
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA - SP 

 PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 

PROFESSOR EDUCAÇÃO I – PEB I
 

Este caderno de questões está constituído de 20 questões: 
Língua Portuguesa: 05 Matemática: 05 Conhecimentos Pedagógicos: 05 Conhecimentos Específicos: 05 

 
LEIA ATENTAMENTE 

1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de 
consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e 
assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 
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Marque aqui as suas respostas para posterior conferência: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa que corresponde à figura de 
linguagem presente no excerto a seguir: 
“Até agora, estou entre o elogio, que desvanece, e a 
restrição, que me deprime.”  

(RODRIGUES, 1996, p. 219 apud AZEREDO, 2013) 
a)Metáfora.      
b)Antítese.      
c)Metonímia.   
d)Paradoxo.  
 
2)Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
apresentam dígrafos consonantais:  
a)Prateleira – arremesso – filhos.    
b)Recorrente – assadura – família.       
c)Trenó – pretendente – choro.       
d)Arremate – assentamento – olheiras.  
 
3)Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações quanto ao número 
de sílabas das palavras em destaque no excerto a 
seguir: 
“O inverno nova-iorquino não entrava no apartamento 
muito bem aquecido do hotel, e o vapor do banho 
quente tornava tudo ainda mais aconchegante.” 

(Pedro Bandeira, em “A droga do amor”, 1993) 
a)Polissílaba – trissílaba – dissílaba.   
b)Trissílaba – trissílaba – monossílaba.  
c)Polissílaba – dissílaba – monossílaba.  
d)Trissílaba – dissílaba – dissílaba.   
 
4)Assinale a alternativa que corresponde ao emprego 
CORRETO das regras de ortografia apresentadas pelo 
Novo Acordo Ortográfico em vigor no Brasil:  
a)Pós-graduação.   
b)Co-operação.   
c)Antistamínico.   
d)Microondas.   
 
5)Assinale a alternativa que corresponde ao processo 
de formação da palavra em destaque no excerto a 
seguir: 
“Pierrô é desfigura errante, 
andarejo de arrebol. 
Vivendo do que desiste, 
se expressa melhor em inseto [...]”  

(Manoel de Barros, em “Meu quintal é maior do que o 
mundo”, 2015) 

a)Composição por aglutinação.   
b)Derivação prefixal.   
c)Derivação sufixal.   
d)Composição por justaposição. 

 
MATEMÁTICA 

 
6)Carlos, precisava realizar um serviço em sua casa, 
para isso, contratou um pedreiro, fazendo um acordo 
que pagaria pelo serviço, apenas ao fim do serviço. 
Em uma programação inicial, este pedreiro disse que 
terminaria a obra em 12 dias. Entretanto, por 
problemas pessoais, o pedreiro não pode trabalhar 
em alguns dias. Por fim, a obra acabou atrasando, e o 
pedreiro, usou dois terços além do tempo 
programado, para finalizar a obra. Dessa forma, 
quantos dias, se passaram, desde o começo da obra, 

para que o pedreiro pudesse termina-la? 

a)4 dias. 

b)8 dias. 
c)16 dias. 
d)20 dias. 

 

7)Um professor, ao ser perguntado sobre sua idade, 
resolveu responder a essa pergunta, utilizando um 
problema matemático. O professor, disse que o 
produto de sua idade a três anos atrás com sua idade 
daqui seis anos é igual a 2236. Ao resolver este 
problema corretamente, um aluno respondeu que a 
idade de seu professor é igual a. 

a)43 anos. 

b)46 anos. 
c)52 anos. 

d)86 anos. 
 

8)Números primos, são números naturais, que são 
divisíveis por dois números, também naturais, ele 
mesmo e o número 1. Sabendo disso, marque a 
opção CORRETA em relação aos números primos. 

a)Os únicos números primos e pares são os números 2 e 
6. 

b)O menor número natural e primo é o número 1. 
c)Os únicos números consecutivos e primos são os 
números 2 e 3. 
d)O número 21 é primo. 
 

