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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. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                         
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Papos 

- Me disseram... 

- Disseram-me. 

- Hein? 

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram." 

- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"? 

- O quê? 

- Digo-te que você... 

- O "te" e o "você" não combinam. 

- Lhe digo? 

- Também não.. O que você ia me dizer? 

- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu 
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é 
que se diz? 

- Partir-te a cara. 

- Pois é. Partilá-la hei de, se você não parar de me corrigir. 
Ou corrigir-me. 

- É para o seu bem. 

- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo 
como bem entender. Mais uma correção e eu... 

- O quê? 

- O mato. 

- Que mato? 

- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? 

- Eu só estava querendo... 

- Pois esqueça e pára-te. Pronome no lugar certo é elitismo! 

- Se você prefere falar errado... 

- Falo como todo mundo fala. O importante é me 
entenderem. Ou entenderem-me? 

- No caso... não sei. 

- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? 

- Esquece. 

- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o 
certo é "esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-
me-lo, vamos. 

- Depende. 

- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o 
soubesses, mas não sabes-o. 

- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser. 

- Agradeço-lhe a permissão para falar errrado que mas dás. 
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia. 

- Por quê? 

- Porque, com todo este papo, esquecí-lo. 

Luis Fernando Verissimo. Comédias para se ler na escola.  

Porto Alegre, Ed. Objetiva, 2000. (Adaptado). 
 
01 – Sobre o conteúdo e a linguagem do texto acima, 
podemos afirmar que: 

A) O texto apresenta uma crítica às pessoas que se 
comunicam fora do padrão previsto pela gramática 
tradicional. 

B) É perceptível uma contrariedade no texto, já que o 
autor ironiza a gramática tradicional, mas escreve 
seguindo seus padrões. 

C) A linguagem informal contrasta a temática do texto 
que é defender o bom uso das regras gramaticais. 

D) Apesar do nível diferente de cultura entre as duas 
personagens, a comunicação se dá de forma fluida. 

E) O texto apresenta ironia ao retratar de forma pedante 
um personagem que corrige de maneira excessiva as 
outras pessoas. 

 

02 – Sobre as estruturas gramaticais abordadas no 
texto é INCORRETO afirmar que: 

A) “Me disseram” é gramaticalmente incorreto por ser 
uma expressão que começa com pronome oblíquo 
átono. 

B) “Mato-lhe” está incorreto por ser não um caso em que 
o pronome esteja enclítico. 

C) Ao dizer que “te” e “você” não combinam, o 
personagem se refere ao fato de que pertencem a 
pessoas gramaticais diferentes. 

D) “Ensines-lo-me” é uma expressão inexistente na 
gramática normativa da língua portuguesa. 

E)  “Dizer-te-ia está incorreto porque o adequado pela 
gramática seria “dir-te-ia”. 

 

03 – A discussão protagonizada pelos dois 
personagens envolve quais conteúdos de cunho 
gramatical? 

A) Colocação pronominal e concordância verbal 

B) Colocação pronominal e pontuação 

C) Colocação pronominal e concordância nominal 

D) Colocação pronominal e uso da crase 

E) Colocação pronominal e orações subordinadas  

 

04 - Reconheça nos textos a seguir, as funções da 
linguagem e assinale a alternativa CORRETA: 

Texto 1: 

"Se um dia você for embora 

Ria se teu coração pedir 

Chore se teu coração mandar." 

 

Texto 2:  

"– Que coisa, né? 

– É. Puxa vida! 

– Ora, droga! 

– Bolas! 

– Que troço! 

– Coisa de louco! 

– É" 

 

Texto 3: 

“Sentia um medo horrível e ao mesmo tempo desejava que um 
grito me anunciasse qualquer acontecimento extraordinário. 
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Aquele silêncio, aqueles rumores comuns, espantavam-me. 
Seria tudo ilusão? Findei a tarefa, ergui-me, desci os degraus e 
fui espalhar no quintal os fios da gravata. Seria tudo ilusão? … 
Estava doente, ia piorar, e isto me alegrava. Deitar-me, dormir, 
o pensamento embaralhar-se longe daquelas porcarias. Senti 
uma sede horrível… Quis ver-me no espelho. Tive preguiça, 
fiquei pregado à janela, olhando as pernas dos transeuntes.” 

Alternativas: 

A) Função poética, função emotiva, função fática 

B) Função emotiva, função fática, função poética 

C) Função poética, função fática, função emotiva 

D) Função referencial, função fática, função emotiva 

E) Função emotiva, função referencial, função emotiva 
 

05 - Assinale o item em que a palavra destacada está 
INCORRETAMENTE aplicada: 

A) Quero que você vá à farmácia e compre o remédio 
prescrito. 

B) Aquela situação passou despercebida aos 
convidados.  

C) Quando Juca foi embora eu coloquei a sela em meu 
cavalo e saí sem rumo. 

D) Vitor é um aluno excelente, porém sempre erra na 
hora de colocar os acentos nas palavras. 

E) Sabrina era uma funcionária tão exemplar que fora 
convocada a assumir um cargo mais eminente em 
sua empresa. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

06 – De acordo com a LDB, Art. 24. A educação 
básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: 

I. A carga horária mínima anual será de oitocentas horas 
para o ensino fundamental e para o ensino médio, 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames 
finais, quando houver;  

II. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular 
por série, o regimento escolar pode admitir formas de 
progressão parcial, desde que preservada a seqüência do 
currículo, observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino; 

III. O controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme 
o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo 
sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de 
setenta e cinco por cento do total de horas letivas para 
aprovação; 

IV. Só poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos 
de séries distintas, com níveis equivalentes de 
adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 
estrangeiras e artes, e mais nenhum outro componente 
curricular. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os item I e II estão corretos 

B) Apenas os itens I e III estão corretos 

C) Apenas os itens II e III estão corretos 

D) Apenas o item IV está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 

 

07 – Wallon defende que o processo de evolução 
depende tanto da capacidade biológica do sujeito 
quanto do ambiente, que o afeta de alguma forma. 
Desde então, segundo o autor, analise os itens 
abaixo: 

I. A afetividade é expressa de três maneiras: por meio da 
emoção, do sentimento e da paixão. 

II. A emoção, é a primeira expressão da afetividade. 

III. O sentimento, por sua vez, já tem um caráter mais 
cognitivo. 

IV. A afetividade está sempre presente em todos os 
momentos, movimentos e circunstâncias de nossas 
ações, assim como o ato motor e a cognição.  

V. É no processo de socialização, o momento da relação 
com adulto, que a criança que se reconstrói 
intrinsecamente com as formas culturais e sociais do 
sentimento. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas o item II está incorreto 

D) Apenas o item I e III estão corretos 

E) Apenas o item IV está incorreto. 
 

08 – A BNCC e os currículos se identificam na 
comunhão de princípios e valores que, orientam 
_____________. Dessa maneira, reconhecem que a 
educação tem um compromisso com a formação e o 
desenvolvimento humano global, em suas 
dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, 
moral e simbólica. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) LDB e as DCN. 

B) DNC e os PCN. 

C) DCN e os RCNEI 

D) LDB e os RCNEI 

E) DCNEI e as CNE 

 

09 – O ato de avaliar cumpre um papel na relação do 
homem com seus pares e com o mundo. De acordo 
com isso, analise os itens abaixo: 

I. Avaliar é condição para o progresso; 

II. Avaliar é refletir sobre os próprios atos e os atos dos 
outros; 

III. Avaliar é provocar possibilidades, alinhar procedimentos e 
promover a construção e desconstrução de paradigmas; 

IV. A avaliação é essencial, inerente e indissociável à 
educação uma vez que educar é problematizar o mundo, 
superando suas contradições e recriando-os 
constantemente. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item III está correto 

D) Nenhum item está correto 

E) Todos os itens estão corretos 
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10 – Conforme o ECA - Lei nº 8.069/90, o Art. 54 
estabelece que é dever do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente: 

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 
ensino médio; 

III. Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a cinco anos de idade; 

V. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está incorreto 

B) Apenas os itens I e V estão corretos 

C) Apenas o item II, III e IV estão corretos 

D) Apenas o item III está correto 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Gramática a favor da leitura e da escrita 

O tempo de pedir a classificação de frases 
descontextualizadas ficou para trás. Aprenda como 
trabalhar o tema durante o estudo dos textos de diversos 
gêneros 

Imagine-se tendo de escrever uma oração coordenada 
assindética e conjugar o verbo "ver" na segunda pessoa do 
plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrou-se do 
tempo de escola? Felizmente, o objetivo das aulas de Língua 
Portuguesa não é mais classificar frases soltas ou apenas 
decorar nomenclaturas e conjugações, e sim formar leitores e 
escritores competentes. Para isso, é necessário ensinar a 
análise linguística do texto, que é o grande objeto de estudo. É 
aí que entra a gramática.  

