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

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 19 de abril de 
2021, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 20 e 22 de abril de 2021. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Assinale a alternativa que deve empregar o 
acento indicador de crase: 
 
a) A escritora obedeceu a voz da razão. 
b) Os professores pediram a ele que retornasse ao 

ginásio. 
c) Ficou a refletir sobre o ocorrido. 
d) A loja não vende a prazo. 
e) Agradeço a Deus pela oportunidade. 
 
02) Indique a oração subordinada indicadora de 
circunstância de tempo: 
 
a) É cedo para que faça perguntas. 
b) Esperneou tal qual uma criança mimada. 
c) Ficou entristecido com o amigo assim que soube 

da fatalidade. 
d) Não acreditou no que viu que saiu daquele lugar. 
e) Você percebeu que as janelas são antigas. 
 
03) Quanto a colocação pronominal nas frases a 
seguir: 
 
1. Ninguém te falou nada. 
2. Chamaram-no para a reunião. 
3. Entregar-me-ás todas as provas para 

averiguação. 
 
a) Todas estão incorretas. 
b) Todas estão corretas. 
c) Somente 1 e 2 estão corretas. 
d) Somente 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente 3 está correta. 
 

Matemática 
 
04) Determine o valor de                                     

������� + ������ − ���
�
��: 
 
a) 7 
b) 9 
c) -3 
d) -6 
e) -4 
 
05) Dada a P.G. (Progressão Geométrica) 
��; �……�, qual é o seu sexto termo? 
 
a) 81 
b) 729 
c) 243 
d) 1509 
e) 876 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) A fronteira terrestre representa cerca de 68% 
de toda a extensão dos limites territoriais 
brasileiros, colocando o Brasil em contato com 
dez outras nações sul-americanas. Sendo 
assim, assinale a alternativa que consta 
corretamente o nome de um país que faz 
fronteira ao norte com o Brasil: 
 
a) Suriname 
b) Paraguai 
c) Uruguai 
d) Equador 
e) Peru 
 
07) A primeira vila no Brasil foi fundada por 
Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de 
1532. Assinale a opção que apresenta 
corretamente o nome da vila: 
 
a) São Paulo 
b) Rio de Janeiro 
c) Salvador 
d) São Vicente 
e) Recife 
 
08) Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o maior nome 
do basquete masculino no Brasil, ganhou um 
apelido por seu talento e dedicação ao basquete 
brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta 
de forma correta o apelido que Oscar recebeu: 
 
a) Mão de Ouro 
b) O Animal 
c) Mão Santa 
d) Oscarzinho 
e) Mágico 
 
09) Religião monoteísta que acredita na 
existência da alma e na vida após a morte, os 
rituais são realizados por meio de cânticos, 
danças, batidas de tambores, oferendas de 
vegetais, minerais, objetos e, às vezes sacrifício 
de alguns animais. 
O texto acima apresenta características de qual 
religião: 
 
a) Catolicismo 
b) Candomblé 
c) Evangelismo 
d) Budismo 
e) Hinduísmo 
 
10) Desde a retomada das eleições diretas para 
Presidente da República no Brasil, há mais de 
30 anos, apenas sete mulheres se candidataram 
ao posto máximo do Executivo. Assinale a 
opção que apresenta de maneira correta o nome 
da primeira mulher a se candidatar ao posto 
máximo do Executivo: 
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a) Thereza Ruiz 
b) Ana Maria Rangel 
c) Heloísa Helena  
d) Dilma Rousseff 
e) Lívia Maria Ledo Pio de Abreu 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei n° 9.394/1996, art. 6º, é 
dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças:  
 

I. no ensino fundamental a partir dos 7 (sete) 
anos de idade.  

II. na educação básica a partir dos 4 (quatro) 
anos de idade.  

III. na pré-escola a partir dos 3 (três) anos de 
idade. 

 
a) I e II estão corretas 
b) Apenas III está correta  
c) II e III estão corretas 
d) Apenas II está correta 
e) Todas estão corretas 
 
12) De acordo com Lei n° 9.394/1996, art. 11, os 
Municípios incumbir-se-ão de: 
 
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso. 

 
(__) Organizar, manter e desenvolver os órgãos 
e instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino, integrando-os às políticas e planos 
educacionais da União e dos Estados. 
(__) Elaborar e executar políticas e planos 
educacionais, em consonância com as diretrizes 
e planos nacionais de educação. 
(__) Exercer ação redistributiva em relação às 
suas escolas. 
(__) Baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino. 
(__) Assumir o transporte escolar dos alunos da 
rede estadual e municipal. 
(__) Autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

 
Respectivamente temos:  

 
a) V-V-V-V-V-V 
b) F-V-F-F-V-V 
c) V-V-F-V-V-F 
d) V-F-V-V-F-V 
e) V-V-V-V-F-V 
 
13) De acordo com Lei n° 9.394/1996, art. 26, § 
8º, a exibição de filmes de produção nacional 
constituirá componente curricular: 
 
a) Complementar integrado à proposta pedagógica 

da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, 
no mínimo, 2 (duas) horas mensais.    

b) Obrigatório integrado à proposta pedagógica da 
escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no 
mínimo, 3 (três) horas semestrais.  

c) Obrigatório integrado à proposta pedagógica da 
escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no 
mínimo, 2 (duas) horas semanais. 

d) Facultativo integrado à proposta pedagógica da 
escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no 
mínimo, 4 (quatro) horas anuais. 

e) Complementar integrado à proposta pedagógica 
da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, 
no mínimo, 6 (seis) horas semestrais. 

