
  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2022 

  

301 — Professor de Educação Básica | - PEB | 
  

    
Transcreva a frase seguir no espaço destinado na Folha de Respostas: “A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces”. 

  

INSTRUÇÕES GERAIS 

1) O candidato receberá do fiscal: 
a) Um caderno de questões contendo as questões objetivas de múltipla escolha. 
b) Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva. 
2) Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas. Caso contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
3) O tempo de realização da prova, o tempo mínimo de permanência em sala, assim como o tempo mínimo necessário requerido 
para o candidato levar o caderno de questões, caso seja permitido, estão previstos no Edital de Abertura do certame. 

  

ATENÇÃO 

- Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas; caso não estejam, informe ao fiscal imediatamente. 
- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa — mais de uma letra assinalada implicará a anulação da 
questão. 
- Para responder cada questão, é necessário interpretá-la de forma correta e precisa, o que exige atenção e capacidade de 
abstração por parte do candidato, que deve estar ciente de que existe apenas UMA alternativa a ser assinalada. 
- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a folha de respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, 
rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
- O Gabarito do Candidato deve ser destacado da capa, portanto, marque seu tipo de prova para posterior correção. 
- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo. 

e O 

- Conforme disposto no edital do certame, o candidato que se recusar a ser fotografado será eliminado do certame, 
posto que não será possível confirmar sua identidade. 

  

GABARITO DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4. 

As margens da alegria 

I 

Esta é a estória. la um menino, com os Tios, passar dias 

no lugar onde se construfa a grande cidade. Era uma viagem 

inventada no feliz; para ele, produzia-se em caso de sonho. 

Safam ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. 

A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A tia e o tio tomavam 

conta dele, justinhamente. Sorria-se, saudava-se, todos se 

ouviam e falavam. O avião era da Companhia, especial, de quatro 

lugares. Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto 

conversou com ele. O voo ia ser pouco mais de duas horas. O 

menino fremia no acorçoo, alegre de se rir para si, 

confortavelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida podia às 

vezes raiar numa verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem- 

lhe o cinto de segurança virava forte afago, de proteção, e logo 

novo senso de esperança: ao não-sabido, ao mais. Assim um 

crescer e desconter-se — certo como o ato de respirar — o de 

fugir para o espaço em branco. O menino. 

E as coisas vinham docemente de repente, seguindo 

harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes: as 

satisfações antes da consciência das necessidades. Davam-lhe 

balas, chicles, à escolha. Solícito de bem-humorado, o Tio 

ensinava-lhe como era reclinável o assento — bastando a gente 

premer manivela. Seu lugar era o da janelinha, para o móvel 

mundo. [...] 

(João Guimarães Rosa, Primeiras estórias. Rio de Janeiro, RJ: Editora Nova 

Fronteira, 2001 - p.49-50) 

1. — Assinale a alternativa correta a respeito do texto acima. 

(A) O narrador do texto é de terceira pessoa e 

observador. 

(B) Otrecho retirado do conto apresenta um tipo de texto 

expositivo. 

(C) O narrador explora o ritmo, aliterações, metáforas e 

imagens para criar uma prosa mais poética ficando no 

limite entre a poesia e a prosa. 

(D) O narrador do texto é de primeira pessoa e 

personagem. 

(E) No primeiro parágrafo, a palavra “estória” indica que 

o narrador conta uma história real. 

2. Leia o trecho abaixo retirado do texto. 

“E as coisas vinham docemente de repente, seguindo 

harmonia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes: 

as satisfações antes da consciência das necessidades.” 

É correto afirmar que a palavra destacada no fragmento 

acima significa 

(A) benção. 

(B) caridosa. 

(C) favorável. 

(D) satisfação. 

(E) felicidade. 

  

3. Leia o trecho abaixo retirado do texto. 

“A tia e o tio tomavam conta dele, justinhamente .” 

