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PROCESSO SELETIVO 004/2018 

PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1- CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 

2- CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO: Questões de 06 a 10 – Páginas 2 e 3 

3- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 11 a 20 

• PEDAGOGO - EDUCAÇÃO INFANTIL: Páginas 3, 4 e 5 

• PROFESSOR DE INGLÊS: Páginas 5 e 6 

 

 

CADERNO DE AVALIAÇÃO      
(HORÁRIO 1 – TODOS OS CARGOS) 
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CONHECIMENTOS GERAIS                           
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Piangers: A cada passo, nossos filhos dizem adeus 

A Aurora está aprendendo a ler e a escrever. Os fonemas 
ainda são literais, te amo ainda é ti amu, mas luto pra que este 
estilo de escrita, tão comum entre os jovens de hoje em dia, 
evolua quando ela não tiver mais cinco anos. Gramática, 
matéria escolar ignorada por jovens com nove letras. 

Cada pequena evolução infantil nos emociona, como 
naquelas propagandas em que o pai segura a filha na bicicleta 
sem rodinhas até que ela consiga pedalar sozinha. O pai 
comemora em câmera lenta enquanto a filha se afasta feliz. 
Estou empolgado com esta fase, incentivando a leitura e a 
escrita. Brincamos juntos de fazer palavras cruzadas e assim 
ela vai treinando a construção das sílabas. Um desenho de um 
quadrado amarelo com um telhado. “CAAAA… SA…”, ela 
pronuncia enquanto escreve. O desenho de um pisante de 
couro preto. “TE…NISSSS”, ela escreve deixando sobrar um 
quadradinho. Era sapato. 

Incrível, soberbo, magistral. Com onze letras. Ela tem 
alguma dificuldade e lê apenas o que está escrito em caixa 
alta, mas se esforça e todas as manhãs quando vamos até a 
escola ela vai lendo as placas ao redor. “PAAAAA…RE”, diz 
olhando para uma placa. “ES…GO…TO”, lê no bueiro da rua. 
Nossa caminhada diária até a escola demora longos minutos, 
mas cada sílaba é celebrada. Não consigo não sorrir. 
“Parabéns!”, grito ao fim de cada palavra, batendo palminhas. 
Não estou querendo dizer que ela é genial ou algo assim. Ela 
não é brilhante, tenho certeza. Demorou para conseguir 
pronunciar o erre, recorta com a boca aberta, tem dificuldades 
matemáticas. Mas está aprendendo a ler e se isso não é 
maravilhoso não sei o que é. 

Saudação de despedida com cinco letras. Nossos filhos 
estão sempre nos dizendo adeus. Quando aprendem a 
caminhar,  estão nos dizendo o primeiro adeus. Depois, 
quando aprendem a falar. Depois, quando aprendem a 
caminhar. Agora a ler. Depois quando estudam sozinhos. 
Depois quando escolhem uma profissão. Depois quando 
arrumam emprego. Passam os anos nos dizendo pequenos 
“tchaus”, ganhando autonomia. Estaremos batendo palminhas 
em cada um desses momentos, felizes por eles. Viva! Você 
conseguiu! Até que dirão o adeus mais dolorido. Formarão 
suas famílias. Sentiremos falta de suas limitações. Das vezes 
que nos pediam ajuda. Torceremos por uma ligação no 
domingo. Sentaremos no sofá, fazendo palavras cruzadas. 
Sentimento de falta de alguém, com sete letras. 

Marcos Piangers – Retirado do site Revista Donna - ClicRBS 
 

01 – O texto acima publicado em uma coluna digital 
trata-se de uma crônica. Sobre esse gênero textual é 
possível afirmar que: 

A) Pertence ao campo jornalístico, abordando de 
maneira sarcástica elementos do cotidiano. 

B) Apresenta elementos da esfera jornalística bem como 
aspectos literários. É muito utilizado para ironizar ou 
para, como neste caso, abordar de maneira lírica 
situações diárias. 

C) Tem um intenso compromisso com a verdade, já que 
é comumente publicada em periódicos como portais 
de internet e jornais. 

