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   Simulado Concurso Professor 
Construtivismo 

 
 
1. Avalie as afirmativas abaixo:  
I - propõe que o aluno participe       
ativamente do próprio aprendizado,    
mediante a experimentação, a pesquisa     
em grupo, o estimulo a dúvida e o        
desenvolvimento do raciocínio, entre    
outros procedimentos. A partir de sua      
ação, vai estabelecendo as propriedades     
dos objetos e construindo as     
características do mundo. 
II - Noções como proporção, quantidade,      
causalidade, volume e outras, surgem da      
própria interação da criança com o meio       
em que vive. Vão sendo formados      
esquemas que lhe permitem agir sobre a       
realidade de um modo muito mais      
complexo do que podia fazer com seus       
reflexos iniciais, e sua conduta vai      
enriquecendo-se constantemente. 
III - O método enfatiza a importância do        
erro não como um tropeço, mas como um        
trampolim na rota da aprendizagem. A      
teoria condena a rigidez nos     
procedimentos de ensino, as avaliações     
padronizadas e a utilização de material      
didático demasiadamente estranho ao    
universo pessoal do aluno.  
IV - As disciplinas estão voltadas para a        
reflexão e auto-avaliação, portanto a     
escola não é considerada rígida.  
V - Existem várias escolas utilizando este       
método. Mais do que uma linha      
pedagógica, é uma teoria psicológica que      
busca explicar como se modificam as      
estratégias de conhecimento do indivíduo     
no decorrer de sua vida. 
As afirmativas acima se referem à      
teoria(s) pedagógica(s) do:  
a) Tecnicismo; 
b) Tradicionalismo; 

c) Construtivismo; 
d) Construtivismo aliado ao Tecnicismo. 
 
2. Conforme Barbosa, o ___________     
representado pelas ideias de H. Wallon e       
de Vygostky afirma que o conhecimento é       
construído socialmente, a partir das     
possibilidades de interações entre os     
sujeitos e o ambiente físico e social onde        
estão inseridos.  
A alternativa que preenche corretamente     
a lacuna do trecho acima é: 
a) construtivismo 
b) behaviorismo 
c) cognitivismo 
d) humanismo 
e) socioconstrutivismo 
 
3. O processo educativo, por se realizar       
inserido em um dado contexto, configura,      
uma construção social que irá refletir as       
teorias do conhecimento que as     
pesquisas adotem como parâmetro. 
A teoria que tem como pressuposto      
básico que o conhecimento é proveniente      
da experiência, considera o sujeito como      
aquele que nada tem, que nada sabe, ou        
seja, tabula rasa, é denominada: 
a) Inatismo  
b) Empirismo  
c) Racionalismo  
d) Interacionismo  
e) Construtivismo  
 
4. É uma das correntes teóricas      
empenhadas em explicar como a     
inteligência humana se desenvolve,    
partindo do princípio de que o      
desenvolvimento da inteligência é    
determinado pelas ações mútuas entre o      
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indivíduo e o meio, ou seja, é uma        
concepção que entende o homem como      
um ser que não nasce inteligente, mas       
também não é passivo sob a influência do        
meio, tendo em vista que este mesmo       
homem responde aos estímulos externos     
para posteriormente agir sobre eles,     
justamente para construir e organizar o      
seu próprio conhecimento, de forma cada      
vez mais elaborada. 
Este conceito se refere ao:  
a) Behaviorismo.  
b)  Cognitivismo. 
c) Humanismo.  
d) Marxismo.  
e) Construtivismo.  
 
5. Segundo Magda Soares (2004), surgiu,      
tanto no Brasil, quanto em outros países       
como a França e Portugal, um termo que        
diferencia a aquisição do sistema     
convencional de escrita – a alfabetização      
propriamente dita – do desenvolvimento     
das habilidades de uso desse sistema nas       
práticas sociais que envolvem a língua      
escrita, no caso do Brasil, esse termo é        
denominado:  
a) construtivismo.  
b) letramento. 
c) psicogênese.  
d)  cognição.  
e) linguística. 
 
6. Nas escolas da Idade Média      
prevaleceu um modelo de cultura e,      
consequentemente, um modelo didático    
baseado: 
a) no conservadorismo; 
b) no construtivismo; 
c) no criticismo do conteúdo; 
d) no tecnicismo; 
e) no modelo libertário. 
 
