
Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de fevereiro

15h30 às 18h30

35 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto de Luís Fernando Veríssimo.

Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que 
o bisavô estava morre não morre, decidiram tirar uma 
fotografia de toda a família reunida, talvez pela última 
vez.

A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros 
e netos em volta, bisnetos na frente, esparramados 
pelo chão. Castelo, o dono da câmara, comandou a 
pose, depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmara 
a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a foto-
grafia? – Tira você mesmo, ué. – Ah, é? E eu não saio na 
foto?

O Castelo era o genro mais velho. O primeiro genro. 
O que sustentava os velhos. Tinha que estar na foto-
grafia. – Tiro eu - disse o marido da Bitinha. – Você fica 
aqui - comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência 
ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, 
insistia para que o marido reagisse. “Não deixa eles te 
humilharem, Mário Cesar”, dizia sempre. O Mário Cesar 
ficou firme onde estava, do lado da mulher.

A própria Bitinha fez a sugestão maldosa: – Acho que 
quem deve tirar é o Dudu… O Dudu era o filho mais 
novo de Andradina, uma das noras, casada com o Luiz 
Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, 
de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se pron-
tificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o 
filho. – Só faltava essa, o Dudu não sai.

E agora? – Pô, Castelo. Você disse que essa câmara só 
faltava falar. E não tem nem timer!

O Castelo impávido. Tinham ciúmes dele. Porque ele 
tinha um Santana do ano. Porque comprara a câmara 
num duty free da Europa. Aliás, o apelido dele entre os 
outros era “Dutifri”, mas ele não sabia.

– Revezamento - sugeriu alguém. – Cada genro bate 
uma foto em que ele não aparece, e… A ideia foi 
sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família 
reunida em volta da bisa. Foi quando o próprio bisa 
se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e 
arrancou a câmara da sua mão. – Dá aqui. – Mas seu 
Domício… – Vai pra lá e fica quieto. – Papai, o senhor 
tem que sair na foto. Senão não tem sentido! – Eu fico 
implícito - disse o velho, já com o olho no visor. E antes 
que houvesse mais protestos, acionou a câmara, tirou 
a foto e foi dormir.

1. Analise as afirmativas abaixo, tomando por base o 
texto.

1. O texto mostra uma situação típica de família 
de classe abastada.

2. No texto, percebem-se, nos personagens, 
alguns sentimentos como inveja, orgulho e 
ciúme.

3. Há, no texto, uma crítica velada às relações 
familiares.

4. A foto seria tirada para cumprir um ritual 
natalino.

5. O casal idoso considerava relevante o registro 
de toda a família.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Considerando as frases retiradas do texto:

1. “Não deixa eles te humilharem, Mário Cesar”, 
dizia sempre.

2. O Mário Cesar ficou firme onde estava, do 
lado da mulher.

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, as duas vírgulas usadas são optativas.
b. Check-square Em 1, o substantivo próprio é vocativo e em 2 é 

sujeito.
c. SQUARE As duas frases são períodos simples.
d. SQUARE A palavra “firme” em 2 é objeto direto de “ficar”.
e. SQUARE Nas duas vezes em que aparece o nome Mário 

César, ele desempenha a mesma função sintá-
tica: sujeito simples.
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3. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE A última frase do texto é um período composto 
por três orações.

b. SQUARE Na frase: “Caminhou decididamente até o Cas-
telo”, temos um verbo transitivo direto, quanto 
à sua predicação.

c. SQUARE Na frase: “A própria Bitinha fez a sugestão mal-
dosa”, a palavra “maldosa” é um substantivo 
comum e se refere à palavra “sugestão” e tam-
bém a “Bitinha”.

d. Check-square A frase “Tiro eu, a foto” e “Tiras tu, a foto”, são 
idênticas quanto à estrutura e há nelas uma 
inversão do termo essencial: o sujeito, repre-
sentado por um pronome pessoal do caso reto.

e. SQUARE Na frase: “E antes que houvesse mais protestos.”, 
o verbo “haver” pode ser trocado por “existir” 
sem prejuízo de sentido e de acordo com a nor-
ma-padrão, assim: “E antes que existisse mais 
protestos.”

4. Analise as frases abaixo:

1. Minha namorada cheira à flor!  
Cheira a flor, minha namorada.

2. Não quero você aqui! Não, quero você aqui!
3. Todos nós, tiramos fotos em família! Todos nós, 

de vez em quando, tiramos fotos em família!
4. Fiz alusão àquela família, registrada naquela 

foto. Olhei àquela família, registrada naquela 
foto.