9)Um soldador, foi contratado para consertar um 
toldo, e para isso, precisava soldar uma barra de 
ferro, unindo as extremidades de outras duas barras 
perpendiculares, formando assim um triângulo 
retângulo. O problema neste caso, é que, como o 
toldo estava quebrado, o soldador não conseguiria 
medir a distância entre as duas extremidades, para 
que assim, preparasse a barra de ferro com o 
tamanho exato. O soldador, percebeu que naquele 
momento, a barra de ferro vertical, formava uma 
sombra no chão de 14 metros, e a distância entre as 
extremidades das sombras das duas barras, media 35 
metros. Como o dono do toldo, sabia que a barra de 
ferro vertical media 2,5 metros, então o comprimento 
da barra de ferro, que o soldador deve preparar para 
soldar nas extremidades das duas barras 
perpendiculares deve ser igual a: 

a)6,25 metros. 

b)32,07 metros. 
c)35 metros. 

d)196 metros. 
 

10)Em uma cidade, as ruas foram projetadas da 
seguinte forma: três ruas que se cruzam, a Rua 1 
cruza a Rua 2 formando um ângulo 48° graus; já a 
Rua 2, cruza a Rua 3 formando um ângulo de 64°. Um 
comerciante, deseja construir seu estabelecimento na 
intersecção das ruas 1 e 3, e para isso, é necessário 
que as paredes do estabelecimento, sigam o mesmo 
ângulo entre as ruas. Sabendo disso, qual pode ser o 
ângulo formado entre as paredes de seu 
estabelecimento? 

a)22°. 
b)48°. 

c)68°. 
d)180º. 

 
 



 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 
11)Assinale a alternativa que corresponde a 
tendência liberal renovada não-diretiva  no contexto 
do papel da escola: 

a)Nesta tendência  cabe á  escola cabe suprir as 
experiências que permitam ao aluno educar-se, num 
processo ativo de construção e reconstrução do objeto, 
numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e 
estruturas do ambiente. 
b)Acentua-se nesta tendência o papel da escola na 
formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais 
preocupada com problemas psicológicos do que com os 
pedagógicos ou sociais. 
c)Nesta tendência  a atuação da escola consiste na 
preparação intelectual e moral dos alunos para assumir 
sua posição na sociedade. O compromisso da escola é 
com a cultura, os problemas sociais pertencem à 
sociedade. 

d)À educação escolar nesta tendência  compete 
organizar o processo de aquisição de habilidades, 
atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários 
para que os indivíduos se integrem na maquina do 
sistema social global 

. 
12)Considerando os  fundamentos da educação em  
conhecer e compreender os alicerces do processo 
educativo, sabendo que concepção de educação está 
diretamente relacionada à concepção de sociedade. A 
respeito da concepção crítica é CORRETO afirmar: 

a)Preconiza o ensino e a aprendizagem de conteúdos a 
partir de uma metodologia rigorosamente planejada, com 
foco na eficiência. 
b)Destaca  temas relacionados a identidade, diferenças, 
alteridade, subjetividade, cultura, gênero, raça, etnia, 
multiculturalismo, saber e poder, de forma a acolher a 
diversidade do mundo contemporâneo, visando respeito, 
tolerância e convivência pacífica entre as diferentes 
culturas.  

c)Sintetiza que  por meio da educação o indivíduo acolha 
e respeite as diferenças, pois “sob a aparente diferença 
há uma mesma humanidade. 

d)Elenca  questões ideológicas, colocando em pauta 
temas relacionados ao poder, a relações e classes 
sociais, ao capitalismo, à participação etc., de forma a 
conscientizar o educando acerca das desigualdades e 
injustiças sociais. 
 
13)Referente a abordagem do  processo ensino-
aprendizagem no  papel do educador e  do educando 
analise as asserções abaixo: 

I)Professor/aluno, aluno/professor, que faz da sala de 
aula uma teia de valores, necessidades, aspirações e 
frustrações que se entrecruzam e, portanto, se 
influenciam reciprocamente. 

 Por isso, 
II)Tanto professor quanto aluno são responsáveis por 
dar o tom a essa relação, mas é imprescindível que 
compreendamos que nós professores somos 
maestros nessa sinfonia, quer seja por nossa 
formação, experiência ou por nossa diferença em 
relação ao aluno, sujeito em formação, em busca de 
identidade. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)As asserções I e II são verdadeiras e a asserção II 
complementa a asserção I. 

b)As asserções I e II são verdadeiras e não se 

complementam entre si. 

c)A asserção I é falsa pois não influencia recíproca entre 
professor e aluno  e a asserção II é verdadeira. 
d)A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa  pois 
no processo de aprendizagem o aluno já possui 
identidade formada. 
 
