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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA) 

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir 

sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação, vinculados com 
as ações transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES 
e SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão 
na iminência de serem efetivadas 
(desenvolvimento potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução 
de problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade 
escolar dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado 
da observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do 
currículo.  Nessa perspectiva, o currículo envolve os 
aspectos sociológicos na organização do saber 
escolar. Essa relação escola/sociedade, sob o 
enfoque crítico, requer compreender a escola como 
instrumento de poder. Mas, se considerarmos o 
currículo como compromisso para promover uma 
educação emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos 
sistemas de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimento da educação básica, 
expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 
organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em 
todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 
de acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas 
propostas curriculares, segundo a Resolução 02/98 
(CNE), processos de ensino voltados para as 
relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando a interação entre a educação 
fundamental e a vida cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de 
nove anos, a partir dos seis anos de idade, 
assumindo-o como direito público subjetivo e 
estabelecendo, de forma consequente, se a 
primeira série aos seis anos de idade se destina 
ou não à alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e 
duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério 
da Educação como, por exemplo, na distribuição 
de livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as 
condições para a matrícula de crianças de 6 
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões 

e espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
 
 
11. Um professor da Rede Municipal notou um grave 

problema na comunidade onde estava sua escola, 
em Curitiba. Com a ajuda dos seus alunos, e 
respeitando o método científico, montou e 
desenvolveu um projeto que foi chamado “Piá na 
Roça”. Considerando que esse professor seguiu o 
método científico corretamente, o que ele fez foi, na 
ordem: 

 
1. Montar os resultados em gráficos. 
2. Levantar o problema. 
3. Montar a hipótese. 
4. Fazer a experimentação. 

 
Ao final do trabalho, postou os resultados na internet. 
Marque a ordem CORRETA: 
 
A) 3, 2, 1, 4 
B) 2, 1, 3, 4 
C) 2, 3, 4, 1 
D) 4, 1, 2, 3 
E) 3, 4, 2, 1 

  
  
12. Ao resolver o problema percebido no entorno da 

escola, um professor recompôs com espécies nativas 
uma encosta desmatada, montou uma horta com 
seus alunos e iniciou a plantação de um pomar em 
uma área doada pela comunidade, que se envolveu 
no projeto. Sua forma de trabalhar revela o 
pensamento de que o aluno aprende melhor se: 
 
A) Forem respeitados os PCNs, uma vez que, além 

de cumprir o currículo, ocorre uma aprendizagem 
significativa para os alunos envolvendo ambiente, 
saúde e sociedade. 

B) É feito um projeto assistencialista e ilegal, uma 
vez que obriga menores a trabalharem. 

C) É provocada discórdia, uma vez que o produto da 
horta e do pomar não vai poder ser distribuído 
entre todos. 

D) É difícil avaliar o que cada aluno aprendeu, uma 
vez que o ensino não é ortodoxo e clássico. 

E) Forem deixados de lado alguns temas 
importantes dos PCNs, como direito à 
propriedade e respeito ao emprego. 

  
  
  
  
  
  

13. Na metodologia do ensino de ciências, o 
conhecimento científico está subordinado ao preparo 
cientifico. O conhecimento científico tem que ser 
comprovado para ser considerado verdadeiro e 
apresentar algumas características como: 
 
A) Individualidade, subjetividade, previsibilidade, 

aplicabilidade. 
B) Universalidade, objetividade, previsibilidade, 

aplicabilidade. 
C) Imparcialidade, imprevisibilidade, subjetividade, 

domínio. 
D) Coletividade, individualidade, imprevisibilidade, 

parcialidade. 
E) Imprevisibilidade, coletividade, parcialidade, 

duplicidade. 
  
  
14. Terrários são artifícios didáticos que simulam um 

ecossistema fechado. São importantes em uma 
escola porque permitem observações interessantes e 
completas, fazendo com que a aprendizagem se 
torne mais eficiente. Vários cuidados são importantes 
na sua construção e manutenção, EXCETO: 
 
A) Verificar se os seres vivos são adequados ao 

ambiente montado. 
B) Utilizar substrato adequado. 
C) Oferecer iluminação adequada aos seres 

utilizados. 
D) Proteger contra interferências externas. 
E) Fazer rega periódica. 

