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INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO  solicitados 
no Caderno de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta.   
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta 
(14 páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não 
será substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 50 (cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 1,8 (um ponto e oitenta décimos ) cada, 
devendo o candidato obter no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 
4- No Cartão de Respostas, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), 
toda a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

  
 
5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 
coordenação do Concurso. 

 
6- NÃO RASURE o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA , caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS . 
Evite deixar questões sem respostas. 

 
7- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno 

de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 
 

11- A saída de sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da 
prova. A não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 
 
13- O gabarito será publicado no dia 19/04/2016, e o resultado da PROVA OBJETIVA a 

partir do dia 10/05/2016 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva  

 
Edital nº 04, de 13/02/2016 
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Prefeitura Municipal de Bauru 
 

  
Concurso Público para o Cargo de Especialista em Educação Adjunto – 

PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL  – 6º 
AO 9º ANO – ARTE 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1) Segundo Barbosa, a LDBEN 
9.394/96, ao estabelecer a 
obrigatoriedade da arte na educação 
básica não como atividade, mas como 
pertencente ao conjunto de 
conhecimentos inerentes ao processo 
educacional, expressou, do ponto de 
vista legal e político: 
 
A) Uma educação orientada 
tecnologicamente que começou a 
profissionalizar o estudante a partir da 
7ª série.  
B) O desenvolvimento da auto-
expressão da criança e do adolescente 
através do ensino das artes, 
principalmente atavés do "Movimento 
Escolinhas de Arte".  
C) A conquista dos arte-educadores, 
que reivindicavam o acesso desse 
conhecimento aos alunos do ensino 
básico como uma possibilidade de 
desenvolvimento social e cultural. 
D) A única disciplina, em meio ao 
Currículo estabelecido na época, que 
poderia mostrar alguma abertura em 
relação às humanidades e ao trabalho 
criativo. 

 

2) Ideias como as que afirmam ser a 
criatividade como algo inato são 
vestígios de concepções escolanovistas. 
Segundo Iavelberg (2003), essas 
concepções receberam forte influência 
de pensadores como: 
 
A) Lowenfeld e Brittain que 
compreendiam o ensino de arte 
baseado na livre expressão e no 

desenvolvimento da criatividade a 
partir da autoexpressão. 
B) John Dewey que recomendava a 
criação a partir da fruição, não somente 
centrada na imagem, mas em uma 
experiência. 
C) Fayga Ostrower que afirma ser a 
criação corresponde a um formar, um 
dar forma a alguma coisa. 
D) FUSARI e FERRAZ que 
envolveram as aulas de arte com 
característica de "aula livre", ou de aula 
transformada em espaço lúdico onde os 
alunos encontrariam tempo e 
oportunidade para experiências 
artísticas. 
 

3) Avaliar a aprendizagem, segundo os 
PCNs de Arte, é um procedimento 
complexo, uma tarefa sensível e 
cognitiva que requer cuidados especiais 
quando trata de produtos subjetivos 
como os expressos no fazer artístico e 
cultural. Dessa forma, para avaliar, o 
professor deve: 
 
A) Conhecer a técnica artística para 
aferir cuidadosamente o trabalho do 
aluno. 
B) Saber o que é adequado dentro da 
série/ano que trabalha naquele 
momento. 
C) Reconhecer os conteúdos de Arte 
assimilados pelos estudantes para 
cobrar apenas aquilo que ensinou. 
D) Reconhecer os limites e a 
flexibilidade necessários para dar 
oportunidade à coexistência de 
distintos níveis de aprendizagem em 
um mesmo grupo de alunos. 
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4) Há muito tempo que a produção 
artística se preocupa com o público e 
sua participação na obra. Indique, entre 
as alternativas abaixo, qual o 
movimento, no Brasil, defendeu uma 
relação legítima, estreita e ativa com o 
público. 
 
A) Neoconcreto 
B) Moderno 
C) Neoclássico 
D) Barroco 
 

5) Após o século XIX as tendências 
artísticas indicavam que o mais 
importante era representar os estados 
de alma ou a visão crítica da sociedade. 
Além disso, o desenvolvimento 
tecnológico vasculhava a natureza para 
além do olhar humano. Todo esse 
contexto levou a separação entre a 
representação da arte e a aparência 
visível das coisas Esse cenário 
desencadeou o surgimento de formas 
de representações visuais denominadas:  
 
A) Modernistas 
B) Impressionistas 
C) Surrealismo 
D) Abstracionismo 

 

6) O Patrimônio Cultural musical 
apresenta-se de diferentes modos, 
registrado em arquivo de áudio nas 
rádios das cidades ou em partituras 
guardadas em bibliotecas ou arquivos 
pessoais. A música, é efêmera e, nesse 
sentido, precisa ser escutada e cantada 
com frequência para não ser perdida. 
Para se embrenhar pelo território do 
Patrimônio Cultural, o professor 
necessita: 
 
A) apresentar os tratados de 
etnomusicologia aos alunos. 
B) realizar um trabalho de investigação 
com os alunos sobre os grupos que 
mantêm as tradições musicais as obras 

que fazem parte da identidade cultural 
desse local. 
C) valorizar a memória dos grandes 
concertos apresentados nas principais 
salas de música do país. 
D) reconhecer os valores das músicas 
locais seguindo o padrão de qualidade 
das grandes gravadoras difundidas na 
mídia. 
 