De acordo com Jacqueline Peixoto Barbosa, docente da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), "a 
gramática precisa estar a serviço das práticas de linguagem e 
adquirir esse conhecimento leva tempo para os alunos". 
Conforme eles aprendem os conceitos que regem o 
funcionamento da língua, vão se tornando mais críticos e 
conscientes das estratégias que possuem para compreender a 
leitura e se fazer entender por meio da escrita.  

A maioria dos professores, porém, segue ensinando da 
forma tradicional, sem articular a gramática com o texto. Quem 
aderiu à nova concepção também enfrenta problemas, pois não 
aprendeu como deve ser esse trabalho. "A questão não está 
resolvida nem na escola nem na academia", diz Roxane Rojo, 
docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). "A 
análise linguística ficou restrita às características gerais de 
cada gênero, mas isso não basta. É preciso chegar às 
unidades menores." 

Esse estudo minucioso não se resume à simples definição 
do que é verbo, sujeito e predicado, como no passado. "A 
adoção de uma nomenclatura, em qualquer campo de saber, 
não deve ter como fim o seu próprio aprendizado. Mas saber 
nomear as partes do texto de acordo com a função que 
exercem nele facilita sua descrição e análise", explica Juanito 
Ornelas de Avelar, professor da Unicamp e autor do material do 
programa Rede São Paulo de Formação Docente (Redefor). 

Por: Elisângela Fernandes, 01 de Agosto de 2012  

Retirado do site Nova Escola 

11 – O texto acima é a introdução de uma matéria 
publicada no site de uma conhecida revista sobre 
educação no Brasil. A respeito de seu conteúdo, é 
possível perceber que: 

A) Existe uma clara crítica ao ensino da gramática como 
algo obsoleto e desnecessário. 

B) Conteúdos como tempos verbais são usados como 
exemplo para defender que em virtude de sua 
presença no idioma, seu ensino ainda é de extrema 
importância nas escolas. 

C) Frases descontextualizadas, apesar de gear certa 
antipatia pelo ensino de linguagem, ainda é 
importante para a formação de bons escritores. 

D) O título “Gramática a favor da leitura e escrita” é 
irônico, pois no decorrer do texto a autora destila 
críticas ao ensino da matéria. 

E) O ensino de gramática deve buscar uma 
funcionalidade, indo além da pura e simples 
nomenclatura. 

 

12 – Em relação aos temas defendidos pelo texto 
bem como a aspectos de sua linguagem, estão 
corretas as assertivas, EXCETO: 

A) Em alguns trechos do texto a autora emite sua 
opinião em relação a essa temática, inclusive tecendo 
críticas a alguns profissionais da linguagem. 

B) São apresentados exemplos de conteúdos 
gramaticais com vistas a elucidar um tipo de ensino 
de linguagem ultrapassado. 

C) O texto apresenta ótimas soluções para essa 
temática ainda muito nova para alguns professores. 

D) Uma especialista cita que à medida que os 
estudantes começam a dominar alguns conceitos 
gramaticais, podem se tornar mais fluentes e 
dominantes de seu idioma. 

E) Para ensinar leitores e escritores competentes o mero 
ensino de estruturas gramaticais precisa ser 
redefinido. 

 

13 - Leia as frases abaixo que tratam do tema 
avaliação e que foram retiradas dos PCNs de Língua 
Portuguesa:  

A avaliação deve ser compreendida como conjunto de 
ações organizadas com a finalidade de obter informações 
sobre o que o aluno aprendeu, de que forma e em quais 
condições. Para tanto, é preciso elaborar um conjunto de 
procedimentos investigativos que possibilitem o ajuste e a 
orientação da intervenção pedagógica para tornar possível o 
ensino e a aprendizagem de melhor qualidade. Deve funcionar, 
por um lado, como instrumento que possibilite ao professor 
analisar criticamente sua prática educativa; e, por outro, como 
instrumento que apresente ao aluno a possibilidade de saber 
sobre seus avanços, dificuldades e possibilidades. Nesse 
sentido, deve ocorrer durante todo o processo de ensino e 
aprendizagem, e não apenas em momentos específicos 
caracterizados como fechamento de grandes etapas de 
trabalho. (p.92) 

A avaliação não é, portanto, unilateral ou monológica, 
mas dialógica. Deve realizar-se num espaço em que sejam 
considerados aquele que ensina, aquele que aprende e a 
relação intrínseca que se estabelece entre todos os 
participantes do processo de aprendizado. Portanto, não se 
aplica apenas ao aluno, considerando unicamente as 
expectativas de aprendizagem, mas aplica-se às condições 
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oferecidas para que isso ocorra: avaliar a aprendizagem implica 
avaliar também o ensino oferecido. (p. 93) 

Assinale a alternativa que, refletindo a abordagem 
das citações acima, traz o elemento avaliativo menos 
condizente com a visão avaliativa dos PCNs: 

A) Registros de observações diárias 

B) Produção textual 

C) Prova tradicional 

D) Seminário 

E) Auto avaliação  
 

14 – Assinale a alternativa que melhor sintetize os 
conceitos sobre avaliação dos trechos dos PCNs 
supracitados: 

A) A avaliação é um momento diferenciado do processo 
ensino-aprendizagem, e, por essa razão, é parte tão 
importante para o sucesso ou fracasso do corpo 
discente. 

B) Existem mais respostas que perguntas ao abordar 
este tema, por isso que instrumentos como a prova 
tradicional ainda são tão utilizados em salas de aula. 

C) O aluno é o maior interessado quando se fala em 
avaliação, cabendo ao professor o único e exclusivo 
papel de conduzir o processo avaliativo. 

D) Avaliar é tarefa dialógica, ou seja, não deve ser 
conduzida unicamente pelo professor. O aluno deve 
ser parte integrante e ativa desta etapa de produção 
do conhecimento. 

E) Avaliar a aprendizagem, em virtude de seu caráter 
subjetivo, é tarefa do professor, apesar de o aluno ser 
peça chave do processo. 

 

15 – De acordo com os PCN, o domínio da língua, 
oral e escrita, é fundamental para a participação 
social efetiva, pois é por meio dela que o homem: 

I. Se comunica; 

II. Tem acesso à informação; 

III. Expressa e defende pontos de vista; 

IV. Partilha ou constrói visões do mundo; 

V. Produz conhecimento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item V está incorreto 

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

C) Apenas os itens II, III e IV estão incorretos 

D) Apenas o item I está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

16 – Em uma maior premissa sobre o ensino da 
Língua Inglesa, é de suma importância que “tanto o 
professor de inglês como os demais professores 
devem ter em mente que a educação deve oferecer 
ao indivíduo possibilidades para ele pensar para 
transformar o mundo de modo a agir politicamente”. 
Para tanto é crucial que todo professor: 

A) Tenha uma percepção aguçada, tome consciência, 
entenda e se preocupe com aspectos sociais, 
históricos e culturais relativos ao contexto 
contemporâneo em que está situado. 

B) Tenha o ensino baseado na pedagogia sócio crítica 
como discurso, como espaço de produções e 
sentidos contextualizados com as formas de 
ideologia.  

C) Não interfira no processo de assimilação dos 
conhecimentos sistematizados. 

D) Que ele não opte por uma mesma solução adotada 
no seu ensinar, a partir de uma compreensão crítica 
sócio construtiva. 

E) Que seu envolvimento com a língua ensinada seja 
mais abrangente, pois passa da teoria para a prática 
remanescente. 

 

17 – Um método de ensino de língua estrangeira 
deve ser regido por princípios, que, devidamente 
planejados e organizados, devem conduzir a uma 
atividade docente coerente. Portanto, com relação ao 
ecletismo no ensino de línguas estrangeiras, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  O método eclético não condiz ao ensino de linguagem. 
Muito menos o de língua estrangeira. 

(    )  O ecletismo no ensino de línguas estrangeiras é visto 
como flexibilidade e não como ausência metodológica, 
pois os professores devem ficar atentos aos diversos 
contextos que lhes apresentam.  