14)Elencando a  função social da escola como 
compromisso com a formação do cidadão e da cidadã 
com fortalecimento dos valores de solidariedade, 
compromisso com a transformação dessa sociedade.    
Analise as afirmativas abaixo  e marque verdadeiro(V) 
e falso (F) relacionadas ao contexto acima: 

( )Socializar o saber sistematizado. 
( )Fazer com que o saber seja criticamente apropriado 
pelos alunos. 

( )Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos 
(saber popular). 

( )Adotar uma gestão participativa fora  da escola. 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência 
CORRETA: 

a)V, F. V. F. 
b)V, V, F. V. 

c)V, V, V, F. 
d)V, V, V, V. 
 
15)A Didática enquanto ciência existe uma conexão 
entre os métodos próprios da ciência que dão 
suporte ao objeto de ensino e os métodos de ensino. 
Sobre métodos de ensino é INCORRETO afirmar: 

a)Os métodos de ensino são as ações do professor por 
intermédio das suas atividades com os estudantes, 
procurando atingir os objetivos do trabalho docente 
considerando um conteúdo específico. 

b)Os métodos de ensino se constituem enquanto 
sequência de operações, com vistas a um determinado 
resultado que se espera. 

c)Os métodos de ensino  são fundados na relação entre 
os objetivos e os conteúdos, e determinam a forma como 
devem alcançar, por intermédio do processo de ensino e 
os objetivos definidos pelo professor. 

d)Nos métodos de ensino a seleção utilizados no 
processo ensino-aprendizagem  é neutra, obrigando à 
opção por pressupostos teóricos explícitos, expressa  
uma visão individual da relação do processo educativo 
com a sociedade. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16)LUCKESI ressalta que o papel da avaliação é 
diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em 
vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria 
da qualidade do desempenho do educando. Dentro 
desse contexto, a avaliação é : 

a)Classificatória e diagnóstica. 
b)Contínua e emancipatória. 

c)Processual e dinâmica. 
d)Interativa e inclusiva. 

 
17)Assinale a alternativa correspondente a definição 
de VASCONCELLOS  referente ao planejamento 
participativo no contexto escolar : 

a)Foi desenvolvido para instituições, grupos e 
movimentos que não tem como primeira tarefa ou missão 
aumentar o lucro, competir e sobreviver, mas contribuir 
para a construção da realidade social. 
b)Tem como objetivo a transformação das relações de 
poder, autoritárias e verticais em relações igualitárias, 



 

horizontais e dialógicas. 

c)É fundamental para garantir a gestão democrática, no 
processo de implementação, acompanhamento e 
avaliação.  

d)É fruto da resistência e da percepção de grupos de 
educadores que recusaram a fazer tal reprodução do 
sistema e foram buscar alternativas de fazer educação e, 
por tanto, de planejá-las. 
 

18)Veiga destaca dois lados   em direção à qualidade 
do processo educativo, analise as afirmativas abaixo 
relacionadas a esse contexto: 

I)A importância de refletir sobre as relações mais 
amplas da escola com as políticas públicas 
alicerçadas na visão estratégica. 

II)Buscar  compreender os pressupostos que devem 
embasar a construção do Projeto Político Pedagógico 
da Instituição educativa na visão emancipadora. 

Assinale a alternativa CORRETA : 

a)Estão corretas as afirmativas I e II. 
b)Está correta somente a afirmativa I. 

c) Está correta somente a afirmativa II. 
d) Estão incorretas as afirmativas I e II. 
 
19)São exemplos de  gêneros orais e escritos 
referente ao relatar  como representação pelo 
discurso de experiências vividas, situadas no tempo. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)Testemunho - Curriculum vitae - Notícia - Reportagem. 

b)Conto maravilhoso – Fábula - Lenda - Conto parodiado. 
c)Texto de opinião -  Diálogo argumentativo  -Carta do 
leitor - Debate regrado. 
d)Seminário - Artigo ou verbete de enciclopédia - Receita  
- Regras de jogo. 
 
20)Na educação básica o professor precisa levar para 
a sala de aula atividades   com características  de 
perceber e tentar expressar as estruturas aritméticas 
de uma situação problema, sendo assim o contexto 
acima refere-se ao seguinte campo conceitual da 
Matemática: 

a)Numérico. 
b)Algébrico. 

c)Geométrico. 
d)Tratamento da informação. 

 
 


