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ORIENTAÇÕES 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 

acontecer, a resposta não será computada. 
04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize 

caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha. 
05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
 
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 
provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
 
QUESTÃO 01 
Em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394/1996, o ensino é 
ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios: 
I - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
II - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
III - Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.  
IV - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
Considerando os itens acima, estão CORRETOS os princípios 
A) I, II e IV, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 02 
De acordo com Libâneo (2004), o Projeto Político Pedagógico (PPP) é o documento que detalha objetivos, diretrizes 
e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais 
do sistema de ensino, os propósitos e expectativas da comunidade escolar. Analise as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA. 
A) Na elaboração de um PPP com qualidade, a articulação, a confiança e o apoio entre a equipe diretiva e os 

professores da escola são desnecessários. 
B) O PPP pode ser desvinculado do currículo escolar, uma vez que ele não expressa a concepção das práticas 

educativas. 
C) O PPP deve envolver a comunidade escolar, contemplar o diagnóstico da realidade, favorecer o diálogo e a 

cooperação. 
D) O PPP pode expressar um conhecimento descontextualizado em relação às questões coletivas e locais nas quais 

a escola está inserida. 
E) Numa perspectiva democrática, o PPP deve ser construído somente pela equipe da gestão pedagógica da 

escola. 
 

QUESTÃO 03 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) consistem em um referencial de qualidade para a educação em todo o 
país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações. Com base no disposto nos PCN, analise as afirmativas a seguir, referentes 
à sua natureza e função: 
(   ) O acesso aos conhecimentos socialmente elaborados, que são comuns a todas as regiões brasileiras, deve 

ser garantido pelo Estado, tendo todos os alunos brasileiros o direito de aprender. 
(   ) Os PCN configuram um modelo curricular homogêneo e impositivo, que se sobrepõe à competência político-

executiva dos Estados e Municípios e à diversidade sociocultural das diferentes regiões do País. 
(   ) Os PCN, apesar de apresentarem uma estrutura curricular completa, são abertos e flexíveis, uma vez que, por 

sua natureza, exigem adaptações para a construção do currículo de uma escola. 
(   ) A valorização da atividade docente deve ocorrer, principalmente, mediante a revisão das condições salariais e, 

secundariamente, por meio de formação inicial e continuada. 
(   ) Os novos programas do ensino médio fundamentam-se, primordialmente, no desenvolvimento de 

competências essenciais e na construção de conhecimentos críticos e reflexivos. 
A alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
A) V, F, V, F, V. 
B) V, F, F, V, V. 
C) V, F, V, F, F. 
D) V, F, F, V, F. 
E) V, F, F, F, V. 
 

QUESTÃO 04 
O Art. 17 da Lei n.° 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), trata do direito ao respeito e consiste 
na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente. Ele compreende a preservação 
da 
A) imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, crenças e recursos materiais. 
B) imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais. 
C) identidade, recursos materiais, autonomia, valores, espaços e objetos pessoais. 
D) identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços, objetos pessoais e moradia. 
E) imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, lazer e objetos pessoais. 
 
 
 



 
3

QUESTÃO 05 
A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, intensificou-se, a partir de 1994, 
com a Declaração de Salamanca. 
A ideia da educação inclusiva é que as crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas: 
A) Em quaisquer escolas de ensino regular. 
B) Apenas em institutos de atendimentos especiais. 
C) Somente em escolas específicas para crianças com deficiências. 
D) Em quaisquer unidades de atendimento para educação especial. 
E) Em quaisquer escolas de educação especial. 
 

QUESTÃO 06 
Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado 
possível. Sobre a avaliação da aprendizagem, é CORRETO afirmar que: 
A) As notas e os conceitos, na avaliação da aprendizagem, expressam exatamente quanto o aluno aprendeu. 
B) As provas, os trabalhos, as maquetes e os seminários não são instrumentos utilizados para aferir a aprendizagem 

dos alunos. 
C) A avaliação deve ser usada como mero instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem no qual se 

encontra o aluno. 
D) A avaliação da aprendizagem adquire sentido quando se articula com o projeto político-pedagógico e com o plano 

de aula. 
E) Os processos avaliativos dificultam a compreensão do estágio de aprendizagem no qual se encontram os alunos. 
 