(     ) É negativa também a natureza prescritiva dos métodos, 
muitas vezes engessando procedimentos e técnicas para 
serem trabalhadas nas salas de aula. 

(     )  O método eclético deve conduzir a uma prática coerente e 
plural no ensino de língua, em que grande variedade de 
atividades possa ser empregada de forma a facilitar, 
acelerar ou otimizar o processo de ensino. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V 

B) F, V, V, V 

C) V, F, V, F  

D) F, F, V, V 

E) V, F, F, V 
 

18 – De acordo com os as unidades temáticas e os 
objetos de conhecimento e habilidades a serem 
trabalhados em Língua Inglesa no 6º ano, 
encontrados na BNCC, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Eixo Oralidade; 

2. Eixo Leitura; 

3. Eixo Escrita; 

4. Eixo Conhecimentos Linguísticos; 

5. Eixo Dimensão Intercultural. 

Coluna 2: 

(    )  Práticas de produção de textos em língua inglesa 
relacionados ao cotidiano dos alunos, em diferentes 
suportes e esferas de circulação. 

(     )  Reflexão sobre aspectos relativos à interação entre 
culturas (dos alunos e aquelas relacionadas a demais 
falantes de língua inglesa), de modo a favorecer o 
convívio, o respeito, a superação de conflitos e a 
valorização da diversidade entre os povos. 
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(     )  Práticas de compreensão e produção oral de língua 
inglesa, em diferentes contextos discursivos presenciais 
ou simulados, com repertório de falas diversas, incluída a 
fala do professor. 

(     )  Práticas de análise linguística para a reflexão sobre o 
funcionamento da língua inglesa, com base nos usos de 
linguagem trabalhados nos eixos Oralidade, Leitura, 
Escrita e Dimensão intercultural. 

(     ) Práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa 
(verbais, verbo-visuais, multimodais) presentes em 
diferentes suportes e esferas de circulação. Tais práticas 
envolvem articulação com os conhecimentos prévios dos 
alunos em língua materna e/ou outras línguas. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 2, 3, 4, 1, 5 

B) 1, 3, 5, 2, 4 

C) 2, 4, 1, 5, 3 

D) 3, 5, 1, 4, 2 

E) 4, 3, 2, 1, 5 
 

19 – Choose the CORRECT missing word whether it’s 
adverb or adjective: 

I. Don’t drive so____, it’s dangerous. 

II. The book you gave me was ___ for the exam. 

III. You can ___ learn because you learn very fast. 

IV. To be ___, I won’t participate in the activities. 

V. Ernest was so___ with his money. 

Alternatives: 

A) Quicky / helpfully / easy / honest / care 

B) Quick / helpfully / easily / honestly / careful 

C) Quick / helpness / easily / honestly / care 

D) Quickly / helpful / easy / honest /careful 

E) Quickly / helpful / easily / honest / careful 
 

20 – Find the WRONG phrase: 

A) I didn’t see nobody I know in the party. 

B) We could go to the party tomorrow night. 

C) I promise I’ll send you the news when I get there. 

D) You cannot go wherever you want to. 

E) He’s very tall, like his father. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

11 – Segundo a BNCC em matemática, são 
processos de resolução de problemas, de 
investigação, de desenvolvimento de projetos e da 
modelagem podem ser citados como formas 
privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo 
qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a 
aprendizagem ao longo de todo o Ensino 
Fundamental. Esses processos de aprendizagem são 
potencialmente ricos para o desenvolvimento de 
competências fundamentais para o letramento 
matemático (raciocínio, representação, comunicação 
e argumentação) e para o desenvolvimento do 
pensamento computacional.  

Estamos nos referindo: 

A) Aos processos lógicos 

B) Aos processos algébricos  

C) Às grandezas e medidas 

D) Aos processos geométricos 

E) Aos processos matemáticos 
 

12 – De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a resolução de problemas de contagem, 
no ensino fundamental, coloca o aluno diante de 
situações em que é necessário agrupar objetos, em 
diferentes quantidades, caracterizando os 
agrupamentos feitos. Sendo assim, analise os itens 
abaixo: 

I. Ao tentar solucionar essas situações, ele poderá 
aperfeiçoar a maneira de contar os agrupamentos e 
desenvolver, assim, o raciocínio combinatório. 

II. Consequentemente,  poderá desenvolver maior segurança 
e criatividade para enfrentar situações-problema de caráter 
aleatório, que dependem de uma contagem sistematizada e 
dispor de uma ferramenta útil e motivadora para a 
aprendizagem da probabilidade e da estatística. 

III. Os primeiros contatos dos alunos com os problemas de 
contagem devem ter como objetivo a familiarização com os 
números e com agrupamentos de objetos, de maneira 
sistemática, formal ou informal. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas o item I está correto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

13 – Partindo do contexto tal qual está descrito na 
BNCC do ensino médio, “para atender às 
necessidades de formação geral indispensáveis ao 
exercício da cidadania e responder à diversidade de 
expectativas dos jovens quanto à sua formação, 
torna-se imprescindível reinterpretar, à luz das 
diversas realidades do Brasil, as finalidades do 
Ensino Médio estabelecidas pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB, Art. 35) são: 

I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos; 

II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 
capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III. A convicção na capacidade que todos os estudantes 
têm de aprender e de alcançar objetivos que, explicitam 
a preparação para o mundo do trabalho; 

IV. O aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

V. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 
prática, no ensino de cada disciplina. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas o item V está incorreto 
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C) Apenas o item III está incorreto 

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

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

14 – Conforme descrito na BNCC, as habilidades 
matemáticas que os alunos devem desenvolver não 
podem ficar restritas à aprendizagem dos algoritmos 
das chamadas “quatro operações”, apesar de sua 
importância. No que diz respeito ao cálculo, é 
necessário acrescentar: 

I. À realização dos algoritmos das operações,  

II. A habilidade de efetuar cálculos mentalmente,  

III. Fazer estimativas,  

IV. Usar calculadora,  

V. Decidir quando é apropriado usar um ou outro 
procedimento de cálculo. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está incorreto 

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos 

C) Apenas os itens IV e V estão corretos 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

15 – De acordo com os PCN, a importância do estudo 
do cálculo, em suas diferentes modalidades, 
justifica-se também pelo fato de que é uma atividade 
básica para o desenvolvimento das capacidades 
cognitivas do aluno, visto que: 

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(     ) Possibilita o exercício de capacidades mentais como 
memória, dedução, análise, síntese, analogia e 
generalização; 

(     ) Permite a descoberta de princípios matemáticos como a 
equivalência, a decomposição, a igualdade, a 
desigualdade e a compreensão da estrutura do sistema 
de numeração decimal; 

(     ) Favorece o desenvolvimento da criatividade, da 
capacidade para tomar decisões e de atitudes de 
segurança para resolver problemas numéricos cotidianos; 

(     ) Busca favorecer de diferentes formas e procedimentos, 
soluções para um problema em análise e a comparação 
desses procedimentos. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F 

B) F, V, V, F 

C) F, V, V, V 

D) F, V, F, V 

E) V, V, V, F 

16 – De acordo com os PCN, a seleção de conteúdos 
a serem trabalhados pode se dar numa perspectiva 
mais ampla, ao procurar identificá-los como formas e 
saberes culturais cuja assimilação é essencial para 
que produza novos conhecimentos. Dessa forma, 
pode-se considerar que os conteúdos envolvem 
explicações, formas de raciocínio, linguagens, 
valores, sentimentos, interesses e condutas. Assim, 
nesses parâmetros os conteúdos estão 

dimensionados não só em conceitos, mas também 
em: 

A) Compreensão dos processos. 

B) Procedimentos e atitudes. 

C) Capacidade de análise e de crítica. 

D) Esquemas lógicos. 

E) Capacidade de argumentar e de fazer conjecturas. 
 

17 – Com relação aos cálculos aritmético e algébrico 
com números irracionais, configuram-se duas 
possibilidades. Sendo elas: 

I. O aluno deve ser orientado a efetuar os cálculos seguindo 
regras operatórias análogas às que são válidas para os 
racionais. Esse fato pode conduzir, inclusive, à obtenção de 
infinitos irracionais por meio das operações fundamentais. 

II. É a de efetuar cálculos com os irracionais por meio de 
aproximações racionais. Nesses casos apresenta-se uma 
situação apropriada para tratar o conceito de 
arredondamento e utilizar as calculadoras. 