D) Em virtude de seu caráter híbrido é visto por parte da 
crítica como um gênero menor, aparentado ao conto. 

E) É uma espécie de versão modernizada do conto, com 
a única diferença do meio de publicação dos dois 
gêneros. 

02 – A crônica de Marcos Piangers publicada no 
portal clicrbs aborda questões paternais, 
destacando: 

A) As dificuldades de alfabetização de crianças. 

B) Os obstáculos que a paternidade oferece ao diminuir 
os vínculos com a passagem do tempo. 

C) A construção da autonomia da criança por meio dos 
pequenos “adeus” que a criança dá ao longo da vida. 

D) A experiência de vida dele com a filha Aurora e os 
percalços em sua criação. 

E) Um dia específico em que ele ajudou sua filha a ler as 
placas de trânsito no caminho para a escola. 

 

03 – A crônica relata a relação de pai e filha sob a 
ótica do autor Marcos Piangers. O texto aborda o 
assunto de uma maneira pouco usual, pois: 

A) Trata-se da ótica masculina, extremamente racional, 
às vezes beirando aspectos científicos. 

B) Apesar do evidente lirismo, o autor aborda a temática 
sob uma perspectiva realista, por exemplo, quando 
reconhece a falta de brilhantismo de sua filha. 

C) Elimina qualquer possibilidade de erros da filha, 
entendendo os caminhos percorridos pela mesma. 

D) Reconhece a iminência do adeus aos filhos quando 
os mesmos saem de casa. 

E) O autor se mostra fechado às possibilidades de futuro 
de suas filhas, lamentando seus futuros “adeuses”. 

 

04 – Sobre aspectos de linguagem do texto é 
possível afirmar que: 

A) Em virtude de sua hibridez entre a linguagem 
jornalística e literária, o texto apresenta aspectos 
coloquiais bem como sequências narrativas, como 
quando descreve a cena do pai ensinando a filha a 
andar de bicicleta. 

B) Nota-se rigidez formal em virtude da intenção de levar 
o texto dos meios digitais a uma possível publicação 
de livro. 

C) Ao buscar beleza no conteúdo a crônica, Piangers 
abusa do uso de figuras de linguagem, como a 
metáfora, por exemplo. 

D) Em trechos que descreve passagens comuns da 
infância, como a alfabetização, o autor lança mão de 
alguns termos acadêmicos da área. 

E) Para criar identificação com o público infantil, a quem 
se destina o texto, ele se utiliza de gírias comuns 
desse segmento. 

 

05 – Assinale a alternativa em que a regência da 
forma verbal destacada esteja INCORRETA: 

A) Cada pequena evolução infantil nos emociona. 
(Intransitivo) 

B) Brincamos juntos de fazer palavras cruzadas [...] 
(Transitivo indireto) 

C) Ela tem alguma dificuldade [...] (Transitivo direto) 

D) O pai comemora em câmera lenta [...] (Transitivo 
indireto) 

E) Passam os anos nos dizendo pequenos “tchaus” 
(Transitivo direto e indireto) 
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CONHECIMENTOS GERAIS                          
DA EDUCAÇÃO 

06 – O projeto político-pedagógico da escola pode 
ser considerado um momento importante de 
renovação da escola. Projetar significa “lançar-se 
para frente”, antever um futuro diferente do presente. 
Por tanto, analise os itens abaixo: 

I. Não se constrói um projeto sem uma direção política, 
um norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico 
da escola é também político.  

II. O projeto pedagógico da escola é, assim, sempre um 
processo inconcluso, uma etapa em direção a uma 
finalidade que permanece como horizonte da escola. 

III. A dimensão política do projeto da escola, que traduz os 
rumos e sentidos a serem perseguidos, se estabelece 
coletivamente, com a ampla participação das pessoas 
envolvidas na escola. 

IV. Um projeto político-pedagógico da escola deve 
constituir-se num verdadeiro processo de 
conscientização e de formação cívica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas o item II não está correto 

C) Apenas o item IV não está correto 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos 

E) Apenas os itens I, II e IV estão corretos 
 

07 – Ao nos referirmos no processo de avaliação da 
aprendizagem escolar, analise os itens abaixo: 

I. O processo avaliativo é amplo e complexo e não pode se 
restringir a medir quantitativamente o entendimento 
imediato das noções estudadas pelos alunos ou se 
restringir ao entendimento de que todos os alunos 
aprendem de modo equivalente e em tempos 
equivalentes. 

