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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

324 – Professor de Ensino Fundamental  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

O paradoxo da bondade 
 

Hélio Schwartsman 
 

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade 
o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o 
paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos. 

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, 
mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o 
mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até 
matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, 
não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos. 

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de 
cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita. 

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda 
apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a 
autodomesticação. 

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da 
tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou 
mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os 
próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml) 
 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – à – às – à – a. 
b) a – a – às – à – à. 
►c) a – à – às – a – a. 
d) à – à – as – à – à. 
e) à – a – às – à – a. 

 
 

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral. 
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada. 
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é: 
 

a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham. 
b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas. 
►c) Resenhar a obra The Goodness Paradox, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos. 
d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência. 
e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem. 

 
 

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes 
antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de: 

 

a) alternância. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) compensação. 
►e) adição. 

 
 

**Questão com resposta alterada. 
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 

O termo “erode” tem o sentido no texto de: 
 

a) elevar. 
b) omitir. 
c) resgatar. 
►d) desgastar. 
e) referenciar. 

 
06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): 

 

Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos 
 

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio 
neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, 
pretende se tornar a cura para a doença. 

(   ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de 
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir. 

(   ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero. 
(   ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas 

para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos. 
(   ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

 
07 - Considere o seguinte trecho: 
 

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido 
que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas 
rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html) 
 

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
 

a) causalidade. 
b) comparação. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) consequência. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada 
brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que __________ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. 
Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos __________ de tamanho horror. 

Com o passar das horas, __________ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na 
realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não __________ ser mensuradas. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml) 
 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) reviveremos – afastam – foram – podiam. 
►b) reviveríamos – afastariam – foram – podem. 
c) revivemos – afastarão – foi – pode. 
d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam. 
e) reviveremos – afastem – foram – poderão. 
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09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), 
organização social sediada em Nova Iorque, à Revista IstoÉ. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com 
as respectivas perguntas. 

 

1. Comparado a outros povos, o 
brasileiro é mesmo solidário? 

2. E quanto aos incentivos fiscais ao 
doador, eles ainda são poucos no 
Brasil? 

3. Temos de lutar mais pela 
eficiência dos serviços públicos, 
para não sermos tão dependentes 
de doações? 

4. O brasileiro ainda tem muito a 
cultura de doar em festas 
beneficentes. Isso é bom ou ruim? 

(   ) Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o 
orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que 
contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem 
dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação. 

(   ) Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto 
mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo. 

(   ) É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma 
comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a 
diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação 
que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país. 

(   ) Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o 
brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros 
países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do 
“jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 
10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já 
havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

O exercicio fisico é considerado pela medicina um remedio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e cancer. 
Mais recentemente, surgiram evidencias dos beneficios para o cerebro, especialmente para conter a perda de memoria e o declinio 
cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da 
pratica e foram alem, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento 
da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista cientifica Nature Medicine, a equipe da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro responsavel pelo estudo mostrou que a explicação esta na irisina, hormonio liberado durante a execução das 
atividades. 

(Adaptado de: https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/) 
 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
►d) 15. 
e) 16. 

 
12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 

 

As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam 
como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a __________ de quem posta e 
têm um impacto direto na de quem vê. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) auto retrato – auto estima. 
►b) autorretrato – autoestima. 
c) auto-retrato – autoestima. 
d) auto-retrato – auto-estima. 
e) autorretrato – auto-estima. 
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13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades __________ disseminação de doenças pode __________ prevenção e 
o controle de epidemias. 

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas 
de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que 
___________ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da 
Universidade de Oregon. 

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) impactam na – corroborar a – implicam em. 
b) impactam a – corroborar com a – implicam nas. 
►c) impactam a – corroborar a – implicam. 
d) impactam na – corroborar com a – implicam em. 
e) impactam na – corroborar na – implicam. 

 
 

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15. 
 

Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos 
consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. 
Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer 
e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo. 

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, 
então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso 
planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios 
pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. […] 

(Adaptado de: http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/, acesso em 28, fev. 2019.) 
 
14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto. 
(   ) De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de 

ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência. 
(   ) O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”. 
(   ) Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – V. 

