
 
 

 

 

 

 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I 

 

Leia atentamente as instruções abaixo 

C
A

D
ER

N
O
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E 
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U

ES
TÕ

ES
 

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS 
 
Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) 
questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala: 
 
 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das 
questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos. 

 
2. TEMPO 
 
 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da 
prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de 
Respostas da prova objetiva; 
 
 01 (uma) hora após o início da prova é possível, retirar-
se da sala levando o caderno de prova; 

 
3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta; 
 
 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, informe 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas 
as devidas providências; 
 
 Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, 
especialmente nome, número de inscrição e documento 
de identidade e leia atentamente as instruções para 
preenchimento; 
 
 O preenchimento das respostas da prova objetiva é de 
sua responsabilidade e não será permitida a troca de 
Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo 
candidato; 
 

 
  Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul 
ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu. 
 
 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na Folha de 
Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às respostas em qualquer outro 
meio que não seja o caderno de prova; 
 
 Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida 
e assinada ao Fiscal de Sala. 
 
SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que: 
 
a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo 
de comunicação com outro candidato; 
 
b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico 
(calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, 
filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, 
relógios , walkmans, MP3 players, fones de ouvido, 
agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer 
outro tipo de computador portátil, receptores ou 
gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou 
qualquer outra dependência do local de prova; 
 
c) se ausentar da sala em que se realizam as provas 
levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas; 
 
d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando 
terminar o tempo estabelecido; 
 
e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de 
Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

Fazer a revisão do carro antes de sair de 

viagem é uma recomendação feita por dez 

entre dez especialistas em automóveis. Em 

julho, mês de férias, o cuidado deve estar na 

pauta dos milhares de brasileiros que planejam 

pegar a estrada com a família. 

Quase todo motorista com alguma experiência 

tem em mente a preocupação com os pneus, 

com o balanceamento de rodas e o alinhamento 

de direção e com o nível do óleo lubrificante e 

do fluido de arrefecimento do motor. No 

entanto, existem outros itens simples que 

muitas vezes deixam de ser checados por quem 

vai pegar a estrada. 

Plinio Fazol, gerente de Marketing e de Novos 

Produtos da Tecfil – um dos principais 

fabricantes de filtros automotivos da América 

Latina – chama a atenção para a troca dos 

filtros de ar do motor, de óleo, combustível e 

de cabine, que “possuem função vital para o 

bom funcionamento do veículo e a segurança 

dos passageiros”.  

O especialista também alerta para as eventuais 

chuvas que podem cair durante o percurso, que 

igualmente demandam atenção: as palhetas do 

limpador do parabrisa devem estar 

funcionando perfeitamente para evitar riscos 

de acidentes. 

“Se as borrachas das palhetas permanecem 

muito tempo sem uso ou expostas ao sol e à 

poeira, elas acabam se ressecando e, 

consequentemente, embaçam os vidros, além 

de atrapalhar na visibilidade e gerar ruído”, 

explica Fazol. “Por isso, devem ser 

substituídas para evitar danos aos vidros e 

garantir a segurança do motorista e dos 

passageiros”, afirma. 

 A vida útil de uma palheta é de cerca de um 

ano, portanto, recomenda-se a sua troca uma 

vez ao ano. O item deve ser substituído sempre 

que apresentar sinais de desgaste. 

 

(Paulo Silveira – Terra / Garagem 360 – 

17/07/2022) 

 

QUESTÃO 01 

Indique a opção que descreve, de forma 

incorreta, o que é afirmado no texto: 

(A) A revisão do automóvel, antes de uma 

viagem, é uma ação recomendada por 

especialistas em veículos. 

(B) Embora a maior parte dos motoristas se 

preocupe em verificar alguns itens do veículo, 

outros são esquecidos. 

(C) Os filtros da empresa onde trabalha o 

entrevistado possuem função vital para o 

veículo, pois ela é um dos principais 

fabricantes da América Latina. 

(D) Recomenda-se que as palhetas sejam 

substituídas de forma regular e sempre que os 

itens se mostrarem desgastados. 

(E) Além da preocupação com os itens do 

veículo, os motoristas devem dar atenção às 

possíveis chuvas durante a viagem. 

