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PROVA - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, e 3. 
"No silêncio das crianças há um programa de vida: sonhos. É dos sonhos que nasce a inteligência. A
inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar os seus sonhos em realidade. É preciso
escutar para que a inteligência desabroche”. (Rubem Alves)

Questão 01
No excerto: “É dos sonhos que nasce a inteligência.”, a figura de linguagem usada pelo autor é uma:
A) Metonímia
B) Prosopopéia
C) Sinestesia
D) Hipérbole

Questão 02
No  recorte:  “No  silêncio  das  crianças  há  UM  PROGRAMA DE  VIDA [..]”,  o  termo  destacado,  em
maiúsculo, é classificado como:
A) sujeito
B) predicado
C) objeto
D) adjunto

Questão 03
No trecho:  “É  preciso  escutar  PARA QUE a  inteligência  desabroche.”,  a  conjunção  destacada,  em
maiúsculo, introduz uma oração que expressa:
A) causalidade
B) concessão
C) consequência
D) finalidade

Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral:
A) Nenhum ser vivo foi desprezado.
B) Nem um estudante deixou de ler o livro.
C) Um dia desses passo aí.
D) O resultado da polêmica conheceremos num outro momento qualquer. 

Questão 05
Assinale a resposta que apresenta objeto indireto:
A) A resposta foi favorável à defesa.
B) As mães guardam segredos das avós.
C) Sim, obedeço a meus pais.
D) Saímos cedo demais.

Questão 06
Assinale a opção cuja resposta não apresenta verbo de ligação:
A) Ela apareceu acelerando.
B) Andamos meio desligados. 
C) Por horas permanecemos aflitos.
D) Continuaremos fiéis até morte.

Questão 07
Marque a alternativa na qual a crase foi usada incorretamente:
A) Vou à terra dos meus antepassados.
B) Aportei meu barquinho à terra, depois que a pandemia passou.
C) Todo cidadão tem amor à terra na qual nasceu. 
D) As gaivotas dão voos rasantes à terra.



Questão 08
Assinale a resposta cujas palavras estão, todas, escritas corretamente:
A) entertimento, inresposável, rúbrica 
B) aerioporto, cabelerero, eletrecista
C) sombrancelha, freiada, bandeija
D) entretenimento, irresponsável, rubrica

Questão 09
Selecione a resposta em que todas as palavras são homófonas:
A) jogo/jogo, colher/colher, acordo/acordo
B) seja/seje, menos/menas, comprimento/cumprimento
C) xeque/cheque, conserto/concerto, estrato/extrato
D) bom/mau, bem/mal, sem/cem

Questão 10
Assinale a assertiva onde o uso do verbo “haver”, não corresponde a norma culta:
A) Haverá alterações no calendário escolar.
B) Haverão alterações no calendário escolar.
C) Havia sinais de fumaça no céu.
D) Há muitos candidatos à vaga.

Matemática

Questão 11
A área de um paralelogramo com 9dm de base e 5dm de altura é:
A) 28dm²
B) 38dm
C) 45dm²
D) 50dm

Questão 12
Considerando o conjunto dos múltiplos de 5, podemos concluir que:
A) O número 15 não faz parte desse conjunto
B) O zero não faz parte de nenhum conjunto numérico
C) O conjunto dos múltiplos de 5 podem ser representados como: M ( 5 ) = {0, 5, 10, 15,….}
D) Os quatro primeiros múltiplos de 5 são: 5, 11, 15, 20

Questão 13
Efetuando (2x + 4).(3x + 5), obtém-se:
A) 6x² + 22x + 20
B) 6x + 22 + 20
C) 6x² + 2x + 15
D) x² + 2x + 20

Questão 14
Em  uma  fábrica  têxtil,  12  costureiras  fazem  480  máscaras  em  4  dias.  Quantas  costureiras  são
necessárias para que sejam feitas 1080 máscaras em 12 dias? 
A) 3 costureiras
B) 6 costureiras
C) 9 costureiras
D) 15 costureiras

Questão 15
Qual o número fracionário que multiplicado por 2/5 dá como resultado 1 é?
A) 2/5
B) 5/2
C) 1/2
D) 1/5



Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Um bombardeio americano ao aeroporto de Bagdá, em janeiro deste ano, matou  um dos homens mais
poderosos do Irã, o general:
a) Qassem Soleimani.
b) Sayyid Ali Khamenei
c) Ataollah Salehi
d) Samuel B. Roberts

Questão 17
Incêndios na ______________________, são comuns, fazem parte da ecologia local, mas em setembro
de 2019, a combinação de secas e o calor recorde, tornaram os incêndios na temporada de fogo mais
longa registrada pelo país. A alternativa que completa a lacuna acima é:
a) Estados Unidos.
b) Inglaterra.
c) Autrália.
d) Rússia.