II. Existem paradas ou retrocessos nos caminhos da 
aprendizagem.  

III. Todos os aprendizes estarão sempre evoluindo, mas em 
diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos.  

IV. O olhar do professor precisará abranger a diversidade de 
traçados, provocando-os a prosseguir sempre. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos 

D) Apenas o item IV está incorreto 

E) Apenas o item II está incorreto 
 

08 – O movimento nacional para incluir todas as 
crianças na escola e o ideal de uma escola para 
todos vêm dando novo rumo às expectativas 
educacionais para os alunos com necessidades 
especiais. A inclusão escolar constitui, portanto, 
uma proposta politicamente correta que representa 
valores simbólicos importantes e condizentes com: 

I. A igualdade de direitos 

II. Um sistema educacional diferente do atual 

III. A igualdade de oportunidades educacionais para todos 

IV. Um ambiente educacional favorável 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas os itens II e IV estão incorretos 

D) Apenas o tem I está correto 

E) Apenas o item II está incorreto 
 

09 – O currículo pode ser conceituado de diferentes 
formas se considerarmos as significações que 
podem ser atribuídas ao processo educativo escolar 
em contextos culturais e teóricos diferentes. A 
etimologia da palavra sugere percurso, caminho, daí 
ser tomada como forma de organização pedagógica 
do ensino escolar para a condução dos educandos 
no desenvolvimento de um curso. Se nos voltarmos, 
contudo, para a literatura especializada, 
encontraremos inúmeras definições de currículo, as 
quais, numa visão geral e simplificada, podem ser 
organizadas de acordo com os seguintes grupos de 
significados: 

Classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  O currículo concebido como projeto educativo composto 
de diferentes aspectos administrativos e pedagógicos: 
disciplinas; conteúdos; métodos e técnicas de ensino; 
tempos e espaços organizados para conduzir o percurso 
de escolarização; 

(     )  O currículo visto como expressão formal e material do 
projeto pedagógico da escola, ou seja, como conjunto de 
práticas e experiências mais amplas que estabelecem a 
relação entre a escola e a sociedade apontando a direção 
do processo educativo; 

(     )  O currículo definido como campo prático de organização 
do processo educativo formal, na educação escolarizada; 
território de intersecção de experiências diversas dentro e 
fora da escola, que supõem a concretização dos fins 
sociais e culturais da escola; 

(     )  O currículo concebido como um dispositivo cultural e 
discursivo; como “prática de significação”permeado de 
relações de saber-poder que fornecem uma das tantas 
maneiras de conceber e/ou interpretar o mundo. 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, V, V, F 

B) V, V, F, F 

C) V, F, F, V 

D) V, F, V, F 

E) V, V, V, V 
 

10 - No decorrer da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro 
de 1996, o texto do Art.  7º estabelece que “o ensino 
é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições”: 

I. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e 
do respectivo sistema de ensino; 

II. Elaboração do Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios; 

III. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade 
pelo Poder Público; 

IV. Capacidade de baixar normas complementares para o 
seu sistema de ensino; 
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V. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto 
no art. 213 da Constituição Federal. 

Marque a alternativa que consta os itens que NÃO 
fazem parte do Art. 7º: 

A) Os itens I e V 

B) Os itens II e III 

C) Os itens II e IV 

D) Os itens I e II 

E) Os itens IV e V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PEDAGOGO - EDUCAÇÃO INFANTIL 

11 – O MEC, no âmbito das suas atribuições, 
apresenta os Parâmetros de Qualidade para a 
Educação Infantil, com o intuito de estabelecer uma 
referência nacional a ser discutida e utilizada pelos 
sistemas de ensino na definição de padrões de 
qualidade locais para as instituições de Educação 
Infantil. Os parâmetros de qualidade estão 
organizados em seções distintas. Quanto à proposta 
pedagógica das instituições de Educação Infantil, 
classifique os itens abaixo como (V) verdadeiros ou 
(F) falsos: 

(      ) As propostas pedagógicas das instituições de Educação 
Infantil contemplam princípios éticos, políticos e estéticos. 

