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INSTRUÇÕES 
 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 03 de maio de 
2021, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 04 e 05 de maio de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 

 
Disponível em: www.br.pinterest.com  

Acesso:12/02/2021. 
 
01) Sobre o poema acima: 
 
1. As estações do ano são empregadas num 

sentido figurado para se referir aos distintos 
momentos da vida. 

2. É possível inferir que o eu lírico se encontra 
no início do processo de degenerescência, 
característica outonal. 

3. O eu lírico revela pusilanimidade quanto à 
chegada do “Inverno”. 

4. Pode-se afirmar que uma das ideias 
principais do poema é retratar a fugacidade 
do tempo. 

 
a) Somente 2 e 3 estão corretas. 
b) Somente 1 e 4 estão corretas. 
c) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 
e) Somente 1, 3 e 4 estão corretas. 
 
02) “Nem para o Estio,...” A locução adjetiva “de 
verão, estio” tem como adjetivo “estival”. 
Assinale a alternativa incorreta quanto à 
correspondência entre a locução adjetiva e o 
adjetivo: 
 
a) de aluno - discente 
b) de cobre - cúprico 
c) de cinza - cunicular 
d) de enxofre - sulfúrico 
e) de chumbo - plúmbeo 
 
03) Em todas as assertivas abaixo o emprego 
da(s) vírgula(s) se faz necessário, exceto em 
uma. Marque-a: 
 
a) Elas voltarão para o trabalho e eu ficarei em 

casa. 
b) Entrei peguei a chave voltei às pressas para o 

carro. 
c) As maçãs que estavam estragadas caíram no 

gramado. 
d) De sua cidade ele sente falta. 
e) Não entendo por que falam que você é estranha. 
 

04) Em relação à concordância nominal nas 
frases abaixo: 
 
1. Fernanda é meio explosiva. 
2. Por favor, meia caneca de café! 
3. Compramos bastante uniformes para voltar à 

escola. 
4. A entrada de gatos é proibida na casa. 
 
Somente estão corretas: 
 
a) 1 e 3. 
b) 2 e 4. 
c) 1, 2 e 3. 
d) 1, 2 e 4. 
e) 2, 3 e 4. 
 
05) Todas as assertivas abaixo empregam o 
acento indicador de crase incorretamente, 
exceto uma. Assinale-a: 
 
a) Pedrinho foi à pé para casa. 
b) Chegou às pressas no hospital. 
c) Passou horas à fio organizando o espaço. 
d) Comecei à correr para emagrecer. 
e) Estou esperando você desde às seis horas. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Atualmente, existem quantos países 
internacionalmente reconhecidos, com 
territórios, governos e relações econômicas 
consolidados: 
 
a) 193 países 
b) 195 países 
c) 220 países 
d) 150 países 
e) 245 países 
 
07) A cultura brasileira, assim como a formação 
étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. São 
elementos característicos da cultura brasileira: 
 

I. Música popular 
II. Literatura 

III. Culinária 
IV. Festas tradicionais nacionais 
V. Festas tradicionais locais 

 
Assinale a alternativa que apresenta as opções 
corretas: 
 
a) Apenas as opções I e III 
b) Apenas as opções II, IV e V 
c) Apenas as opções II, III e V 
d) Apenas as opções I, IV e V 
e) Todas as opções estão corretas 
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08) Em que ano o Brasil conquistou o último 
título na competição da Copa América: 
 
a) 2015 
b) 2019 
c) 2018 
d) 2008 
e) 2005 
 
09) O Supremo Tribunal Federal (STF) é 
composto por um plenário de ministros e este é 
dividido em duas turmas. Quantos ministros 
compõem cada uma das turmas: 
 
a) Três ministros 
b) Oito ministros 
c) Cinco ministros 
d) Dez ministros 
e) Onze ministros 
 
10) Tenta condicionar a mente de maneira a 
levá-la à paz, sabedoria, alegria, serenidade e 
liberdade, tem por objetivo trabalhar o espiritual 
do homem, pois um espírito sadio significa um 
corpo saudável. O texto acima refere-se a 
características de qual religião: 
 
a) Catolicismo 
b) Evangelismo 
c) Candomblé 
d) Budismo 
e) Hinduísmo 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
é um documento de caráter __________ que 
define o conjunto orgânico e progressivo de 
____________ que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades 
____________, de modo a que tenham 
assegurados seus direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE).  
 
a) Executivo –  competências – da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental  
b) Normativo – aprendizagens essenciais – da 

Educação Básica  
c) Administrativo – competências e habilidades – 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
d) Executivo – aprendizagens essenciais – da 

Educação Básica  
e) Normativo – competências e habilidades – da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
 
12) A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
está orientada pelos princípios 
_______________ que visam à formação 
humana integral e à construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva, como 

fundamentado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica.  
 