7) Quando entendemos o professor de 
Arte como educador e mediador 
cultural, responsável pela formação de 
público entendemos que seu papel é: 
I - propor saídas do circuito fechado da 
escola para o contexto maior da cultura 
na qual a escola está inserida; 
II- instaurar estratégias de mediação ou 
ações educacionais nas quais os 
sujeitos possam ter suas experiências 
estéticas. 
III - engajar-se com sua própria 
experiência estética estudando 
exposições de museus famosos  
IV - manter contato com museus e 
exposições a fim de detectar as 
atividades correlatas dentro do 
currículo. 
Estão corretas as alternativas:  
 

A) I e II 
B) Somente a I 
C) Somente a III 
D) I, II e IV 
 

8.) Leia o texto a seguir: 
“Na verdade, esta interação de melodia 
e harmonia de inspiração europeia com 
a rítmica africana se constitui em um 
dos mais fascinantes aspectos da 
música brasileira”. (SEVERIANO, 
2008). O texto do autor refere-se a um 
gênero musical que surgiu da fusão de 
elementos musicais de origens branca e 
negra, tornando-se’ o primeiro gênero 
afro-brasileiro da canção popular que 
culminaria na criação do samba. A 
alternativa que indica o gênero a qual o 
autor se refere é: 
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A) Modinha 
B) Lundu 
C) Choro 
D) Maracatu  
 

9)  Especialmente associado a João 
Gilberto, Vinícius de Moraes, Antônio 
Carlos Jobim, Elis Regina e Luiz Bonfá 
esse musical movimento popular 
brasileiro surgido no final da década de 
1950 e início da de 1960 se tornou um 
dos mais conhecidos em todo o mundo. 
O texto se refere a: 
 
A) Samba de roda 
B) Samba de breque 
C) Bossa nova 
D) Samba de bossa 
 

10) Considere as afirmações abaixo e 
indique a alternativa correta: 
I – A peça “Vestido de noiva”, de 
Osvaldo Suassuna estreou em 28 de 
dezembro de 1943 no teatro municipal 
do Rio de Janeiro. 
II- O espetáculo “O rei da Vela” de 
autoria de Oswald de Andrade, foi 
encenado, pelo grupo Oficina em 1967. 
III – O espetáculo “Eles não usam 
black-tie” de Nelson Rodrigues foi 
encenado pelo grupo Arena fundado 
pelo ator Augusto Boal em 1958. 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) somente a I 
B) Somente a II 
C) Somente I e II  
D) I, II e III 
 

11)  Em relação ao surgimento do 
Teatro na era escrita, é correto afirmar 
que:  
 
A) O surgimento do teatro se deve ao 
ditirambo do teatro romano que a partir 
das festas mitológicas ao deus Dionísio 

deu origem ao que entendemos hoje 
como teatro. 
B) O teatro surge nas festividades de 
culto ao deus Apólo onde também 
surge Téspis, o primeiro ator. 
C) O teatro surgiu nas cerimônias e 
rituais gregos como as Dionisíacas que 
eram celebrações de caráter religioso 
ao deus Dionísio, o deus do vinho. 
D) O teatro, na era escrita, surge nas 
festas do entrudo que aconteciam na 
Europa medieval onde, com o apoio da 
Igreja católica, se representavam a vida 
de santos. 
 
12)  Considere as afirmações abaixo 
para responder a questão: 
1. O maracatu é originário de Recife 
(PE). Surgiu durante as procissões em 
louvor a Nossa Senhora do Rosário dos 
Negros, que batiam o xangô 
(candomblé) o ano inteiro. Hoje é uma 
mistura de música primitiva e teatro.  
2. A Marujada é um bailado popular 
muito antigo. Consiste na dramatização 
de lutas portuguesas, da tragédia que 
foi a conquista marítima.   
3. A capoeira foi introduzida no Brasil 
pelos escravos africanos, é considerada 
uma modalidade de luta e também de 
dança. O instrumento utilizado durante 
as apresentações de capoeira é o afoxé, 
um instrumento musical composto de 
uma cabaça pequena redonda, 
recoberta com uma rede de bolinhas de 
plástico parecido com o Xequerê. 
4. Quilombo é um folguedo tradicional 
alagoano, tema puramente brasileiro, 
revivendo a época do Brasil Colônia. 
Dramatiza a fuga dos escravos, que 
foram buscar um local seguro para se 
esconder, na serra da Barriga, 
formando o Quilombo dos Palmares. 
A sequencia que valida as afirmações 
acima como sendo verdadeiras ou 
falsas é:   
 
A) 1. falsa; 2. falsa; 3. verdadeira; 4. 
verdadeira 
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B) 1. falsa; 2. falsa; 3. verdadeira; 4. 
falsa 
C) 1. verdadeira; 2. verdadeira; 3.  
falsa; 4. verdadeira 
D) 1. falsa; 2.verdadeira; 3. verdadeira; 
4. verdadeira 
 

13) Abigail Housen propõe a atividade 
de apreciação estética para um 
aprendizado dinâmico e construtivo, 
onde o aluno é convidado a observar, 
analisar e interpretar a imagem 
passando pelos níveis do 
desenvolvimento estético, associando o 
que se vê as suas lembranças pessoais. 
A autora elenca cinco estágios de 
apreciação. Indique a alternativa que 
expressa a sequencia correta desses 
estágios:  
 
A) Descrição; Construção; 
Classificação; Interpretação e Re-
criação. 
B) Favoritismo; Realismo; 
Expressionismo; Forma e Autonomia. 
C) Visualização; Sensibilização; 
Descrição; Conceitualização e 
Estilização. 
D) Narrativo; Construtivo; 
Classificatório; Interpretativo e Re-
criação. 
 