 
15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a: 
 

a) fato científico consolidado. 
b) método científico. 
c) conteúdo pseudocientífico. 
►d) mundo. 
e) conselho. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - A Lei nº 8.069/1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e em seu artigo 131 prevê a criação do Conselho 

Tutelar como “órgão autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente”. Com base nesse dispositivo legal, considere os seguintes casos: 

 

1. Maus-tratos envolvendo alunos. 
2. Muitas faltas sem justificativa e evasão escolar. 
3. Elevados níveis de repetência. 
4. Brigas constantes com colegas. 
5. Queda no rendimento escolar. 

 

São ocorrências que deverão ser comunicadas pelos dirigentes escolares ao Conselho Tutelar, segundo o Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 

 

a) 1 e 2 apenas. 
►b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 2, 4 e 5 apenas. 
d) 3, 4 e 5 apenas. 
e) 1, 2, 3, 4 e 5.  
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17 - Vygotsky é um importante psicólogo russo que formulou um conceito central na psicologia sociocultural ou sócio-
histórica: o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. Esse conceito está relacionado: 

 

►a) à distância entre o que a criança já consegue realizar sozinha e que ela consegue resolver com ajuda de outro mais experiente. 
b) à internalização da linguagem e de funções mentais superiores. 
c) às etapas maturacionais a serem perseguidas pelos educadores. 
d) à internalização da fala egocêntrica da criança. 
e) à fase pré-linguística do pensamento, que posteriormente se converterá em linguagem racional. 

 
**18 - No texto “Letramento e alfabetização: as muitas facetas” (2004), a Magda Soares aborda as relações entre letramento 

e alfabetização. Com relação ao tema, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Alfabetização é um termo que se refere a uma perspectiva tradicional de ensino da língua escrita, e letramento é o 
ensino das letras com o uso de textos. 

2. Alfabetização diz respeito ao trabalho com as unidades menores da escrita e ao sistema de escrita alfabético (SEA), 
e letramento diz respeito ao uso que se faz da escrita em situações cotidianas. 

3. Alfabetização e letramento são processos distintos, mas interdependentes e indissociáveis. 
4. Para garantir um bom domínio do aprendizado da leitura e escrita, é preciso primeiro alfabetizar os alunos e depois 

trabalhar com as questões do letramento. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
19 - As teorizações sobre currículo vêm recebendo, a partir de meados da década de 1960, influências de diferentes áreas, tais 

como a sociologia da educação, os estudos culturais e os estudos pós-coloniais, entre outras. Ainda que com matrizes 
teóricas bastante diversas, Tomaz Tadeu da Silva, em seu livro “Documentos de Identidade: uma introdução às teorias de 
currículo”, afirma que as perspectivas críticas e pós-críticas problematizam as teorias tradicionais sobre o currículo. 
Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 

 

a) O conhecimento é algo dado e natural, é um objeto pré-existente, de modo que a tarefa da pedagogia e do currículo resume-
se a revelar tal conhecimento. 

b) O conhecimento científico é considerado verdadeiro, razão pela qual é papel do currículo organizar esse conhecimento por 
meio de objetivos escolares. 

c) É papel das disciplinas escolares definir os objetivos e a forma de avaliação dos conteúdos. 
►d) O currículo é uma construção social e, como tal, é resultado de relações de poder. Atitudes e valores presentes no cotidiano 

escolar, ainda que não explicitadas no currículo formal, também contribuem para aprendizagens escolares. 
e) O currículo é uma lista de conteúdos, objetivos, procedimentos metodológicos e formas de avaliação para a obtenção de 

melhores resultados educacionais. 
 
20 - “Esta formulação (a pedagogia Histórico-Crítica) envolve a necessidade de se compreender a educação no seu 

desenvolvimento histórico-objetivo e, por consequência, a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo 
ponto de referência, cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua manutenção, a sua perpetuação. 
Esse é o sentido básico da expressão Pedagogia Histórico-Crítica” (Saviani, 1992). Com base na Pedagogia Histórico-
Crítica, é correto afirmar: 

 

a) É papel da escola transmitir o conhecimento científico com vistas à preparação para o mercado de trabalho. 
b) É uma pedagogia inspirada na concepção humanista moderna e no liberalismo clássico. 
►c) Prática social (como ponto de partida), problematização, instrumentalização, catarse e prática social (como ponto de chegada) 

são os passos do método defendido por essa perspectiva. 
d) Pragmatismo e materialismo dialético estão na base de sustentação teórica dessa perspectiva. 
e) Preparação, apresentação, comparação, assimilação, generalização e aplicação são os passos do método defendido por essa 

perspectiva. 
 