5. Chegarei às 14 horas em ponto, espere-me! 
Chegarei até as 14 horas em ponto, não me 
espere antes!

Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em 1, uma das frases tem o uso indevido da 
crase. Também a ordem de um termo sintático 
está invertida na segunda delas.

b. SQUARE Na segunda frase posta em 2, o uso da vírgula 
é optativo e ambas as frases têm o mesmo 
sentido.

c. SQUARE As frases postas em 3 apresentam correto uso 
da vírgula, embora a vírgula colocada na pri-
meira delas seja optativa.

d. SQUARE As frases postas em 4 estão corretas, há apenas 
uma troca de verbos que não prejudica o seu 
entendimento.

e. Check-square As frases postas em 5 estão corretas quanto ao 
uso da crase e da colocação pronominal.

5. Preencha as lacunas das frases com o que está 
colocado entre parênteses.

 � Informei      (aos/os) professores sobre o 
possível concurso para efetivos. 

 � Mora    (à/na) Rua das Torres e prefere ônibus  
       (a/do que) carro particular para  
ir     (no/ao) centro da cidade.

 � Gostaria de pedir peixe e carne bem          
(passada/passados).

 � Maria estava       (meio/meia) cansada, 
tomou apenas       (meio/meia) xícara  
de chá e foi dormir, dizendo           
(obrigado/obrigada) ao seu pai que       
(a/lhe) olhava com carinho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE os • à • do que • ao • passada • meio •  
meia • obrigado • a

b. Check-square os • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

c. SQUARE aos • à • do que • no • passados • meio •  
meia • obrigado • lhe

d. SQUARE aos • na • a • ao • passados • meia •  
meia • obrigado • lhe

e. SQUARE aos • na • a • ao • passada • meio •  
meia • obrigada • a

Conhecimentos históricos, geográficos, 
econômicos, sociais e culturais 5 questões

6. Milhares de pessoas em todo o mundo, fugindo 
das guerras, das perseguições políticas ou vítimas de 
cataclismos naturais, buscam recomeçar a sua vida em 
um novo país.

Assinale a alternativa que indica países de onde vie-
ram os maiores grupos de refugiados para o Brasil, nos 
últimos 10 anos.

a. SQUARE Israel • Kosovo • Irlanda
b. SQUARE Palestina • Zaire • Ucrânia
c. SQUARE Estados Unidos • Venezuela • Haiti
d. SQUARE Grécia • Angola • Cabo Verde
e. Check-square Síria • Venezuela • Haiti
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9. Analise as afirmativas abaixo:

1. Os impactos causados pela ação do homem 
no mundo estão diminuindo a cada dia, pela 
conscientização das pessoas, de que é preciso 
salvar o planeta.

2. Grande parte das florestas tropicais do pla-
neta foram destruídas.

3. As reservas de água potável estão sendo con-
taminadas por agentes químicos.

4. A emissão excessiva de carbono está ligada 
ao aquecimento terrestre e às mudanças 
climáticas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE No mundo, existem 4 continentes e uma 
grande ilha chamada Austrália.

b. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

c. SQUARE No mundo, existem 5 continentes. O Brasil está 
localizado no continente ibero-americano.

d. SQUARE No mundo, existem 6 continentes. O Brasil está 
localizado no continente latino-americano.

e. Check-square No mundo, existem 6 continentes. O Brasil  
está localizado no continente americano.

Noções de Informática 5 questões

11. Qual o nome da solução de computação em 
nuvem da AWS que permite a configuração, operação 
e escalonamento de um banco de dados relacional na 
nuvem para uso em aplicativos?

a. SQUARE AWS DB
b. SQUARE RDB AWS
c. Check-square Amazon RDS
d. SQUARE Amazon SNS
e. SQUARE Amazon DynamicDB

7. Assinale a alternativa correta a respeito da História 
de Guatambu.

a. SQUARE O Município de Caxambu foi criado pelos revol-
tosos federalistas que o desmembraram do 
Município de Chapecó.

b. Check-square Nos primeiros anos do século 20, a pequena 
comunidade, que deu origem à atual Caxambu, 
se desenvolveu graças à extração da madeira e 
à agricultura de subsistência.

c. SQUARE No final do século XIX instalou-se no Município 
a serraria Porto Chalana. Seus trabalhadores, na 
maioria escravos fugidos, foram os nossos pri-
meiros colonizadores.

d. SQUARE Um grupo de colonos alemães, liderados por 
Hermann Otto Blumenau, fugindo às enchen-
tes do Vale do Itajai, estabeleceu-se em Porto 
Chalana no início do século 19. Foram nossos 
primeiros habitantes europeus.

e. SQUARE Faxinal dos Guedes foi o primeiro nome do 
nosso município que, em 1961, recebeu o 
nome de Lauro Muller.