Questão 18
Harry e Meghan anunciaram que querem "recuar" de seus papéis como "membros seniores" da família
real e "trabalhar para se tornarem financeiramente independentes".  Esse trecho foi  retirado de uma
notícia de jornal virtual, e diz respeito a decisão do príncipe de que país?
a) China.
b) Japão
c) Reino Unido.
d) Rússia.

Questão 19
Em janeiro de 2020 completou-se 1 ano da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem da
Vale, em Minas Gerais, conhecida como tragédia de:
a) De Belo Horizonte.
b) De Suzano.
c) De Niterói.
d) De Brumadinho.

Questão 20
Qual o ex-jogador de basquete norte-americano que morreu em um acidente de helicóptero na cidade de
Calabasas, na Califórnia, junto com sua filha de 13 anos, em janeiro deste ano, noticiado por toda mídia
internacional, causando comoção no esporte. 
a) Kobe Bryant.
b) Bob Cousy.
c) Kevin Durant.
d) Stephen Curry.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A educação especial se organizava como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino
comum, colocando em evidência diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram a
criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. No Brasil o atendimento às
pessoas com deficiência teve início com:

A) A institucionalização da APAE do Rio de Janeiro em 1954 e, posteriormente, a Federação Nacional
das APAEs em 1962.



B) A criação da primeira associação de autismo do Brasil, a AMA, Associação de Amigos do Autista de
São Paulo.
C) A época do Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos meninos cegos, em
1854 e o Instituto de dos surdos mudos, em 1857.
D) A fundação do Instituto Pestalozzi, em 1854, instituição especializada no atendimento às pessoas
com deficiência mental.

Questão 22
A corrente pedagógica que originou dos pensamentos de Vigotsky, atribuía um papel preponderante às
relocações sociais no processo do desenvolvimento intelectual. Essa corrente é chamada de:
A) Sociointeracionismo.
B) Construtivismo.
C) Construtivismo Interacional.
D) Pedagogia Social.

Questão 23
O  livro  “Pedagogia  da  Autonomia”,  de  Paulo  Freire,  apresenta  propostas  de  práticas  pedagógicas
necessárias  para  a  educação  como  forma  de  construção  de  autonomia  do  aluno,  valorizando  e
respeitando sua individualidade. O ato de ensinar exige, segundo Freire: 

I- Liberdade e autonomia;
II – Saber escutar e disponibilidade de diálogo;
III- Criticidade, estética e ética;

A) Apenas a alternativa II está correta.
B) As alternativas I e II estão corretas.
C) Todas as alternativas estão incorretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 24
O pensamento de Emilia Ferreiro é considerado como uma grande referência para o ensino brasileiro,
com publicações divulgadas a partir de meados dos anos 80, que causaram grandes impactos sobre a
concepção do processo de alfabetização. Sobre Emilia Ferreiro, assinale com V (Verdadeiro) e F (Falso):

(    ) Seu nome passou a ser ligado ao construtivismo.
(   ) De acordo com suas conclusões, desempenhos díspares apresentados por crianças de classes
sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas o acesso maior ou menor a
textos lidos e escritos desde os primeiros anos de vida.
(   ) A principal implicação dessa conclusão para a prática escolar é transferir o foco da escola - e da
alfabetização em particular - do conteúdo ensinado para o sujeito que aprende, ou seja, o aluno.

A sequência correta é:
A) F-V-V
B) V-V-V
C) F-V-F
D) V-F-V

Questão 25
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo
das etapas e modalidades da Educação Básica. As alternativas abaixo estão corretas, exceto:

A) Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a
Base deve  nortear  os  currículos  dos  sistemas e  redes de  ensino das Unidades  Federativas,  como
também  as  propostas  pedagógicas  de  todas  as  escolas  públicas  de  Educação  Infantil,  Ensino
Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil, exceto escolas particulares.
B) Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica,  a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a
formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.



C)  Seu  principal  objetivo  é  ser  a  balizadora  da  qualidade  da  educação  no  País  por  meio  do
estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito!
D) A Base deverá nortear a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares de todo o
Brasil, indicando as competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao
longo da escolaridade.