14) Na classificação dos elementos ou 
fatores do movimento de Rodolf  
Laban, o fator  FLUÊNCIA refere-se à:  
 
A) atitude do indivíduo em relação à 
continuidade de seu movimento onde 
se percebem dois pólos opostos deste 
fator: livre e controlada. 
B) atitude frente à força da gravidade 
que costuma estar relacionada à 
dimensão e à altura. 
C) a variação na velocidade de um 
movimento, cuja característica permite 
observar se um movimento é uniforme.  

D) qualidade que pode ser direta ou 
flexível indicando uma atitude de 
atenção em relação ao movimento. 
 

15) Em Educação pela dança (Ossana, 
2011) a autora declara que foi com 
Isadora Duncan que nasceu para a 
dança moderna um novo caminho para 
o bailarino expressar em obras a visão 
de sua época. Nesse sentido, a autora 
afirma que: 
 
A) A dança moderna constitui a 
evolução da dança clássica. 
B) A dança moderna é o oposto do que 
hoje se denomina dança clássica. 
C) A dança moderna possui os mesmos 
cânones, embora renovados, da dança 
clássica. 
D) A dança moderna e a dança clássica 
se completam e se complementam na 
era contemporânea. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS DA 
EDUCAÇÃO/LEGISLAÇÃO 

 

16) No artigo intitulado “Avaliação da 
aprendizagem na escola e a questão das 
representações sociais”,  Cipriano 
Carlos Luckesi (2002) apresenta 
algumas reflexões aos leitores a 
respeito das avaliações e dos exames 
realizados pelos docentes nas escolas. 
Abaixo seguem algumas afirmativas a 
respeito do ato de avaliar e examinar. 
Qual é a que expressa a ideia de 
Luckesi sobre esse tema: 
 
A) Avaliar é o ato de diagnosticar uma 
experiência, tendo em vista reorientá-la 
para produzir o melhor resultado 
possível. 
B) A avaliação, embora classificatória, 
não tem o papel de ser seletiva, ao 
contrário, é diagnóstica e inclusiva. 
C) O ato de examinar tem seu foco na  
construção dos melhores resultados 



 

 
Cargo: Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica Fundamental – 6º ao 9º ano – 
Arte (Edital nº 04/2016)      5 

 

possíveis, enquanto o ato de avaliar 
está centrado no julgamento de 
aprovação ou reprovação. 
D) O ato de avaliar é classificatório e 
seletivo e, por isso mesmo, excludente, 
já que não se destina à construção do 
melhor resultado possível. 
 

17) O projeto político-pedagógico, na 
esteira da inovação emancipatória, 
enfatiza mais o processo de construção. 
É a configuração da singularidade e da 
particularidade da instituição educativa. 
O projeto político-pedagógico dá o 
norte, o rumo e a direção para a 
comunidade escolar e possibilita que as 
potencialidades sejam equacionadas, 
deslegitimando as formas instituídas. 
Sob esta ótica e segundo Veiga (2003), 
o projeto político-pedagógico apresenta 
algumas características fundamentais 
descritas a seguir.  
I)  É um movimento de luta em prol da 
democratização da escola; 
II)  Está voltado para a inclusão a fim 
de atender a diversidade de alunos, 
sejam quais forem sua procedência 
social, necessidades e expectativas 
educacionais; 
III)  Por ser coletivo e integrador, o 
projeto, quando elaborado, executado e 
avaliado, requer o desenvolvimento de 
um clima de confiança que favoreça o 
diálogo, a cooperação, a negociação e o 
direito das pessoas de intervirem na 
tomada de decisões que afetam a vida 
da instituição educativa e de 
comprometerem-se com a ação; 
IV)  A legitimidade de um projeto 
político-pedagógico está estreitamente 
ligada ao grau e ao tipo de participação 
de todos os envolvidos com o processo 
educativo, o que requer continuidade 
de ações. 
Das afirmativas anteriores, estão 
corretas: 
 
 

A) I e II, apenas; 
B) II, III e IV, apenas;                           
C) II e III, apenas; 
D) I, II, III e IV.  
 

18) Segundo Libâneo (2005), o modelo 
de gestão democrático-participativa 
tem na .....................um dos seus mais 
importantes princípios, implicando a 
livre escolha de objetivos e processos 
de trabalho e a construção .................... 
do ambiente de trabalho. 
Assinale a alternativa que completa o 
texto anterior de forma correta. 
 
A) Autonomia, conjunta.  
B) Autonomia, direcionada.  
C) Organização, direcionada.  
D) Educação intercultural, conjunta.  
 