 

 

QUESTÃO 02 

Indique a opção que substituiria corretamente 

o trecho “é uma recomendação feita por dez 

entre dez especialistas em automóveis”, 

preservando o sentido da frase: 

(A) é uma recomendação feita por alguns 

especialistas em automóveis 

(B) é uma recomendação feita por poucos 

especialistas em automóveis 

(C) é uma recomendação feita por nenhum 

especialista e automóveis 

(D) é uma recomendação unânime entre 

especialistas em automóveis 

(E) é uma recomendação feita fortemente por 

especialistas em automóveis 
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QUESTÃO 03 

A palavra “portanto”, presente no último 

parágrafo do texto, é classificada 

gramaticalmente como: 

 

(A) verbo 

(B) adjetivo 

(C) conclusão 

(D) substantivo 

(E) conjunção 

 

 

QUESTÃO 04 

Indique a opção na qual a crase é usada de 

forma incorreta: 

 

(A) O homem foi à igreja. 

(B) As ferramentas estão à sua disposição. 

(C) As pessoas buscaram às cadeiras. 

(D) Os técnicos vieram às sete horas. 

(E) Ela foi às compras. 

QUESTÃO 05 

Indique a opção gramaticalmente incorreta: 

 

(A) Está tudo pronto para nós buscar. 

(B) Está tudo pronto para nós buscarmos. 

(C) Está tudo pronto para buscarmos. 

(D) Está tudo pronto para que nós busquemos. 

(E) Está tudo pronto para que busquemos.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Margarida ganha de mesada 30% a mais que 

Bernadete. Se a mesada de Margarida for 

reajustada, um acréscimo de 20%, quantos por 

cento ela ganhará a mais que Bernadete? 

(A) 10%. 

(B) 22%. 

(C) 34%. 

(D) 48%. 

(E) 56%. 

QUESTÃO 07 

Um dentista faz a manutenção nos aparelhos 

ortodônticos de três amigas, uma a cada 15 

dias, outra a cada 18 dias e a terceira a cada 20 

dias, até mesmo aos sábados, domingos e 

feriados. Se hoje ele fizer a manutenção nas 

três amigas, daqui a quantos dias será a 

próxima vez em que fará a manutenção das três 

em um mesmo dia? 

(A) 60. 

(B) 90. 

(C) 180. 

(D) 120. 

(E) 210. 

 

QUESTÃO 08 

O comprimento da passada de Luizinho mede 

60 cm, e o de Zezinho, 40 cm. Fazendo o 

trajeto de casa para a escola juntos, após 

percorrerem 1,8 km, o número de passos que 

Zezinho deu a mais que Luizinho foi igual a: 

(A) 1500. 

(B) 1650. 

(C) 800. 

(D) 1350. 

(E) 1200. 

 

QUESTÃO 09 

Um capital de R$1.280,00 esteve aplicado à 

taxa de 0,40% a.m., num regime de 

capitalização simples. Os juros resultantes 

dessa operação, após um período de 5 meses, 

serão:  

(A) R$56,20. 

(B) R$26,50. 

(C) R$52,60. 

(D) R$25,60. 

(E) R$60,25. 
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QUESTÃO 10 

Ao organizar o depósito da loja, Abel percebeu 

que a razão entre o número de cabides e o 

número de caixas era, respectivamente, 4/7. 

Após organizar tudo, Abel retirou 7 caixas para 

jogar fora, o que fez com que a razão entre o 

número de cabides e o número de caixas 

ficasse 5/7. O número inicial de caixas que 

havia no depósito era: 

(A) 25. 

(B) 35. 

(C) 30. 

(D) 32. 

(E) 20. 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

Indique a opção que lista, corretamente, os 

cargos políticos disputados nas eleições gerais 

brasileiras de 2022: 

 

(A) Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador 

(B) Presidente da República, Governador de 

Estado, Senador, Deputado Federal, Deputado 

Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador 

(C) Presidente e Vice-Presidente da República, 

Governador e Vice-Governador de Estado e do 

Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, 

Deputado Estadual e Deputado Distrital 

(D) Presidente da República, Governador de 

Estado, Secretário de Estado, Senador, 

Deputado Federal, Deputado Estadual e 

Deputado Distrital 

(E) Presidente da República, Governador de 

Estado, Senador, Deputado Federal e 

Deputado Estadual e Ministro do STF. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

Após a pandemia de Covid-19, notou-se, em 

países como os EUA e o Brasil, um grande 

aumento no número de pedidos de demissão 

voluntária de trabalhadores, bastante superior 

aos anos pré-pandêmicos. Este fenômeno, 

cujas causas ainda são discutidas, tem sido 

chamado pela expressão: 

 

(A) “Grande Depressão” 

(B) “Nova Depressão” 

(C) “Grande Resignação” 

(D) “Crise do Trabalho Presencial” 

(E) “Revolta do Home-Office” 

 

 

QUESTÃO 13 

Dentre os impactos econômicos sentidos em 

todo o mundo em decorrência da pandemia de 

Covid-19, encontra-se o fenômeno da inflação. 