  
  
15. O Projeto Político Pedagógico de uma escola é uma 

exigência da atual LDB, mas também se revela uma 
necessidade das instituições educativas nas suas 
atividades cotidianas. Desse modo, o Projeto Político 
pedagógico é: 

 
A) Um documento que se reflete no currículo da 

escola, construído e vivenciado por todos os 
envolvidos no processo educativo, que busca 
direcionamento, ação intencional e compromisso 
coletivo. 

B) Um referencial que exprime as exigências da 
sociedade, das autoridades governamentais e da 
comunidade local, construído diretamente por 
esses agentes. 

C) Um instrumento norteador das escolas públicas e 
das ações sistemáticas de todos os momentos da 
comunidade educativa. 

D) Um planejamento de ações pedagógicas a serem 
realizadas a longo prazo, sem necessidade de 
alterações ou intervenções dos professores. 

E) Um recurso necessário aos gestores para 
direcionar as ações administrativas com a 
participação da comunidade. 
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EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  
 
16. No Zoológico de Curitiba, zebras e avestruzes são 

mantidos no mesmo recinto. Esses animais são: 
 
A) Originários do mesmo continente, a Ásia, e, em 

ambiente natural, são competidores alimentares. 
B) Originários de diferentes continentes, 

respectivamente África e Oceania, e não 
estabelecem relações ecológicas. 

C) Originários de diferentes continentes, 
respectivamente África e Ásia, mas, quando 
juntos são competidores alimentares. 

D) Originários de diferentes continentes, 
respectivamente África e América, mas, quando 
juntos, um auxilia o outro na vigília contra os 
predadores. 

E) Originários do mesmo continente, a África, e, em 
ambiente natural, um auxilia o outro na vigília 
contra os predadores. 

 
 
17. Numa ilustração de livro escolar, o lado esquerdo do 

sistema cardiovascular é representado com 
coloração azul (mais claro na figura) e o lado direito 
com a vermelha (mais escuro). A razão disso é:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) As veias sempre transportam sangue venoso, 
representado pelo azul, e as artérias sempre 
sangue arterial, representado pelo vermelho, 
possibilitando esse artifício didático. 

B) Puramente didática, sem correlação com a 
realidade, e os alunos devem ser alertados para 
o fato. 

C) As veias transportam sangue rico em oxigênio e 
as artérias não. 

D) As veias são mais calibrosas e resistentes que as 
artérias. 

E) As veias são os vasos que levam sangue do 
coração e as artérias trazem sangue para o 
coração. 

 
18. A canção “A flor e o espinho” (de Nelson Cavaquinho, 

Guilherme de Brito e Alcides Caminha) na gravação 
de Paulinho Moska, foi trabalhada em uma aula de 
português. 

Tire o seu sorriso do caminho 
Que eu quero passar com a minha dor 
Hoje pra você eu sou espinho 
Espinho não machuca a flor 
Eu só errei quando juntei minh'alma a sua 
O sol não pode viver perto da lua (...) 
 

Os alunos concluíram, pelo último verso, que a Lua 
está no céu sempre à noite e nunca durante o dia,  
quando é o período em que o Sol aparece. Diante 
desse comentário, o professor de ciências:  

 
A) Concorda com os alunos e com os compositores. 
B) Explica que os compositores se referem à 

distância entre o satélite e a estrela. 
C) Explica que na Lua Cheia a distância entre o 

satélite e o Sol é menor. 
D) Esclarece que a Lua fica entre o Sol e a Terra 

durante a Lua Nova. 
E) Esclarece que é uma licença poética, mas que o 

Sol e a Lua nunca se alinham no céu. 
 
19. Uma pessoa com forte anemia precisa receber 

transfusão por causa de qual componente 
sanguíneo? 
 
A) Leucócito. 
B) Plaqueta. 
C) Soro. 
D) Plasma. 
E) Hemácia. 

 
20. Para demonstrar experimentalmente em laboratório a 

digestão no estômago, devemos colocar um pedaço 
de carne em um frasco com água a 36º C em 
agitação constante. Que substâncias devemos 
adicionar e qual alimento será digerido, 
respectivamente? 
 
A) Pepsina, ácido clorídrico e proteína. 
B) Pepsina, tripsina e proteína. 
C) Ptialina, bile e amido. 
D) Tripsina, ácido clorídrico e amido. 
E) Tripsina, bile e gordura. 