8. Analise as afirmativas abaixo sobre o Rio Amazonas.

1. Sua bacia hidrográfica abrange cerca de 7 paí-
ses da América do Sul: Brasil, Peru, Colômbia, 
Bolívia, Equador, Venezuela e Chile.

2. Quando chega ao Brasil recebe o nome de 
Solimões, que, ao encontrar com o Rio Negro, 
se torna o Rio Amazonas.

3. É considerado o segundo rio mais extenso do 
mundo, perdendo apenas para o Rio Jordão 
no Egito.

4. Deságua no Oceano Atlântico, localizado 
entre os estados do Pará e Amapá.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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12. Qual o nome da ferramenta de linha de comando 
para aferir informações sobre a rede em um sistema 
operacional Windows 10?

a. Check-square ipconfig
b. SQUARE ifconfig
c. SQUARE ipinfo
d. SQUARE netinfo
e. SQUARE netconfig

13. Que tipos de arquivo podem ser utilizados para 
adicionar uma assinatura a partir de um arquivo 
utilizando o software de correio eletrônico Mozilla 
ThunderBird?

1. Texto
2. HTML
3. XML
4. Imagem

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

14. Assinale a alternativa que contém a sintaxe cor-
reta para realizar uma busca no Google de cadeira 
com preços entre 100 e 300.

a. SQUARE cadeira [100..300]
b. SQUARE cadeira {100-300}
c. Check-square cadeira $100..$300
d. SQUARE cadeira [$100..$300]
e. SQUARE cadeira {$100-$300}

15. Para criar uma apresentação do PowerPoint a 
partir de um conjunto de fotografias, de modo que 
cada fotografia seja disposta em um slide, com opções 
como moldura e ajuste do layout da fotografia em 
cada slide, deve-se acionar a opção:

a. Check-square Inserir  Album de Fotografias
b. SQUARE Inserir  Imagens do Estoque   

Transformar em Album
c. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação   

A partir de fotografias
d. SQUARE Arquivo  Novo  Apresentação de Fotografias
e. SQUARE Arquivo  Novo  Criar Album de Fotografias

Temas de Educação 10 questões

16. A Resolução CNE/CEB no 4, de 13/07/2010, define 
as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para o con-
junto orgânico, sequencial e articulado das etapas e 
modalidades da Educação Básica, baseando-se no 
direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, 
à preparação para o exercício da cidadania e à qua-
lificação para o trabalho, na vivência e convivência 
em ambiente educativo, e tendo como fundamento 
a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família 
e a sociedade têm de garantir a democratização do 
acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com 
sucesso das crianças, dos jovens e adultos na institui-
ção educacional, a aprendizagem para continuidade 
dos estudos e a:

a. Check-square Extensão da obrigatoriedade e da gratuidade 
da Educação Básica.

b. SQUARE Implementação de práticas meritocráticas.
c. SQUARE Garantia de uma educação pautada na confor-

mação dos corpos.
d. SQUARE Formação de sujeitos ordeiros e pacíficos.
e. SQUARE Obrigatoriedade de uma educação 

empreendedora.

17. As Diretrizes Curriculares Nacionais específicas 
para as etapas e modalidades da Educação Básica 
devem evidenciar o seu papel de indicador de opções 
políticas, sociais, culturais, educacionais, e a função da 
educação, na sua relação com um projeto de Nação, 
tendo como referência os objetivos constitucionais, 
fundamentando-se na cidadania e na dignidade da 
pessoa, o que pressupõe, entre outros:

1. Igualdade
2. Fraternidade
3. Liberdade
4. Pluralidade
5. Moralidade

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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18. de acordo com o artigo 4o da Resolução CNE/CP 
no 2, de 22/12/2017, e a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC), em atendimento à LDB e ao Plano Nacio-
nal de Educação (PNE), são considerados objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento, a serem desenvol-
vidas pelos estudantes:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos histo-
ricamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e expli-
car a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas.