Indique a opção que melhor descreve o que é 

tal fenômeno: 

 

(A) Depressão na atividade econômica que 

resulta em queda do PIB de uma região 

(B) Empréstimo que um governo faz de 

organismo internacional para recuperar sua 

economia 

(C) Aumento dos preços dos produtos e 

serviços, com diminuição do poder de compra 

da moeda 

(D) Aumento na taxa de desemprego e 

endividamento da população 

(E) Aumento no valor da dívida pública de um 

país soberano ou região autônoma 
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QUESTÃO 14 

O Estado do Catar, escolhido para sediar a 

Copa do Mundo de Futebol de 2022 da FIFA, 

tem sido severamente criticado por diversas 

entidades internacionais. Indique a opção que 

expressa, corretamente, uma das razões para 

tais críticas: 

 

(A) Os estádios foram construídos em 

desacordo com diversas normas técnicas da 

FIFA 

(B) O país não tem hotéis suficientes para 

hospedar os torcedores 

(C) O clima desértico da Península Arábica 

poderá causar o cancelamento de jogos e falta 

de água nos hotéis 

(D) A atuação de embarcações piratas e grupos 

terroristas no Golfo Pérsico ameaça fortemente 

a realização dos jogos 

(E) Imigrantes que trabalharam na construção 

da infraestrutura para o evento foram tratados 

de forma desumana. 

QUESTÃO 15 

Indique, dentre as opções abaixo, uma 

afirmação incorreta acerca do conflito armado 

entre Rússia e Ucrânia, iniciado com a invasão 

militar russa do território ucraniano no início 

de 2022: 

 

(A) O conflito gerou grave crise humanitária, 

com o maior deslocamento de refugiados 

desde a Segunda Guerra Mundial. 

(B) Embora analistas acreditassem que a 

Rússia venceria rapidamente a Ucrânia, a 

empreitada tem se mostrado lenta e difícil, ao 

custo de milhares de baixas para os invasores. 

(C) O conflito causa grave impacto no 

comércio internacional de insumos para 

agricultura e combustíveis, visto que a Rússia 

é grande exportadora de ambos. 

(D) O conflito causa grandes preocupações aos 

países europeus, visto que os mesmos são 

grandes importadores de gás russo. 

(E) Diversos países e organizações 

internacionais formalizaram apoio ao governo 

de Putin, o que impediu a aplicação de sanções 

econômicas contra a Rússia 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Para responder às QUESTÕES 16, 17 E 18, 

considere a seguinte situação hipotética: 

 

Um servidor público, monitorando seu e-mail 

profissional, nota a chegada de uma nova 

mensagem na Caixa de Entrada de seu correio 

eletrônico, cujo assunto é “Notificação para 

Comparecimento em Audiência Judicial”. O 

remetente, de endereço “notificacoes@justisa-

governo2022.com”, apresenta-se como 

representante da Justiça Federal e, em texto de 

tom alarmista, com diversos erros de ortografia 

e gramática, insta o destinatário a confirmar 

sua presença em um julgamento, o que, se não 

for feito, fará com que ele seja condenado no 

processo. Para isso, o servidor deve clicar em 

um link no final da mensagem. O e-mail 

possui, ainda, um arquivo anexo, em formato 

PDF, que, segundo a mensagem, contém o 

despacho do juiz. 

 

QUESTÃO 16 

O e-mail recebido pelo servidor poderia ser 

classificado como: 

A) Spam 

B) Vírus 

C) Keylogger 

D) Pirataria 

E) Tela Azul 

 

QUESTÃO 17 

A técnica usada no e-mail recebido pelo 

servidor é conhecida como: 

 

A) Spam 

B) Vírus 

C) Ransomware 

D) Phishing 

E) Pirataria 
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QUESTÃO 18 

Do ponto de vista da Tecnologia da 

Informação, com o objetivo de preservar a 

segurança dos dados digitais e recursos de 

informática do órgão público no qual trabalha, 

a ação mais apropriada a ser tomada pelo 

servidor, dentre as opções abaixo, é: 

A) O servidor deve abrir e ler o anexo e, antes 

de clicar no link, deve responder à mensagem, 

identificando-se e solicitando maiores 

informações sobre o processo em questão. 