 
21. Há não muito tempo se usava a terapia da sangria 

não só na medicina ocidental como também na 
oriental (Arábia e Índia). Uma das maneiras de se 
fazer isto era com o uso de um animal hematófago, 
pois se acreditava que a retirada de sangue podia 
curar grande quantidade de males que afligiam as 
pessoas. O animal usado nessa terapia e o filo ao 
qual pertence são, respectivamente: 
 
A) Pernilongo; Arthropoda. 
B) Amarelão; Aschelminthe. 
C) Percevejo; Arthropoda. 
D) Morcego; Chordata. 
E) Sanguessuga; Annelida. 
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22. Um grupo de pessoas se refere à Floresta 
Amazônica como o “pulmão do mundo”. Você 
considera essa afirmação: 
 
A) Adequada, porque não existe outra grande 

fitomassa produtora de oxigênio no planeta. 
B) Inadequada, pois só uma pequena quantidade de 

biomassa é produzida ali. 
C) Adequada, porque as árvores não respiram como 

nós, mas fazem fotossíntese; eliminando, 
portanto, boa parte do gás carbônico da 
atmosfera. 

D) Inadequada, porque praticamente todo o oxigênio 
produzido é consumido na respiração dos seres 
da floresta. 

E) Adequada, se considerarmos que ela é uma 
floresta totalmente preservada. 

 
 
23. Uma comunidade na qual as espécies se reproduzem 

e se mantêm sem serem substituídas por outras 
espécies é classificada como: 
 
A) Jovem. 
B) Transitória. 
C) Instável. 
D) Clímax.  
E) Com dominância. 

 
 
24. Uma pessoa que realiza um exame de urina terá um 

resultado dentro da normalidade se contiver as 
seguintes substâncias: 
 
A) Água, sais minerais, ureia e açúcar. 
B) Água, ureia, ácido úrico e sais minerais. 
C) Proteína, ureia, açúcar e água. 
D) Água, açúcar, proteína e sais minerais. 
E) Água, ureia, proteína e ácido úrico. 

 
 
25. A Síndrome de Down pode ocorrer em indivíduos do 

sexo masculino e do sexo feminino. Crianças com 
Síndrome de Down podem apresentar língua grande 
e grossa, pescoço curto e grosso, genitália pouco 
desenvolvida, cardiopatias e alguma forma de 
comprometimento mental. Uma mulher com 
Síndrome de Down por trissomia do cromossomo 21 
pode gerar uma criança normal porque: 
 
A) São iguais as probabilidades que ela tem de 

gerar um filho com e sem trissomia.  
B) A trissomia que ela apresenta não se transmite a 

nenhum dos descendentes. 
C) A trissomia que ela apresenta é autossômica e 

não atinge os seus óvulos. 
D) Todos os óvulos que ela produz são haploides e 

anormais. 
E) A formação de um zigoto normal depende 

exclusivamente do espermatozoide. 
 

26. Quando o homem sofre esterilização por meio da 
vasectomia, ocorre o seccionamento dos canais 
deferentes. Dessa maneira, em um homem 
vasectomizado:  
 
A) Cessa a produção de testosterona. 
B) Cessa a produção de esperma. 
C) Apenas diminui-se a produção de esperma. 
D) Cessa a produção de espermatozoide.   
E) Produz-se esperma sem espermatozoide. 

 
 
27. O hormônio antidiurético (ADH) regula o teor de água 

no corpo humano, determinando aumento de 
reabsorção de água nos túbulos renais. Assim, 
quando o suprimento de água no corpo for excessivo, 
o que deve acontecer no sangue é: 
 
A) Pouco ADH, o que aumenta a reabsorção de 

água. 
B) Pouco ADH, o que reduz a reabsorção de água. 
C) Nenhum ADH, o que eleva, ao máximo, a 

reabsorção de água. 
D) Muito ADH, o que reduz a reabsorção de água. 
E) Muito ADH, o que aumenta a reabsorção de 

água. 
 
 
28. No inverno, aumentam os casos de doenças graves 

que podem ser facilmente evitadas pelo uso de 
vacinas. Algumas delas podem ser causadas tanto 
por vírus como por bactérias, sendo estas as formas 
mais graves. Marque a alternativa que contém 
apenas doenças causadas pelas duas formas de 
infecção: 

 
A) Gripe e sarampo. 
B) AIDS e tuberculose. 
C) Caxumba e catapora. 
D) Meningite e pneumonia.  
E) Poliomielite e encefalite. 