Assinale a alternativa que apresenta o nome da figura de 

linguagem utilizada no termo destacado. 

(A) Metáfora. 

(B) Metonímia. 

(C) Paradoxo. 

(D) Neologismo. 

(E) Prosopopeia. 

  

4. Assinale a alternativa que apresenta a classe gramatical 

correta da palavra “justinhamente”, destacada no texto. 

(A) Adjetivo. 

(B) Advérbio. 

(C) Substantivo. 

(D) Verbo. 

(E) Conjunção. 

  

5. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à colocação 

pronominal. 

(A) Ontem ligaram-me pedindo ajuda. 

(B) Quando te avisaram sobre a reunião? 

(C) Gostaria de visitar-te no fim de semana. 

(D) Dirija-se à sala 3, ao final do corredor. 

(E) Nunca nos obrigaram a nada. 

    6. Analise a oração abaixo: 

João tem olhos azul-celeste. 

Assinale a alternativa correta em relação ao processo de 

formação de palavras ocorrido no termo destacado. 

(A) | Hibridismo. 

(B) Derivação Regressiva. 

(C) Composição por aglutinação. 

(D) Composição por justaposição. 

(E) Derivação Parassintética. 

  

Instituto Nosso Rumo — Prefeitura Municipal de Porto Ferreira — 301 — Professor de Educação Básica | — PEB |. 2



  

7. Leia o enunciado abaixo: 

Suzana não sabe se chegará a tempo. 

Assinale a alternativa que apresenta a classificação 

sintática correta da oração destacada. 

(A) Oração coordenada sindética. 

(B) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

(C) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

(D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

(E) Oração subordinada adverbial condicional. 

  

Leia a tirinha abaixo para responder à questão 8. 

UM CENTAVO PELOS 

SEUS PENSAMENTOS 

  

     

        

GARFIELD, EU ESTAVA PENSANDO... 
SE NOSSAS ORELHAS FOSSEM 
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UM REAL SE 
VOCÊ PARAR 
DE PENSAR 

  
8. Arespeito dos tempos e modos verbais que aparecem na 

tirinha, assinale a alternativa correta. 

(A) No primeiro quadrinho, há um verbo no infinitivo. 

(B) No segundo quadrinho, o verbo “ir” está conjugado no 

pretérito imperfeito do subjuntivo. 

(C) No terceiro quadrinho, o verbo “ter” está conjugado no 

futuro do subjuntivo. 

(D) No terceiro quadrinho, há somente um verbo no 

infinitivo. 

(E) No segundo quadrinho, o verbo “esta” está 

conjugado no presente do indicativo. 

10. Leia a seguinte manchete de jornal: 

“Jovem toma choque e morre ao usar celular enquanto 
carregava” 

Disponível em: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2021/12/20/adolescente- 

morre-apos-tomar-choque-eletrico-em-alexania.ghtml 

Assinale a alternativa correta a respeito dos termos 

destacados na manchete. 

“an 
(A) o termo “e” é uma conjunção coordenada aditiva e 

“enquanto” é uma conjunção subordinada adverbial 

temporal. 

“an 
(B) o termo “e” é uma conjunção coordenada aditiva e 

“enquanto” é uma conjunção subordinada adverbial 

proporcional. 

“mn 
(C) otermo “e” é uma conjunção coordenada adversativa 

e “enquanto” é uma conjunção subordinada temporal. 

“an 
(D) o termo “e” é uma conjunção coordenada aditiva e 

“enquanto” é uma conjunção coordenada explicativa. 

“an 
(E) otermo “e” é uma conjunção coordenada adversativa 

e “enquanto” é uma conjunção subordinada adverbial 

condicional. 

  

ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS 

  

  

9. Em concordância com a norma-padrão da Língua 

Portuguesa e o Acordo Ortográfico vigente, assinale a 

alternativa em que TODAS as palavras tenham sido 

acentuadas corretamente. 