7. Entre as teorias pedagógicas     
existentes, assinale a alternativa que     
apresenta aquela que procura estimular a      

capacidade de criação e expressão, longe      
das restrições impostas pela escola     
tradicional. Nasceu da observação da     
grande separação existente entre o dia a       
dia e a escola, e do fato de o interesse          
demonstrado pelas crianças pelo meio     
social ser muito maior que pelos textos       
escolares. Assim, eram feitos passeios     
com as crianças, e, ao voltarem deles, era        
compartilhada a visão da experiência de      
cada uma. Essa teoria foi trazida para o        
Brasil na década de 1970. 
a) Montessori. 
b) Waldorf. 
c) Múltiplas Inteligências. 
d) Construtivismo. 
e) Freinet. 
 
8. Uma teoria de aprendizagem é uma       
tentativa de interpretar e sistematizar a      
área do conhecimento da aprendizagem e      
representa o ponto de vista de um       
pesquisador que, ao construir sua teoria,      
indica o que é e como funciona o        
processo de construção da    
aprendizagem. 
Nesse contexto, assinale a alternativa que      
APRESENTA teorias de aprendizagem.  
a) Comportamentalismo, Cognitivismo e    
Humanismo. 
b) Humanismo, Cognitivismo e    
Construtivismo. 
c) Behaviorismo, Comportamentalismo e    
Cognitivismo. 
d) Construtivismo, Behaviorismo e    
Liberalismo. 
e) Comportamentalismo, Behaviorismo e    
Associacionismo. 
 
9. A Educação, neste método, é tecida em        
conjunto por alunos e professores, frente      
aos exercícios da leitura e da escrita       
praticadas exaustivamente nas aulas.    
Assim, mestres e aprendizes atuam juntos      
na construção do conhecimento,    
assessorados pela incidência da    
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problemática social mais atual e pelo      
arsenal de saberes já edificados,     
patrimônio intransferível do ser humano. 
O texto se refere a: 
a) Teoria do saber. 
b) Teoria do Ler e Saber. 
c) Teoria da Paradidática. 
d) Teoria do Construtivismo. 
 

10. O construtivismo é uma variante do       
cognitivismo e está centrado no princípio      
de que cada indivíduo constrói sua própria       
compreensão do mundo em que vive,      
sendo ela o reflexo de suas experiências       
pessoais.  
Certo  
Errado 

 
 
Gabarito:  
1-c  
2-e  
3-b  
4-e  
5-b  
6-e  
7-a  
8-a  
9-d  
10-certo 
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Simulado Concurso Professor 

Simulado 2 sobre LDB 
 
 

QUESTÃO 1 
 No Brasil, entende-se que, a partir da LDBEN, a         
Educação tem uma concepção 

A) restrita, porque embora direito de todos os       
cidadãos, limita-se a educação escolar àquela      
que se desenvolve predominantemente por meio      
das instituições públicas de ensino.  

B) abrangente, porque inclui processos    
formativos que se desenvolvem na vida familiar,       
na convivência humana, no trabalho, nas      
instituições de ensino e pesquisa, nos      
movimentos sociais e organizações da     
sociedade civil e nas manifestações culturais.  

C) restrita, porque não prevê que todas as       
instituições, públicas e particulares, tenham     
deveres, limitando as obrigações às ações das       
instituições organizadas pelo Estado para     
atender a todos os cidadãos.  

D) ampla, porque embora sua oferta seja      
exclusiva do Estado, ela é extensiva a todos os         
cidadãos, sem discriminação.  

(E) restrita, porque sua finalidade não é      
destinada à formação para o trabalho. 

QUESTÃO 2 
De acordo com a Lei n.º 9.394/96, artigo 24,          

inciso V, a verificação do rendimento escolar       
observará, dentre outros, o seguinte critério:  

Avaliação ....................... e ....................... do     
desempenho do aluno, com prevalência dos      
aspetos .......................... sobre os    
........................... e dos resultados ao longo do       
período sobre os de eventuais provas finais.       
Assinale a alternativa que preenche, correta e       
respectivamente, as lacunas do texto. 