QUESTÃO 07 
Segundo Freire (1996), “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo.” Se essas tendências forem consideradas pelo profissional pedagogo, no exercício de 
suas atividades pedagógicas, serão perceptíveis, no ambiente de trabalho, 
A) memorização de conteúdos como uma forma de preservação da cultura letrada e do conhecimento. 
B) diálogos que incentivem à busca pela aprendizagem e incentivos às trocas de experiências. 
C) capacitações para mistificação da realidade e treinamentos para a resolução de problemas. 
D) experiências compartilhadas com o objetivo de reforçar suas crenças e influenciar as atitudes dos outros. 
E) rigorosidade metódica, no processo de aprendizagem, para limitar o pensamento crítico do educando.  
 

QUESTÃO 08 
Em relação à educação a distância (EAD), pode-se afirmar que 
A) as universidades, por gozarem de autonomia pedagógica, podem oferecer cursos superiores a distância sem 

solicitação de credenciamento específico pelo Ministério da Educação. 
B) os cursos a distância, no âmbito das instituições de Ensino Superior, não necessitam  do credenciamento do 

MEC e da Secretaria Estadual de Educação. 
C) a oferta de cursos ou programas a distância terá prazo de validade de até 10 anos, podendo ser renovado 

mediante novo processo de avaliação. 
D) a EAD é caracterizada pela separação entre professor e aluno no espaço e/ou tempo, e pelo controle do 

aprendizado realizado mais intensamente pelo aluno do que pelo instrutor distante. 
E) a EAD é uma modalidade educacional na qual a mediação nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com 

a utilização de tecnologias de informação e comunicação. 
QUESTÃO 09 
Sobre os níveis e modalidades de educação e ensino atuais no Brasil, leia atentamente as afirmações a seguir. 
I - A educação escolar brasileira compõe-se de educação básica e educação superior. 
II - A educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e ensino médio. 
III - A educação superior abrange os seguintes cursos: cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos de 

extensão. 
IV - A educação básica é formada pela educação infantil, educação de jovens e adultos e pelo ensino médio. 
 

Marque a alternativa cujas afirmações estão CORRETAS: 
A) I, II e IV, apenas. 
B) II e III,  apenas. 
C) I e II, apenas.  
D) I e IV,  apenas. 
E) II, III e  IV, apenas. 
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QUESTÃO 10 
O uso das novas tecnologias na educação pode promover algumas mudanças na abordagem pedagógica, tornando 
o processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e criativo. Diversas habilidades podem ser praticadas no 
ensino escolar, facilitando os tipos de comunicação e interação entre os professores e os alunos.  
Em relação ao uso de tecnologias digitais no processo ensino e aprendizagem, analise as afirmações a seguir e 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(   ) Com a utilização de tecnologia em sala de aula, o professor assume um papel secundário no processo de 

ensino e aprendizagem. 
(   ) A iInternet é muito útil para a realização de pesquisas acadêmicas, pois, através dela, o aluno pode copiar 

livremente qualquer conteúdo sem citar autoria ou fonte. 
(   ) O uso de recursos multimídia, como imagens, sons e vídeos, quando bem aplicados, constitui um meio mais 

atraente de aprendizagem. 
(   ) A simples utilização de um computador pelo professor, por si só, já garante a melhoria do processo de ensino 

e aprendizagem. 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, considerando de cima para abaixo: 
A) F, V, V, F. 
B) F, F, F, F. 
C) F, F, F, V. 
D) F, F, V, F. 
E) F, V, F, V. 
 
  

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.  
 

A presença que as crianças podem nos ensinar 
 

          Em tempos de mindfulness, de meditação e de reaprender a respirar, quero trazer uma reflexão. Se você é pai 
e mãe, ou cuida de crianças pequenas, já deve ter percebido que elas vêm com uma aptidão “de fábrica”: o estar. A 
criança pequenina ainda não tem muita noção de temporalidade, não entende passado e futuro, não se perde nas 
próprias preocupações e devaneios sobre o que aconteceu e o que virá a acontecer, então apenas é. Para ela, só 
existe o presente. 
          O tamanho desse aprendizado só pode ser medido pelo tamanho da nossa vontade em olhar para as crianças 
como pequenos grandes mestres que são. Aprendemos a internalizar crenças muito duras sobre as crianças. A 
começar que são “folhas em branco”, basicamente inferiores aos adultos porque não têm a mesma experiência de 
vida e conhecimento do mundo que nós temos. Mas, se esqueceram de nos contar que eles são peritos no mundo 
interno: na presença atenta e consciente, no perdão, no não julgamento, na entrega, na leveza. Basicamente tudo 
que queremos e precisamos – urgentemente – reaprender, as crianças já sabem. 
           No caminho até a escola, a criança vai reparar na abelha voando sobre a flor, no rabisco na parede, no ônibus 
que vem lá longe. Vai respirar no presente e estar atenta a ele, tirando toda alegria que pode de cada momento. Se 
perdemos a cabeça e gritamos, eles nos perdoam sem pestanejar, sem nos julgar, sem guardar rancor. Quando 
estamos cabisbaixos, eles não racionalizam o que aconteceu, apenas nos presenteiam com um sorriso. Quem de 
nós pode dizer que consegue agir assim? 
          Mas, a grande verdade é que desaprendemos a sentir leveza, a nos conectar com o simples, desaprendemos 
a estar nesse mesmo momento em que as crianças vivem e insistem em nos apresentar, e nós insistimos em resistir: 
o agora. Quando nosso mundo interno está cheio, barulhento, nublado, não conseguimos ver através dele todas as 
maravilhas que existem em cada segundo. A ideia não é querer calar essas vozes, é simplesmente começar a 
percebê-las. Começa por aí o reaprendizado: por apenas perceber. 
          Enquanto os ensinamos as regras sociais, enquanto os orientamos para o caminho das boas escolhas, eles 
nos ensinam a voltar para o básico: para dentro de nós. Você está disposto a reaprender? 