*21 - Celso Vasconcellos defende que o planejamento como instrumento da práxis pedagógica é mais do que uma questão 

meramente técnica, sendo uma questão política, pois envolve posicionamentos e tomadas de decisão que poderão 
contribuir para a reprodução ou a transformação das práticas educacionais. Assinale a alternativa que NÃO condiz com 
essa perspectiva. 

 

a) O planejamento envolve uma ação que visa um fim, uma finalidade, de acordo com a realidade a ser transformada. 
b) O planejamento é uma mediação teórico-metodológica para a ação consciente e intencional. 
c) O planejamento deve contar com a participação de todos os envolvidos no processo, pois a participação contribui para a 

motivação e um melhor envolvimento com o plano elaborado. 
d) O ponto de partida da elaboração do planejamento é a análise da realidade, e suas escolhas devem estar relacionadas com 

a intencionalidade que se deseja alcançar. 
e) É papel do planejamento garantir a coerência do trabalho pedagógico. 

 
**Questão com resposta alterada. 
 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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22 - A respeito da avaliação formativa, é correto afirmar: 
 

a) É uma aliada da avaliação classificatória, pois a observação cotidiana auxilia a correção das provas ao fim do bimestre. 
►b) É processual, contínua, cumulativa e cumpre função diagnóstica. Ao mesmo tempo em que avalia a aprendizagem dos alunos, 

fornece elementos para a reorganização do trabalho pedagógico. 
c) Na concepção da avaliação formativa, o resultado da avaliação é, prioritariamente, responsabilidade do aluno. 
d) Seu foco está nas questões atitudinais dos estudantes, tendo em vista que as atitudes influenciam o processo de ensino e 

aprendizagem. 
e) Para o uso da avaliação formativa, é necessário abolir o sistema de notas, pois as notas impedem a real interpretação da 

aprendizagem dos alunos. 
 
23 - A Lei nº 10.639, de 2003, altera a LDB (9.394/96), acrescentando o artigo 26A, que torna obrigatório o ensino sobre a história 

e a cultura afro-brasileira na Educação Básica. Sobre a educação das relações étnico-raciais, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Seu objetivo é a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem 
cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial. 

2. Seu objetivo é o estudo da cultura africana, sobretudo por meio da ênfase nos estudos históricos sobre a escravidão 
negra no Brasil. 

3. A educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, troca de conhecimentos, 
quebra de desconfianças, projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual, equânime. 

4. Consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos e combate ao racismo e 
discriminações são princípios da educação das relações étnico-raciais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
24 - Em 2008, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, apresentou a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. São objetivos dessa política garantir o 
acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às 
necessidades educacionais. Para tanto, o documento afirma que é necessário: 

 

a) concentrar as ações de atendimento especializado no Ensino Fundamental. 
b) prestar atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum, com a criação de instituições especializadas, 

escolas especiais e classes especiais. 
►c) garantir a transversalidade da educação especial desde a Educação Infantil até a Educação Superior. 
d) otimizar formas de contato direto entre escolas regulares e escolas especializadas, de modo a evitar a convocação das 

famílias. 
e) oferecer formação sobre educação inclusiva restritivamente aos professores das escolas especializadas. 

 
25 - O ensino da matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental objetiva oportunizar um conhecimento que permita 

ao aluno compreender e transformar o mundo à sua volta, selecionando, organizando e produzindo informações 
relevantes para interpretá-las e avaliá-las criticamente. Em relação a essa proposta pedagógica, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A organização dos conteúdos prevê a análise de diferentes blocos (números e operações, espaço e forma, grandeza e medida) 
b) Os conhecimentos numéricos são construídos ao longo do Ensino Fundamental. À medida que o aluno vai se deparando com 

situações-problemas envolvendo as quatro operações, ele vai ampliando gradativamente seu conceito de número. 
c) É importante que o professor oportunize momentos em que os alunos troquem ideias sobre a resolução dos problemas, pois 

não há uma única forma de resolvê-los. 
►d) O ensino da geometria é feito por meio da observação de formas abstratas, oportunizando a memorização das formas 

geométricas planas. 
e) As aulas de matemática devem possibilitar o exercício de capacidades mentais, como memória, interpretação, dedução, 

análise, síntese, composição e decomposição. 
 