 
 

29. O gás nitrogênio, embora abundante na atmosfera, 
não está disponível diretamente para a maioria dos 
seres vivos. A sua fixação requer muita energia e os 
seres eucarióticos são incapazes de absorvê-lo de 
forma direta, necessitando associar-se a outros 
organismos. É o caso das leguminosas com 
bactérias, num processo denominado: 
 
A) Competição. 
B) Comensalismo. 
C) Mutualismo. 
D) Amensalismo. 
E) Inquilinismo. 
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30. A atividade humana pode provocar alterações 
ambientais. É preciso implantar uma visão ecológica 
e conservacionista. Um dos problemas a ser 
resolvido é a eutrofização das águas. Sobre esse 
tema considere as afirmativas a seguir: 
 
1. Lançamento de dejetos humanos nos rios. 
2. Aumento da quantidade disponível de nutrientes. 
3. Destruição da fauna fluvial. 
4. Grande proliferação de microorganismos 

aeróbios. 
 

No processo de eutrofização das águas, as etapas 
acima obedecem à seguinte sequência: 

 
A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3, 4, 1 
C) 4, 3, 2, 1 
D) 1, 2, 4, 3 
E) 1, 4, 3, 2 

 
31. Em Curitiba, existem muitos acidentes com a aranha 

marrom Loxoceles sp. Com relação a esse contexto, 
marque a afirmativa INCORRETA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Os acidentes se devem ao fato de as aranhas 
serem uma espécie extremamente agressiva, 
que ataca as pessoas.  

B) Os acidentes podem ocorrer devido à falta de 
predadores naturais e de locais para esconderijo 
nas residências. 

C) Os acidentes podem ocorrer devido ao fato de as 
aranhas se adaptarem às condições da cidade. 

D) Os acidentes podem ocorrer devido ao fato de as 
aranhas serem resistentes a inseticidas 
domésticos comuns. 

E) Os acidentes podem ocorrer porque elas se 
escondem em roupas e sapatos. 

 
32. Uma alimentação saudável deve incluir fibras 

alimentares, que mantêm o aparelho digestório 
saudável. Escolha a alternativa que apresenta a 
composição e o tipo de alimento que mais contém 
fibras: 
 
A) Amido, frutas e farinhas. 
B) Lipídios, verduras e carnes. 
C) Lipídios, farinhas e carnes. 
D) Celulose, frutas e verduras. 
E) Celulose, farinhas e frutas. 

33. Na tirinha, os “fregueses” são: 
 

 

 
 
 

A) Todos consumidores primários. 
B) Todos são produtores. 
C) Dois consumidores secundários e um primário.  
D) Dois são consumidores primários e um é 

secundário. 
E) Um é produtor, o outro consumidor primário e o 

outro consumidor secundário. 
 
 
34. Segundo o Ministério da Saúde, os últimos casos de 

cólera no Brasil foram identificados em 1997. No 
início de 1998, logo após relatar novos surtos de 
cólera em Moçambique, Quênia e Uganda, uma 
Organização criada pela ONU especialmente para 
estudar o ressurgimento de antigas doenças e a 
eclosão de novas manifestou-se desta forma em 
relação ao cólera: "Este final de século parece ter 
muito mais cólera no mundo do que em todo o século 
passado. As pandemias anteriores, pelo biotipo 
clássico, não deixaram focos endêmicos. A atual 
pandemia, pelo biotipo Eltor, veio para ficar: América, 
África e Ásia, com surtos e epidemias nestes últimos 
meses". Em abril de 1998 já se registravam surtos da 
doença também na Bolívia, em Honduras, no 
Equador e na Nicarágua. 
 
Sobre a cólera, marque a assertiva INCORRETA: 

 
A) É causada pelo vírus Vibrio cholerae. 
B) É transmitida pela água e por alimentos 

contaminados por dejetos humanos. 
C) São sintomas: diarreias violentas, vômitos, 

cólicas intestinais e cãibras musculares. 
D) Previne-se pela ingestão de água fervida ou 

clorada, medidas de higiene e a não ingestão de 
frutos do mar in natura em áreas de 
contaminação. 