A) formativa ... somativa ... quantitativos ...       
qualitativos 

B) diagnóstica ... cumulativa ... quantitativos ...       
qualitativos 

C) contínua ... cumulativa ... qualitativos ...       
quantitativos 

D) somativa ... formativa ... qualitativos ...       
quantitativos 

E) contínua ... diagnóstica ... quantitativos ...       
qualitativos 

QUESTÃO 3 
Ao elaborar e cumprir o seu plano de trabalho, o          
professor deve 
I. atender a proposta pedagógica do     
estabelecimento de ensino; 

II. zelar pela aprendizagem do aluno; 

III. estabelecer estratégias de recuperação para     
os alunos de menor rendimento. 
Dos itens relacionados, são incumbências dos      
docentes previstas na LDBEN o contido em 

A) I, apenas.  

B) II, apenas.  

C) III, apenas  

D) I e II, apenas.  

E) I, II e III. 

QUESTÃO 4 

Assinale a opção que NÃO indica uma        
responsabilidade dos docentes, segundo o Art.      
13, da LDB. 

A) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e        
horas-aula. 
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B) Participar da elaboração da proposta      
pedagógica do estabelecimento de ensino. 

C) Elaborar e cumprir plano de trabalho,       
segundo a proposta pedagógica do     
estabelecimento de ensino. 

D) Estabelecer estratégias de recuperação     
para os alunos de menor rendimento. 

E) Participar integralmente dos períodos     
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao       
desenvolvimento profissional. 

 
QUESTÃO 5 
 A educação básica tem por finalidades      
desenvolver o educando, assegurar-lhe a     
formação comum indispensável para o exercício      
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir       
no trabalho e em estudos posteriores. (LDBEN –        
art. 22) Quando a LDBEN trata da educação        
básica, está referindo-se 

A) ao ensino fundamental.  

B) à educação infantil e ao ensino fundamental.  

C) ao ensino fundamental e ao ensino médio.  

D) à educação infantil e aos ensinos      
fundamental e médio.  

E) à educação infantil e aos ensinos de níveis        
fundamental, médio e superior. 

QUESTÃO 6 

. O ensino fundamental, com o advento da       
LDBEN, teve o regime seriado substituído pela       
organização em ciclos em várias partes do país.        
Isso ocorre porque a LDBEN (art. 23) apresenta        
diferentes possibilidades de organização da     
educação básica. De acordo com a lei, essa        
mudança deve ser implantada: 

A) sempre que o processo de aprendizagem      
assim o recomendar.  

B) porque o processo de avaliação é utilizado       
como instrumento de exclusão de alunos.  

C) nos locais em que os índices de retenção        
afetarem a imagem do país no exterior.  

D) para cumprir um acordo internacional     
assinado pelo Brasil.  

E) para evitar maiores investimentos com a      
educação no país. 
 
QUESTÃO 7 
. O artigo 14 da LDB estabelece que cada        
sistema de ensino tem autonomia para a       
elaboração de normas próprias de gestão      
democrática. Refletindo sobre as peculiaridades     
e os princípios que as norteiam, é correto afirmar         
que 

A) a escola elaborará e executará políticas e       
planos educacionais, em consonância com as      
diretrizes e planos nacionais de educação,      
integrando e coordenando as suas ações e as        
dos seus Municípios.  

B) a participação dos profissionais da educação      
deve ser assegurada e incentivada na      
preparação do projeto pedagógico da escola,      
assim como a das comunidades escolar e local.  

C) para garantir o cumprimento da     
obrigatoriedade de ensino, o Poder Público      
criará formas alternativas de acesso aos      
diferentes níveis de ensino, independentemente     
da escolarização anterior.  

D) a política nacional de educação, articulada      
aos diferentes níveis e sistemas, deverá exercer       
a função normativa, redistributiva e supletiva em       
relação às demais instâncias educacionais.  

E) haverá autonomia na criação do seu quadro       
de pessoal docente, técnico e administrativo,      
assim como um plano de cargos e salários,        
atendidas as normas gerais pertinentes e os       
recursos disponíveis. 