(A) reptíl/ raíz / hindú / álbum 

(B) páginas / rúbrica / menú / geléia 

(C) heróico / bíceps / gratuíto / órfão 

(D) hífen/tabú / idéia / papéis 

(E) Ífmã/ límpido / júri / tórax   
11. Essa variante do coronavírus — também chamada B.1.1529 

— foi reportada à OMS em 24 de novembro de 2021 pela 

África do Sul. O primeiro caso confirmado da B.1.1529 foi 

de uma amostra coletada em 9 de novembro de 2021. De 

acordo com a OMS, a variante apresenta um "grande 

número de mutações", algumas preocupantes. Trata-se da 

variante 

(A) Alfa. 

(B) Beta. 

(C) Gama. 

(D) Delta. 

(E) Ômicron. 

12. No mês de novembro de 2021, 37 servidores de uma 

autarquia federal pediram exoneração de suas funções. Os 

cargos ocupados estão diretamente ligados à realização de 

exames, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

A autarquia federal em questão é o(a) 

(A) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

(B) | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

(C) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

(D) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). 

(E) Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 

Paulista (Fundação VUNESP). 
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13. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um dos 

vencedores do Prêmio Nobel da Paz 2021, anunciado em 

outubro do referido ano. 

  

17. Assinale a alternativa correta a respeito da teoria do 

desenvolvimento segundo Henri Wallon. 

(A) Para Wallon, a criança não é essencialmente 

emocional, o que a leva a se constituir rapidamente 

em um ser sociocognitivo. 

(B) A compreensão das coisas pelas crianças, em seus 

primeiros três anos de vida, não depende dos outros, 

visto que elas se diferenciam do ambiente humano no 

qual se encontram. 

(C) Antes de falar, a criança se comunica pela imitação, 

em um processo pelo qual forma sua subjetividade e 

expressa seu desejo de participar e de se diferenciar 

do outro como sujeito próprio. 

(D) As crianças só se comunicam e se constituem como 

sujeitos com significado depois do surgimento da 

linguagem falada. 

(E) Wallon defende que toda criança cresce de maneira 

linear, em determinados estágios de 

desenvolvimento, nos quais se desenvolve a partir de 

seus conflitos internos. 

  

  

  

(A) Giorgio Parisi. 

(B) Benjamin List. 

(C) Abiy Ahmed. 

(D) Dmitry Muratov. 

(E) Abdulrazak Gurnah. 

14. É correto afirmar que a 26º edição da COP (sigla para 

Conferência das Partes), a cúpula climática da Organização 

das Nações Unidas (ONU), foi sediada em 2021 em 

(A) Osaka, Japão. 

(B) Glasgow, na Escócia. 

(C) Buenos Aires, Argentina. 

(D) Hamburgo, Alemanha. 

(E) Katowice, Polônia. 

15. Assinale a alternativa que apresenta o nome correto do 

atual Prefeito do Município de Porto Ferreira. 

(A) Dr. Saldanha Leivas Cougo. 

(B) Maurício Sponton Rasi. 

(C) Marcelo Simão. 

(D) Nilson Alcides Gaspar. 

(E) Rômulo Luís de Lima Rippa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. No que concerne às teorias de Vygotsky para a 

aprendizagem e construção do conhecimento, é correto 

afirmar que Vygotsky 

(A) defende que o conhecimento é construído em 

ambientes naturais de interação social e 

culturalmente estruturados. 

(B) acredita que, na perspectiva construtivista, sujeito e 

objeto não interagem, o que resulta em um processo 

de reconstrução de estrutura cognitivas. 

(C) propõe que não há determinantes socioculturais na 

formação das estruturas comportamentais, que 

resultam apenas de aptidões naturais. 

(D) entende que o indivíduo é meramente um produto do 

ambiente e um resultado de suas disposições 

internas. 

(E) não vê o sujeito como um ser eminentemente social, 

assim como o conhecimento não deve ser visto como 

um produto social. 