I. Éticos 
II. Políticos 

III. Administrativos   
IV. Estéticos 
 
a) Apenas I e III estão corretos 
b) Apenas I, II e III estão corretos 
c) Apenas II e III estão corretos 
d) Apenas I, II e IV estão corretos 
e) Todos estão corretos 
 
13) São destinatários dos recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb os _______________ que 
oferecem atendimento na educação básica. 
 

I. Municípios 
II. Estados 

III. Distrito Federal 
 

a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II  
e) Todos estão corretos  
 
14) Na distribuição dos recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb, é considerado: 
 
a) A aprovação e média de desempenho dos 

estudantes em língua portuguesa e matemática.  
b) As matrículas nas escolas públicas e 

conveniadas, apuradas no último censo escolar 
realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep/MEC). 

c) O resultado da Prova Brasil.  
d) O desempenho da escola na Nota do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  
e) O resultado do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – Saeb.  
 
15) Jussara Hoffmann propõe para a realização 
da avaliação, na perspectiva de construção, 
duas premissas fundamentais: confiança na 
possibilidade de o aluno construir as suas 
próprias verdades; valorização de suas 
manifestações e interesses. Para Hoffmann: 
 

I. O aparecimento de erros e dúvidas dos 
alunos, numa extensão educativa é um 
componente altamente significativo ao 
desenvolvimento da ação educacional, pois 
permitirá ao docente a observação e 
investigação de como o aluno se coloca 
diante da realidade ao construir suas 
verdades.  



4 

 

II. Ela distingue o diálogo entre professor e 
aluno como inibidor de aprendizagem, 
necessário, à reformulação de alternativas 
de solução para que a construção do saber 
aconteça.  

III. A reflexão do professor sobre seus próprios 
posicionamentos metodológicos, na 
elaboração de questões e na análise de 
respostas dos alunos deve ter sempre um 
caráter dinâmico. 

IV. Na avaliação mediadora o professor deve 
interpretar a prova não para saber o que o 
aluno não sabe, mas para pensar nas 
estratégias pedagógicas que ele deverá 
utilizar para interagir com esse discente. 

 
a) I, II e III estão corretas 
b) II e IV estão corretas 
c) II, III e IV estão corretas 
d) I, III e IV estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
16) De acordo com a BNCC, reconhecendo as 
especificidades dos diferentes grupos etários 
que constituem a etapa da Educação Infantil, os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
estão sequencialmente organizados em três 
grupos por faixa etária, que correspondem, 
aproximadamente, às possibilidades de 
aprendizagem e às características do 
desenvolvimento das crianças. São 
consideradas crianças bem pequenas: 
 
a) 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses 
b) 6 meses a 1 ano e 7 meses 
c) 1 ano e 4 meses a 4 anos e 11 meses 
d) 1 ano e 6 meses a 4 anos e 11 meses 
e) 6 meses a 3 anos e 11 meses 
 
17) De acordo com o código alfanumérico dos 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
do exemplo abaixo de qual faixa etária e a qual 
campo de experiência se refere:  
 

(EI02TS01) 
 
a) Bebês - Traços, sons, cores e formas 
b) Crianças pequenas - Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações 
c) Crianças bem pequenas - Traços, sons, cores e 

formas 
d) Crianças bem pequenas - Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações 
e) Bebês - Escuta, fala, pensamento e imaginação 
 
18) São princípios do ensino de acordo com Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB): 
 
 
 

I. Garantia do direito à educação e à 
aprendizagem ao longo da vida 

II. Consideração com a diversidade étnico-
racial         

III. Valorização da experiência extraescolar 
IV. Coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino 
V. Respeito à liberdade e apreço à tolerância 

 
a) Apenas I, III e IV estão corretas 
b) Apenas II, III e V estão corretas 
c) Apenas I, II e III estão corretas  
d) Apenas I, II, III e V estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), art. 4º, o dever do 
Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de, exceto:  
 
a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 
b) A educação básica organizada em pré-escola e 

ensino fundamental. 
c) Atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades, preferencialmente na 
rede regular de ensino.  

d) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando. 

e) Padrões mínimos de qualidade de ensino, 
definidos como a variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis 
ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 

 
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), art. 12, os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, 
terão a incumbência de, exceto:  

 
a) Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
b) Prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento. 
c) Informar pai e mãe, conviventes ou não com 

seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis 
legais, sobre a frequência e rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução da 
proposta pedagógica da escola. 

d) Notificar ao conselho tutelar do município a 
relação dos alunos que apresentem quantidade 
de faltas acima de 25% (vinte e cinco por cento) 
do percentual permitido em lei. 

e) Promover medidas de conscientização, de 
prevenção e de combate a todos os tipos de 
violência, especialmente a intimidação 
sistemática (bullying), no âmbito das escolas. 