QUESTÃO 8 

 Em uma reunião na escola para discutir o seu         
Projeto Pedagógico, percebeu-se a resistência e      
a falta de envolvimento de alguns professores.       
Naquele momento, a diretora resolveu retomar      
com os docentes a importância da participação e        
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da construção coletiva, buscando a melhoria da       
qualidade de ensino, bem como de suas       
atribuições legais, entre elas: 

I. Participar da elaboração da proposta     
pedagógica do estabelecimento de ensino.  

II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo       
a proposta pedagógica do estabelecimento de      
ensino.  

III. Zelar pela aprendizagem, higiene, saúde e      
educação dos alunos.  

IV. Estabelecer estratégias de recuperação para     
os alunos de menor rendimento.  

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula      
estabelecidos, além de participar integralmente     
dos períodos dedicados ao planejamento, à      
avaliação e ao desenvolvimento profissional. 

Com relação às atribuições previstas na LDB,       
estão corretos apenas os itens 

A) I, II e III.  

B) I, III e IV.  

C) I, II, III e IV.  

D) I, II, IV e V.  

E) II, III, IV e V. 

QUESTÃO 9 

 Tanto a Constituição quanto a LDB definem que        
todas as crianças têm direito à educação, sendo        
o ensino fundamental um direito público      
subjetivo. Mesmo assim, atualmente é muito      
comum reclamações sobre o não atendimento a       
esse dispositivo constitucional. Com relação a      
esse assunto, assinale a alternativa correta.  

A) Quando há problemas de falta de vagas,       
sobretudo no ensino fundamental, o poder      
público é responsável, isentando tanto a rede       
municipal como a estadual.  

B) O problema de escassez de vagas ocorre em        
regiões superlotadas e cabe à equipe gestora da        
escola, articular-se com a Secretaria da      
Educação para o atendimento da demanda. C) A      
maioria das escolas são pequenas e não       
comportam o número de crianças que querem       
matricular-se nos ensinos fundamental e médio.  

D) O remanejamento entre escolas é uma      
alternativa possível para atender a demanda,      
mas a proximidade da residência do aluno é uma         
condição obrigatória.  

E) A luta para que as crianças tenham acesso à         
escola é legítima e deve ser assumida pelos        
dirigentes escolares e não pela comunidade,      
familiares e políticos. 

QUESTÃO 10 

 Consta na LDB, artigo 24, que a verificação do         
rendimento escolar na educação básica, níveis      
fundamental e médio, observará o seguinte      
critério: 

A) avaliação contínua e cumulativa do     
desempenho do aluno, com prevalência dos      
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e      
dos resultados ao longo do período.  

B) obrigatoriedade de estudos de recuperação     
paralela e contínua, para todos os alunos, ao        
longo do período letivo.  

C) possibilidade de avanço nas séries     
subsequentes, através de cursos oferecidos     
paralelamente pelas escolas profissionalizantes.  

D) aproveitamento de estudos, desde o 1.º ano       
do ensino fundamental, com exceção dos alunos       
que se enquadram na condição de alunos       
especiais.  

E) possibilidade de aceleração de estudos,     
através da progressão automática, para alunos      
com atraso escolar. 
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Gabarito:  

1. B 
2. C 
3. E 
4. A 
5. D 
6. A 
7. B 
8. D 
9. B 
10.A  
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Simulado Concurso Professor 
John Dewey 

 
1. Para John Dewey, a educação é:  
a) Uma organização de diferentes     
aspectos da vida. 
b) Uma arte que se fundamenta em       
conhecimentos científicos precisos.  
c) Um método fundamental de     
reeducação.  
d) Uma forma de disciplinar as crianças. 
e) Uma constante reorganização ou     
reconstrução da experiência.  
 
2.Nas últimas décadas, vários    
pesquisadores dedicaramse a investigar    
os fundamentos do processo de     
aprendizagem. Um desses pesquisadores    
identificou processos de acomodação,    
assimilação e equilibração como inerentes     
à dinâmica do aprender como experiência      
vital. Esse pesquisador foi: 
a) John Dewey 
b) Jean Piaget. 
c) Sev Vygotsky. 
d) Henri Wallon. 
 
