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15 QUESTÕES DE DIDÁTICA    

 

01-O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos ao 

tratar dos princípios norteadores para a educação básica aponta 

que: 

 

A. A educação deve ter a função de desenvolver uma 

cultura de direitos humanos apenas na escola que é um 

espaço de formação permanente. 

B. A educação em direitos humanos deve ser um dos eixos 

fundamentais da educação básica e permear o currículo, 

a formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação. 

C. A educação em direitos humanos deve ser uma 

disciplina obrigatória do currículo da educação básica e 

uma disciplina da proposta pedagógica dos cursos de 

formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação. 

D. A prática escolar deve ser orientada para a educação em 

direitos humanos, assegurando o seu caráter obrigatório 

nas aulas de Ensino Religioso. 

E. A prática escolar deve assegurar a educação em direitos 

humanos favorecendo situações de bullying. 

 

02-A Escola Direito de Aprender fixou em cada sala de aula 

uma caixa correio para que alunos e professores depositassem 

(sem citar nomes) práticas de intimidação e/ou humilhação por 

parte de alguém do contexto escolar ou nas redes sociais. 

Mensalmente é escolhido um dia onde essas caixas são abertas 

por algum professor da turma, independente da disciplina com 

a qual trabalha, e realiza-se uma oficina denominada “Nas 

mãos que oferecem flores, fica sempre um perfume”, onde se 

procura discutir as situações apresentadas. Considerando as 

diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos a escola 

está: 

 

A. Saindo do foco da sua função que é ensinar os 

conteúdos curriculares para a humanização dos sujeitos. 

B. Executando sua função humanizadora, ao priorizar o 

trabalho da oficina em detrimento dos conteúdos. 

C. Desenvolvendo e estimulando ações de enfrentamento 

ao bullying e ao cyberbullin. 

D. Enfatizando práticas de bullying no contexto escolar. 

E. Resgatando as aulas de Ensino Religioso revestidas de 

uma nova finalidade. 

 

03-A Lei 10.639 de 2003 incluiu no currículo oficial da Rede 

de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira". Os conteúdos trabalhados na escola referentes 

a essa temática serão trabalhados: 

 

A. Nas séries iniciais em atividades artísticas, como 

música e dança. 

B. Em todo o currículo escolar, com destaque para as 

áreas de História Brasileira, Literatura Brasileira e 

Educação Artística. 

C. De forma interdisciplinar, em especial nas áreas de 

Linguagens e Códigos. 

D. Em todas as áreas do conhecimento, principalmente 

Ensino Religioso e Educação Artística. 

E. No Ensino Médio, como atividade optativa e no Ensino 

Fundamental como disciplina obrigatória. 

 

04-Em cada época e sociedade a infância é vista pelo mundo 

adulto de forma diferenciada, como um adulto em miniatura, 

por exemplo, ou como um ser de plenos direitos e deveres. A 

Lei 8069 de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente considera  criança: 

 

A.  Os que têm até 13 anos de idade. 

B.  Os maiores de 2 anos e menores de15 anos. 

C.  Os que têm até 12 anos incompletos. 

D.  Os que têm até 10 anos incompletos. 

E.  Os menores de 14 anos e maiores de 1 ano. 

 

05-Comunicar ao Conselho Tutelar a reiteração de faltas 

injustificadas e de evasão escolar no Ensino Fundamental é 

responsabilidade, de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

A. Dos pais. 

B. Do Conselho Escolar. 

C. Dos professores. 

D. Dos gestores. 

E. Dos coordenadores pedagógicos. 

 

06-A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - 9394/96 

destaca entre os objetivos do Ensino Fundamental: 

 

A.  O desenvolvimento integral da criança em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade 

B.  O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores 

C.  O aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico 

D.  A formação integral do educando e seu preparo para 

o mundo do trabalho 

E. O desenvolvimento de atitudes positivas em relação 

ao outro e de valorização do eu 

 