Questão 26
O papel do professor é de suma importância, pois além de ser a figura fundamental da escola, suas
ações  refletem  na  sociedade,  porque  ele  é  um  agente  ativo  na  formação  de  todo  cidadão.  Suas
atribuições estão descritas na Lei Complementar 180/2013 e são:

I-  apresentar  no  início  do  ano  letivo,  ao  Suporte  Pedagógico,  o  plano  de  aula  semanal,  a  ser
desenvolvido em sala de aula, para as suas respectivas turmas;
II-  promover  avaliações  de  aprendizagem,  continuamente,  de  acordo  com  as  normas  fixadas  pelo
sistema municipal de ensino, garantindo a coerência entre as metas planejadas, o que é ensinado e as
expectativas de aprendizagem, utilizando critérios de avaliação, previamente definidos, e empregando
também, instrumentos variados para o registro escrito de informações qualitativas sobre o que os alunos
estão aprendendo;
III- promover avaliações sistemáticas e contínuas, a fim de observar os avanços, descobertas, hipóteses
em construção e  dificuldades demonstradas pelo  aluno,  propiciando a  reflexão  sobre  os  saberes  e
atitudes na trajetória de sua aprendizagem;
IV-  trabalhar  integrado  com  os  serviços  de  suporte  pedagógico,  equipe  multidisciplinar  e  apoio
pedagógico;
V- promover experiências de ensino-aprendizagem, contribuindo para o aprimoramento da qualidade de
ensino;

As afirmativas incorretas são:
A) Alternativa I.
B) Alternativa II e IV.
C) Alternativa III e V.
D) Nenhuma das afirmativas.

Questão 27
Maria Teresa E. Mantoan é uma importante pensadora, responsável pela coordenação do Laboratório de
Estudo e Pesquisas em Ensino e Diferença (LEPED), além de atuar na formação de novos pedagogos
(as), mestres e doutores da UNICAMP. Entre suas obras, o livro Inclusão Escolar nos faz ponderações
sobre nosso atual crise de paradigmas e como isso interfere na qualidade da educação. Com isso é
correto afirmar que:

A) A crise de paradigmas é resultado da frustação dos profissionais de educação, causada pela inerente
incapacidade das escolas atuais receberem alunos atípicos, visto que suas capacidades intelectuais não
estão de acordo com a arbitrariedade escolar.
B) A crise de paradigmas é uma crise modelada aos paradigmas inclusivos, tratados na obra como
suficientemente  eficazes  graças  à  politicas  públicas  voltadas  à  educação  inclusiva  e  as  práticas
pedagógicas voltadas aos alunos com deficiência.
C) Nosso modelo educacional mostra há algum tempo sinais de esgotamento, e nesse vazio de ideias,
que acompanha a crise paradigmática,  é que surge o momento oportuno das transformações,  uma
busca por um novo paradigma que satisfaça a atual necessidade do aluno.
D)  A ideia  central  contida  na  BNCC procura  satisfazer  as  necessidades  educacionais  de  todos  os
educandos,  pois  a  crise  de  paradigmas  se  mostra  incapaz  de  indicar  as  mudanças  errôneas  já
concretizadas  no  sistema  educacional  de  ensino  e  que  essa  iniciativa  é  inapta  na  valorização  da
diversidade humana. 

Questão 28
De acordo com a Lei Nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu
Art. 4º , inciso primeiro, define como direito à educação e dever do estado,  a oferta  da educação básica
obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, organizada da seguinte forma:

A) Pré-escola, Ensino Fundamental e Ensino médio.



B) Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais.
C) Pré-escola, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II.
D) Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Questão 29
Everton tem uma coleção de 15 jogos de videogame, e Ernerto tem 2/5 desta quantidade. Logo:
A) Ernesto tem 6 jogos.
B) Everton tem 2/5 de jogos.
C) Ernesto tem 2/5 de jogos, porém tem mais jogos que Everton.
D) Ernesto tem 5 jogos.

Questão 30
A avaliação é de fundamental importância informativa, dado ao fato que a mesma fornece informações
acerca do  processo  ensino  e  aprendizagem e  seus  pontos  fortes  e  fracos,  fazendo  com que  haja
reflexões e tomadas de decisões necessárias, para que ocorra um bom desempenho pedagógico. De
acordo com o estudo relacionado à avaliação, concluímos que a avaliação formativa envolve:

A) Descrição, classificação e determinação. Determina conhecimentos, habilidades e atitudes que os
educandos já dominam e constatam problemas específicos de aprendizagens, considerados processos
passados;
B)  Questões  elaboradas  de  forma  descritivas  ou  de  múltiplas  escolhas  para  que  o  aluno  possa
comprovar seus conhecimentos, habilidades a atitudes já adquiridas durante o processo de ensino e
aprendizagem.
C) O processo de ensino e aprendizagem e a identificação dos conhecimentos, habilidades e atitudes
adquiridos pelo educando, processualmente, de acordo com a metodologia utilizada pelo educador.
D) A avaliação somativa, que está relacionada ao processo classificatório, estando de acordo com um
dinamismo descritivo e de julgamento, para classificar os educandos ao findar uma unidade temática.