3.O método pedagógico da Pedagogia     
Histórico-Crítica contempla as seguintes    
etapas: prática social inicial,    
problematização, instrumentalização,  
catarse e prática social final. O principal       
defensor dessa tendência pedagógica é:  
a) Lev Vygotsky. 
b) John Dewey 
c) Jean Piaget.  
d) Paulo Freire 
e) Dermeval Saviani. 
 
4.A tendência pedagógica que mais     
enfatizou uma educação ativa e sensorial,      
especialmente para a pré-escola, foi a      
pedagogia com base em  
a) Célestin Freinet.  
b) Maria Montessori.  

c) John Dewey.  
d) Jean Piaget.  
e) Paulo Freire.  
 
5. A abordagem cognitivista considera     
que a aprendizagem é mais do que um        
produto do ambiente, das pessoas ou de       
fatores externos ao aluno. Enfatiza a      
capacidade do aluno de integrar     
informações e processá-las. Os principais     
representantes dessa abordagem são:  
a) Vygotsky e Luria. 
b) Freinet e Montessori.  
c) Ausubel e Skinner. 
d) Jean Piaget e Jerome Bruner.  
e) John Dewey e Carl Rogers.  
 
6.Acerca da história da educação, julgue      
os itens que se seguem.  
A luta de John Dewey contra o       
analfabetismo tornou-o o mais eminente     
defensor da educação libertária. 
Certo  
Errado 
 
7.A escola tem o papel de implementar       
novas estruturas democráticas por meio     
da atuação na renovação constante dos      
costumes e não na sua simples      
preservação, segundo John Dewey. 
Certo  
Errado 
 
8.Gadotti (1997) menciona em seu livro      
que: "O pensamento pedagógico    
positivista consolidou a concepção    
burguesa de educação. [...] Para os      
pensadores positivistas, a liberação social     
e política passava pelo desenvolvimento     
da ciência e da tecnologia, sob o controle        
das elites. São representantes do     
pensamento positivista: 

 Cursos para professores:
 https://professorpreparado.com.br/  

 

https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/mais1200questoes/


  

https://questoesconcursopedagogia.com.br/   

a) Émile Durkheim, Augusto Comte e      
Michel de Montaigne. 
b) Johann Pestalozzi, Émile Durkheim e      
Augusto Comte. 
c) Augusto Comte, Herbert Spencer e      
Émile Durkheim. 
d) Émile Durkheim, John Dewey e      
Augusto Comte. 
e) Augusto Comte, Maria Montessori e      
John Dewey. 
 
9.As teorias técnicas de currículo têm      
como base teórica de seu     
desenvolvimento o seguinte modelo:  
a) O aprender fazendo proposto por John       
Dewey 
b) O aprender por meio do diálogo       
proposto por Paulo Freire  

c) O estudo da reprodução proposto por       
Pierre Bourdieu 
d) A administração científica proposta por      
Frederick Taylor 
e) A escola para o proletariado proposto       
por Célestin Freinet 
 
10.De acordo com a perspectiva da      
relação entre educação e sociedade na      
prática escolar, julgue o item.  
Para John Dewey, a escola, na      
perspectiva da escola nova, deve estar      
preparada e equipada para funcionar     
como um laboratório de democracia. 
Certo  
Errado 

 
 
Gabarito 1-d 2-b 3-e 4-b 5-e 6-errado 7-certo 8-c 9-d 10-certo 
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Simulado Concurso Professor 
Assunto: Simulado Políticas Afirmativas 

 
 
1.As políticas de ações afirmativas visam      
promover: 

a) A valorização do patrimônio      
histórico-cultural afro brasileiro e indígena     
através de programas educativos    
específicos. 

b) O ingresso e a permanência na        
educação escolar dos afrodescendentes,    
indígenas e educandos provenientes de     
classes economicamente desfavorecidas. 

c) A instituição de disciplinas escolares       
sobre cultura e história da África e das        
diferentes tribos indígenas do Brasil. 

d) O rompimento de critérios de exclusão        
fundados na discriminação   
socioeconômica. 
 