26 - A aquisição do conhecimento científico deve contribuir para que o aluno questione o que vê e ouve, para, assim, ampliar 

as explicações sobre os fenômenos naturais, para compreender os modos de intervir e utilizar os recursos da natureza e 
para refletir sobre questões éticas existentes nas relações entre ciência, sociedade, tecnologia, ambiente e ser humano. 
Sobre essa perspectiva para o ensino de ciências, é correto afirmar: 

 

a) Seu objetivo é fazer a difusão das pesquisas científicas de ponta no campo das ciências da natureza. 
►b) É necessário que o encaminhamento metodológico favoreça a problematização, a busca de informações e a sistematização 

do conhecimento, por meio de observações, experimentações e pesquisas. 
c) O ensino de ciências visa a valorização de conhecimentos científico-tecnológicos e mostra a supremacia desses 

conhecimentos sobre outras formas de atividades humanas. 
d) As aulas são pautadas em exposição minuciosa de informações sobre saúde e melhoria de qualidade de vida e questões 

ambientais. 
e) A experimentação é importante para que o aluno perceba relações e compreenda conceitos básicos. Para isso, os alunos 

devem seguir rigorosamente os passos da experimentação apresentada pelo professor. 
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27 - O ensino da geografia passou por modificações. Antes, era visto apenas como descrição da Terra. Hoje compreendemos 
como um estudo explicativo das diversas paisagens do mundo, marcando as dimensões interligadas entre sociedade e 
natureza. A respeito do assunto, considere os seguintes objetivos: 

 

1. Reconhecer algumas manifestações da relação entre sociedade e natureza presentes na sua vida cotidiana e na 
paisagem local. 

2. Reconhecer e comparar características da paisagem local com outras paisagens. 
3. Ler, interpretar e representar o espaço por meio de mapas. 
4. Reconhecer o papel das tecnologias, da informação e dos transportes na configuração das paisagens urbanas e 

rurais. 
 

São objetivos da aprendizagem da geografia: 
 

►a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1 apenas. 

 
 
28 - Com relação ao processo histórico de construção dos conceitos de criança e infância, identifique como verdadeiras (V) 

ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Os conceitos referentes à criança e à infância se complementam e são culturalmente determinados e historicamente 
construídos. 

(   ) O sentimento de infância, segundo Ariés, era ausente até o século XVI na Europa, havendo um desinteresse por uma 
fase da vida que se mostrava tão instável e, ao mesmo tempo, representativa. 

(   ) A infância foi uma invenção da modernidade (a partir do século XVIII), marcada por uma busca da moralidade na base 
da educação das crianças, por um interesse psicológico, juntando a razão das ações a certa docilidade. 

(   ) No século XIX, as crianças passam a ser tratadas como adultos em miniatura, e, no século XX, com a influência de 
psicólogos e de educadores, elas passam a ser vistas como seres de direitos e em fase de desenvolvimento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – V. 
c) F – V – V – V. 
►d) V – V – F – F. 
e) V – F – V – F. 

 
29 - Sobre o Ensino Fundamental, regulamentado na LDB 9.394/96, assinale a alternativa correta. 
 

a) Será ministrado em língua portuguesa, sendo proibido às comunidades a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. 

b) O Ensino Fundamental é obrigatório, com duração de 9 anos, iniciando-se, obrigatoriamente, aos 5 anos de idade. 
c) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos. 
►d) O Ensino Fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critérios dos sistemas de ensino. 
e) O Ensino Fundamental integra a Educação Básica, com duração de 8 anos. 

 
30 - Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é incumbência do poder público com relação ao direito à educação: 
 

a) oferta do ensino de Libras, verificando a disponibilidade do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistida. 
b) garantia da dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda sua fase adulta. 
►c) formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de 

Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio. 
d) oferta de currículo diferenciado, com conteúdos e programas distintos do ensino regular. 
e) comunicação, à autoridade competente, de qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. 

