
 
== Simulado – 03 – Publicações Institucionais – Prova de Mérito 2018 == 

01.  De acordo com a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, NÃO podemos 

afirmar que 

a) na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola 

regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

b) constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade 

e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. 

c) o atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas. 

d)  tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de 

ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. 

e) para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, 

conhecimentos gerais para o exercício da docência, bem como conhecimentos gerais da área. 

 

02. (Cespe- MPOG – 2015) De acordo com os PCN, é possível realizar um trabalho pautado na transversalidade, 

mesmo quando se tem uma perspectiva disciplinar rígida. 

a) Certo 

b) Errado 

 

 

03. (SHDIAS – Prefeitura de São Manuel/SP -2015) Os Parâmetros Curriculares Nacionais estão organizados em 

ciclos de: 

a) Um ano 

b) Dois anos 

c) Três anos 

d) Quatro anos 

e) Nove anos 

 

04. (CONPASS - Prefeitura de São José da Princesa) A professora Maria Clara desenvolve sua prática com base nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais –PCN e nas orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

–PNAIC. Dessa forma a postura da professora deve testemunhar que ensinar a ler e escrever requer: 

a) a prática pedagógica de alfabetização que evidencia a faceta psicológica, fundamental para lidar com as 

crianças das classes populares 

b) a prática de alfabetização que evidencia o assistencialismo pedagógico, fundamental para lidar com as 

crianças de baixo poder aquisitivo 

c) a prática de alfabetização que evidencia a função diagnóstica da avaliação para classificar as crianças e 

homogeneizar as turmas 



 
d) a postura psicológica, fundamental para que as crianças das classes populares sejam aprovadas 

automaticamente para séries posteriores 

e) inserir o aluno no contexto das práticas sociais da leitura e escrita, de modo que se torne alfabetizado e 

letrado 

 

 

05. (IMPARH - Prefeitura de Fortaleza - 2015)  O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um 

compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar 

que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

As ações do PNAIC se apoiam em quatro eixos de atuação. Marque a alternativa que revela CORRETAMENTE 

quais sejam. 

a) Formação; Materiais didáticos; Avaliações; Gestão, mobilização e controle social. 

b) Treinamento; Produção de livros; Aplicação de testes; Administração e Fiscalização das ações. 

c) Capacitação; Recursos didáticos; Avalição periódica; Coordenação e Fiscalização. 

d) Formação continuada; Livros e Revistas; Avaliação; Gestão e controle. 

 

06. (COTEC/2014  - Prefeitura de Fruta de Leite - MG) Segundo Paulo Freire, em seu texto Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à prática educativa, “não posso ser Professor sem me achar capacitado para ensinar certo e 

bem os conteúdos de minha disciplina,mas não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro 

ensino daqueles conteúdos.” Com essa afirmação, o autor defende 

a) a discussão indisciplinada em sala de aula. 

b) o testemunho ético, a coerência entre o que o professor diz, o que escreve, o que ensina e o que faz. 

c) o desdenho e a humildade da prática docente. 

d) o autoritarismo do professor para legitimar sua ação 

 

 

07. (Concurso Público Municipal para provimento de cargos efetivos da Fundação da Criança e do Adolescente de 

Araxá/MG - 2012) 

Segundo Paulo Freire, em “Pedagogia da Autonomia”, no que diz respeito aos saberes necessários à prática 

educativa, assinale a alternativa que apresenta afirmação INCORRETA: 

a) Ensinar é uma especificidade humana. 

b) Ensinar é transferir conhecimento. 

c) Ensinar exige pesquisa. 

d) Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. 

 

 

08. (VUNESP/2013) Para Libâneo et ali (2003), a cultura organizacional da escola aparece de duas formas: como 

cultura instituída e como cultura instituinte. Segundo o autor, a cultura  

 

a) instituinte refere-se à grade curricular, aos horários, às normas disciplinares etc. 

b) instituinte é aquela que os membros da escola criam e recriam, em suas relações e na vivência cotidiana. 

c) instituída refere-se ao regime próprio de produção e gestão de símbolos que a escola desenvolve, bem como 

seu imaginário. 

d) instituída é aquela imposta, sutilmente, por meio de um processo de massificação decorrente do 

neoliberalismo. 



 
e) instituinte refere-se às normas legais, à estrutura organizacional definida pelos órgãos oficiais. 

 

 

09. (VUNESP/2014) Em sua obra História das ideias pedagógicas no Brasil, Saviani (2010) critica a forma como a 

progressão continuada foi implementada. Segundo o autor, a progressão continuada 

 

a) por não admitir reprovação e por pressupor que o aluno deva assimilar os conteúdos escolares em um ciclo 

mais longo que um ano ou uma série, desestimula-o a aprender, pois a reprovação é um incentivo ao estudo. 

b) causou vários problemas para a educação, um deles é o fenômeno denominado “copismo”, relacionado ao 

analfabetismo funcional, o qual vem crescendo continuamente devido à abolição da reprovação. 

c) não pôde se tornar exitosa porque foi aplicada sem a participação dos principais envolvidos (docentes, pais e 

alunos), sem um projeto pedagógico adequado e sem condições para a oferta da necessária recuperação. 

d) por ter sido empregada como mecanismo para manter metas quantitativas, ao mesmo tempo em que incluiu 

os educandos no sistema escolar, manteve-os excluídos do mercado de trabalho e da participação ativa da 

sociedade. 

e) deixou de avaliar a aprendizagem com o devido rigor, guiada pelo objetivo de promover a autoestima dos 

alunos, evitando que se sentissem inferiorizados frente a seus colegas de mesma faixa etária, caso 

reprovados. 

 

 

10. (VUNESP/2013) De acordo com Morin, o “ocaso do século XX deixou como herança contracorrentes 

regeneradoras”. Dentre elas, a contracorrente _________________, que, em relação à invasão do quantitativo e 

da uniformização generalizada, se apega à qualidade em todos os campos, a começar pela qualidade de vida. 

 

Assinale a alternativa que, de acordo com esse autor, preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) consumista 

b) de emancipação 

c) ecológica 

d) de resistência à vida prosaica 

e) qualitativa 

 

 

================ GABARITO ======================= 

 

01. E 

02. B 

03. B 

04. E 

05. A 

06. B 

07. B 

08. B 



 
09. D 

10. E 


