preocupação de denunciar a 

presença de outros contextos históricos. 
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QUESTÃO 26 

            

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=234767                 

http://www.ferias.tur.br/fotos/2754/belo-horizonte-mg.html 

                                                                                            

O termo PAISAGEM  se conceitua, por meio da assertiva: 

a) A fotografia é uma forma indireta de retratar a paisagem, porém dificulta a sua 

leitura, ao impedir que se perceba os odores e os sabores. 

b) As paisagens são o resultado do processo de construção do espaço ao longo 

do tempo de vida das pessoas que ali vivem. 

c) As imagens retratam paisagens na sua forma natural, mas com interferência 

humana. 

d) Imagens nas quais o elemento humano não está evidente, não são 

consideradas paisagem. 
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QUESTÃO 27 

São finalidades da Educação Infantil na atualidade: 

a) Compensar as faltas e carências das crianças pobres e de suas famílias. 

b) Realizar cuidados físicos através do cumprimento de rotinas previamente 

estabelecidas pelos professores. 

c) Promover integração dos aspectos físicos, afetivos, cognitivos e sociais da 

criança considerando-a como ser completo e ativo. 

d) Atender as necessidades emocionais, pois os seus profissionais assumem a 

função materna dando tranqüilidade e segurança às crianças. 

 

QUESTÃO 28 

Leia atentamente o fragmento, para correlacioná-lo, posteriormente: 

Piaget vê o número como uma estrutura mental que cada criança constrói a partir 

de sua capacidade natural de pensar e não somente como algo aprendido do meio 

ambiente. Para melhor descrever a natureza do número Kamii toma como base a 

distinção entre três tipos de conhecimentos. Faça associação entre as colunas, 

caracterizando-os. 

1-Conhecimento físico                        (   ) Convenções construídas pelas pessoas. 

2-Conhecimento lógico-matemático   (   ) São as propriedades físicas dos objetos. 

3-Conhecimento social                    (   ) Coordenação de relações entre os objetos. 

 

Marque a ordem correta, seguindo a seqüência de cima para baixo: 

a) 3,2,1 

b) 2,3,1 

c) 3,1,2 

d) 1,3,2 
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QUESTÃO 29 

Os estudos de Kamii revelaram que há atividades que estimulam o pensamento 
numérico e uma aritmética lógica, assim como o desenvolvimento da autonomia. 
As propostas abaixo pretendem retratar coerentemente esta concepção EXCETO: 

a) Encorajar a criança a colocar todos os tipos de objetos, eventos e ações em 
todas as espécies de relações, incluindo situações que levem a pensar sobre 
o número em contextos significativos para ela. 

b) Evitar situações de conflito pois estimulam o desentendimento, o desânimo de 
pensamento e o exercício da autoridade do adulto. 

c) Evitar o preenchimento de páginas e mais páginas de exercícios onde as 
crianças fazem o seu próprio trabalho e não conhecem e nem examinam a 
maneira de pensar dos outros. 

d) Estimular a interação, a troca de ideias nos jogos em grupos, pois as crianças 
ficam mentalmente mais ativas e críticas e passam a depender delas mesmas 
para saber se o seu raciocínio está correto ou não. 

 
QUESTÃO 30 

Analise a veracidade das proposições relacionadas ao ensino e aprendizagem das 
Ciências: 

  I- A dimensão histórica pouco pode contribuir no ensino das Ciências uma vez 
que as ideias científicas e suas relações com a tecnologia se evidenciam na 
análise dos ambientes e invenções do contexto atual. 

 II- A mudança conceitual se dá em contextos de aprendizagem significativa, 
através de intervenções adequadas dos professores, do contrário, o aluno pode 
permanecer distante dos conceitos científicos. 

III- Se o ensino das ciências não proporcionar de imediato nas séries iniciais o 
estabelecimentos dos conceitos científicos o aluno dificilmente conseguirá atingir 
um nível de conhecimentos desejados ao final do ensino fundamental. 

 IV- São procedimentos fundamentais para aprender os conteúdos das ciências 
naturais, aqueles que permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos 
e ideias. 

Marque a opção adequada: 

a) Os itens II e IV são verdadeiros 
b) Apenas o item III é verdadeiro 
c) Os itens I, II e IV são verdadeiros. 
d) Os itens I, III e IV são verdadeiros. 
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