2.Sobre as Políticas Afirmativas, é     
INCORRETO afirmar: 

a) Alocam recursos em benefício de       
pessoas pertencentes a grupos    
discriminados e vitimados pela exclusão     
socioeconômica no passado ou no     
presente. 

b) Tratam-se de medidas que têm como        
objetivo combater discriminações étnicas,    
raciais, religiosas, de gênero ou de casta,       
aumentando a participação de minorias no      
processo político, no acesso à educação,      
saúde, emprego, bens materiais, redes de      
proteção social e/ou no reconhecimento     
cultural. 

c) Atuam, essencialmente, por meio de       
repressão aos discriminadores ou de     
conscientização dos indivíduos que    
podem vir a praticar atos discriminatórios      
a um grupo específico de pessoas.  

d) Visam, dentre outros, ao incremento       
da contratação e promoção de membros      
de grupos discriminados no emprego e na       
educação via metas, cotas, bônus; bolsas      
de estudo; determinação de cotas     
mínimas de participação na mídia, na      
política e outros âmbitos. 
 

3.Entre as ações afirmativas    
implementadas, no Brasil, pela Secretaria     
de Políticas de Promoção da Igualdade      
Racial inclui-se. 

a) o ensino de história e cultura        
afro-brasileira nas escolas e universidades     
públicas. 

b) a proibição de segregação racial em        
instalações públicas (banheiros e    
elevadores). 
  c) a criminalização do racismo. 

d) a punição aos clubes de futebol cuja         
torcida entoar cantos racistas. 

e) a aplicação da pena de suspensão        
das emissoras de TV que veiculam      
programas com personagens negros    
estereotipados. 
 
4.O PPA Regional do Grande ABC tem       
como objetivo no programa das políticas      
sociais e afirmativas de: 

a) ampliar as políticas sociais em       
territórios de maiores desigualdades, com     
a consolidação das políticas sociais,     
integrando o cidadão e sua autonomia e       
combatendo todas as formas de     
discriminação. 

b) simplificar as políticas universais em       
territórios de maiores desigualdades, com     
a integração das políticas sociais,     
valorizando a cidadania e autonomia dos      
indivíduos e combatendo qualquer forma     
de discriminação. 

c) consolidar as políticas sociais em       
territórios de maiores desigualdades, com     
a fiscalização das políticas públicas,     
integrando o cidadão e sua autonomia e       
combatendo qualquer forma de    
discriminação. 

d) ampliar as políticas universais em       
territórios de maiores desigualdades, com     
a integração das políticas públicas,     
valorizando a cidadania e autonomia dos      
indivíduos e combatendo todas as formas      
de discriminação. 
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5.De acordo com a Lei n°. 8.842/94 que        
fixa a Política Nacional do Idoso, tal       
política deve ser organizada com base      
nas seguintes diretrizes:  
 
I. Viabilização de formas alternativas de      
participação, ocupação e convívio do     
idoso, que proporcionem sua integração     
às demais gerações.  
II. O idoso não deve sofrer discriminação       
de qualquer natureza. 
III. O idoso deve ser o principal agente e o          
destinatário das transformações a serem     
efetivadas através desta política.  
IV. Participação do idoso, através de suas       
organizações representativas, na   
formulação, implementação e avaliação    
das políticas, planos, programas e     
projetos a serem desenvolvidos.  
 
Estão corretas:  
  a) As afirmativas I e IV. 
  b) As afirmativas I e II. 
  c) As afirmativas II e III. 
  d) As afirmativas III e IV. 
 
6.Em relação à classificação das     
entidades da administração pública em     
entidades políticas e entidades    
administrativas, analise as afirmativas a     
seguir.  
 
I. Entidades políticas e administrativas     
são sempre pessoas jurídicas de direito      
público.  
II. Entidades políticas detêm poder     
político, ao contrário das entidades     
administrativas.  
III. Entidades políticas, ao contrário das      
entidades administrativas, possuem   
capacidade legislativa.  
 
Assinale: 

a) se apenas a afirmativa I estiver        
correta.  

b) se apenas a afirmativa II estiver        
correta.  

c) se apenas as afirmativas I e II         
estiverem corretas.  

d) se apenas as afirmativas I e III         
estiverem corretas.  

e) se apenas as afirmativas II e III         
estiverem corretas.  
 