3. Desenvolver o senso estético para reconhe-
cer, valorizar e fruir as diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também para participar de práticas diversifi-
cadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens –verbal (oral ou 
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conheci-
mentos das linguagens artística, matemática 
e científica para se expressar e partilhar infor-
mações, experiências, ideias e sentimentos, 
em diferentes contextos, e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.

5. Valorizar a homogeneidade de saberes e vivên-
cias culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do trabalho e fazer 
escolhas alinhadas ao empreendedorismo e 
perpetuação do capitalismo estrutural.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4, e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

19. A respeito das questões que evolvem o currículo, 
consta na Resolução CNE/CEB no 4, de 13/07/2010 

– Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educa-
ção Básica, que:

1. O currículo, assumindo como referência os 
princípios educacionais garantidos à educa-
ção, configura-se como o conjunto de valores 
e práticas que proporcionam a produção, a 
socialização de significados no espaço social e 
contribuem intensamente para a construção 
de identidades socioculturais dos educandos.

2. O currículo deve difundir os valores funda-
mentais do interesse social, dos direitos e 
deveres dos cidadãos, do respeito ao bem 
comum e à ordem democrática, considerando 
as condições de escolaridade dos estudantes 
em cada estabelecimento, a orientação para o 
trabalho, a promoção de práticas educativas 
formais e não formais.

3. Na organização da proposta curricular, deve-se 
assegurar o entendimento de currículo como 
experiências escolares que se desdobram em 
torno do conhecimento, permeadas pelas rela-
ções sociais, articulando vivências e saberes 
dos estudantes com os conhecimentos histo-
ricamente acumulados e contribuindo para 
construir as identidades dos educandos.

4. A organização do percurso formativo, aberto 
e contextualizado, deve ser construída de 
maneira meritocrática, em função das peculiari-
dades do meio e das características, interesses e 
necessidades dos estudantes, incluindo não só 
os componentes curriculares centrais obrigató-
rios, previstos na legislação e nas normas edu-
cacionais, mas outros, também, de modo flexí-
vel e variável, conforme cada projeto escolar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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20. A respeito do planejamento e organização no 
contexto escolar, consta na Resolução CNE/CP no 2, de 
22/12/2017 - Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
que:

1. A BNCC é um documento que contém leis, 
diretrizes e planejamentos, previamente defi-
nidos, que devem ser executados pelos pro-
fessores da educação básica de todo território 
Nacional.

2. A BNCC é referência nacional para os sistemas 
de ensino e para as instituições ou redes esco-
lares públicas e privadas da Educação Básica, 
dos sistemas federal, estaduais, distrital e 
municipais, para construírem ou revisarem os 
seus currículos.

3. A BNCC deve fundamentar a concepção, for-
mulação, implementação, avaliação e revisão 
dos currículos, e consequentemente das pro-
postas pedagógicas das instituições escolares, 
contribuindo, desse modo, para a articulação 
e coordenação de políticas e ações educacio-
nais desenvolvidas em âmbito federal, esta-
dual, distrital e municipal, especialmente em 
relação à formação de professores, à avaliação 
da aprendizagem, à definição de recursos 
didáticos e aos critérios definidores de infraes-
trutura adequada para o pleno desenvolvi-
mento da oferta de educação de qualidade.

4. A implementação da BNCC deve superar a 
fragmentação das políticas educacionais, 
ensejando o fortalecimento do regime de 
colaboração entre as três esferas de governo e 
balizando a qualidade da educação ofertada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

21. De acordo com o artigo 8o da Resolução CNE/CP 
no 2, de 22/12/2017 - Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), os currículos, coerentes com a proposta 
pedagógica da instituição ou rede de ensino, devem 
adequar as proposições da BNCC à sua realidade, con-
siderando, para tanto, o contexto e as características 
dos estudantes, devendo:

1. Contextualizar os conteúdos curriculares, 
identificando estratégias para apresentá-los, 
representá-los, exemplificá-los, conectá-los e 
torná-los significativos, com base na realidade 
do lugar e do tempo nos quais as aprendiza-
gens se desenvolvem e são constituídas.