 
14) A Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva tem como 
objetivo o acesso, a participação e a 
aprendizagem dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas 
regulares, orientando os sistemas de ensino 
para promover respostas às necessidades 
educacionais, garantindo: 
 

I. Transversalidade da educação especial 
desde a educação infantil até a educação 
superior. 

II. Objetivos educacionais diferentes da 
educação geral.  

III. Formação de professores para o 
atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educação para a 
inclusão escolar. 

IV. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, 
nos mobiliários e equipamentos, nos 
transportes, na comunicação e informação. 

V. Articulação intersetorial na implementação 
das políticas públicas. 
 

a) Apenas I e III estão corretas 
b) Apenas I, III e V estão corretas 
c) Apenas I, II e III estão corretas 
d) Apenas I, III, IV e V estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
15) A dislalia é um distúrbio que acomete a fala, 
caracterizado pela dificuldade em articular as 
palavras. A pessoa portadora de dislalia, troca 
as palavras por outras similares na pronuncia, 
fala erroneamente as palavras, omitindo ou 
trocando as letras.  A dislalia pode ser 
subdividida em quatro tipos. Está incorreto:  
 
a) Dislalia evolutiva 
b) Dislalia fonética  
c) Dislalia funcional 
d) Dislalia audiógena 
e) Dislalia orgânica 
 
16) O transtorno de conduta é um distúrbio 
psicológico que pode ser diagnosticado na 
infância e interfere diretamente no seu 
desempenho na escola e na sua relação com 
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família, professores e colegas. Os principais 
sintomas indicativos desse transtorno 
psicológico são, exceto:  
 
a) Falta de empatia e preocupação com os outros 
b) Rebeldia e comportamento desafiador 
c) Manipulação e mentiras frequentes 
d) Frequente culpabilização própria 
e) Pouca tolerância à frustração, apresentando 

frequentemente crises de irritabilidade 
 
17) Acentua-se nesta tendência o papel da 
escola na formação de atitudes, razão pela qual 
deve estar mais preocupada com os problemas 
psicológicos do que com os pedagógicos ou 
sociais. Todo esforço está em estabelecer um 
clima favorável a uma mudança dentro do 
indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal às 
solicitações do ambiente. (Luckesi, 1994). A 
qual Tendência Pedagógica da Prática Escolar o 
trecho se refere: 
 
a) Tendência Liberal Tecnicista 
b) Tendência Progressista Libertadora 
c) Tendência Liberal Renovada Não-Diretiva 
d) Tendência Progressista Crítico-Social dos 

Conteúdos 
e) Tendência Progressista Libertária 
 
18) Ao longo da Educação Básica, as 
aprendizagens essenciais definidas na BNCC 
devem concorrer para assegurar aos estudantes 
o desenvolvimento de dez competências gerais, 
que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os 
direitos de aprendizagem e desenvolvimento. De 
acordo com a Base Nacional Comum Curricular 
assinale a alternativa que não corresponde a 
uma das dez competências:  
 
a) 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. 

b) Valorizar e utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos preparando os 
educandos para o mundo do trabalho com busca 
eficiência, racionalidade e produtividade, para 
exercer papéis sociais, tendo por base suas 
aptidões e habilidades, sendo que para tanto é 
necessário que ele assimile as normas e valores 
sociais vigentes, para o desenvolvimento de sua 
própria cultura. 

c) Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais 
de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 
e coletiva. 

d) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde 
física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas 
emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

e) Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

 
19) Acerca do compromisso da Base Nacional 
Comum Curricular com a Educação Integral é 
correto afirmar:  
 

I. A Educação Básica deve visar à formação e 
ao desenvolvimento humano global, o que 
implica compreender a complexidade e a 
não linearidade desse desenvolvimento, 
rompendo com visões reducionistas que 
privilegiam ou a dimensão intelectual 
(cognitiva) ou a dimensão afetiva.  

II. Assumir uma visão plural, singular e 
integral da criança, do adolescente, do 
jovem e do adulto – considerando-os como 
sujeitos de aprendizagem – e promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, 
reconhecimento e desenvolvimento pleno, 
nas suas singularidades e diversidades.  

III. Educação Integral como sinônimo de mais 
tempo na escola, buscando ampliação do 
período para que a escola tenha mais tempo 
para desenvolver os alunos integralmente. 

IV. A escola, como espaço de aprendizagem e 
de democracia inclusiva, deve se fortalecer 
na prática coercitiva de não discriminação, 
não preconceito e respeito às diferenças e 
diversidades. 

 
a) Apenas I e IV estão corretas 
b) Apenas I, II e IV estão corretas 
c) Apenas II e IV estão corretas 
d) Apenas I, II e III estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
20) Segundo a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), ao longo da Educação Básica – na 
Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio –, os alunos devem desenvolver 
as dez competências gerais da Educação 
Básica, que pretendem assegurar, como 
resultado do seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento:  
 

I. preparação para desenvolver papéis sociais 
de acordo com as suas aptidões, 
aprendendo a viver em harmonia com as 
normas vigentes da sociedade. 
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II. uma formação humana integral que vise à 
construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

III. uma formação pedagógica e inclusiva com 
ênfase no domínio das tecnologias e 
preparação para assumir seu papel na 
sociedade. 

IV. preparação intelectual e moral preparando o 
indivíduo para a sociedade. 

 
a) I, II e III estão corretas 
b) Apenas II está correta  
c) I, II e IV estão corretas 
d) Apenas I e II estão corretas 
e) Todas estão corretas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