07-No inicio do ano letivo o diretor da escola Aquarela realizou 

oficinas com os grupos de segmentos da comunidade escolar: 

pais, alunos, professores e funcionários. Cada componente 

pensou sobre a escola e as ações necessárias à sua melhoria. Ao 

reunir os pares e discutir a escola, José fez uso de um dos 

princípios do Projeto político pedagógico: 

 

A. Flexibilidade 

B. Gestão democrática 

C. Avaliação 

D. Liberdade 

E. Alteridade 
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08-Quanto ao processo de avaliação escolar, avaliar 

qualitativamente a aprendizagem: 

 

A.  Acontece em momentos isolados, determinado pelo 

docente 

B. Pode ser formal e informal, sempre de caráter 

mensurável 

C. É menos explícito, envolvendo apenas a forma 

classificatória 

D.  Acontece no processo, em cada atividade 

desenvolvida e incorpora o elemento subjetivo no 

procedimento 

E.  Julga de forma quantitativa o domínio dos conteúdos 

 

09-Hoffman, ao discutir a avaliação mediadora caracteriza-a 

como: 

 

A. Classificatória e com caráter quantitativo. 

B. Mediada pelo professor e o conteúdo proposto. 

C. A serviço da aprendizagem do aluno, da formação da 

cidadania. 

D. Classificatória e excludente. 

E. Tradicionalmente baseada em provas e textos. 

 

10-Um professor que planeja e promove situações de 

aprendizagem estimulando o processo de construção do 

conhecimento está assumindo uma postura: 

 

A. Positivista, pois acredita na capacidade de construção 

do aluno. 

B. Inatista, já o conhecimento está em nós. 

C.  Sócio-histórica, atuando como mediador do 

conhecimento. 

D.  Moderna, utilizando princípios de uma pedagogia 

renovada. 

E. Tecnicista, pois se baseia na técnica como instrumento 

de construção da aprendizagem. 

 

11-Carlos planejou uma aula diferente, pois seus alunos 

estavam sempre reclamando da monotonia de sua aula. Assim 

dispôs dos recursos tecnológicos que tinha na escola levando os 

alunos para o laboratório de informática onde fez uso do 

projetor, explicando o assunto e mostrando aos alunos como 

responder as questões dos exercícios que já estavam nas 

máquinas. Quando os alunos terminassem de responder 

deveriam encaminhar o exercício para a impressora para que o 

professor imprimisse e corrigisse. Os alunos não se 

interessaram em nenhum momento pela atividade, ficaram 

agitados e conversando o tempo todo. A situação apresentada 

indica em relação ao uso das tecnologias na sala de aula: 

 

A. Que Carlos não tinha controle da sala e por isso não 

deveria ter levado os alunos para o laboratório de 

informática. 

B.  Que a adoção de novas ferramentas tecnológicas na 

sala de aula não implica em novas práticas 

pedagógicas, pois pode se configurar apenas como o 

velho revestido de roupa nova. 

C. Que os alunos não demonstraram interesse porque não 

gostavam de estudar.  

D. Que o ambiente diferente ao da sala de aula propiciou 

a dispersão dos alunos e por isso Carlos não teve 

domínio da sala 

E. Que as ferramentas tecnológicas utilizadas não 

interessavam aos alunos. 

 

12-Para as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica, são componentes integrantes da base nacional comum, 

EXCETO: 

 

A. Língua Espanhola. 

B. Língua Portuguesa. 

C. Ensino Religioso. 

D. Educação Física. 

E. Matemática. 

 

13-Para educar na diversidade o professor precisa adotar uma 

prática inclusiva, a qual esteja baseada na flexibilização do 

currículo e de seu enriquecimento a partir do aproveitamento 

das diferenças individuais dos sujeitos. São exemplos de uma 

prática pedagógica inclusiva, EXCETO: 

 

A.  Desenvolver atividades escolares cooperativas, nas 

quais os alunos possam em grupos resolver tarefas e 

construir conhecimentos juntos  

B. Utilizar atividades individuais e em grupos, onde os 

alunos possam aprender sozinhos e com os outros. 