19) Atualmente, por conta das 
discussões sobre a maioridade penal, se 
faz muitas referências ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente-ECA (Lei 
Federal nº 8.069/90), como o principal 
instrumento de proteção de crianças e 
adolescentes. Para efeitos do ECA, 
considera-se criança a pessoa: 
 
A) incapaz de responder por seus atos, 
e adolescente aquele jovem com idade 
superior a quatorze anos. 
B) com até doze anos de idade 
incompletos, e adolescente aquele 
jovem entre doze e dezoito anos de 
idade.  
C) que se encontra matriculada na 
educação infantil, e adolescente aquele 
jovem matriculado no ensino 
fundamental. 
D) com até dezesseis anos de idade 
incompletos, e adolescente aquele 
jovem entre dezesseis e vinte e um 
anos de idade. 
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20) Saviani defende que o trabalho 
educativo é o ato de produzir, direta e 
intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é 
produzida histórica e coletivamente 
pelo conjunto dos homens e também, 
que o objeto da educação diz respeito, 
de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser 
assimilados pelos indivíduos da espécie 
humana para que eles se tornem 
humanos e, de outro lado, à descoberta 
de formas mais adequadas para atingir 
esse objetivo. Com relação à 
identificação dos elementos culturais 
que precisam ser assimilados, há 
necessidade de distinguir o principal e 
o secundário, o fundamental e o 
acessório, e disto resulta a definição do 
clássico que para o autor significa: 
 
I) O clássico é aquilo que se firmou 
como fundamental, como essencial.  
II)  O clássico se confunde com o 
tradicional e não se opõe, 
necessariamente ao moderno. 
III) O clássico, diferente do 
tradicional, trata da cultura erudita.  
IV) O clássico tem a ver com o saber 
sistematizado, com a cultura letrada.  
Dessas alternativas, estão corretas: 
 
A) I e II, apenas; 
B) II e  III, apenas;                           
C) I e III, apenas; 
D) I, III e IV, apenas.  
 

21) Para Freire (1996), o professor 
competente deve possuir em sua 
formação muitas qualidades para que 
possa sentir-se realizado. A seguir, 
estão presentes afirmações sobre o ato 
de ensinar. Analise-as segundo a obra 
“Pedagogia da Autonomia” deste autor.  
I . Toda prática educativa demanda a 
existência dos sujeitos, um que sempre 
ensina e outro que sempre está disposto 
a aprender. 

II . Ensinar exige curiosidade. A 
construção ou produção do 
conhecimento do objeto implica o 
exercício da curiosidade, sua 
capacidade crítica de tomar distância 
do objeto, de observá-lo, de delimitá-
lo, de cercar o objeto ou fazer sua 
aproximação metódica, sua capacidade 
de comparar, de perguntar.  
III . Ensinar não é transferir a 
inteligência do objeto ao educando, 
mas instigá-lo no sentido de que, como 
sujeito cognoscente, se torne capaz de 
inteligir e comunicar o inteligido.  
Dessas afirmativas, estão 
CORRETAS: 
 
A) I e II, apenas;  
B) I e III, apenas;                           
C) II e III, apenas; 
D) I, II e III.  
 

22) Conforme o documento “Política 
Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva”, a 
educação especial passa a constituir a 
proposta pedagógica da escola, 
definindo como seu público-alvo os 
alunos com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação.  Com base 
nesse documento, analise as 
afirmativas seguintes a respeito da 
educação especial, classificando-as em 
verdadeiras (V) ou Falsas (F).   
 
I.   Restringe-se a alguns níveis, etapas 
e modalidades de ensino, excluindo-se, 
por exemplo, a modalidade de 
educação indígena. 
II.  A inclusão escolar tem início na 
educação infantil, onde se desenvolvem 
as bases necessárias para a construção 
do conhecimento e o desenvolvimento 
global da criança. 
III.  O atendimento educacional 
especializado disponibiliza programas 
de enriquecimento curricular, o ensino 
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de linguagens e códigos específicos de 
comunicação e sinalização, ajudas 
técnicas e tecnologia assistiva, dentre 
outros. 
 
A) F; F; V. 
B) V; V; V. 
C) F; V; V.  
D) F; F; F. 
 

23) Tomando-se como base o que 
dispõe a Resolução CNE/CEB nº 
04/2010 sobre a transversalidade, 
analise as seguintes afirmações a seu 
respeito, classificando-as em V 
(verdadeiras) ou F (falsas). 
 
I . A transversalidade é entendida como 
uma forma de organizar o trabalho 
didático pedagógico em que temas e 
eixos temáticos são integrados às 
disciplinas e às áreas ditas 
convencionais, de forma a estarem 
presentes em todas elas. 
II . A transversalidade pode ser 
considerada sinônimo da 
interdisciplinaridade porque ambas 
complementam-se, rejeitando a 
concepção de conhecimento que toma a 
realidade como algo estável, pronto e 
acabado. 
III . A transversalidade refere-se à 
dimensão didático-pedagógica, e a 
interdisciplinaridade, à abordagem 
epistemológica dos objetos de 
conhecimento. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
classificação correta de acordo com a 
referida Resolução, observada a ordem 
de cima para baixo. 
 
A) V; V; F. 
B) V; V; V. 
C) V; F; V.  
D) F; F; F. 
 