Disponível em: https://vidasimples.co/colunistas/a-presenca-que-as-criancas-podem-nos-ensinar/.  
Acesso em 15 fev. 2020. 

QUESTÃO 11 
De acordo com o texto, devemos  
A) fugir do nosso mundo interior. 
B) reaprender o valor do agora. 
C) preocupar-nos com o futuro. 
D) aprender com o passado. 
E) calar nossas vozes internas. 
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QUESTÃO 12 
Ao contrário dos adultos, as crianças 
A) preocupam-se com o passado. 
B) preocupam-se com o futuro. 
C) têm noção de temporalidade. 
D) são muito mais racionais. 
E) vivem o momento presente. 
 

QUESTÃO 13 
Assinale a alternativa que extrapola as ideias defendidas no texto. 
A) Os adultos de hoje, quando crianças, não tinham a mesma leveza das crianças de hoje. 
B) Os adultos de hoje devem reaprender com as crianças a perceber aquilo que é simples. 
C) Os adultos de hoje resistem a se conectar com o presente e a desfrutar desse tempo. 
D) Os adultos de hoje devem aprender com as crianças a não guardar ressentimentos. 
E) Os adultos de hoje devem reaprender a perceber e a valorizar o seu mundo interior. 
 

QUESTÃO 14 
De acordo com o texto, na relação adulto e criança: 
A) o adulto é o mestre. 
B) a criança é o mestre 
C) o adulto é o aprendiz. 
D) a criança é o aprendiz. 
E) ambos são mestres. 
 

QUESTÃO 15 
Considere o trecho: “Aprendemos a internalizar crenças muito duras sobre as crianças. A começar que são ‘folhas 
em branco’ [...]” (Linhas 7-8) 
Tendo em vista a expressão “folhas em branco”, é CORRETO afirmar que, segundo o texto, os adultos consideram 
que as crianças 
A) não têm conhecimento algum. 
B) têm pouca noção de tempo. 
C) têm mais leveza que os adultos. 
D) perdoam com mais facilidade. 
E) não julgam as pessoas. 
 

QUESTÃO 16 
Entre os recursos de expressão usados no texto, verifica-se o predomínio de  
 

A) linguagem figurada, com a presença de metáforas. 
B) estrangeirismo, com o uso de palavras de outros idiomas. 
C) intertextualidade, com o uso de citações diretas e indiretas. 
D) subjetividade, com verbos e pronomes em 1.ª pessoa. 
E) interrogação, com o uso de frases interrogativas. 
 

QUESTÃO 17 
No trecho “Se você é pai e mãe, ou cuida de crianças pequenas, já deve ter percebido que elas vêm com uma 
aptidão ‘de fábrica’: o estar.” (Linhas 1-2) 
O uso das aspas no termo “de fábrica” marca a presença de 
A) linguagem figurada. 
B) ironia. 
C) citação direta. 
D) estrangeirismo. 
E) arcaísmo. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre os usos das vírgulas no trecho “Quando nosso mundo interno está cheio, barulhento, nublado, não 
conseguimos ver através dele todas as maravilhas que existem em cada segundo.” (Linhas 20-21), é CORRETO 
afirmar que 
A) todas as vírgulas usadas são facultativas. 
B) todas as vírgulas usadas são obrigatórias. 
C) a vírgula depois de “nublado” é facultativa. 
D) a vírgula depois de “cheio” é facultativa.  
E) a vírgula depois de “barulhento é facultativa. 
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QUESTÃO 19 
Considere o trecho: “Se perdemos a cabeça e gritamos, eles nos perdoam sem pestanejar, sem nos julgar, sem 
guardar rancor.” (Linhas 13-14) 
A conjunção “Se”, que introduz o trecho, insere nele uma ideia de  
A) causa. 
B) consequência. 
C) condição. 
D) concessão. 
E) tempo. 
 