III. Em uma delas deve ser proposto situações que permitam 
aos alunos várias aproximações sucessivas de � 

IV. Propor situações que permitam aos alunos estarem atentos 
para o fato de que o trabalho com as medições pode se 
tornar um obstáculo entre aceitar a irracionalidade do 
conhecimento. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I e III estão corretos 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Apenas os itens III e IV estão corretos 
 

18 – Com relação às competências específicas de 
matemática para o ensino fundamental, analise os 
itens abaixo: 

I. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, 
sobretudo, questões de urgência social, com base em 
princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, 
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de 
grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

II. Interagir com seus pares de forma cooperativa, 
trabalhando coletivamente no planejamento e 
desenvolvimento de pesquisas para responder a 
questionamentos e na busca de soluções para problemas, 
de modo a identificar aspectos consensuais ou não na 
discussão de uma determinada questão, respeitando o 
modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.  

III. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, 
fruto das necessidades e preocupações de diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma 
ciência viva, que contribui para solucionar problemas 
científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 
construções, inclusive com impactos no mundo do 
trabalho.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item III está correto 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
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19 – Ainda com relação às competências específicas 
de matemática para o ensino fundamental, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F):  

(     ) Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos 
e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, 
de modo a investigar, organizar, representar e comunicar 
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las 
crítica e eticamente, produzindo argumentos 
convincentes. 

(     ) Analisar as relações de produção, capital e trabalho em 
diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o 
papel dessas relações na construção, consolidação e 
transformação das sociedades. 

(     ) Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação 
e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para 
compreender e atuar no mundo. 

(     ) Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, 
diferentes registros de representação matemáticos 
(algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na 
busca de solução e comunicação de resultados de 
problemas, de modo a favorecer a construção e o 
desenvolvimento do raciocínio matemático.  

(     ) Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive 
tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver 
problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 
conhecimento, validando estratégias e resultados.  

Marque a sequência EXATA: 

A) V, F, V, V, F 

B) F, V, V, F, V 

C) V, V, V, V, V 

D) V, V, F, F, V 

E) V, F, V, F, V 
  

 

20 - De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, os conteúdos de Matemática para o 
Ensino Fundamental estão organizados em quatro 
blocos sendo: Números e operações, Espaço e 
forma, Grandezas e medidas e Tratamento da 
informação. Os conteúdos de Matemática para o 
Ensino Médio também estão organizados em blocos, 
sendo eles:  

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(     ) Análise de dados e probabilidade; 

(     ) Análise e Grandezas de medidas; 

(     ) Análise comparativas;  

(     ) Números e operações;  

(     ) Funções;  

(     ) Geometria. 

Marque a sequência EXATA: 

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

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

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

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

E) V, F, F, V, V, V 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE HISTÓRIA 

11 – De acordo com os PCN, nas suas relações com 
o conhecimento histórico, o ensino e a aprendizagem 
da História envolvem seleção criteriosa de 
conteúdos e métodos que contemplem o fato, o 
sujeito e o tempo. De modo geral, pode-se dizer que 
os fatos históricos remetem para as ações realizadas 
por indivíduos e pelas coletividades, envolvendo 
eventos: 

A) Fechados, públicos e privados. 

B) Políticos, sociais, econômicos e culturais. 

C) De Instituições sócias, transformadores e de 
atividades cotidianas. 

D) Sociais, patriarcais e transformadores. 

E) Econômicos, sociais, nacionais e internacionais.  
 

12 – De acordo com as Orientações Curriculares para 
o Ensino Médio, este princípio pedagógico é 
entendido especificamente como a prática docente 
que visa ao desenvolvimento de competências e de 
habilidades, à necessária e efetiva associação entre 
ensino e pesquisa, ao trabalho com diferentes fontes 
e diferentes linguagens, à suposição de que são 
possíveis diferentes interpretações sobre 
temas/assuntos.  

Este princípio é chamado de: 

A) Princípio pedagógico norteador 

B) Princípio pedagógico da interdisciplinaridade 

C) Princípio pedagógico de conteúdos 

D) Princípio pedagógico do currículo 

E) Princípio pedagógico das competências específicas 
 

13 – De acordo com a BNCC, O processo de ensino e 
aprendizagem da História no Ensino Fundamental – 
Anos Finais está pautado por alguns procedimentos 
básicos:  

I. Pela identificação dos eventos considerados importantes 
na história do Ocidente (África, Europa e América, 
especialmente o Brasil), ordenando-os de forma 
cronológica e localizando-os no espaço geográfico. 

II. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para 
que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre 
os significados da produção, circulação e utilização de 
documentos (materiais ou imateriais), elaborando críticas 
sobre formas já consolidadas de registro e de memória, 
por meio de uma ou várias linguagens. 

III. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes 
versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as 
hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com 
vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias 
para a elaboração de proposições próprias. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item III está correto 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
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14 – No campo do ensino de História, trabalhar com 
documentos oportuniza aos alunos a possibilidade 
de compreender os sujeitos históricos e as 
realidades e formações sociais em seu devido 
tempo, em seu devido lugar. Portando, segundo os 
PCN, classifique os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F): 

 (    ) A preocupação em trabalhar com documentos é de 
dominar alguns conhecimentos para distinguir as 
especificidades dos meios de comunicação, dos modelos 
de representação pela sociedade contemporânea. 

(    ) Utilizar documentos históricos na sala de aula requer do 
professor conhecer e distinguir algumas abordagens e 
tratamentos dados às fontes por estudiosos da História. 

(     ) Utilizar documentos históricos na sala de aula requer do 
professor a preocupação de recriar, avaliar e reconstruir 
metodologias do saber histórico para situações de ensino 
e aprendizagem. 

(     ) Os documentos são fundamentais no trabalho de 
produção do conhecimento histórico. 

(     ) Trabalhar com documentos não significa ensinar no 
sentido de transmitir e de comunicar informações e sim 
recriar uma nova história. 

Assinale a sequência CORRRETA: 

A) V, V, V, V, F. 

B) F, V, V, V, V. 

C) V, V, V, F, F. 

D) F, V, V, V, F. 

E) V, V, V, V, V. 
 

15 – De acordo com os PCN, ao longo da História 
brasileira existiram concepções diferentes para 
patrimônio histórico e cultural. Uma das correntes 
atuais define patrimônio em três grandes dimensões: 

I. Natural ou ecológico. 

II. Histórico-artístico. 

III. Histórico-patrimonial. 

IV. Histórico-bibliográfico. 

V. Histórico documental. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 

B) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II, III estão corretos. 

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

E) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 
 

16 – No âmbito da BNCC, a noção de competências é 
utilizada nos sentido da mobilização e aplicação dos 
conhecimentos escolares, entendidos de forma 
ampla. Assim ser competente significa ser capaz de, 
ao se defrontar com um problema, ativar e utilizar o 
conhecimento construído. Os conhecimentos 
escolares, entendidos de forma ampla, que aqui se 
refere neste contexto, apresentam-se como: 

I. Conceitos. 

II. Procedimentos. 

III. Valores. 

IV. Atitudes. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Nenhum dos itens está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

E) Apenas o item IV está incorreto 

 

17 – Com base nos PCN, os itens abaixo são 
algumas sugestões de metodologias de trabalho na 
organização de estudos do meio, que podem ser 
recriadas pelo professor: 

I. Criar atividades anteriores à saída, que envolvam 
levantamento de hipóteses e de expectativas prévias. 

II. Antes de realizar a atividade, solicitar que os alunos 
organizem, em forma de textos ou desenhos, as 
informações que já dominam, para que subsidiem as 
hipóteses e as indagações no local. 

III. O professor deve visitar o local com antecedência, para 
que possa ser, também, informante e guia ao longo dos 
trabalhos. 

IV. É preciso definir os métodos mais adequados que 
possibilitam extrair informações de suas formas 
(materiais, gráficas e discursivas) e de seus conteúdos 
(mensagens, sentidos e significados) e que permitam 
compreendê-los no contexto de sua produção. 

V. Organizar, junto com os alunos, um roteiro de pesquisa, 
um mapa do local e uma divisão de tarefas. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas o item I está incorreto. 

C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

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

E) Apenas o item IV está incorreto. 

