
 
== Simulado – 02 – Parte Comum – Prova de Mérito 2018 == 

 

01. (VUNESP-2014) Aquino (1996) afirma que “ a indisciplina na escola aparece sob todas as formas de conflito que 

incorporam uma capacidade de __________  dos pequenos grupos e expressam-se quer sob uma aparente 

submissão, quer através dos excessos de todos os tipos. Num caso o indivíduo está completamente __________   

em relação a um controle central, abstrato, anônimo; noutro, as potencialidades de cada um são reconhecidas e 

integradas em um conjunto.” 

 

Assinale a alternativa que, de acordo com o autor, preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 

 

a) adaptação … independente 

b) resistência … dependente 

c) persistência … alheio 

d) organização … resistente 

e) alienação … enfraquecido 

 

02. (VUNESP/2014)Para Paulo Freire, o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, 

reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Diante disso, uma das tarefas 

primordiais do professor é 

a) trabalhar a consciência dos educandos para a importância e o reconhecimento dos saberes clássicos visando à 

ascensão social. 

b) organizar o seu tempo didático para que os educandos tenham acesso a maior gama possível de conhecimentos 

de mundo. 

c) organizar atividades em que os alunos precisam explicitar aos colegas as estratégias que eles usaram para 

encontrar as respostas de um determinado problema. 

d) trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. 

e) criar situações didáticas de compreensão e ação sobre o objeto ou conteúdo referente ao tratamento da 

informação. 

 

03. (VUNESP/2014) Os  profissionais  do  ensino  sempre  se  defrontam  com questões relativas à liberdade e à 

autoridade durante as aulas ou no uso de outros espaços da escola. Paulo Freire (2011) nos traz um exemplo de 

um professor jovem, que se dizia constrangido por “ter se oposto a que aluno de outra classe  continuasse,  na  

porta  entreaberta  de  sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, 

que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava”. Para Freire, a decisão do professor 

a) foi  autoritária,  pois  a  liberdade  dos  alunos  deveria estar acima de qualquer limite e não poderia ser castrada 

ou asfixiada. Ao professor, caberia aguardar o término da conversa para prosseguir a aula. 

b) atrapalhou  o  clima  da  aula,  uma  vez  que  houve a imposição  de  limites  à  aluna  da  classe  e  ao aluno que  

gesticulava,  além  do  medo  do  professor  de transformar a liberdade em licenciosidade. 

c) foi  de  autoridade  e  não  autoritária,  pois  licencioso seria se tivesse permitido que a indisciplina de uma 

liberdade  mal  centrada  desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando a continuidade da aula. 

d) impediu a aprendizagem  dos  limites  da  liberdade assumida eticamente, porque o professor deixou de ser 

democrático e manteve uma atitude intolerante e sem a compreensão das necessidades dos jovens. 



 
e) foi inadequada por expor publicamente os dois alunos  a  uma  situação  de  constrangimento, e,  mais, não se 

aprende  a  ter  liberdade  sem  vivê-la com o mínimo de limites e interferências possíveis. 

 

04. (VUNESP/2014) Em uma determinada escola pública, durante o horário de trabalho pedagógico, os professores, 

sob orientação do coordenador pedagógico, estudam textos críticos sobre os documentos legais, em detrimento o 

estudo dos textos legais e/ou documentos oficiais publicados pelo respectivo sistema de ensino. Nesses estudos, 

percebe-se uma postura parcial e partidária dos professores ao analisarem a realidade da escola e da comunidade 

na qual a unidade escolar está inserida. 

 

De acordo com Libâneo et alii (2003), é correto afirmar que esses professores estudam os textos legais e/ou 

documentos oficiais a partir de uma abordagem predominantemente 

 

a) ontológica. 

b) legalista e formal. 

c) político-ideológica. 

d) sociológica. 

e) epistemológica. 

 

05. (VUNESP/2012) Segundo Libâneo et alii, o currículo real refere-se 

 

a) ao que é estabelecido pelos sistemas de ensino, expresso em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos 

conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. 

b) àquilo que, de fato, acontece na sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. 

c) àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores e são provenientes da 

experiência cultural, dos valores etc. 

d) aos conteúdos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação e concretizados pela elaboração da Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo. 

e) aos conceitos, às definições e às metodologias desenvolvidos ou validados pelos diferentes órgãos de fomento 

científico. 