(      ) As propostas pedagógicas das instituições de Educação 
Infantil promovem as práticas de cuidado e educação na 
perspectiva da integração dos aspectos físicos, 
emocionais, afetivos, cognitivo/linguísticos e sociais da 
criança, entendendo que ela é um ser completo, total e 
indivisível. 

(     ) As propostas pedagógicas das instituições de Educação 
Infantil consideram que o trabalho ali desenvolvido é 
complementar à ação da família, e a interação entre as 
duas instâncias é essencial para um trabalho de 
qualidade. 

(     ) As propostas pedagógicas explicitam o reconhecimento 
da importância da identidade pessoal dos alunos, suas 
famílias, professores e outros profissionais e a identidade 
de cada unidade educacional nos vários contextos em 
que se situem. 

(     ) As propostas pedagógicas são desenvolvidas com 
autonomia pelas instituições de Educação Infantil a partir 
das orientações legais. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V, V   B) V, V, V, V, F 

C) V, V, V, V, V   D) F, F, V, V, V 

E) V, F, V, V, F 

 

12 – O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil define dois âmbitos de 
experiências sendo:  

A) A formação pessoal e social e conhecimento de 
mundo. 

B) A construção e a organização do sujeito.  

C) O desenvolvimento e as capacidades do indivíduo. 

D) A aceitação e o respeito.  

E) Aceitação e construção do universo. 

13 – Partindo de um contexto, em que nos diálogos 
com adultos e com outras crianças, nas situações 
cotidianas e no faz-de-conta, as crianças imitam 
expressões que ouvem, experimentando 
possibilidades de manutenção dos diálogos, 
negociando sentidos para serem ouvidas e 
compreendidas e obterem respostas.  

I. Quando a criança fala com mais precisão o que deseja, o 
que gosta e o que não gosta, o que quer e o que não quer 
fazer e a fala passa a ocupar um lugar privilegiado como 
instrumento de comunicação, pode haver um predomínio 
desta sobre os outros recursos comunicativos. 

II. A construção da linguagem oral não é linear e ocorre em 
um processo de aproximações sucessivas com a fala do 
outro, seja ela do pai, da mãe, do professor, dos amigos 
ou aquelas ouvidas na televisão, no rádio etc. 

III. As crianças têm ritmos próprios e a conquista de suas 
capacidades linguísticas se dá em tempos diferenciados, 
sendo que a condição de falar com fluência, de produzir 
frases completas e inteiras provém da participação em 
atos de linguagem. 

IV. A ampliação de suas capacidades de comunicação oral 
ocorre gradativamente, por meio de um processo de idas 
e vindas que envolve tanto a participação das crianças 
nas conversas cotidianas, em situações de escuta e canto 
de músicas, em brincadeiras etc. 

V. Além de produzirem construções mais complexas, as 
crianças são mais capazes de explicitações verbais e de 
explicar-se pela fala. 

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos 

C) Apenas os itens I, III e V estão corretos 

D) Apenas o item V está incorreto 

E) Não existe item incorreto 
 

14 – O debate sobre o currículo na Educação Infantil 
tem gerado muitas controvérsias entre os 
professores de creches e pré-escolas e outros 
educadores e profissionais afins. Além de tal debate 
incluir diferentes visões de criança, de família, e de 
funções da creche e da pré-escola, para muitos 
educadores e especialistas que trabalham na área, a 
Educação Infantil não deveria envolver-se com a 
questão de currículo.  

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como (V) verdadeiros ou (F) falsos: 

(     ) Nos últimos 20 anos, foram se acumulando uma série de 
conhecimentos sobre as formas de organização do 
cotidiano das unidades de Educação Infantil de modo a 
promover o desenvolvimento das crianças. 

(     ) A integração das creches e pré - escolas no sistema da 
educação formal impõe à Educação Infantil trabalhar com 
o conceito de currículo, articulando-o com o de projeto 
pedagógico. 