C.  Realizar uma avaliação contínua, a qual forneça dados 

para a adoção e uso de metodologias de ensino que 

abordem os conteúdos de forma diversificada. 

D.  Desenvolver a mesma atividade para todos e um 

mesmo tempo de realização desta de forma a não 

privilegiar ninguém, uma vez que se está oferecendo a 

mesma oportunidade e o mesmo tempo pedagógico 

E. Incentivar a participação dos estudantes na tomada de 

decisões como na escolha de conteúdos e na forma de 

abordagem destes.  

 

14-Na concepção neoliberal de educação, o Estado transfere ou 

divide suas responsabilidades com o setor privado, estimulando 

a competição e o padrão de qualidade. Essa visão se traduz 

numa política educacional: 

 

A. Autônoma 

B. Centralizada 

C. Descentralizada 

D. Competitiva 

E. Democrática  

 

15-A concepção de que aprender é um ato de conhecimento da 

realidade concreta e só tem sentido se resulta de uma 

aproximação crítica dessa realidade, na qual os sujeitos 

transformam a si mesmos e ao mundo, se baseia numa 

tendência: 

 

A. Liberal. 

B. Tecnicista. 

C. Libertadora. 

D. Critico social dos conteúdos. 

E. Tradicional. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

16-Observe a figura apresentada a seguir. 

 

A situação evidenciada na figura faz referência a qual Teoria 

Demográfica? 

 

A. Ecodesenvolvimentista 

B. Neomalthusiana 

C. Reformista 

D. Malthusiana 

E. Marxista. 

 

17- 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise do mapa nos diz que: 

 

I. Os chamados países desenvolvidos apresentam uma 

menor parte da população mundial, o que também pode 

ser expresso pelas baixas densidades demográficas. 

II. Em razão da condição de pobreza e falta de políticas de 

controle de natalidade, o hemisfério sul do planeta 

concentra os maiores contingentes populacionais. 

III. Grandes áreas de baixa população na África e no norte 

da América do Norte têm potencial para serem as áreas 

para desafogar as regiões litorâneas. 

 

Está(ão) correto(s): 

 

A. Nenhuma das afirmações. 

B. Todas as afirmações. 

C. Apena as afirmações I e II. 

D. Apenas as afirmações II e III. 

E. Apenas a afirmação II. 

 

18-As DOLINAS, as UVALAS e os POLJÉS são 

característicos de áreas de 

 

A. Alta industrialização. 

B. Clima seco. 

C. Morfologia cárstica. 

D. Bioma de Tundra. 

E. Pediplanização. 

 

19-Sobre o processo de industrialização do Brasil, podemos 

afirmar que 

 

I. Ocorreu de forma tardia, tendo por base o processo de 

Substituição de Importações. 

II. Seu maior pólo, a partir dos anos 1920, foi São Paulo 

devido à infra-estrutura advinda da economia cafeeira. 

III. Através dele, o êxodo rural foi intenso, transformando 

cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, em grandes 

centros metropolitanos. 

Estão corretos: 

 

A. Nenhuma das afirmações. 

B. Todas as afirmações. 

C. Apena as afirmações I e II. 

D. Apenas as afirmações I e III. 

E. Apenas as afirmações II e III. 

 

20-Leia atentamente o texto apresentado a seguir. 

 

Sendo um dos países mais populosos do mundo, tem passado, 

desde a década de 90 do século XX, por transformações no seu 

espaço geográfico, fato que, por um lado, aponta para a 

globalização e para o desenvolvimento tecnológico e, por 

outro, acentua as diferenças sociais. A formação de mão-de-

obra especializada destaca-se na produção de softwares, 

aviões, pesquisas espaciais, supercondutores e no 

desenvolvimento das biociências. Embora durante a Guerra 

Fria esse país tenha procurado não se envolver com 

alinhamentos propostos pelos Estados Unidos ou pela União 

Soviética, tem historicamente encontrado dificuldades de 
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relacionamento com os seus vizinhos, em especial com o 

Paquistão. 