B) O servidor deve interromper seu trabalho, 

desligando o computador e só retomando suas 

atividades depois da substituição do 

equipamento, vez que a chegada do e-mail à 

Caixa de Entrada bastou para comprometer o 

aparelho. 

C) O servidor deve abrir e ler o anexo, bem 

como clicar no link indicado no e-mail, vez que 

o fato de a mensagem ter caído na Caixa de 

Entrada indica que a mensagem é legítima e a 

determinação judicial nela contida não pode 

ser ignorada. 

D) O servidor deve abrir e ler o anexo e clicar 

no link indicado no e-mail, vez que o fato de a 

mensagem ter caído na Caixa de Entrada indica 

que a mensagem é legítima e a determinação 

judicial nela contida não pode ser ignorada. 

Em seguida, deve encaminhá-la para seu 

superior hierárquico, para que tenha 

conhecimento do fato. 

E) O servidor não deve abrir anexos nem clicar 

em links da mensagem, vez que a mesma, a 

despeito de ter caído na Caixa de Entrada, 

possui características comuns às mensagens 

fraudulentas. Adicionalmente, ele deve avisar 

os profissionais de informática do órgão, para 

que possam tomar as providências necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

Uma pessoa, usando um computador com 

Windows 7, abre o programa Bloco de Notas, 

com o objetivo de fazer anotações sobre uma 

tarefa. Ao começar a digitar, percebe que todas 

as letras aparecem maiúsculas. Visto que ela 

desejava que apenas algumas ficassem 

maiúsculas, e a maior parte ficasse minúscula, 

ela apaga o que havia digitado, desativa a tecla 

_______ e passa a ativar a tecla _______ 

ocasionalmente, quando precisa que uma 

determinada letra fique maiúscula. 

Marque a opção que indica, correta e 

respectivamente, as teclas que preenchem os 

espaços do enunciado: 

A) Ctrl; Shift 

B) Ctrl; Alt 

C) Caps Lock; Alt 

D) Caps Lock; Shift 

E) Caps Lock; Ctrl 

QUESTÃO 20 

Uma pessoa efetua, em uma loja online, a 

compra de um determinado software que está 

disponível para diversos sistemas 

operacionais. Após a aprovação do pagamento, 

ela recebe um e-mail contendo as instruções 

para o download do programa. Após fazer o 

download, em seu computador com Windows 

7, a pessoa nota que foi baixada uma pasta 

compactada com a extensão .zip e, ao 

descompactá-la, vê que a mesma possui cinco 

arquivos com o mesmo nome, mas com 

extensões diferentes, quais sejam: 

• programa.dmg 

• programa.apk 

• programa.exe 

• programa.tar 

• programa.gz 

Marque a opção que indica, correta e 

respectivamente, o software que a pessoa 

pode ter usado para descompactar a pasta 

baixada e qual dos arquivos da pasta ela poderá 

usar para instalar o programa em seu 

computador: 

A) Adobe Reader; programa.apk 

B) Google Chrome; programa.tar 

C) WinRAR; programa.exe 

D) Microsoft Edge; programa.dmg 

E) Mozilla Firefox; programa.gz 
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO 21 

De acordo com o Estatuto da Criança do 

Adolescente – ECA, art. 54, é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente 

atendimento em creche e pré-escola às crianças 

de: 

 

(A) três a cinco anos de idade. 

(B) quatro a cinco anos de idade. 

(C) três a seis anos de idade. 

(D) zero a cinco anos de idade.  

(E) zero a seis anos de idade. 

 

QUESTÃO 22 

De acordo com o ECA, são atribuições do 

Conselho Tutelar, exceto: 

 

(A) expedir notificações. 

(B) encaminhar à autoridade judiciária os 

casos de sua competência. 

(C) assessorar o Poder Executivo local na 

elaboração da proposta orçamentária para 

planos e programas de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente. 