(     ) As instituições de ensino de educação infantil devem 
trabalhar com o conceito de currículo, articulando  com 
base nos conceitos do projeto pedagógico, associando-o 
a uma avaliação. 

Marque sequência CORRETA: 

A) V, V, V  B) F, F, V            C) V, V, F 

D) F, V, V    E) V, F, F  
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15 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, as instituições de 
Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para 
avaliação do desenvolvimento das crianças, sem 
objetivo de seleção, promoção ou classificação, 
garantindo: 

I. A não retenção das crianças na Educação Infantil; 

II. A observação crítica e criativa das atividades, das 
brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;  

III. Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e 
crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

IV. Documentação específica que permita às famílias 
conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança na Educação Infantil; 

V. A retenção das crianças na Educação Infantil com idade 
de 5 para 6 anos. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas o item V está incorreto 

D) Apenas o item I está incorreto 

E) Apenas os itens II, III e V estão corretos 

 

16 – O brincar se constitui em ação, brincadeira, 
divertimento, imitação, faz-de-conta, expressão livre, 
pois, quando a criança brinca, ela aparece mais 
madura do que ela é, na realidade entra no mundo 
adulto e lida com os mais diferentes temas de forma 
simbólica.  

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  A criança brinca para conhecer a si própria e aos outros 
em suas relações recíprocas, para aprender as normas 
sociais de comportamento, os hábitos determinados pela 
cultura, para conhecer os objetivos em seu contexto, ou 
seja, o uso cultural dos objetos, para desenvolver a 
linguagem e a narrativa, para trabalhar com o imaginário, 
para conhecer os eventos e fenômenos que ocorrem a 
sua volta. 

(     )  O professor tem um papel fundamental para conduzir 
trabalhos lúdicos, levando os alunos a atingir os objetivos 
específicos da aprendizagem dos conteúdos, 
conseguindo, assim, proporcionar a socialização dos 
educandos e desenvolver a capacidade dos mesmos de 
assimilarem o conteúdo exposto da melhor maneira 
possível. 

(     )  A brincadeira deve estar presente na educação infantil, 
não para ocupar tempo, mas serve para que a criança 
passe a desenvolver a intelectualidade, a autoconfiança, a 
exploração, a curiosidade, o raciocínio, a emoção, a 
psicomotricidade, que vai levá-la a ampliar os seus 
valores e agrupar-se de um modo sadio com as pessoas. 

(     )  O lúdico proporciona alegria nos espaços em que se faz 
presente, ao mesmo tempo em que possibilita a 
esperança de liberdade para o mundo todo, sugerindo 
também que há outras possibilidades para a vida humana. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) F, V, V, F   B) V, V, F, F 

C) V, V, V, F   D) V, V, F, V 

E) V, V, V, V 

17 – A Educação infantil deve atender a demanda das 
populações do campo, dos povos da floresta e dos 
rios, indígenas, quilombolas por uma educação e 
cuidado de qualidade para seus filhos. O trabalho 
pedagógico de creches e pré-escolas instaladas nas 
áreas onde estas populações vivem precisa 
reconhecer a constituição plural das crianças 
brasileiras no que se refere à: 

I. Identidade cultural e regional; 

II. Filiação socioeconômica;  

III. Identidade étnico-racial; 

IV. Identidade de gênero; 

V. Identidades regional, linguística e religiosa. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas os itens II e V estão corretos 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos 

E) Apenas os itens III e V estão corretos 
 

 

 

18 – A instituição de educação infantil deve tornar 
acessível a todas as crianças que a frequentam, 
indiscriminadamente, elementos da cultura que 
enriquecem o seu desenvolvimento e inserção 
social. Cumpre um papel socializador, propiciando o 
desenvolvimento da identidade das crianças, por 
meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em 
situações de interação. Sendo assim quanto ao 
processo educativo este é realizado de várias 
formas, na família, na rua, nos grupos sociais e, 
também na instituição.  

Sobre este assunto, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Educar, nessa primeira etapa da vida, não pode ser 
confundido com cuidar, ainda que crianças 
(especialmente as de zero a 18 meses) necessitem de 
cuidados elementares para garantia da própria 
sobrevivência.  