 
31 - O Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005) foi sancionado em 2014, com vigência de 10 anos. Com relação às diretrizes 

dessa lei, considere os seguintes itens: 
 

1. Melhoria da qualidade da educação. 
2. Erradicação do analfabetismo. 
3. Expansão do ensino integral. 
4. Implantação do ensino bilíngue. 

 

São diretrizes dessa lei: 
 

a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1, 2 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 3 e 4 apenas. 
►e) 1 e 2 apenas. 
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*32 - O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral da criança e do adolescente, garantindo-lhes 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Os dispositivos contidos no capítulo II estipulam os direitos 
relativos à liberdade, ao respeito e à dignidade. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas: 

 

(   ) Considerando o direito que a criança e o adolescente têm de serem educados e cuidados, é possível que pais e 
responsáveis façam uso de castigos físicos, desde que tenham por finalidade garantir comportamentos adequados 
socialmente. 

(   ) É dever restrito à família cuidar da dignidade da criança e do adolescente, protegendo-os de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

(   ) O ECA estabelece que toda criança e adolescente têm direito a emitir opinião, a se expressar, ter crenças, participar 
de culto religioso, da vida familiar e comunitária sem sofrer qualquer tipo de discriminação. 

(   ) Humilhações, ameaças graves e ridicularizações são entendidos no ECA como tratamento cruel ou degradante, e 
diante de situações dessa natureza a Lei dispõe de mecanismos de proteção integral à criança e ao adolescente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) V – V – V – F. 

 
33 - A Lei nº 13.146/2015 assegura educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de 

violência, negligência e discriminação. Levando em consideração os preceitos dessa Lei, assinale a alternativa correta. 
 

a) A educação de qualidade é dever somente do Estado e da Família, isentando todas as outras instâncias sociais. 
b) A garantia de uma educação de qualidade é obrigação restrita da família e da comunidade escolar, por possuírem a primazia 

dessa finalidade. 
►c) É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade como um todo garantir educação de qualidade e 

segurança a todas as pessoas com deficiência, indiscriminadamente. 
d) Promover a educação é responsabilidade da comunidade escolar, com o apoio da família, cabendo ao Estado promover meios 

de cuidados e proteção contra qualquer forma de violência, negligência ou discriminação. 
e) A educação e a proteção de pessoas com deficiência são de responsabilidade somente da família, cabendo ao Estado vigiar 

e punir eventuais descumprimentos dos direitos assegurados pela Lei. 
 
*34 - A respeito das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, é correto afirmar: 
 

a) O Ensino Fundamental passa a ter duração de 9 anos, abrangendo a população de 5 a 14 anos de idade. 
b) É facultativa a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março do 

ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e das normas nacionais vigentes. 
c) As crianças que completarem 6 anos após 31 de março deverão ser matriculadas na Educação Infantil (Pré-Escola). 
d) A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 700 horas-relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 

dias de efetivo trabalho escolar. 
e) O Ensino Religioso, de matrícula obrigatória ao aluno, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui 

componente curricular dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental. 
 
35 - As Leis Municipais nº 1.786/2015 e nº 1.862/2016 instituem o Plano Municipal de Educação de Matinhos e estabelecem as 

diretrizes, metas e estratégias para o interstício de 2015 a 2024. Com relação ao assunto e com base no conteúdo das leis 
supracitadas, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Tendo como meta a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, uma das 
estratégias é a promoção, com o apoio da União, de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, 
passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo. 

(   ) A fim de fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar 
e da aprendizagem, uma das estratégias visa à implementação e oferta de formação continuada para professores, de 
forma a combinar a articulação dos conteúdos formais com as atividades esportivas, culturais e tecnológicas. 

(   ) Com relação à educação ambiental, o plano prevê o estabelecimento de ações que digam respeito ao 
desenvolvimento de projetos dessa natureza que envolvam alunos, profissionais da educação, associações e 
comunidade do entorno escolar. 