2. Decidir sobre formas de organização dos com-
ponentes curriculares – disciplinar, interdiscipli-
nar, transdisciplinar ou pluridisciplinar – e for-
talecer a competência pedagógica das equipes 
escolares, de modo que se adotem estratégias 
mais dinâmicas, interativas e colaborativas em 
relação à gestão do ensino e da aprendizagem.

3. Selecionar e aplicar metodologias e estra-
tégias didático-pedagógicas diversificadas, 
recorrendo a ritmos diferenciados e a con-
teúdos complementares, se necessário, para 
trabalhar com as necessidades de diferentes 
grupos de alunos, suas famílias e cultura de 
origem, suas comunidades, seus grupos de 
socialização, entre outros fatores.

4. Conceber e pôr em prática situações e proce-
dimentos meritocráticos para motivar e enga-
jar os estudantes nas aprendizagens.

5. Construir e aplicar procedimentos de avalia-
ção somativa e classificatória que levem em 
conta os contextos e as condições de aprendi-
zagem, tomando tais registros como referên-
cia para melhorar o desempenho da institui-
ção escolar, premiar professores e alunos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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25. Analise as afirmativas abaixo a respeito da Resolu-
ção CNE/CEB no 4, de 13/07/2010 – Diretrizes Curricu-
lares Nacionais Gerais para a Educação Básica:

1. A transversalidade é entendida como uma 
forma de organizar o trabalho didático-peda-
gógico em que temas e eixos temáticos são 
integrados às disciplinas e às áreas ditas con-
vencionais, de forma a estarem presentes em 
todas elas.

2. A interdisciplinaridade refere-se à dimensão 
didático-pedagógica, e à transversalidade, à 
abordagem epistemológica dos objetos de 
conhecimento.

3. A transversalidade difere da interdisciplinari-
dade e ambas complementam-se, rejeitando a 
concepção de conhecimento que toma a rea-
lidade como algo estável, pronto e acabado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos 10 questões

26. Em uma turma do primeiro ano do ensino funda-
mental, a professora Mariana pediu para as crianças 
fazerem uma lista com as frutas de que elas mais 
gostavam e outra lista com as frutas de que menos 
gostavam.

Observe as duas listas de uma das crianças:

Frutas de que mais gosta Frutas de que menos gosta
1. Arj (Laranja) 1. Oiab (Goiaba)
2. Oro (Morango) 2. Abkt (Abacate)
3. Abkx (Abacaxi) 3. Mlo (Melão)
4. Mlia (Melancia) 4. Bna (Banana)

De acordo com os estudos de Emilia Ferreiro e Ana 
Teberosky, a criança que fez essa lista escreve de 
maneira:

a. SQUARE Pré-silábica.
b. SQUARE Silábica-alfabética.
c. SQUARE Silábica sem valor sonoro.
d. Check-square Silábica com valor sonoro.
e. SQUARE Pré-silábica com valor sonoro.

22. Consta nos documentos oficiais que a Política 
Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, tem como objetivo assegurar a 
inclusão escolar de estudantes com deficiência, trans-
tornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação, orientando os sistemas de ensino 
para garantir:

1. Acesso ao ensino regular, com participação, 
aprendizagem e continuidade nos níveis mais 
elevados do ensino.

2. Transversalidade da modalidade de educação 
especial desde a educação infantil até a edu-
cação superior.

3. Oferta do atendimento educacional 
especializado.

4. Formação de professores para o atendimento 
educacional especializado e demais profissio-
nais da educação para a inclusão.

5. Acessibilidade arquitetônica nos transpor-
tes, nos mobiliários, nas comunicações e 
informação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

23. A Teoria Histórico-Cultural defende o pressuposto 
de que a aprendizagem e o desenvolvimento humano 
ocorrem:

a. SQUARE De maneira linear.
b. SQUARE Espontaneamente.
c. SQUARE De maneira cartesiana.
d. Check-square Mediados pelos signos e instrumentos.
e. SQUARE Quando o sujeito amadureceu emocionalmente.

24. Qual autor defende a premissa que o professor, 
em sua atividade de ensino, deve propor mediações 
que sejam capazes de promover o desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores nos estudantes?

a. SQUARE Durkheim
b. SQUARE Skinner
c. SQUARE Pavlov
d. SQUARE Freinet
e. Check-square Vigotski
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30. A respeito dos estudos que tratam dos processos 
de ensinar e aprender, as contribuições de Vigostki 
enfatizam a importância:

a. SQUARE Do raciocínio intuitivo.
b. SQUARE Da meritocracia.
c. Check-square Da mediação.
d. SQUARE Da segmentação.
e. SQUARE Da espontaneidade.