(     ) O que deve permear a discussão são os cuidados que as 
crianças devem receber, e não o modo como elas devem 
recebê-los, já que se alimentar, assear-se, brincar, dormir, 
interagir são direitos inalienáveis à infância. 

(     ) Cuidar e educar envolve estudo, dedicação, cooperação, 
cumplicidade e, principalmente, amor de todos os 
responsáveis pelo processo, que se mostra dinâmico e 
em constante evolução. 

(     ) As brincadeiras e interações que se estabelecem entre os 
bebês e os adultos incorporam as vocalizações rítmicas, 
revelando o papel comunicativo, expressivo e social que a 
fala desempenha desde cedo. 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F 

B) F, V, V, F 

C) V, F, V, V 

D) V, V, F, V 

E) V, V, V, V 
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19 – As atitudes e procedimentos de cuidado são 
influenciadas por crenças e valores em torno da 
saúde, da educação e do desenvolvimento infantil.  

Desde então, entende-se que: 

I. A base do cuidado humano é compreender como ajudar 
o outro a se desenvolver como ser humano. 

II. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver 
capacidades.  

III. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio 
que possui uma dimensão expressiva e implica em 
procedimentos específicos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas os itens I e II estão corretos 

C) Apenas o item I está correto 

D) Apenas o item I está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

20 – Conforme a BNCC, “as interações e a 
brincadeira são experiências nas quais as crianças 
podem construir e apropriar-se de conhecimentos 
por meio de suas ações e interações com seus pares 
e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, 
desenvolvimento e socialização”.  

As interações e a brincadeira são consideradas pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil, em seu Artigo 9º, como: 

A) Os direitos de aprendizagem 

B) Os eixos norteadores das práticas pedagógicas  

C) A primeira etapa da educação 

D) Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

E) Os princípios das propostas pedagógicas 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE INGLÊS 

11 – De acordo com os PCN em Língua Estrangeira, é 
conceituada a avaliação como parte integrante e 
intrínseca ao processo educacional, indo muito além 
da visão tradicional, que focaliza o controle externo 
do aluno por meio de notas e conceitos.  

Desde então, analise os itens abaixo: 

I. A função da avaliação é alimentar, sustentar e orientar a 
ação pedagógica e não apenas constatar um certo nível 
do aluno. 

II. Está implícito, também, que não se avaliam só os 
conteúdos conceituais, mas também os procedimentais 
e os atitudinais, indo além do que se manifesta, até a 
identificação das causas. 

III. A avaliação é um meio de se compreender o que se 
alcança e por quê. 

IV. Avaliar torna-se, um processo dinâmico nas reações, ao 
fluir a interação, entre professor e aluno, entre aluno e 
aluno e entre aluno e conteúdos. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos 

C) Apenas o item I está incorreto 

D) Apenas os itens I, II, e IV estão corretos 

E) Apenas o item IV está incorreto 
 

12 – Partindo do que está fielmente descrito nos PCN 
de Língua Estrangeira sobre Orientações didáticas 
para o ensino da compreensão escrita, analise os 
itens abaixo como (V) verdadeiros ou (F) falsos: 

(     )  Primeiramente é necessário que o professor escolha o 
texto a ser usado para, a seguir,estabelecer um propósito 
para a leitura (o que pode ser feito em conjunto com a 
classe). 

(     )  Esse propósito definirá o nível de compreensão a ser  
alcançado, o que pode abarcar desde uma compreensão 
geral em relação ao que é tratado no texto, até a procura 
de uma informação específica, por exemplo, uma data, 
um nome etc.  

(     )  É útil pensar sobre o trabalho em fases que podem ser 
chamadas de pré-leitura, leitura e pós-leitura. 