 

18 – A BNCC de História no Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais contempla, antes de mais nada, a 
construção do sujeito. O processo tem início quando 
a criança toma consciência da existência de um “Eu” 
e de um “Outro”, O exercício de separação dos 
sujeitos é um método de conhecimento, uma maneira 
pela qual o indivíduo toma consciência de si, 
desenvolvendo a capacidade de administrar a sua 
vontade de maneira autônoma, como parte de: 

I. Uma família. 

II. Um governo. 

III. Uma comunidade. 

IV. Um corpo social. 

V. Uma escola. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Nenhum item está correto. 

C) Apenas os itens II e IV e V estão corretos. 

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

E) Apenas os itens I e III estão corretos. 
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19 – De acordo com o Movimento de Reforma 
Protestante e suas ramificações, neste “caldeirão de 
insatisfação” diante da Igreja Católica Apostólica 
Romana, eclode a primeira afronta a seus ditames 
centenários: Martinho Lutero (monge Alemão) afixa 
na porta da Igreja de Wittenberg, em 1517, suas 95 
teses criticando algumas práticas litúrgicas do 
catolicismo que se afastavam dos mais básicos 
preceitos bíblicos e propõe o Luteranismo. Em 
pouco tempo, o movimento luterano ganhou corpo 
na Alemanha, chegando mesmo a outros países. 
Novas religiões foram criadas. Assim o 
protestantismo expandia-se rapidamente e 
provavelmente teria sido maior ainda sua expansão, 
se a igreja católica não tomasse uma posição no 
sentido de ‘frear’ a onda protestante. Dentre as 
religiões que na época foram criadas destacam-se: 

A) O calvinismo e o anglicanismo 

B) Os saxônicos e dualistas 

C) As Testemunhas de Jeová 

D) O movimento neopentescostal 

E) Os anglos saxões 
 

20 – Com relação as competências específicas de 
história para o Ensino Fundamental, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Compreender e problematizar os conceitos e 
procedimentos norteadores da produção historiográfica. 

(     ) Analisar e compreender o movimento de populações e 
mercadorias no tempo e no espaço e seus significados 
históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade 
com as diferentes populações. 

(     ) Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e 
proposições em relação a documentos, interpretações e 
contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes 
linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. 

(    ) Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de modo crítico, ético e 
responsável, compreendendo seus significados para os 
diferentes grupos ou estratos sociais. 

(     )  Responder algumas questões a respeito de si, das 
pessoas e dos objetos. 

Marque a sequência EXATA: 

A) V, F, V, F, V. 

B) F, F, V, V, V. 

C) V, V, V, F, F. 

D) V, F, V, F, F. 

E) V, V, V, V, F. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
GEOGRAFIA 

11 – De acordo com a BNCC, é uma maneira de 
exercitar o pensamento espacial, e aplicar 
determinados princípios para compreender aspectos 
fundamentais da realidade tipo: a localização e a 
distribuição dos fatos e fenômenos na superfície 
terrestre, o ordenamento territorial, as conexões 
existentes entre componentes físico-naturais e as 
ações antrópicas. 

Estamos nos referindo: 

A) Às formas espaciais 

B) Ao raciocínio geográfico 

C) À situação geográfica 

D) Objeto de aprendizagem 

E) Ao raciocínio lógico 

 

12 – De acordo com as Orientações Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio em Geografia, a 
Geografia não é uma disciplina descritiva e empírica, 
em que os dados sobre a natureza, a economia e a 
população são apresentados a partir de uma 
sequência linear, como se fossem produtos de uma 
ordem natural.  Com as novas tecnologias de 
informação, com os avanços nas pesquisas 
científicas e com as transformações no território, o 
ensino de Geografia torna-se: 

A) Uma possibilidade de integração de conteúdos entre 
as diferentes áreas do conhecimento empírico 

B) Fundamental para a percepção do mundo atual.  

C) Um ato interdisciplinar de estudo x conteúdo de 
ensino. 

D) Uma fundamentalisação no espaço geográfico. 

E) O diferencial na pratica geográfica. 
 

13 – Compreender a Geografia do local em que se 
vive significa conhecer e apreender intelectualmente 
os conceitos e as categorias, tais como: o lugar, a 
paisagem, os fluxos de pessoas e mercadorias, as 
áreas de lazer, os fenômenos e objetos existentes no 
espaço urbano ou rural. Porém para ter essa 
compreensão, é necessário: 

I. Reforçar a falta de entendimento teórico sobre o método e 
a prática teórica. 

II. Saber manejar os conceitos. 

III. Saber a que eles se referem. 

IV. Saber a que condução teórica expressam. 

V. Saber incorporar outros componentes de referências 
curriculares. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

D) Apenas os itens I e V estão incorretos. 

E) Todos itens estão corretos. 
 

14 – Ao longo de sua história, a Geografia dividiu-se 
em duas frentes principais, aquela que se preocupa 
em estudar o espaço em sua totalidade – também 
chamada de Geografia Geral – e aquela interessada 
em estudar os eventos particulares – conhecida por 
Geografia Regional. Apesar de os mais diferentes 
autores dividirem a Geografia com base em outros 
critérios, a distinção acima é atualmente a mais 
aceita no meio acadêmico, de forma que as demais 
divisões estariam inseridas dentro dessa mais 
genérica. Assim, a Geografia Geral estaria 
subdividida em Geografia Humana e Geografia 
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Física. Porém, existem subáreas tanto no aspecto 
humano da ciência geográfica quanto no aspecto 
físico. Sendo assim, analise a tabela abaixo: 
 

Geografia Geral 

1 -  Humana 2 - Física 

Enumere cada item de acordo a sua respectiva área 
da geografia. 

(   ) Hidrogeografia. 

(   ) Urbana. 

(   ) Climatologia. 

(   ) Agrária. 

(   ) Geocartografia. 

(   ) Econômica. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) 2, 1, 2, 1, 2, 2. 

B) 1, 2, 1, 2, 1, 2. 

C) 2, 2, 2, 1, 1, 1. 

D) 1, 1, 2, 1, 2, 2. 

E) 2, 1, 2, 1, 2, 1. 
 

15 – Partindo do contexto “A leitura do espaço e a 
abordagem da natureza no ensino fundamental”, 
observa-se que as propostas de ensino de geografia 
contidas em livros ou parâmetros curriculares, 
visualiza-se um encaminhamento analítico que 
propõe a não compartimentalização do 
conhecimento geográfico. Tomando-se como 
referência os PCNs, temos a proposta de ensino de 
geografia para o ensino fundamental expressa da 
seguinte forma: 

I. As noções de sociedade, cultura, trabalho e natureza 
continuam sendo fundamentais e podem ser abordadas 
por meio de temas em que as dinâmicas e 
determinações existentes entre a sociedade e a 
natureza sejam estudadas de forma interativa. 

II. Nos livros didáticos mais recentes, o que é para ser 
ensinado no ensino fundamental e médio diz respeito à 
Geografia como ciência não compartimentada. 

III. As propostas de ensino de geografia, trazidas no 
contexto dos livros didáticos, superaram, em grande 
parte, a dicotomia conceitual entre geografia física e 
geografia humana, na medida em que propõem 
compreender a lógica de formação da natureza e está 
na relação com a formação social. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas o item III está incorreto. 

B) Apenas o item II está incorreto. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

16 – Com base nos princípios do raciocínio 
geográfico, contidos na BNCC, relacione as colunas 
abaixo: 

1ª Coluna: 

1. Analogia. 

2. Conexão. 

3. Diferenciação. 

4. Distribuição. 

5. Ordem. 

2ª Coluna: 

(     ) Exprime como os objetos se repartem pelo espaço. 

(     ) Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. 
A identificação das semelhanças entre fenômenos 
geográficos é o início da compreensão da unidade 
terrestre. 

(     )  Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo 
com as regras da própria sociedade que o produziu. 

(     ) Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, 
mas sempre em interação com outros fenômenos 
próximos ou distantes. 

(     ) É a variação dos fenômenos de interesse da geografia 
pela superfície terrestre (por exemplo, o clima), resultando 
na diferença entre áreas. 

Marque a sequência EXATA: 

A) 3, 2, 1, 5, 4. 

B) 4, 3, 5, 2, 1. 

C) 2, 1, 4, 3, 5. 

D) 4, 1, 5, 2, 3. 

E) 3, 2, 5, 1, 4. 
 

17 – A partir das premissas, de que o professor 
deverá proporcionar práticas e reflexões que levem o 
aluno à compreensão da realidade, partem da ideia 
de que a Geografia compõe o currículo do ensino 
fundamental e médio e deve preparar o aluno para:  

I. Localizar, compreender e atuar no mundo complexo, 

II. Problematizar a realidade,  

III. Formular proposições,  

IV. Reconhecer as dinâmicas existentes no espaço 
geográfico, 

V. Pensar e atuar criticamente em sua realidade tendo em 
vista a sua transformação. 

 Assinale a alternativa EXATA: 

A) Apenas os itens II e V estão corretos. 