24) Com relação ao ensino  de Arte, a 
Lei 9394/96 dispõe que ele constituirá 
componente curricular:  
A) Obrigatório apenas na educação 
infantil e no ensino fundamental e 
opcional no ensino médio. 
B) Obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica. 
C) Obrigatório apenas na educação 
infantil e dispensável no ensino 
fundamental e médio.  
D) De oferta obrigatória para a escola e 
de matrícula opcional para o aluno em 
todos os níveis de educação básica.  
 

25) Segundo o artigo 9º, da Resolução 
CNE/CEB nº 02/2001, as escolas 
podem criar, extraordinariamente, 
classes especiais,  observando-se os 
seguintes cuidados:    
 
A) Para atendimento, em caráter 
transitório, a alunos que apresentem 
dificuldades acentuadas de 
aprendizagem ou condições de 
comunicação e sinalização 
diferenciadas dos demais alunos e 
demandem ajudas e apoios intensos e 
contínuos.  
B) Para atendimento, em caráter 
permanente, apenas para alunos com 
dificuldades de comunicação e 
sinalização diferenciadas dos demais 
alunos e demandem ajudas e apoios 
contínuos. 
C) Para atendimento, em caráter 
permanente, a alunos que apresentem 
dificuldades acentuadas de 
aprendizagem visando atendimento 
individualizado, com currículo 
adaptado. 
D) Para atendimento, em caráter 
permanente, apenas para alunos 
superdotados. 
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PSICOLOGIA 
 

26) Leia as afirmações abaixo. 
I. De acordo com Lev Vigotski, a 
função da arte é atingir pessoas por 
meio do contágio daquilo que é 
expresso, como por exemplo, o medo 
ou a alegria. 
II. De acordo com Lev Vigotski, a mais 
importante contribuição da arte é 
alterar o humor imediato dos 
indivíduos. 
III. De acordo com Lev Vigotski, a arte 
é um produto cultural, mediador entre o 
indivíduo e o gênero humano. 
IV. De acordo com Lev Vigotski, a arte 
permite aos indivíduos socializar 
determinados sentimentos, como 
também, ao mesmo tempo, torná-los 
real, parte de seu psiquismo.  
Assinale a alternativa CORRETA . 

 
A) Apenas as afirmações II e IV estão 
corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão 
corretas. 
C) Apenas as afirmações III e IV estão 
corretas. 
D) Apenas as afirmações I e III estão 
corretas. 

 

27) Leia as afirmações abaixo tendo 
como fundamento o artigo “Vigotski e 
o estudo da psicologia da arte: 
contribuições para o desenvolvimento 
humano” de Sonia Shima. 
 
I. A arte tem a mesma estrutura de 
outros objetos culturais tais como a 
filosofia e a ciência. 
II. A obra de arte pode levar o 
indivíduo a experimentar uma catarse 
que além de acumular energia e 
prepará-lo para ações posteriores, 
contribui para que a vivência artística 
tenha uma função organizadora do 
comportamento. 

III. A obra de arte oportuniza a 
vivência indireta de emoções, 
sentimentos e relações sociais, mas não 
é capaz de alterar a organização 
psíquica dos indivíduos. 
IV. A arte não desencadeia uma ação, 
um comportamento, mas uma 
transformação das emoções que 
provoca modificações no 
funcionamento psicológico. 
Assinale a alternativa CORRETA . 
 
A) Apenas as afirmações I, II e IV 
estão corretas. 
B) Apenas as afirmações II e IV estão 
corretas. 
C) Apenas as afirmações II e III estão 
corretas. 
D) Apenas as afirmações I e III estão 
corretas. 
 

28) Tomando como referência a teoria 
de Lev Vigotski sobre as relações entre 
aprendizagem e desenvolvimento 
intelectual na idade escolar, assinale a 
alternativa CORRETA :  
 
A) A aprendizagem produz 
desenvolvimento. 
B) O ensino depende do nível de 
desenvolvimento do aluno. 
C) A aprendizagem é necessária para 
que se desenvolvam nas crianças as 
características humanas naturais. 
D) A criança só é capaz de aprender se 
tiver atingido um certo nível de 
desenvolvimento efetivo. 

 

29) Tendo como referência o conceito 
de desenvolvimento elaborado por Lev 
Vigotski assinale a alternativa 
CORRETA . 
 
A) Segundo Vigotski, para se 
compreender o estado de 
desenvolvimento da criança é 
necessário analisar o nível de 
desenvolvimento cognitivo (nível de 
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desenvolvimento das capacidades de 
raciocínio lógico). 
B) Segundo Vigotski, para se 
compreender o estado de 
desenvolvimento da criança é 
necessário analisar o nível de 
desenvolvimento mental (nível das 
capacidades mentais já desenvolvidas) 
e o nível de desenvolvimento 
diferencial (nível de desenvolvimento 
de cada criança em comparação com 
outras crianças da mesma idade). 
C) Segundo Vigotski, para se 
compreender o estado de 
desenvolvimento da criança é 
necessário analisar o nível de 
desenvolvimento efetivo (nível de 
desenvolvimento das funções 
psicointelectuais da criança que se 
conseguiu como resultado de um 
processo de desenvolvimento já 
realizado) e a zona de desenvolvimento 
potencial, próximo ou proximal (abarca 
tudo aquilo que a criança não faz 
sozinha, mas é capaz de realizar com a 
ajuda de adultos ou companheiros mais 
experientes); 
D) Segundo Vigotski para se 
compreender o estado de 
desenvolvimento da criança é preciso 
analisar o nível de desenvolvimento 
emocional (nível de desenvolvimento 
das funções emocionais) e zona de 
desenvolvimento potencial (abarca 
tudo aquilo que a criança não faz 
sozinha, mas é capaz de realizar com a 
ajuda de adultos ou companheiros mais 
experientes). 