 

Qual o país que o texto se refere? 

 

A. Afeganistão 

B. China 

C. Irã 

D. Japão 

E. Índia 

 

21-Num mapa desenhado na escala de 1:15 000 000, a distância 

entre duas cidades é de 20cm. Qual é a escala de outro mapa no 

qual as mesmas cidades distem 4cm entre si?  

  

A. 1:7 500 000  

B. 1:40 000 000  

C. 1:5 000 000  

D. 1:75 000 000  

E. 1:20 000 000  

 

22-A distância real entre duas cidades hipotéticas, em linha 

reta, corresponde a cerca de 840 km e está representada em um 

mapa por 14cm. 

 

Qual a escala do mapa? 

  

A. 1: 6 000 000 

B. 1: 600 000 

C. 1: 400 000 

D. 1: 840 000 

E. 1: 8 400 000 

 

23-Presença de árvores de folhas perenes e largas (perenifólias 

e latifoliadas), com altura geralmente entre 30 e 35 metros, 

grande variabilidade na vegetação de epífitas (principalmente 

bromélias e orquídeas) e considerável desenvolvimento de 

vegetação arbustiva são características de 

 

A. Dunas asiáticas tropicais. 

B. Desertos quentes da África. 

C. Mata pluvial tropical. 

D. Mata das araucárias. 

E. Mata de geleiras nórdicas. 

 

24-Analise o texto abaixo. 

 

Em 1979, os soviéticos invadiram um país que se 

encontrava em meio a uma guerra civil. Foi a primeira 

intervenção soviética direta fora dos países do bloco comunista 

desde a Segunda Guerra Mundial. 

 Os enormes gastos para manter as tropas 

desestabilizaram de maneira significativa a economia 

soviética, piorando as condições de vida da população, 

contribuindo para a desintegração da União Soviética, em 

1991. 

 

Indique o nome do país que foi invadido pelos soviéticos nas 

circunstâncias acima. 

 

A. Iraque 

B. Afeganistão 

C. Kwait 

D. Líbano  

E. Vietnã 

 

25-Após a Segunda Guerra Mundial, a esperança de que um 

organismo internacional pudesse evitar conflitos pela mediação 

e diplomacia, levou a criação de uma nova entidade, cujo 

projeto foi elaborado ainda durante a guerra por diplomatas 

americanos, ingleses e soviéticos, sendo discutido na 

Conferência de Ialta. E assim, a 26 de junho de 1945, em São 

Francisco (Estados Unidos) cinqüenta países assinaram a Carta 

das Nações Unidas, que constituiu oficialmente a Organização 

das Nações Unidas (ONU). 

 

Julgue os itens abaixo que versam sobre os órgãos que 

compõem a ONU. 

 

I. O Conselho de Segurança é composto de cinco membros 

permanentes com direito de veto e dez indicados pela 

Assembleia-Geral para um período de dois anos. É o 

órgão mais importante, pois cabe a ele manter a paz 

mundial. 

II. A Assembleia-Geral é composta de representantes de 

todos os países membros, tendo cada um o direito a um 

voto. Seu presidente é eleito anualmente. 

III. A Corte Internacional de Justiça estabelece princípios de 

direito aceitos por todos os países e resolve conflitos 

legais. 

IV. O Conselho de Tutela tem como sua principal finalidade 

promover o bem-estar econômico e social das populações. 

Atua por meio de comissões, como a Comissão dos 

Direitos Humanos. 