B) Somente os itens II e IV estão corretos 

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

D) Somente os itens II e III estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

18 – De acordo com os PCN, o ensino de Geografia, 
de forma geral, é realizado mediante aulas 
expositivas ou leitura dos textos do livro didático. 
Entretanto, é possível trabalhar com esse campo do 
conhecimento de forma mais dinâmica e instigante 
para os alunos, por meio de situações que 
problematizem os diferentes espaços geográficos 
materializados em paisagens, lugares, regiões e 
territórios; que disparem relações entre o presente e 
o passado, o específico e o geral, as ações 
individuais e as coletivas; e que promovam o 
domínio de procedimentos que permitam aos alunos 
_______ as paisagens e os lugares. 
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Marque a resposta que completa o espaço de forma 
CORRETA: 

A) Ler e explicar 

B) Entender e avaliar 

C) Problematizar e avaliar 

D) Considerar  

E) Apreciar 
 

19 – De acordo com a BNCC, na unidade temática 
Natureza, ambientes e qualidade de vida, busca-se a 
unidade da geografia, articulando geografia física e 
geografia humana, com destaque para a discussão 
dos processos físico-naturais do planeta Terra. No 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, destacam-se as 
noções relativas à percepção do meio físico natural e 
de seus recursos. Com isso, os alunos podem 
reconhecer de que forma as diferentes comunidades 
transformam a natureza, em relação às:  

I. Tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao 
transformá-la em recursos quanto aos impactos 
socioambientais delas provenientes. 

II. Transferências do conhecimento científico para o escolar, 
e, por meio deste conhecimento, permitir a compreensão 
dos processos naturais. 

III. Formas de construir uma base de conhecimentos que 
incorpora os segmentos sociais culturalmente 
diferenciados e também os diversos tempos e ritmos 
naturais. 

IV. Formas de estabelecer relações mais elaboradas, 
conjugando natureza, ambiente e atividades antrópicas 
em distintas escalas e dimensões socioeconômicas e 
políticas. 

V. Oportunidades de trabalhar com conceitos que sustentam 
ideias plurais de natureza, território e territorialidade. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas o item III está incorreto 

C) Apenas o item V está incorreto 

D) Somente o item I está correto 

E) Somente o item IV está incorreto 
 

20 – Com relação ao componente Geografia da 
BNCC, e de acordo com as unidades temáticas e os 
objetos de conhecimentos, que devem ser 
desenvolvidas ao longo do 5º ano do ensino 
fundamental, relacione as colunas abaixo: 

Geografia – 5º ano 

Unidades Temáticas Objetos de Conhecimento 

1. O sujeito e seu lugar 
no mundo 

(  )  Trabalho e inovação 
tecnológica. 

2. Conexões e Escalas (  )  Dinâmica populacional. 
Diferenças étnico-raciais e 
étnico-culturais e 
desigualdades sociais 

3. Mundo do trabalho (  )  Qualidade ambiental. 
Diferentes tipos de poluição. 
Gestão pública de qualidade de 
vida. 

4. Formas de (  )  Território, redes e urbanização 

representação e 
pensamento 
espacial 

5. Natureza, ambientes 
e qualidade de vida 

(  )  Mapas e imagens de satélite.  
Representação das cidades e 
do espaço urbano. 

Marque a sequência CORRETA. 

A) 4, 3, 2, 1, 5. 

B) 3, 1, 5, 2, 4. 

C) 4, 1, 2, 5, 3. 

D) 4, 3, 5, 1, 2. 

E) 1, 2, 3, 4, 5. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS        
PROFESSOR DE ARTES 

11 – De acordo com o que está descrito no PCN de 
Artes, a aprendizagem da arte envolve distintos 
âmbitos de experiência para abarcar o conhecimento 
artístico: 

I. A experiência de fazer formas artísticas incluindo tudo que 
entra em jogo nessa ação criadora: recursos pessoais, 
habilidades, pesquisa de materiais e técnicas, a relação 
entre perceber, imaginar e realizar um trabalho de arte; 

II. O fazer artístico como experiência de comunicação 
humana e de interações no grupo, na comunidade, na 
localidade e nas culturas; 

III. A experiência de fruir formas artísticas, utilizando 
informações e qualidades perceptivas e imaginativas para 
estabelecer um contato, uma conversa em que as formas 
signifiquem coisas diferentes para cada pessoa; 

IV. A experiência de investigar sobre a arte como objeto de 
conhecimento, no qual importam dados sobre a cultura 
em que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte 
e os elementos e princípios formais que constituem a 
produção artística, tanto de artistas quanto dos próprios 
alunos. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está incorreto 

B) Apenas o item II está incorreto 

C) Apenas os itens I e II estão corretos 

D) Apenas o item III está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

12 – Considere a seguinte afirmação: “A Arte, 
enquanto linguagem, interpretação e representação 
do mundo, é parte deste movimento. Enquanto forma 
privilegiada dos processos de representação 
humana, é instrumento essencial para o 
desenvolvimento da consciência, pois propicia ao 
homem o contato consigo mesmo e com o universo”. 
Desta forma, analise os itens abaixo: 

I. A arte é uma forma de o homem entender o contexto ao 
seu redor e relacionar-se com ele.  

II. O conhecimento do meio é básico para a sobrevivência, 
e representá-lo faz parte do próprio processo pelo qual o 
ser humano amplia seu saber. 

III. A arte passa a ser concebida no mundo como uma 
forma de organização, que possibilita converter as 
experiências vividas em objeto de conhecimento, a partir 
dos sentimentos, percepções e imaginação, ou seja, 
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esse tipo de conhecimento se dá a partir do campo 
sensível e da inquietação do homem diante da 
realidade. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens são corretos 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item I está correto 

D) Apenas o item III está correto 

E) Apenas o item III está incorreto 
 

13 – De acordo com as dimensões do conhecimento 
em artes na BNCC, leia contexto abaixo: 

“Refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em 
direção a novas compreensões do espaço em que vivem, 
com base no estabelecimento de relações, por meio do 
estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e 
manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. 
Essa dimensão articula ação e pensamento propositivos, 
envolvendo aspectos estéticos, políticos, históricos, 
filosóficos, sociais, econômicos e culturais.” 

Assinale a alternativa que indique sobre qual 
dimensão o contexto acima se refere: 

A) Fruição. 

B) Crítica. 

C) Expressão. 

D) Reflexão. 

E) Criação. 
 

14 – De acordo com um contexto retirado da BNCC 
“este possibilita a intensa troca de experiências 
entre os alunos e aprimora a percepção estética, a 
imaginação, a consciência corporal, a intuição, a 
memória, a reflexão e a emoção.” O contexto acima 
citado refere-se a: 

A) O fazer teatral. 

B) Artes tecnológicas 

C) A progressão das aprendizagens 

D) As artes visuais 

E) O fazer pedagógico 
 

15 – De acordo com os PCN, o professor na sala de 
aula é primeiramente um observador de questões 
como: o que os alunos querem aprender, quais as 
suas solicitações, que materiais escolhem 
preferencialmente, que conhecimento têm de arte, 
que diferenças de níveis expressivos existem, quais 
os mais e os menos interessados, os que gostam de 
trabalhar sozinhos e em grupo, e assim por diante. A 
partir da observação constante e sistemática desse 
conjunto de variáveis e tendências de uma classe, o 
professor pode tornar-se um criador de situações de 
aprendizagem. A prática de aula é resultante da 
combinação de vários papéis que o professor pode 
desempenhar antes, durante e depois de cada aula. 
Partindo de uma premissa que a prática de aula é 
resultante da combinação de vários papéis que o 
professor pode desempenhar antes, durante de cada 
aula.  

Portanto, com relação aos papéis que o professor 
deve desempenhar durante cada aula, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) O professor é acolhedor de materiais, ideias e sugestões 
trazidos pelos alunos. 

(     )  O professor é formulador de um destino para os trabalhos 
dos alunos. 

(     ) O professor é estimulador do olhar crítico dos alunos com 
relação às formas produzidas por eles. 

(     ) O professor é descobridor de propostas de trabalho que 
visam sugerir procedimentos e atividades que os alunos 
podem concretizar para desenvolver seu processo de 
criação, de reflexão ou de apreciação de obras de arte. 