 

30) Leia as afirmações abaixo 
analisando quais podem ser 
consideradas corretas de acordo com a 
teoria de Alexis Leontiev sobre o papel 
da atividade no desenvolvimento 
humano apresentadas no texto “Uma 
contribuição à teoria do 
desenvolvimento da psique infantil”. 

I. O que determina o desenvolvimento 
de uma criança é o desenvolvimento de 
sua atividade. 
II. Em cada período do 
desenvolvimento do ser humano 
podemos observar uma determinada 
atividade principal. 
III. A atividade principal é aquela que 
predomina e cuja ocorrência pode ser 
observada mais vezes em um 
determinado estágio de 
desenvolvimento. 
IV. Durante o desenvolvimento da 
criança, sob influência das 
circunstâncias concretas de sua vida, o 
lugar que ela objetivamente ocupa no 
sistema das relações humanas se altera 
e isto provoca mudanças na atividade 
principal. 
V. A mudança na atividade principal é 
determinada pelo desenvolvimento 
biológico da criança. 
Assinale a alternativa CORRETA . 
 
A) Apenas as afirmações I, II e III 
estão corretas. 
B) Apenas as afirmações III e V estão 
corretas. 
C) Apenas as afirmações I, II e IV 
estão corretas. 
D) Apenas as afirmações II e V estão 
corretas. 
 

31) Leia as afirmações abaixo 
analisando quais podem ser 
consideradas CORRETAS de acordo 
com o livro de Maria Aparecida 
Moysés que trata do tema das crianças 
que não aprendem na escola. 
I. A maior causa das dificuldades de 
aprendizagem na escola não tem 
origem em problemas de saúde dos 
alunos. 
II. Para se avaliar o potencial cognitivo 
das crianças, bem como sua idade 
mental é importante aplicar testes de 
inteligência. 
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III. Todas as crianças que não 
aprendem devem, realizar o 
eletroencefalograma (EEG) e a 
radiografia do crânio. 
IV. As crianças com dificuldades 
escolares estão estigmatizadas nas salas 
de aula, o que ao mesmo tempo produz 
e é efeito do não aprender.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas as afirmações II e III estão 
corretas. 
B) Apenas as afirmações II, III e IV 
estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e II estão 
corretas. 
D) Apenas as afirmações I e IV estão 
corretas. 
 

32) No livro “A institucionalização 
invisível: crianças que não aprendem 
na escola”, Maria Aparecida Moysés 
defende que: 
 
A) As crianças que não aprendem 
devem ser institucionalizadas para que 
possam receber um tratamento mais 
especializado. 
B) As crianças que não aprendem na 
escola devem ser encaminhadas para 
tratamento médico. 
C) As crianças que não aprendem estão 
condenadas ao fracasso porque estão 
institucionalizadas. 
D) As crianças que não aprendem 
devem ser medicadas e passar por 
atendimento psicológico. 
 

33) Leia as afirmações abaixo 
analisando quais podem ser 
consideradas CORRETAS de acordo 
com Marilda G. D. Facci. 
I. A escola tem a função de ensinar os 
conteúdos e a família deve cuidar do 
desenvolvimento psicológico dos 
alunos. 
II. Crianças pobres muitas vezes não 
conseguem se alfabetizar porque não 

contam com o apoio e assistência das 
famílias que são analfabetas ou semi-
alfabetizadas. 
III. Os alunos que não aprendem estão 
excluídos do processo de humanização. 
IV. A escola não pode transformar a 
sociedade, mas pode ampliar a 
capacidade de pensar daqueles que 
passam por ela. 
Assinale a alternativa CORRETA : 
 
A) Apenas as afirmações III e IV estão 
corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão 
corretas. 
C) Apenas as afirmações II, III e IV 
estão corretas. 
D) Apenas as afirmações I, II e III 
estão corretas.  
 

34) Assinale a alternativa correta. De 
acordo com Marilda G. D. Facci: 
 
A) Nem todas as crianças apresentam 
as condições necessárias para a 
aprendizagem dos conteúdos escolares. 
B) Todas as crianças podem ser 
ensinadas se mediadores adequados 
forem utilizados. 
C) A escola é muito importante na vida 
das crianças e jovens, mas os 
professores não podem alterar o 
desenvolvimento psicológico de seus 
alunos. 
D) O professor não consegue ensinar 
os alunos se não houver colaboração 
das famílias. 
 

  MATEMÁTICA 
 

35) Considere a função ( )f x ax b= +  

sendo ,a b∈� . Pode-se dizer que: 
 
A) A função intercepta o eixo das 
abscissas no ponto ( ),0a . 
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B) A função é sempre crescente, para 
a  e b  positivos. 
C) A função é sempre decrescente, 
para b negativo. 
D) A função intercepta o eixo das 
ordenadas no ponto ( )0,b . 

 
36) Para ladrilhar a área descoberta da 
escola o construtor previu que levará 3 
dias, colocando 4 funcionários para 
trabalhar 8 horas diárias. Quantos dias, 
aproximadamente, levará o mesmo 
trabalho se forem colocados 5 
funcionários trabalhando 6 horas por 
dia? 
 