E) O tratamento é feito pela reidratação rápida do 
organismo e do isolamento do paciente. 
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35. Algumas vitaminas são lipossolúveis como a vitamina 
K, que: 
 
A) É importante fator antirraquítico e regulador de 

cálcio. 
B) É um substrato energético que evita, de maneira 

fundamental, o beribéri. 
C) Atua na formação da rodopsina, resultando a sua 

carência em graves problemas na visão. 
D) É um importante antiestéril, contribuindo para a 

formação de gametas. 
E) É essencial para a formação da protrombina e na 

coagulação do sangue. 
 
 
36. A Prefeitura de Curitiba necessita ter sempre à 

disposição certo número de vacinas antirrábica e de 
soro contra o veneno da aranha Loxoceles. 
Sobre vacinas e soros, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Vacinas contêm antígenos inativos ou atenuados 

que levam à formação de anticorpos. 
II. Soros contêm anticorpos formados por animais 

que receberam antígenos. 
III. Vacinas e soros são constituídos por leucócitos e 

eritrócitos.  
IV. Os anticorpos e os antígenos são resultantes do 

processo de vacinação. 
 
Quais as afirmativas acima são CORRETAS? 

 
A) Apenas II e III. 
B) Apenas I e IV. 
C) Apenas I e II.  
D) Apenas II, III e IV. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
37. O crescimento das áreas cultivadas e a expansão 

das áreas urbanas têm sido responsáveis pelo 
desmatamento de imensas áreas naturais.  
 
As queimadas praticadas têm provocado: 
 
A) Enriquecimento do solo a longo prazo e aumento 

da produtividade agrícola. 
B) Diminuição de áreas aproveitáveis para 

pastagens. 
C) Um incremento nos índices de biodiversidade. 
D) A degradação da floresta, o que resulta num 

corte seletivo de espécies indesejáveis em prol 
das desejáveis. 

E) Empobrecimento do solo e contribuído para a 
intensificação do efeito estufa. 

 
 
 
 

38. As frases abaixo se referem a uma alteração 
ambiental significativa: 
 
I. Morte das algas, as quais produzem 

dimetilsulfeto, substância que auxilia na formação 
das nuvens. 

II. Cegueira de muitos insetos, o que pode provocar 
a falta de polinização vegetal. 

III. Aumento das taxas de mutação na maioria dos 
seres vivos, bem como queimaduras em 
organismos mais sensíveis. 

 
As frases acima dizem respeito: 
 
A) Ao efeito estufa. 
B) À desertificação de regiões. 
C) À destruição da camada de ozônio.  
D) À chuva ácida. 
E) Ao aumento do gás carbônico.   

 
 
39. A região onde fica a cidade de Ponta Grossa, a     

110 km de Curitiba, embora distante 200 km do 
Oceano Atlântico, é um sitio importante para fósseis, 
fornecendo grande quantidade de espécimes de 
cnidários, equinodermas e moluscos marinhos, entre 
outros, datados do devoniano.  
Sobre essa formação, é possível afirmar: 
 
A) Durante o devoniano, a região era oceânica e foi 

elevada pelas dobras tectônicas. 
B) Existe uma ligação entre essa região e o oceano, 

que permitiu os animais migrarem e morrerem ali, 
fato ocorrido há pouco tempo. 

C) O material foi levado e abandonado ali por 
pessoas e razões desconhecidas. 

D) Uma grande onda marinha jogou esses seres, 
que morreram e se fossilizaram ali. 

E) Quando o mar secou, os animais que viviam ali 
durante o devoniano evoluíram e se tornaram as 
espécies atuais dos campos gerais. 

 
 
40. Considere as estruturas abaixo: 

 
I. Asas do morcego e asas de gafanhoto. 
II. Folha do limoeiro e espinho de um cacto. 
III. Pelos de gambá e penas de gaivota. 

 
Para cada par citado podemos dizer que: 

 
A) As citadas em I e III são homólogas e as em II 

são análogas. 
B) As citadas em II e III são análogas e as em I são 

homólogas. 
C) As citadas em II e III são homólogas e as em        

I são análogas. 
D) As citadas em I e II são análogas e as em III são 

homólogas. 
E) As citadas em I e II são homólogas e as em         

III são análogas. 
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PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  

1_________________________________________________________________________________ 
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