(     ) O professor é reconhecedor do ritmo pessoal dos alunos, 
o que envolve seu conhecimento da faixa etária do grupo 
e de cada criança em particular. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V. 

B) F, F, V, V, V. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, V, V, V, V. 

E) V, V, F, V, V. 
 

16 – Este tipo de linguagem é e muitas vezes tida 
como mais exata que as demais linguagens 
artísticas, isto se dá pelo fato de seus conceitos 
serem mais fechados. No entanto neste campo assim 
como nos demais está muito intrínseco a questão do 
gosto e da cultura midiática. 

O tipo de linguagem do qual o contexto acima se 
trata é da linguagem: 

A) Teatral  

B) Musical 

C) Temática 

D) Midiática 

E) Contemporânea 
 

17 – De acordo com a BNCC, no componente Arte, 
tendo em vista o compromisso de assegurar aos 
alunos o desenvolvimento das competências 
relacionadas à alfabetização e ao letramento, o 
componente Arte, ao possibilitar o acesso à leitura, à 
criação e à produção nas diversas linguagens 
artísticas, contribui para o desenvolvimento 

A) De competências relacionadas às múltiplas facetas 
da linguagem artística. 

B) Dos conhecimentos de componentes curriculares. 

C) Da organização curricular das áreas do 
conhecimento. 

D) De habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal 
quanto às linguagens não verbais 

E) De habilidades motoras. 
 

18 – Compreender a situação atual do ensino da arte 
no contexto escolar faz-se necessário o 
conhecimento das concepções pedagógicas que ao 
longo do século norteiam a prática educacional. 
Sendo assim, baseado em estudos, existe(m) 
autor(es) que as classificam em dois grandes 
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grupos: teorias não críticas e teorias críticas. As 
teorias não críticas e as teorias críticas são divididas 
em algumas tendências. Com relação a este assunto, 
relacione as colunas abaixo: 

1ª coluna: 

I. As teorias não-críticas. 

II. As teorias críticas. 

2ª coluna: 

(     ) Libertária. 

(     )  A tradicional. 

(     )  A tecnicista.  

(     )  Libertadora. 

(     )  Histórico-crítica. 

(     ) A escola-nova. 

Marque a sequência EXATA: 

A) 2, 1, 1, 2, 2, 1. 

B) 1, 2, 2, 1, 1, 2. 

C) 1, 2, 1, 2, 1, 2. 

D) 2, 1, 2, 1, 2, 1. 

E) 1, 1, 1, 2, 2, 2. 
 

19 – Segundo informações sobre as orientações para 
avaliação na área de arte, os objetivos e os 
procedimentos didáticos devem ser considerados 
em conexão com os conteúdos e os modos de 
aprendizagem dos alunos. Sendo assim, com relação 
a este assunto, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Ao avaliar, o professor precisa considerar a história do 
processo pessoal de cada aluno e sua relação com as 
atividades desenvolvidas na escola, observando os 
trabalhos e seus registros;  

(     )  O professor deve guiar-se pelos resultados obtidos e 
planejar modos criativos de avaliação dos quais o aluno 
pode participar e compreender; 

(     )  Os alunos devem participar da avaliação de processo de 
cada colega, inclusive manifestando seus pontos de vista, 
o que contribuirá para ampliar a percepção do processo 
de cada um em suas correlações artísticas e estéticas. 

(     )  Cabe à escola promover também situações de auto 
avaliação para desenvolver a reflexão do aluno sobre seu 
papel de estudante. 

(     )  A avaliação em arte constitui uma situação de 
aprendizagem em que o aluno pode verificar o que 
aprendeu, retrabalhar os conteúdos, assim como o 
professor pode avaliar como ensinou e o que seus alunos 
aprenderam. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, V 

B) V, V, V, V, F 

C) F, V, V, V, V 

D) V, F, V, V, V 

E) V, V, V, F, V 
 

20 – Foi considerada por excelência a corrente 
artística moderna da representação do irracional e do 

subconsciente. Esta tendência a que se refere o 
contexto é: 

A) Futurismo. 

B) Fordismo. 

C) Abstracionismo. 

D) Surrealismo. 

E) Expressionismo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

11 – Analise os itens abaixo de acordo com as 
competências específicas de educação física para o 
ensino fundamental, e classifique-os em Verdadeiros  
(V) ou Falsos (F): 

 (     ) Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito 
do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua 
realização no contexto comunitário. 

(     ) Referir-se aos conhecimentos originados na observação e 
na análise das próprias vivências corporais e daquelas 
realizadas por outros. 

(     ) Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os 
significados atribuídos às diferentes práticas corporais, 
bem como aos sujeitos que delas participam. 

(     ) Aplicar a apreciação estética das experiências sensíveis 
geradas pelas vivências corporais, bem como das 
diferentes práticas corporais oriundas das mais diversas 
épocas, lugares e grupos. 

(     ) Reconhecer as práticas corporais como elementos 
constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. 

Marque a sequência EXATA: 

A) V, V, V, V, V. 

B) V, V, V, V, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, V, F, V, F. 

E) V, F, F, F, V. 
 

12 – De acordo com a BNCC na área da Educação 
Física, nesse contexto, e para aumentar a 
flexibilidade na delimitação dos currículos e 
propostas curriculares, tendo em vista a adequação 
às realidades locais, as habilidades de Educação 
Física para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, se 
referem as seguintes unidades temáticas: 

I. Brincadeiras e jogos. 

II. Esportes. 

III. Ginásticas. 

IV. Danças. 

V. Lutas. 

VI. Práticas corporais de aventura. 

Dos itens acima, qual unidade temática NÃO 
pertence à educação física do 3º e 5º ano? 

A) O item I 

B) O item III 

C) O item IV 

D) O item V 

E) O item VI 
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13 – De acordo com os PCN, sob o tema “a inserção 
nos grupos de referência social”, a posse e o uso de 
conhecimentos da cultura corporal de movimento 
possibilitam o cultivo de um sentimento de 
pertinência ao grupo, desde o sociocultural mais 
abrangente até os grupos de convivência cotidiana. 
Podem constituir-se em valioso instrumento de 
relacionamento social pois, ao jogar, lutar, dançar ou 
fazer ginástica, o aluno pode revelar, EXCETO: 

A) Controle. 

B) Intenções. 

C) Expressar sentimentos. 

D) Construir estratégias. 

E) Criar códigos de comunicação. 

 

14 – Sobre ao aspecto da relação ao treinamento 
esportivo no contexto escolar, analise os itens 
abaixo: 

I. O processo de treinamento pode ser planejado e 
programado com base em certos princípios chamados de 
princípios do treinamento esportivo. 

II. O treinamento esportivo é um conjunto de normas 
organizadas que visam ao desenvolvimento e ao 
aperfeiçoamento individual, com o objetivo de aumentar os 
rendimentos físico, psicológico e cognitivo. 

III. O treinamento esportivo desenvolve o relacionamento 
humano por meio de atividades que incluem um conjunto de 
situações complexas que envolvem, de forma decisiva, as 
emoções e as relações interpessoais. 

IV. O treinamento pode deixar de produzir aptidões importantes 
para o desenvolvimento do aluno. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas os itens I e IV estão incorretos. 

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

C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 

 

15 – As avaliações se encontram a serviço da ação 
em processo, alimentando e reorientando o percurso 
da aprendizagem do estudante, não havendo “a 
avaliação”, mas um conjunto de avaliações que 
sinalizam o caminhar dos alunos, dos professores, 
das instituições formativas, no seu processo de 
aprender, ensinar e formar. Sendo assim, leia os 
itens abaixo: 

I. Avaliar é essencialmente uma prática de questionar, 
questionar-se, sendo necessário observar e promover 
experiências educativas que signifiquem provocações 
intelectuais relevantes na direção da formação. 

II. Um professor, ao avaliar o seu aluno, deve também 
avaliar a sua própria forma de inserção na sociedade, o 
seu papel, as suas condições de trabalho, a sua 
formação, a sua metodologia, os recursos por ele 
utilizados em sala de aula.  

III. A avaliação transforma-se em conhecimento da realidade, 
e neste sentido é fundamental que o professor se 
preocupe em analisar o aluno numa perspectiva ampla, 
exigindo para isso a utilização de atividades de ensino 
que permitam uma participação coletiva efetiva, através 
da utilização de formas variadas de expressão. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está incorreto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

16 – A influência do esporte no sistema educacional 
é tão forte que não se pode dizer “o esporte da 
escola”, mas sim “o esporte na escola”. Isso indica a 
subordinação da educação física aos 
códigos/sentido da instituição esportiva, sendo 
estes:  

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(     )  Esporte olímpico. 