A) 2 dias. 
B) 3 dias. 
C) 4 dias. 
D) 5 dias. 
 

37) Os estudantes do 8º ano do Ensino 
Fundamental desejam cobrir o mapa do 
estado de SP estilizado, conforme 
mostrado na figura a seguir. 

 
Sabendo que a folha de papel celofane 
mede 60cm x  48cm, quantas folhas 
serão necessárias? 
 
A) 4 folhas.  
B) 3 folhas. 
C) 2 folhas. 
D) 1 folha. 
 

38)  O muro da escola possui 3 metros 
de altura. Para pintar 2 metros dele foi 
necessário 1 litro de tinta. Sabendo que 
cada dm3 equivale a um litro e que a 
escola possui 3 latas de tinta as quais  
medem 0,3 m x 0,3 m x 0,6 m, quantos 
metros desse muro será possível pintar? 
 
A) Mais de 150 metros. 
B) Menos de 50 metros. 
C) Exatamente 100 metros. 
D) Aproximadamente 80 metros. 

 

39) Um aparelho manual de cortar 
madeira, acrílico e plástico para 
artesanato custa R$535,00. Se comprar 
à vista o desconto é de 15% e se 
comprar pagando em 2 parcelas 
mensais, será concedido um desconto 
de 5%. Considerando essas duas 
formas de pagamento, pode-se dizer 
que: 
 
A) A forma mais econômica é fazer a 
compra em duas vezes. 
B) O pagamento à vista será de R$ 
454,75. 
C) Cada uma das duas parcelas 
mensais é de R$267,50. 
D) O desconto á vista é nominalmente 
menor que o desconto em duas vezes. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 
 

UMA JORNADA SOLITÁRIA 
 A bomba veio na sexta-feira 11. 
Aos 14 anos, o carioca Weverson 
Vieira Oliveira foi informado pela 
escola de que havia repetido pela 
segunda vez o 6º ano do ensino 
fundamental. Foi apenas a oficialização 
de algo que o garoto já sabia havia 
tempo. “Passei o ano inteiro sem 
aprender quase nada”, reconhece. Ficou 
em recuperação nas oito matérias. Duas 
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das provas ele nem fez. Na semana 
passada, frente a frente com a avaliação 
de História, chorou no canto da sala. 
Entregou em branco “Vou começar 
tudo de novo mesmo?”, perguntou à 
mãe, Carla Vieira, 33 anos, que 
respondeu: “Não estudar dá nisso”. É 
verdade que o ano letivo passou em 
branco para Weverson, que pouco 
estudou, mas nem a mãe nem a escola 
conseguiram dar ao menino o incentivo 
de que tanto precisava. Foi uma 
jornada solitária e de desfecho 
previsível. 
 Ele encerrou 2015 sem saber 
dizer as horas em um relógio 
analógico, tropeçando em operações 
básicas de Matemática e com baixa 
compreensão do que lê _ um retrato 
comum em sua faixa etária no Brasil. 
Estava exatamente no mesmo ponto em 
2014. Ao longo do ano, alguns 
professores até perceberam que o aluno 
ia mal, mas desistiram logo na largada. 
Weverson conta ainda que era o 
primeiro semestre quando a professora 
de Matemática, enfurecida por ele não 
ter copiado nada da lousa, arremessou 
o caderno dele no chão. Muitos ali 
preferiram falar à reportagem de VEJA 
sem declarar o nome. Não a professora 
Rosane Destri, que dá voz à sensação 
de impotência geral. “O que a gente vai 
fazer? Aprovar?”, indaga. 
 O jogo de empurra não acaba. A 
mãe do estudante, que trabalha até de 
madrugada em uma pizzaria, admite 
não ter tempo de acompanhar a vida 
escolar dos filhos _ o mais novo tem 
apenas 8 anos e nenhuma repetência. 
Carla ganha 1200 reais por mês. 
Moram os três em um apartamento sem 
livros em Botafogo, Zona Sul carioca. 
Weverson acorda ao meio dia e vai 
direto para o colégio, onde não 
encontra nenhuma motivação. Como as 
outras escolas da rede municipal do 
Rio, esta também oferece reforço fora 
do horário. Weverson fez que não 

sabia, a mãe diz que nunca ouviu falar 
de nada parecido e a diretora 
argumenta que teve dificuldade de 
avisá-la. Resumo: é como se o 
programa não existisse. 
                   (RITTO, Cecília. Revista 
VEJA, São Paulo, 23 de dez, 2015. 
Educação. Pg. 101) 
 
40) Na expressão retirada do texto: 
“Vou começar tudo de novo mesmo?”, 
sintaticamente o sujeito da oração pode 
ser classificado como: 
 
A) Sujeito simples 
B) Sujeito composto 
C) Sujeito oculto 
D) Sujeito indeterminado 
 

41) As palavras História  e repetência 
recebem o acento gráfico que se 
justifica por: 
 
A) Serem paroxítonas terminadas em 
ditongo crescente. 
B) Serem proparoxítonas. 
C) Por serem oxítonas terminadas em 
A. 
D) Por serem monossílabas tônicas. 
 