 

Estão corretas: 

 

A. I e II 

B. I e IV 

C. II e III 

D. I, II, e III 

E. I, II, III e IV 

 

26-Com o colapso da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) em 1991, a experiência do socialismo 

realmente existente chegou ao fim, mesmo na China, onde o 

regime comunista sobreviveu e teve êxito. 

 

À luz da temática abordada no texto, analise as alternativas. 

 

I. Com o colapso da URSS, cessou a experiência comunista 

de uma economia centralmente controlada e estatalmente 

planejada. 

II. Apesar do fracasso da experiência soviética, ficou 

provado que a burocratização da economia é 

indispensável para a distribuição da renda nacional. 

III. A Rússia, que emergiu das cinzas do socialismo, manteve 

a estrutura do partido/Estado. 

IV. A glasnost e a perestroika foram programas 

implementados por Brejnev para tentar salvar o Estado 

coletivizado. 
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Está(ão) correto(s): 

 

A. I apenas. 

B. I e IV apenas. 

C. II e IV apenas. 

D. II, III e IV apenas. 

E. I, II, III e IV. 

 

27-Em 1999 a disputa pelo domínio da Caxemira quase deu 

início a uma guerra entre dois países do sul da Ásia. 

 

Sobre esses dois países são feitas as afirmações abaixo: 

 

I. Alcançaram independência em 1947 com o fim do Império 

Britânico da Índia. 

II. São potências nucleares regionais. 

III. São países pobres e subdesenvolvidos segundo os padrões 

internacionais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A. Apenas I.  

B. Apenas II.  

C. Apenas III.  

D. Apenas II e III.  

E. I, II e III. 

 

28-Analise o texto e o mapa apresentados a seguir. 

 

Esse país da América do Sul apresenta um histórico de 

violência, com forte presença do crime organizado. Além do 

narcotráfico existem grupos guerrilheiros e grupos 

paramilitares. Entre os grupos guerrilheiros ressaltem-se as 

FARCs (Forças Armadas Revolucionárias) e o ELN (Exército 

de Libertação Nacional), que se confrontam com o exército, a 

polícia e grupos paramilitares.  

O país descrito no texto está representado no mapa pelo 

número: 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

29- 

 

Qual o tipo climático apresentado no climograma, segundo a 

classificação de Koppen? 

 

A. As’  

B. Cfa 

C. BShw 

D. Af 

E. Dfb 

 

30-A meteorização química diz respeito às transformações 

químicas sofridas pelas rochas decorrentes da ação da água, 

oxigênio, ácidos orgânicos, etc. Dentre os mais destacados 

processos de meteorização química, podemos lembrar, 

EXCETO: 

 

A. A oxidação. 

B. A hidrólise-hidratação. 

C. A carbonatação. 

D. A dissolução. 

E. A cristalização dos sais. 

 

31-Os deslizamentos são provocados pelas seguintes causas: 

 

I. Fraturas 

II. Estratificação das rochas 

III. Efeitos da gravidade 

IV. Precipitações pluviais 

V. Ações antrópicas 

VI. Ocorrência de minerais secundários suscetíveis de 

expansão 
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Estão corretos: 

 

A. I, II, III, IV, V e VI. 

B. Apenas I, II, III, IV e V. 

C. Apenas I, III, IV e V. 

D. Apenas II, III, IV e V 

E. Apenas III, IV e V. 

 

32-Podemos dizer que o petróleo tem origem associado a: 

 

A. Rochas metamórficas e detritos orgânicos depositados 

na plataforma continental. 

B. Rochas sedimentares e restos vegetais alterados por 

temperatura e pressão elevadas. 

C. Rochas cristalinas e detritos orgânicos depositados em 

mares profundos. 

D. Rochas magmáticas plutônicas e detritos orgânicos 

continentais depositados em pântanos. 

E. Rochas sedimentares e detritos orgânicos marinhos 

depositados em mares rasos. 