(D) tomar as providências cabíveis, na esfera 

de sua competência, ao receber comunicação 

da ocorrência de ação ou omissão, praticada 

em local público ou privado, que constitua 

violência doméstica e familiar contra a criança 

e o adolescente. 

(E) representar ao Ministério Público para 

efeito das ações de perda ou suspensão do 

poder familiar, após iniciadas as possibilidades 

de manutenção da criança ou do adolescente 

junto à família natural. 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 

A Lei de Diretrizes de Bases da Educação – 

LDB, a educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício:  

 

(A) da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

(B) da experiência extraescolar. 

(C) do profissional da educação escolar. 

(D) de instituições públicas e privadas de 

ensino. 

(E)  da liberdade e apreço à tolerância. 

 

QUESTÃO 24 

De acordo com o art. 9º da LDB, não é 

incumbência da União: 

 

(A) organizar, manter e desenvolver os órgãos 

e instituições oficiais do sistema federal de 

ensino e o dos Territórios. 

(B) assegurar o ensino fundamental e oferecer, 

com prioridade, o ensino médio a todos que o 

demandarem. 

(C) estabelecer, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

competências e diretrizes para a educação 

infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio, que nortearão os currículos e seus 

conteúdos mínimos, de modo a assegurar 

formação básica comum. 

(D) autorizar, reconhecer, credenciar, 

supervisionar e avaliar, respectivamente, os 

cursos das instituições de educação superior e 

os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

(E) baixar normas gerais sobre cursos de 

graduação e pós-graduação. 
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QUESTÃO 25 

As propostas pedagógicas de Educação Infantil 

devem respeitar alguns princípios de acordo 

com a Resolução 05/2009. Desses princípios, 

os políticos discorrem sobre: 

(A) da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 

meio ambiente e às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 

(B) da sensibilidade, da criatividade, do 

exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática. 

(C) dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática. 

(D) dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade, da ludicidade e da liberdade de 

expressão. 

(E) da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da liberdade de expressão nas 

diferentes manifestações artísticas e culturais. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

De acordo com o art. 54 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente – ECA, é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente 

atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente:  

(A) junto aos pais ou responsável. 

(B) para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

(C) através de programas suplementares de 

material didático-escolar. 

(D) às crianças de zero a cinco anos de idade. 

(E) na rede regular de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 27 

A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva tem como 

objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos 

com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, orientando os 

sistemas de ensino para garantir:  

I - acesso ao ensino regular, com participação, 

aprendizagem e continuidade nos níveis mais 

elevados do ensino. 

II - transversalidade da modalidade de 

educação especial desde a educação infantil até 

a educação superior. 

III - oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e 

demais profissionais da educação para a 

inclusão. 

IV - participação da família e da comunidade; 

acessibilidade arquitetônica, nos transportes, 

nos mobiliários, nas comunicações e 

informação; e articulação intersetorial na 

implementação das políticas públicas. 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 28 

De acordo com o Ministério da Educação – 

MEC, conhecer a “mecânica” ou o 

funcionamento da escrita alfabética para ler e 

escrever significa, principalmente, perceber as 

relações bastante complexas que se 

estabelecem entre os sons da fala (_________) 

e as letras da escrita (_________), o que 

envolve consciência fonológica da linguagem. 

Assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas do texto: 

(A) fonemas / grafemas. 

(B) morfemas / grafemas. 

(C) grafemas / morfemas. 

(D) grafemas / fonemas.  

(E) fonemas / morfemas. 
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QUESTÃO 29 

Sobre as estratégias utilizadas no trabalho da 

consciência silábica, considere a alternativa 

incorreta: 

 

(A) Bater palmas. 

(B) Apoiar o queixo sobre a ponta dos dedos 

indicador e médio. As crianças devem 

pronunciar a palavra e contar os movimentos 

do queixo para descobrir quantas sílabas a 

palavra tem. 

(C) Dar preferência, de início, a palavras que 

as crianças desconheçam. 

(D) Dizer a palavra e solicitar às crianças que 

batam palmas para cada sílaba. 

(E) Use recursos para demonstrar o número de 

sílabas em uma palavra, por exemplo, batidas 

no braço, mover cartões numerados. 

QUESTÃO 30 

Temos aliterações, quando duas ou mais 

palavras têm sons consonantais parecidos, 

geralmente no começo. São frases utilizadas 

pelo educador para trabalhar com aliterações, 

exceto: 

 

(A) A babá bebeu a bebida do bebê. 