18. No que concerne à avaliação na aprendizagem, é correto 

afirmar que os critérios de avaliação escolar 

(A) não devem estabelecer expectativas de 

aprendizagem dos alunos a partir do ensino. 

(B) devem ser tomados pelo educador como objetivos, o 

que aumenta a realização de aprendizagem. 

(C) sempre expressam todos os conteúdos que foram 

trabalhados no ciclo. 

(D) explicitam expectativas de aprendizagem, 

desconsiderando os objetivos de cada ciclo. 

(E) apontam as experiências educativas às quais os 

alunos devem ter acesso. 

  

  
19. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, um dos conteúdos relacionados ao 

trabalho com movimento na educação infantil é a 

expressividade. No âmbito da expressividade, espera-se 

que o trabalho com crianças de zero a três anos tenha foco 

em 

(A) percepção das sensações, limites, potencialidades, 

sinais vitais e integridade do próprio corpo. 

(B) valorização e ampliação das possibilidades estéticas 

do movimento pelo conhecimento e utilização de 

diferentes modalidades de dança. 

(C) utilização dos recursos de deslocamento e das 

habilidades de força, velocidade, resistência e 

flexibilidade. 

(D) expressão de sensações e ritmos corporais por meio 

de gestos, posturas e da linguagem oral. 

(E) manipulação de materiais, objetos e brinquedos 

diversos para aperfeiçoamento de suas habilidades 

manuais. 
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20. Entre as tendências pedagógicas, esta atua no 23. Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no 

aperfeiçoamento da ordem social vigente, articulando de campo de experiências relativo a “O eu, o outro e o nós”, 

forma direta com o sistema produtivo. Para isso, defende a trata-se de um objetivo de aprendizagem e 

tecnologia comportamental. Tem como interesse gerar desenvolvimento para bebês de zero a 1 ano e 6 meses: 

indivíduos preparados para o mercado de trabalho, sem se 

ater às mudanças sociais. Diante do exposto, é correto (A) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 
afirmar que o enunciado descreve a tendência interação com crianças e adultos. 

. (B) Perceber que suas ações têm efeitos nas outras 

(A) progressista. crianças e nos adultos. 

(B) | tradicional. (C) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as 

(C) tecnicista. pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e 

(D) renovada não diretiva. maneiras de pensar e agir. 

(E) construtivista. (D) Agir de maneira independente, com confiança em 

suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 

limitações. 

21. No que tange ao nível silábico de escrita, é correto afirmar (E) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
que capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

(A) as crianças nesse nível não relacionam a escrita à . RO 
fala, visto que escrevem sempre silabicamente e sem 24. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam, entre 

valor sonoro. outros objetivos do ensino fundamental, que os alunos 

. o . A sejam capazes de 
(B) nesse nível, tem início um conflito entre a hipótese ) P 

silábica e a quantidade mínima de letras exigida para A d idadani A ial 
que a palavra possa ser lida. (A) compreender a cidadania como participação social, 

. o . mas nunca política. 
(C) a criança nesse estágio usa uma forma gráfica para B Jo d . a vel 

registrar palavras com duas sílabas, passando assim (B) ita nais di E sair erica, ER 

da hipótese silábica para a alfabética. Rita nes Gnerentes Sitações soBiais. 

(D) a análise de fonema a fonema feita pela criança surge (C) perca independente « agente manstarmiader do 

a partir desse nível, quando ocorre a representação ambiente. 
de partes sonoras das palavras. (D) questionar a realidade formulando-se problemas e 

(E) trata-se do estágio em que a criança escreve com tratando de resolvé-los. 
traços típicos, que não se assemelham a letras, de (E) saber utilizar sempre uma só fonte de informação 

modo que apenas ela entende o que registrou. para adquirir e construir conhecimentos. 