 

33-No Brasil, o tipo climático  Cfb segundo a classificação de 

Koppen é característico 

 

A. Do Sul do Brasil. 

B. Da Zona da Mata Nordestina. 

C. Da Região Amazônica. 

D. Do Região Serrana Fluminense. 

E. Do Planalto Central. 

 

34-Observe o aviso ao usuário apresentado a seguir, que foi 

extraído do site do DNIT. 

 

 

A rodovia mencionada pode ser classificada como: 

 

A. Radial 

B. Longitudinal 

C. Transversal 

D. Diagonal 

E. De ligação 

 

35-Apesar de não possuir a mesma flexibilidade das rodovias, o 

transporte ferroviário tem como características e vantagens, 

entre outras: 

 

I. Grande capacidade de transporte de carga e 

passageiros.  

II. Pode utilizar diferentes fontes de energia. 

III. O material rodante é de longa duração. 

IV. Os trens modernos podem atingir altas 

velocidades. 

V. Pode estimular o desenvolvimento da indústria de 

base. 

 

Estão corretos: 

 

A. I, II, III, IV e V. 

B. I, II, III e IV apenas. 

C. I, II e III apenas. 

D. I, II e IV apenas. 

E. II, III e V apenas. 

 

 

36- 

É a posição que a cidade ocupa em relação aos fatores 

naturais ou geográficos da sua região. A posição da cidade 

normalmente exerce grande influência no seu desenvolvimento. 

Considerando, então, esse aspecto, temos por exemplo, cidades 

fluviais, de entroncamento rodoviário, etc. 

 

O texto faz referência ao conceito de: 

 

A. Sítio Urbano. 

B. Morfologia urbana. 

C. Situação Urbana. 

D. Hierarquia Urbana. 

E. Rede Urbana. 

 

37-Entre as características da atual divisão regional oficial do 

Brasil, apresentadas a seguir, todas estão corretas, EXCETO: 

 

A. A divisão baseou-se no conceito de regiões 

homogêneas, definidas pela combinação e 

predominância de aspectos naturais, sociais e 

econômicos que permitem diferenciá-las. 

B. A atual divisão regional apresentou, entre suas 

modificações, a criação do estado de Tocantins, que 

foi incluído na região Norte. 

C. Os limites de uma região não coincidem com os dos 

estados; assim, um estado, dependendo de suas 

características, pode ter parte do seu território em uma 

região e parte em outra. 

D. Foram estabelecidos níveis hierárquicos básicos: as 

microrregiões, as mesorregiões e as macrorregiões. 

E. As regiões foram divididas em cinco grandes unidades 

territoriais, que apresentam características que as 

individualizam. 
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38-Qual a projeção cartográfica apresentada no mapa a seguir? 

 

 

A. Plana Polar. 

B. Cilíndrica do tipo equivalente. 

C. Cônica. 

D. Projeção de Mercátor. 

E. Projeção de Aitoff. 

 

39- 

 

 

 

Observe atentamente a rede de coordenada geográfica 

apresentada a seguir: 

 

Assinale a proposição formulada corretamente. 

 

A. Os pontos “E” e “F” possuem a mesma distância 

longitudinal. 

B. O ponto “B” está localizado a 45ºN e 85ºW. 

C. A área “C” localiza-se latitudinalmente entre 40ºS e 

50ºS. 

D. O ponto “D” é o que localiza-se mais distante da linha 

do Equador. 

E. O ponto “A” está localizado a 40ºS e 105ºW. 

 

 

 

 

40-Comparando-se a pirâmide de idades de um país 

desenvolvido com a de um país subdesenvolvido, verifica-se 

que:   

 

A. Na primeira a base é estreita e na segunda o topo é 

achatado.  

B. Na primeira a base é larga e na segunda é estreita. 

C.    Ambas são iguais. 

D.    Em ambas a base é larga, diferenciando-se pelo topo. 

E.    Em ambas a base é estreita, diferenciando-se. 

 

 

 

 

 

 