(B) Quem quer comer caqui? 

(C) Maria-mole é molenga. 

(D) O pássaro voa para lá. 

(E) O padre pintou a porta. 

QUESTÃO 31 

Produzir rimas ou reconhecê-las em um poema 

é um exercício atraente para as crianças. De 

acordo com o MEC, as rimas atraem: 

 

(A) pela dificuldade de articulação. 

(B) pela facilidade de pronúncia. 

(C) pela facilidade de cometerem erros. 

(D) pelo desenvolvimento da memória. 

(E) pelo ritmo e diversão que trazem. 

QUESTÃO 32 

No processo de alfabetização e letramento, é 

importante que haja uma progressão: primeiro 

se toma consciência de que as frases são 

formadas por palavras, depois de que as 

palavras são formadas por sílabas, e, 

finalmente, por sons das letras, os quais 

também chamamos:  

 

(A) ilhemas. 

(B) fonemas. 

(C) morfemas.  

(D) grafemas. 

(E) hifemas. 

 

QUESTÃO 33 

A manipulação dos sons da fala pode ser feita 

de várias maneiras. Uma delas é a síntese de 

sons. Sintetizar os sons significa, de acordo 

com o MEC:  

 

(A) uni-los para formar palavras. 

(B) separá-los para formar sílabas. 

(C) escrevê-los, para avaliar a caligrafia. 

(D) escrevê-los, para significar a grafia. 

(E) selecioná-los, para avaliar sons contínuos. 

QUESTÃO 34 

Ao trabalhar com síntese de sons, identifica-se 

dígrafos consonantais nas seguintes palavras, 

exceto: 

 

(A) folha. 

(B) bom. 

(C) bolha. 

(D) pilha. 

(E) unhas. 
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QUESTÃO 35 

De acordo com o MEC, sugere-se que o 

conhecimento alfabético comece com o nome 

da criança. As letras e os sons do próprio nome 

devem ser os primeiros que a criança aprende. 

Aos 5 anos de idade, pode-se esperar que a 

criança:  

I - compreenda que a mensagem está escrita. 

II - reconheça a maioria das letras e escreva o 

próprio nome. 

III - acompanhe o texto com o dedo. 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) I e II, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III.  

QUESTÃO 36 

Ao introduzir o reconhecimento de letras 

minúsculas, é importante dar especial atenção 

às letras parecidas, pois podem ser confundidas 

pelas crianças, como: 

 

(A) v e a. 

(B) o e f. 

(C) m e t. 

(D) r e s. 

(E) p e q. 

QUESTÃO 37 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza 

um trabalho de:  

 

(A) construção de significado do texto. 

(B) reprodução de um texto.  

(C) escrita de um texto. 

(D) contribuição em um texto. 

(E) compreensão de um texto. 

QUESTÃO 38 

O MEC relata que são três os níveis de 

conhecimento prévio que entram em jogo 

durante a leitura, sendo eles os conhecimentos: 

(A) prévio linguístico; prévio silábico; prévio 

conceitual. 

(B) prévio conceitual; prévio denotativo; 

prévio estrutural. 

(C) prévio de mundo; prévio social; prévio 

cultural. 

(D) prévio linguístico; prévio textual; prévio 

de mundo.  

(E) prévio cinestésico; prévio conceitual; 

prévio silábico. 

QUESTÃO 39 

O Letramento Matemático envolve ________. 

O indivíduo percebe a existência de algum 

desafio e é estimulado a reconhecer e 

compreender uma situação-problema. A 

leitura, decodificação e interpretação de 

declarações, perguntas, tarefas ou objetos 

habilita o indivíduo a formar um modelo 

mental da situação, o que é um passo 

importante na compreensão, esclarecimento e 

formulação de um problema. 

Assinale a alternativa que preenche, 

corretamente, a lacuna do texto: 

(A) Raciocínio. 

(B) Representação. 

(C) Matematizar. 

(D) Comunicação. 

(E) Racionalizar. 

QUESTÃO 40 

No letramento matemático, as situações nas 

quais a Matemática é usada, variando de 

contextos particulares àqueles relacionados 

com questões científicas e públicas mais 

amplas são definidas como: 

(A) contextos. 

(B) processos matemáticos. 

(C) conteúdos. 

(D) ferramentas. 

(E) linguagem simbólica. 