 

06. (VUNESP/2012) Com relação ao projeto pedagógico-curricular, de acordo com o que afirmam Libâneo et alii, 

assinale a alternativa correta. 

 

a) O projeto é construído individualmente, ou seja, cada professor, voltando-se para sua especialidade, constrói o 

projeto de forma autônoma. 

b) Para garantir a autonomia da equipe, é preciso desconsiderar o já instituído (currículos, conteúdos, mé-todos etc.). 

c) A característica instituinte do projeto significa que ele institui, estabelece, cria objetivos, procedimentos, 

instrumentos, modos de agir, formas de ação, estruturas, hábitos, valores. 



 
d) Elaborado para evitar mudanças institucionais, do comportamento e das práticas dos professores ao longo do ano 

letivo, o projeto é um documento acabado, concluído e definitivo. 

e) A formulação do projeto pedagógico-curricular não é prática educativa, mas contribui no processo de 

aprendizagem efetiva dos alunos. 

 

07.  (VUNESP/2013) Saviani (2010) faz menção a um momento na história das ideias pedagógicas no Brasil em que o 

ensino médio passou a ter “como objetivo a preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento 

econômico e social do país, de acordo com um diagnóstico da demanda efetiva de mão de obra qualificada”. 

Nesse trecho, o autor está referindo-se à pedagogia 

a) behaviorista. 

b) do oprimido. 

c) escolanovista. 

d) tecnicista. 

e) da libertação. 

 

08. (VUNESP/2013) Rios, referindo-se ao trabalho de boa qualidade e competente a ser feito pela docência, afirma 

que a dimensão __________________ diz respeito à orientação da ação, fundada nos  princípios do respeito, da 

solidariedade e da justiça, na direção da realização de um bem coletivo.  

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

 

a) ética 

b) política 

c) antropológica 

d) técnica 

e) estética 

 

09. (VUNESP/2014) Gatti et alii (2001), citando Tedesco (2010), afirmam que, há algumas décadas, a educação, o 

governo da educação, o trabalho dos professores e os currículos definiam-se “dentro de um projeto de construção 

de um Estado-nação”, posto como finalidade das redes educacionais. E hoje, no atual contexto da inclusão de 

todos, no que diz respeito  aos  bens  públicos  educacionais  e  sociais, sua finalidade está situada, em tese, na 

construção de uma sociedade mais justa. Essas pesquisadoras acrescentam ainda que, como decorrência disso, 

precisamos de 

 

a) uma  escola  bem  equipada,  com  professores  bem formados  e  recebendo  remuneração  que  lhes  permita 

trabalhar numa escola só. 

b) uma  educação  escolar  de  tempo  integral  que  tire milhares de crianças e adolescentes das ruas, oferecendo-

lhes merenda nutritiva e ensino forte. 

c) uma pedagogia que avalie com justiça, que só promova  alunos  disciplinados  que,  por  isso  mesmo, 

aprenderam de fato. 



 
d) um  ensino bem “puxado”  e  bastante  competitivo, mostrando que, para viver em sociedade, o justo é colher o 

que se plantou. 

e) uma escola justa, e, para termos uma escola justa, precisamos de professores que assumam esse compromisso. 

 

10. (VUNESP/2013) Na psicogenética de Henri Walon, a dimensão afetiva ocupa lugar central, tanto do ponto de vista 

da construção da pessoa quanto do conhecimento. Ambos se iniciam num período que se estende ao longo do 

primeiro ano de vida e que o autor denomina de 

a) cognitivo-emocional. 

b) afetivo-compulsivo. 

c) impulsivo-cognitivo. 

d) impulsivo-emocional. 

e) afetivo-cognitivo. 

 

 

 

 

Gabarito: 

1 - B 

2 - D 

3 - C 

4 - C 

5 - B 

6 - C 

7 - D 

8 - A 

9 - E 

10 - D 