QUESTÃO 20 
Se no trecho “Quem de nós pode dizer que consegue agir assim?” (linha 15-16) o pronome “Quem” for substituído 
pelo pronome “Quais”, é CORRETO afirmar que os verbos ‘pode’ e ‘consegue’ desse trecho 
A) deverão ser conjugados na 3.ª pessoa do plural. 
B) poderão continuar na 3.ª pessoa do singular. 
C) poderão ser conjugados na 3.ª pessoa do plural. 
D) deverão concordar com o pronome ‘quais’. 
E) deverão concordar com o pronome “nós”. 
 

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões numeradas de 21 a 25 

 

QUESTÃO 21 
Muitos vírus de computador têm atacado o sistema operacional Microsoft Windows (Windows 10, 8.1 e 8). Nessa 
operação, esses programas indesejáveis tornam muitos arquivos ocultos e não permitem que os usuários acessem 
seus arquivos de maneira adequada ou induzem o usuário a contaminar novos computadores, a partir da utilização 
de dispositivos externos como pendrives ou discos rígidos externos. Nesse sentido, representa um comando de 
terminal capaz de reverter essa situação e tornar os arquivos ocultos novamente visíveis: 
A) explorer.exe.  
B) cmd.exe. 
C) dir.exe. 
D) attrib.exe. 
E) notepad.exe. 

 

QUESTÃO 22 
Um usuário de computador realiza comumente um conjunto de atividades como copiar, recortar e colar arquivos 
utilizando o Windows Explorer. Dessa forma, existe um conjunto de ações de usuários, como realizar cliques com o 
mouse e utilizar-se de atalhos de teclado, que deve ser seguido com o fim de realizar o trabalho desejado. Assim, 
para mover um arquivo entre partições diferentes do sistema operacional Windows 10, é possível adotar o seguinte 
conjunto de ações: 
A) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino e escolher a ação de colar. 
B) Clicar sobre o arquivo com o botão esquerdo do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a 

partição de destino. Por fim soltar o botão do mouse. 
C) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino. Por fim soltar o botão do mouse. 
D) Clicar uma vez sobre o arquivo com o botão direito do mouse e mover o arquivo para a partição de destino. 
E) Clicar sobre o arquivo com o botão direito do mouse, mantendo-o pressionado e mover o arquivo para a partição 

de destino e escolher a ação de mover. 
 

QUESTÃO 23 
No processador de texto Microsoft Word, pertencente à suíte de Escritório Microsoft Office 2016, um rodapé permite 
a inclusão de informações na parte inferior da página. Por padrão, rodapés são incluídos: 
A) Na primeira página. 
B) Na última página. 
C) Em todas as páginas. 
D) Em páginas ímpares.  
E) Em páginas pares. 
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QUESTÃO 24  
A segurança da comunicação entre computadores que oferecem serviços na Internet (servidores) e os computadores 
dos usuários (clientes) é imprescindível em um ambiente em que se utilize de transações eletrônicas. Com a 
finalidade de prover segurança aos dados, o mecanismo de criptografia é utilizado entre clientes e servidores. Dessa 
forma, um protocolo e uma porta de comunicação de redes passíveis de serem utilizados nesse cenário são, 
respectivamente: 
A) https e 443. 
B) http e 443. 
C) udp e 51. 
D) udp e 443. 
E) http e 80. 
 

QUESTÃO 25 
Uma empresa empreenderá 5 novos projetos no ano de 2020. Para isso, uma análise de risco foi encomendada, 
junto a uma consultoria especializada que expressou a probabilidade para investimento (PPI) em valores percentuais 
como observado na coluna B. Os dados foram expostos utilizando o Microsoft Excel 2016. Cada projeto deverá ser 
aceito se o valor da PPI for igual ou superior a 80%. Caso contrário, deverá ser rejeitado.  
 

 
 
Qual fórmula deve ser usada na célula C2, e posteriormente copiada da célula C3 até a C6, para que a decisão seja 
corretamente tomada, conforme os resultados expostos na coluna C da planilha? 
 

A) =SE(B2>=$E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
B) =SE(B2>=$E$2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
C) =SE(B2>=$E2$; "Aceito"; "Rejeitado"). 
D) =SE(B2>=E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
E) =SE(B2>=$$E2; "Aceito"; "Rejeitado"). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