7.Ana Elizabete Mota (2008), em artigo      
sobre a centralidade da assistência social      
na Seguridade brasileira nos anos 2000,      
afirma que: “as políticas que integram a       
seguridade social brasileira longe de     
formarem um amplo e articulado     
mecanismo de proteção, adquiriram a     
perversa posição de conformarem uma     
unidade contraditória: enquanto avançam    
a mercantilização e privatização das     
políticas de saúde e previdência,     
restringindo o acesso e os benefícios que       
lhes são próprios, a assistência social se       
amplia na condição de política não      
contributiva, transformando-se num novo    
fetiche de enfrentamento à desigualdade     
social, na medida em que se transforma       
no principal mecanismo de proteção social      
no Brasil".  
 
Com essa afirmação da autora pode-se      
concluir que:  
1. A expansão da assistência social e as        
restrições à saúde e à previdência estão       
circunscritas ao argumento do    
crescimento da pobreza e à     
impossibilidade de equilíbrio financeiro    
destas últimas, o que justifica a ampliação       
dos sistemas privados complementares.  
2. A privatização e a assistencialização da       
proteção social instituem o cidadão-pobre     
como objeto da assistência social.  
3. A atual política de assistência social       
provoca um esgarçamento entre trabalho     
e proteção social, acentuando-se a     
tendência de ampliação das ações     
compensatórias ou de inserção.  
4. Se antes a Seguridade Social brasileira       
girava em torno da previdência, agora ela       
gira em torno da assistência na condição       
de política estruturadora de acesso a      
outras políticas e direitos.  
 
5. A expansão pública e a mercantilização       
integram o ideário neoliberal que tem      
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como princípio a equidade, ou seja, dar       
mais a quem tem menos.  
 
Assinale a alternativa que indica todas as       
afirmativas corretas. 

a) São corretas apenas as afirmativas 1,        
2 e 3. 

b) São corretas apenas as afirmativas 1,        
2 e 5. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1,        
3 e 4. 

d) São corretas apenas as afirmativas 3,        
4 e 5. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e           
5. 
 
8.Num país com passado escravista como      
o Brasil, a situação social dos negros       
exige enfoques específicos. Nos últimos     
anos, a sociedade brasileira vem     
assistindo à multiplicação de iniciativas de      
indivíduos ou de grupos sociais voltadas      
para a reparação ou a garantia plena de        
direitos sociais dos negros. Em seu      
conjunto, essas iniciativas constituem 
  a) atos legislativos. 
  b) ações afirmativas. 
  c) coalizões institucionais. 
  d) reformas administrativas. 
  e) políticas assistencialistas. 
 
9.Trata-se de mecanismo que “opera de      
forma a induzir, manter e condicionar a       
organização e a ação do Estado, suas       
instituições e políticas públicas – atuando      
também nas instituições privadas,    
produzindo e reproduzindo a hierarquia     
racial”. O conceito se refere: 

  a) Às políticas afirmativas. 
  b) Ao racismo institucional. 
  c) Ao preconceito de gênero. 
  d) Ao preconceito de classes 
 
10.Sobre o entendimento crítico da     
estrutural desigualdade educacional   
brasileira, analise as afirmativas a seguir.  
I. O entendimento crítico da estrutural      
desigualdade educacional brasileira parte    
da análise da nossa formação histórica,      
tanto em termos econômicos como sociais      
e culturais, assim como da especificidade      
de nosso desenvolvimento.  
II. O entendimento crítico da estrutural      
desigualdade educacional brasileira   
evidencia os traços marcantes da forma      
estrutural de reprodução das relações     
políticas, econômicas e culturais da     
sociedade brasileira.  
III. O entendimento crítico da estrutural      
desigualdade educacional brasileira   
reconhece que os setores modernos e      
integrados da economia capitalista    
(interna e externa) alimentam-se e     
crescem apoiados em simbiose com os      
setores atrasados.  
Assinale: 

a) se somente a afirmativa I estiver        
correta; 

b) se somente a afirmativa II estiver        
correta; 

c) se somente as afirmativas I e II         
estiverem corretas; 

d) se somente as afirmativas I e III         
estiverem corretas; 

e) se todas as afirmativas estiverem       
corretas. 

 
 
GABARITO 
1.B;2.C;3.A;4;D;5;A;6.E;7.E;8.B;9.B;10.E; 
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