(     )  Ao ensinar os tipos de conhecimento mencionados, o 
professor deve se balizar somente pelos conhecimentos 
que o aluno tem de sua língua materna e linguagem 
coloquial. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, V   B) F, V, V, V 

C) V, V, V, V   D) F, V, V, F 

E) V, V, V, F 
 

13 – De acordo com a BNCC, a proposição desse 
eixo nasce da compreensão de que as culturas, 
especialmente na sociedade contemporânea, estão 
em contínuo processo de interação e (re)construção. 
Desse modo, diferentes grupos de pessoas, com 
interesses, agendas e repertórios linguísticos e 
culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e 
fluxos interacionais, processos de constituição de 
identidades abertas e plurais. Este é o cenário do 
inglês como língua franca, e, nele, aprender inglês 
implica problematizar os diferentes papéis da própria 
língua inglesa no mundo, seus valores, seu alcance e 
seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e 
povos, tanto na sociedade contemporânea quanto 
em uma perspectiva histórica. 

Estamos nos referindo: 

A) Ao eixo Oralidade. 

B) Ao eixo Dimensão intercultural. 

C) Ao eixo Língua em Uso 

D) Ao eixo Conhecimentos linguísticos 

E) Ao eixo Dimensão pedagógica 
 

14 – Considere a afirmação retirada da BNCC, da 
área de Língua Inglesa: “este aborda práticas de 
linguagem decorrentes da interação do leitor com o 
texto escrito, especialmente sob o foco da 
construção de significados, com base na 
compreensão e interpretação dos gêneros escritos 
em língua inglesa, que circulam nos diversos 
campos e esferas da sociedade”.  

Este contexto pertence: 

A) Ao eixo Análise Linguistica 
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B) Ao eixo Produção Textual   

C) Ao eixo Escrita formal 

D) Ao eixo Conhecimentos linguísticos 

E) Ao eixo Leitura. 
 

15 – De acordo com as Competências Específicas de 
Língua Inglesa para o Ensino Fundamental, segundo 
a BNCC, leia os itens abaixo: 

I. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo 
plurilíngue e multicultural, refletindo, criticamente, sobre 
como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a 
inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no 
que concerne ao mundo do trabalho. 

II. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e 
imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao 
exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no 
contato com diferentes manifestações artístico-culturais. 

III. Identificar similaridades e diferenças entre a língua 
inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-as 
a aspectos sociais, culturais e identitários, em uma 
relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

IV. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua 
inglesa, usados em diferentes países e por grupos 
sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a 
reconhecer a diversidade linguística como direito e 
valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais 
emergentes nas sociedades contemporâneas. 

V. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e 
modos de interação, para pesquisar, selecionar, 
compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em 
práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, 
crítica e responsável. 

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas o item IV está incorreto 

D) Apenas o item V está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 

 

16 – Considere a seguinte informação: “O ensino 
deve ser realizado de forma interessante e 
significativa, podendo utilizar-se de jogos, vídeos, 
focando sempre o vocabulário a ser utilizado no 
discurso”. Para tanto: 

I. Quando o Inglês é apresentado como diversão, as 
crianças passam a ser estimuladas e desenvolvem uma 
ótima capacidade de concentração.  

II. Através de trabalhos lúdicos, a criança passa a ter uma 
finalidade em seu aprendizado.  

III. Somente percebendo um objetivo para o aprendizado de 
uma segunda língua a criança conseguirá efetivar essa 
aprendizagem. 

IV. Todo e qualquer ensino parte de uma premissa maior no 
discurso apenas falado e não no escrito. A escrita é uma 
mera simbologia de conhecimento. O importante é a fala. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está correto. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

17 – Which of these is not a swear word? 

A) Goddamn 

B) The heck 

C) Dammit 

D) Asshole 

E) Crack 

 

18 – Find the informal sentence: 

A) They decided to accept the job. 

B) They wanna go and work in that city. 

C) You cannot see what is happening there. 

D) Could you take a picture of us, please? 

E) None above. 

 

19 – How is “ponto final” in british english? 

A) Dot.    B) Final Stop. 

C) Full Stop.   D) Point. 

E) Period. 
  

20 – Find the WRONG sentence: 

A) He had an interesting proposal for him. 

B) Charles met and invited her. 

C) Clean them every day, and feed them. 

D) They were saved by he and his friends. 

E) What belongs to us stays with us. 

 

 
 