42) No trecho retirado do texto: “Ao 
longo do ano, alguns professores até 
perceberam que o aluno ia mal, mas 
desistiram logo na largada.”, o termo 
em destaque é classificado  como: 
 
A) Preposição, pois é uma palavra 
invariável que liga dois termos entre si, 
estabelecendo entre eles uma relação 
de dependência. 
B) Conjunção, pois estabelece uma 
relação de coordenação e oposição 
entre duas orações. 
C) Advérbio, pois é uma palavra 
invariável que expressa circunstância e 
modifica o verbo. 
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D) Pronome, pois é uma palavra 
variável que substitui o nome 
(substantivo) 
 

43) O título do texto: “Uma  Jornada 
Solitária” está relacionado a: 
 
A) Ao fato de Carla Vieira, mãe de 
Werveson, criar os filhos sozinha. 
B) Ao fato de que os professores 
admitiam a dificuldade de Weverson, 
mas nada podiam fazer. 
C) Ao fato de que o diretor não  
estabeleceu contato com a família. 
D) Ao fato de que Weverson não 
recebeu a ajuda necessária da mãe e da 
escola para ser bem sucedido na escola. 
 

44) No trecho extraído do texto: 
“Muitos ali preferiam falar à 
reportagem da VEJA sem declarar o 
nome”, o uso da crase em destaque se 
justifica pela seguinte regra: 
 
A) A crase é a junção da vogal A com 
o artigo A. 
B) A crase é a junção do artigo A com 
a proposição A. 
C) A crase é a repetição da vogal A 
após um verbo. 
D) A crase indica a substituição do 
artigo A por um pronome. 
 

45) Analisando o texto quanto ao seu 
conteúdo, gênero e a sua estrutura é 
correto afirmar que o objetivo do autor 
é: 
 
A) Sensibilizar o leitor quanto à 
necessidade de se valorizar o trabalho 
docente. 
B) Descrever os problemas enfrentados 
exclusivamente por professores no 
cotidiano escolar. 
C) Informar ao leitor uma situação 
enfrentada na Educação, relacionada ao 
fracasso escolar. 

D) Persuadir o leitor quanto à 
ineficiência do serviço público de 
Educação ofertado pela administração 
pública. 

 

ATUALIDADES 
 

46) Conforme amplamente divulgado 
pela imprensa em geral o Brasil tem 
sido notícia ao redor do mundo devido 
ao número alarmante de casos de 
Microcefalia, doença provocada pelo 
Zica Vírus, o qual é transmitido pelo 
mosquito Aedes Aegypti. A 
Microcefalia é uma doença cujo 
sintoma mais grave é: 
 
A) Fortes dores de cabeça em jovens e 
adultos. 
B) A diminuição dos glóbulos 
vermelhos no sangue das pessoas 
infectadas. 
C) A diminuição dos glóbulos brancos 
no sangue das pessoas infectadas. 
D) O baixo desenvolvimento cerebral 
de recém-nascidos. 
 

47) A cerimônia de entrega do Oscar 
2016 aos melhores do cinema premiou 
com uma estatueta de melhor ator um 
artista que já havia sido indicado 
diversas vezes e que nesta edição era o 
grande favorito por sua atuação no 
filme “O Regresso”. Tal artista a que se 
refere a notícia é: 
 
A) Harrison Ford. 
B) Brad Pitt. 
C) Leonardo Dicaprio. 
D) Michael Keaton. 
 

48) A imprensa tem nos trazido 
constantes informações sobre um país 
assolado pela guerra onde ao menos 
250 mil pessoas morreram em cinco 
anos de conflito armado, que começou 
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com protestos antigoverno os quais 
cresceram até dar origem a uma guerra 
civil total. Mais de 11 milhões de 
pessoas tiveram que deixar suas casas, 
em meio à batalha entre forças leais ao 
presidente Bashar al-Assad e 
oposicionistas e também sob a ameaça 
de militantes radicais do Estado 
Islâmico. O país do qual se trata o texto 
é: 
 
A) Ucrânia. 
B) Síria. 
C) Bósnia. 
D) Egito. 
 

49) O cenário da música mundial 
perdeu em janeiro de 2016 um de seus 
maiores expoentes contemporâneos. 
Este inglês que foi cantor, compositor e 
também atuou no teatro e no cinema, 
morreu aos 69 anos de idade após 
travar uma luta de 18 meses contra um 
câncer. O artista era conhecido por sua 
notória versatilidade vocal e visual, o 
que lhe rendeu o apelido de “O 
Camaleão do Rock”. Está-se falando 
de: 
 
A) Steve Wonder. 
B) David Bowie. 
C) B.B. King. 
D) Elton John. 
 

50) Os Jogos Olímpicos são um evento 
multiesportivo global que envolvem 
diversas modalidades esportivas, são 
dirigidos atualmente pelo Comitê 
Olímpico Internacional – COI e 
acontecem a cada quatro anos em 
países diferentes ao redor do planeta. 
Originalmente, os Jogos Olímpicos da 
Antiguidade foram realizados em 
Olímpia, na Grécia, do século VIII a.C. 
ao século V d.C. Em 2016 ocorrerão os 
XXXI Jogos Olímpicos da era moderna 
e o país realizador será: 
 

A) Nova Zelândia. 
B) Brasil. 
C) Japão. 
D) Reino Unido. 
 
 