(   ) Em se tratando dos princípios do respeito aos direitos humanos e às diferenças culturais, há de se promover ações 
pedagógicas e culturais que visem, entre outras questões: sensibilizar a sociedade civil no que se refere a eliminar 
qualquer forma de discriminação religiosa; desenvolver atividades a respeito da Lei Maria da Penha; promover 
estudos e ações com relação ao bullying, sexismo, misoginia e racismo; e desenvolver atividades relacionadas à 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – V – F. 
d) F – F – F – V. 
►e) V – V – V – V. 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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*36 - O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) foi criado em 2012 pelo Governo Federal. Com relação ao 
assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Tem como principal objetivo garantir que todas as crianças brasileiras até 8 anos de idade sejam alfabetizadas 
plenamente. 

(   ) O Pacto articula a participação entre a União e os Estados. 
(   ) Promover a formação continuada de professores alfabetizadores é um dos eixos de atuação do PNAIC. 
(   ) A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e a Provinha Brasil contribuem com dados para avaliação sobre a 

alfabetização nas escolas e atualização de dados para o PNAIC. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – F – F – V. 
d) V – V – V – V. 
e) F – F – V – F. 

 
37 - A Base Nacional Comum Curricular é apresentada como “um documento plural, contemporâneo, e estabelece com clareza 

o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos têm 
direito” (BNCC, 2017). A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Esse documento tem caráter normativo, sendo uma referência obrigatória para as propostas pedagógicas, elaboração 
e adequação de currículos de instituições educacionais públicas e particulares do Brasil. 

2. Os fundamentos pedagógicos da BNCC estão focados no desenvolvimento de competências que os alunos devem 
desenvolver em cada etapa da Educação Básica. 

3. Nesse documento, o Ensino Religioso não foi contemplado como área do conhecimento por respeito à diversidade 
religiosa das famílias brasileiras. 

4. Visando ao desenvolvimento das competências específicas, na BNCC, cada componente curricular apresenta um 
conjunto de habilidades relacionadas a diferentes objetos de conhecimentos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

38 - A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que determina os conhecimentos e as habilidades essenciais 
para serem trabalhadas nas escolas públicas e particulares brasileiras. A sua finalidade é nortear a elaboração de 
currículos, garantindo o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Levando em 
consideração a versão final desse documento, assinale a alternativa correta. 

 

a) A BNCC apresenta uma divisão estruturada em três grandes áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática e Ciências 
(subdivididas em Ciências da Natureza e Ciências Humanas). 

►b) A BNCC está estruturada a serviço do desenvolvimento de competências, dividida em cinco áreas do conhecimento: 
Linguagens, Matemática, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Cada área do conhecimento apresenta 
uma competência específica, delimitando o que deve ser trabalhado. 

c) Conforme organização da BNCC, os componentes curriculares apresentam-se de forma transdisciplinar, diluídos em dois 
grandes eixos temáticos: Linguagens (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, e Artes, História e Geografia) e Habilidades Lógico-
matemáticas (Matemática, Ciências Naturais). 

d) A BNCC está dividida em quatro Unidades Temáticas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências humanas e Ciências 
Naturais), cada uma delas apresentando dez habilidades gerais, articuladas entre si, que devem garantir o desenvolvimento 
integral dos estudantes. 

e) A inovação da BNCC está relacionada ao desenvolvimento de habilidades específicas, mantendo para isso a divisão em 
disciplinas que devem ser trabalhadas isoladamente. 

 
39 - Sobre o Projeto Político-Pedagógico (PPP), assinale a alternativa correta. 
 

►a) A construção do PPP faz parte das atribuições do professor, servindo como instrumento de estudos e reflexões. 
b) O PPP surge no contexto da década de 1960 no Brasil, quando são discutidas questões modernas de gestão escolar 

democrática. 
c) A identificação das problemáticas escolares para composição do PPP é de responsabilidade do município, cabendo aos 

professores somente acatá-las e implementá-las. 
d) O PPP configura-se como documento burocrático, de organização e gestão da escola. 
e) O PPP é um documento construído pelos pedagogos da escola para regulamentar suas funções com os alunos. 

 
 

 

* Questão anulada, seu valor será distribuído entre as questões válidas por área de conhecimento a qual pertence esta questão. 
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40 - Segundo a LDB, é uma incumbência do docente: 
 

a) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 
►b) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
c) Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público 

a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 
d) Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação 

sistemática (bullying), no âmbito das escolas. 
e) Realizar atendimento aos pais durante os horários de aula, para facilitar a participação dos filhos na discussão de questões 

que digam respeito ao seu comportamento. 
 