31. A Teoria Histórico-Cultural, em seus fundamentos 
a respeito do processo de aprendizagem e desenvolvi-
mento humano, apresenta o conceito:

a. SQUARE Assimilação.
b. SQUARE Equilibração.
c. SQUARE Introspecção.
d. SQUARE Condicionamento operante.
e. Check-square Situação social de desenvolvimento.

32. Para Vigotski, o conceito de Zona de Desenvolvi-
mento Proximal é importante para que o docente, em 
sua atividade de ensino, possa:

a. SQUARE Homogeneizar as aprendizagens.
b. SQUARE Favorecer a conformação dos corpos.
c. Check-square Potencializar o conhecimento real da criança.
d. SQUARE Determinar o ritmo das aprendizagens que 

ocorrem de maneira linear.
e. SQUARE Desenvolver a moral.

33. Qual dos autores, listados abaixo, ao tratar ques-
tões que abarcam a formação do pensamento lógico 
na criança, defende o pressuposto de que a matemá-
tica é resultado do processo mental da criança em rela-
ção ao cotidiano, arquitetado mediante atividades de 
se pensar o mundo por meio da relação com objetos?

a. SQUARE Luria
b. Check-square Piaget
c. SQUARE Wallon
d. SQUARE Freinet
e. SQUARE Leontiev

27. Com relação ao processo de construção e desen-
volvimento da leitura e escrita, autores pautados na 
Teoria Histórico-Cultural chamam a atenção a respeito 
da necessidade de se trabalhar a leitura e a escrita 
como práticas:

a. SQUARE Lineares.
b. SQUARE Mecânicas.
c. SQUARE Repetitivas.
d. SQUARE Segmentadas e homogêneas.
e. Check-square Discursivas e dialógicas.

28. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), a ideia de trabalhar com os temas transversais 
é um princípio que desencadeia metodologias modi-
ficadoras da prática pedagógica, integrando diversos 
conhecimentos e ultrapassando uma concepção frag-
mentada, em direção a uma visão:

a. Check-square Sistêmica.
b. SQUARE Tradicional.
c. SQUARE Meritocrática.
d. SQUARE Cartesiana.
e. SQUARE Linear.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) a respeito dos estudos que versam 
acerca da alfabetização e do letramento.

( ) A alfabetização é o processo de ensino e 
aprendizagem de um sistema linguístico.

( ) Enquanto a alfabetização desenvolve a aqui-
sição da leitura e da escrita, o letramento se 
ocupa da função social de ler e escrever.

( ) Uma pessoa letrada sabe usar a leitura e a 
escrita de acordo com as demandas sociais.

( ) Alfabetizado é o sujeito que sabe ler e 
escrever.

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

a. Check-square V • V • V • V
b. SQUARE V • V • F • F
c. SQUARE V • F • F • V
d. SQUARE F • V • V • V
e. SQUARE F • F • F • V
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

34. Analise as afirmativas abaixo a respeito da impor-
tância da consciência fonológica no processo de 
alfabetização:

1. Para a criança aprender a ler e a escrever, 
basta apenas ensinar as letras soltas.

2. Consciência fonológica é a habilidade que nós 
temos em manipular os sons de nossa língua.

3. Consciência fonológica é a capacidade de 
percebermos que uma palavra pode começar 
ou terminar com o mesmo som.

4. Ter consciência fonológica é saber que exis-
tem também termos grandes e pequenos e 
que há frases (e uma segmentação nessas 
orações).

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

35. Pesquisadores contemporâneos sinalizam que 
a definição de uma Pedagogia da Infância passa a 
sustentar-se a partir da incorporação do conceito de 
heterogeneidade como definidor na constituição dos 
sujeitos, e exige que a ação pedagógica se oriente por 
olhares que contemplem:

a. SQUARE A meritocracia escolar.
b. Check-square Todas as dimensões humanas.
c. SQUARE Uma visão cartesiana de aprendizagem.
d. SQUARE A dimensão intelectual em detrimento das 

demais dimensões humanas.
e. SQUARE Um olhar linear para o desenvolvimento 

humano.



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

2
P4

 Professor de Ensino  Fundam
ental de 1

a a 5
a série

.

G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.
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