22. A disponibilidade do aluno na aprendizagem é essencial 25. Segundo o Art. 205 da Constituição da República 

para que uma aprendizagem significativa aconteça. Nesse Federativa do Brasil de 1988, o ensino será ministrado com 

contexto, é correto afirmar que base em alguns princípios. São exemplos desses 

princípios, EXCETO: 

(A) o aluno empenhado em estudar apenas para tirar 

notas tem motivos suficientes para ser aprofundar na (A) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

aprendizagem, mesmo que não fique evidente. o pensamento, a arte e o saber. 

(B) a disposição para aprender depende somente do (B) garantia do direito à educação e à aprendizagem ao 

aluno, posto que a didática não garante condições de longo da vida. 

que essa atitude se manifeste. (C) piso salarial profissional nacional para os 

(C) na realização de atividades, deve-se esperar a profissionais da educação escolar pública, nos termos 

mesma resposta de todos os alunos, o que indica uma de lei federal. 

didática bem-sucedida. (D) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

(D) a aprendizagem significativa depende de que o aluno coexistência de instituições públicas e privadas de 

tome para si a necessidade e a vontade de aprender. ensino. 

(E) o professor não deve intervir para que o aluno (E) valorização dos profissionais da educação escolar, 

conheça o objetivo das atividades, mas sim para que garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

se afaste dos problemas que elas apresentam. ingresso preferencialmente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas. 
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26. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. O Art. 16 afirma que o direito da criança e do 

adolescente à liberdade compreende alguns aspectos, 

entre eles: 

(A) não ter inviolada a sua integridade física, psíquica e 

moral. 

(B) participar da vida política, na forma da lei. 

(C) ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 

comunitários, sem qualquer restrição. 

(D) ter primazia de receber proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias. 

(E) ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta. 

  

29. Conforme a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, são 

diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE): 

I. erradicação do analfabetismo; 

Il. melhoria da qualidade da educação; 

HI. — particularização do atendimento escolar; 

Iv. promoção do princípio da gestão autocrática da 

educação pública; 

V. promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I,lleV, apenas. 

(B) |, lle Ill, apenas. 

(C) |, IVeV, apenas. 

(D) I,llle IV, apenas. 

(E) Il, llle IV, apenas. 

  

  

27. Tendo por base a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assinale a alternativa que apresenta uma incumbência dos 

docentes. 

(A) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas- 

aula estabelecidas. 

(B) Colaborar com as atividades de articulação da escola 

com as famílias e a comunidade. 

(C) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. 

(D) Coletar, analisar e disseminar informações sobre a 

educação. 

(E) Estabelecer ações destinadas a promover a cultura 

de paz nas escolas. 

28. De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale a 

alternativa correta. 

(A) É dever do Estado assegurar medidas de 

conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso 

ou dependência de drogas ilícitas. 

(B) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

público objetivo. 

(C) É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 

anos de idade, inclusive na condição de aprendiz. 

(D) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais. 

(E) Cabe exclusivamente aos Estados destinar recursos 

e espaços para programações culturais, esportivas e 

de lazer voltadas para a infância e a juventude.   
30. Em conformidade com a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro 

de 2020 (FUNDEB), assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) A União complementará os recursos dos Fundos a 

que se refere o art. 3º da referida lei, conforme 

disposto nesta. 

(B) A complementação da União destina-se 

exclusivamente a assegurar recursos financeiros aos 

Fundos. 

(C) O direito à educação infantil será assegurado às 

crianças até o término do ano letivo em que 

completarem 6 (seis) anos de idade. 

(D) A complementação da União, nas modalidades 

especificadas, a ser distribuída em determinado 

exercício financeiro, será calculada considerando-se 

as receitas totais dos Fundos do mesmo exercício. 

(E) A participação na Comissão Intergovernamental de 

Financiamento para a Educação Básica de Qualidade 

é função remunerada de relevante interesse público, 

e seus membros, quando convocados, farão jus a 

transporte e a diárias. 
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