(     )  Sistema desportivo olímpico de formação. 

(     )  Sistema desportivo nacional. 

(     )  Sistema desportivo internacional. 

Marque a sequência EXATA: 

A) V, V, V, V 

B) V, F, V, F 

C) V, V, F, F 

D) F, V, F, F 

E) V, F, V, V. 
 

17 – Vygotsky afirma a importância do brincar como 
ferramenta principal para a aquisição das 
capacidades intelectuais do indivíduo. A abordagem 
psicomotora acredita que educação física deve estar 
envolvida com o desenvolvimento da criança, com 
os processos cognitivos, afetivos e psicomotores, 
buscando garantir a formação integral do aluno. É 
preciso lembrar que, no âmbito da Educação Física, 
a psicomotricidade influenciou: 

A) Os movimentos que surgem em busca de uma nova 
dimensão didático-metodológico. 

B) A busca da formação integral, ao incluir as dimensões 
afetivas e cognitivas ao movimento humano. 

C) O quanto o esporte exerce papel de enriquecimento 
da vida social e de desenvolvimento transdisciplinar 
das habilidades de interação social. 

D) A construção do conhecimento a partir da interação 
do sujeito com o mundo de acordo com novas 
vertentes do conhecimento. 

E) Apenas a valorização do ato motor e não a 
valorização do processo de aprendizagem. 

 

18 – Segundo os PCN, e com relação aos critérios  de 
seleção e organização dos conteúdos de educação 
física, com a preocupação de garantir a coerência 
com a concepção exposta e de efetivar os objetivos, 
considerou-se também de fundamental importância 
que os conteúdos da área contemplem as demandas 
sociais apresentadas pelos Temas Transversais, 
sendo estes: 

I. Blocos de conteúdos 

II. Características dos alunos  
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III. Características da própria área 

IV. Relevância motora 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os item II e III estão corretos 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos 
 

19 – A Educação Física mostrou-se à margem das 
discussões sobre o movimento de inclusão, 
dominantes em nosso país desde a década de 1990. 
Embora muitas crianças com deficiência até 
consigam ter acesso à escola regular, em alguns 
casos são dispensadas das aulas de Educação 
Física, normalmente pela insegurança por parte do 
professor. Nesse sentido, analise os itens abaixo: 

I. A Educação Física na escola deve ser assegurada 
como um direito do aluno e não colocada como uma 
opção a ser descartada. 

II. Nenhum aluno pode ser dispensado da disciplina, ainda 
que de seu aspecto teórico. 

III. Ressalta-se que a questão da formação dos 
profissionais de Educação Física que atuarão na escola, 
visto que, muitas vezes, estes não obtêm informações 
acerca das deficiências apresentadas pelos alunos, 
assim como suas reais limitações e possibilidades.  

IV. A valorização da Educação Física escolar, com uma 
formação continuada e o apoio da equipe 
multidisciplinar, pode contribuir para torná-la uma área 
estratégica na educação inclusiva, constituindo-se um 
campo privilegiado de experimentação, de inovação e 
de melhoria da qualidade pedagógica na escola. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas o item II está incorreto 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos 

D) Apenas o item IV está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

20 – De acordo com a BNCC, esta unidade temática 
explora aquelas atividades voluntárias exercidas 
dentro de determinados limites de tempo e espaço, 
caracterizadas pela criação e alteração de regras, 
pela obediência de cada participante ao que foi 
combinado coletivamente, bem como pela 
apreciação do ato de brincar em si. A unidade que o 
contexto aqui se refere é: 

A) A unidade temática Esportes. 

B) A unidade temática Brincadeiras e jogos. 

C) A unidade temática Dança. 

D) A unidade temática Ginásticas. 

E) A unidade temática de Práticas corporais. 
 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

11 – Partindo do conhecimento da BNCC, em 
Ciências no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
podemos dizer que: 

Marque a alternativa INCORRETA: 

A) As unidades temáticas estão estruturadas em um 
conjunto de habilidades cuja complexidade cresce 
progressivamente ao longo dos anos. 

B) Para orientar a elaboração dos currículos de 
Ciências, as aprendizagens essenciais a ser 
asseguradas neste componente curricular foram 
organizadas em três unidades temáticas que se 
repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental. 

C) A unidade temática Matéria e evolução contempla o 
estudo de materiais e suas transformações, fontes e 
tipos de energia utilizados na vida em geral, na 
perspectiva de construir conhecimento sobre a 
natureza da matéria e os diferentes usos da energia. 

D) Os estudantes dos anos iniciais se interessam com 
facilidade pelos objetos celestes, muito por conta da 
exploração e valorização dessa temática pelos meios 
de comunicação, brinquedos, desenhos animados e 
livros infantis. 

E) Ao iniciar o Ensino Fundamental, os alunos possuem 
vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o 
mundo natural e tecnológico que devem ser 
valorizados e mobilizados. 

 

12 – Segundo os PCN, um planejamento anual é 
composto por unidades ou projetos para a 
abordagem de temas de trabalho escolhidos. Quanto 
a unidade de planejamento, há uma possível 
sequência de etapas: 

1. Apresentação do tema pelo professor. 

2. Delimitação dos problemas que serão investigados. 

3. Investigação propriamente dita. 

4. Sistematização final dos conhecimentos. 

5. Realização de exercícios finais e auto avaliação. 

Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna. 

(     ) Os conhecimentos prévios dos estudantes manifestam-se 
em suas hipóteses ou interpretações dos problemas e 
devem ser registrados coletivamente, para posterior 
comparação com os conhecimentos sistematizados. 

(     ) Durante esta etapa há confronto entre as hipóteses 
iniciais e as informações obtidas, e os estudantes 
reestruturam explicações. As diferentes atividades, como 
exploração bibliográfica, entrevista, experimentação, 
trabalho de campo ou outras, devem ser registradas de 
diferentes formas, para proporcionar melhor 
aprendizagem. 

(     ) Com a apresentação de seminário, relatório ou outras 
formas de conclusão, também podem compor a avaliação 
individual e grupal. 

(     ) Nesta etapa, como na anterior, a comparação entre os 
resultados e os conhecimentos prévios interessam 
também para o aluno reconhecer e valorizar seu processo 
de aprendizagem. 

(     ) Consiste em uma exposição dialogada. [...] Nesta etapa  é 
importante a apresentação dos fatos, levantamento de 
interpretações, dúvidas e questões dos próprios 
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estudantes, que o professor organiza, mas não explica 
completamente. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 2, 3, 4, 5, 1. 

B) 3, 2, 5, 4, 1. 

C) 1, 2, 3, 4, 5. 

D) 5, 4, 3, 2, 1. 

E) 4, 1, 2, 3, 5. 
 

13 – Podemos entender a alfabetização científica de 
inúmeras e variadas formas. Alguns autores indicam 
três noções diferentes para a expressão 
“alfabetização cientifica”, sendo elas: 

Coluna 1: 

1. Alfabetização Científica Prática. 

2. Alfabetização Científica Cívica. 

3. Alfabetização Científica Cultural. 

Enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 

Coluna 2: 

(     ) Em geral é destinada a pequena parcela da população 
que se interessa por saber sobre a ciência de maneira 
mais profunda. 

(     ) Torna o cidadão mais atento para a ciências e seus 
impactos, comprometendo-se assim com a formação  
para a tomada de decisões mais bem informadas. 

(     ) Permite que o indivíduo  esteja apto a resolver de forma  
imediata, problemas básicos de seu dia-a-dia. 

Marque a sequência EXATA: 

A) 1, 3, 2. 

B) 2, 1, 3. 

C) 1, 2, 3. 

D) 3, 2, 1. 

E) 2, 3, 1. 
 

14 – Segundo os PCN, os objetivos de Ciências 
Naturais no ensino fundamental são concebidos para 
que o aluno desenvolva competências que lhe 
permitam compreender o mundo e atuar como 
indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos 
de natureza científica e tecnológica. O ensino de 
Ciências Naturais deverá se organizar de forma que, 
ao final do ensino fundamental, os alunos tenham 
desenvolvido as seguintes capacidades:  

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(      ) Compreender a Ciência como um processo de 
reprodução de conhecimento e uma atividade humana, 
histórica, associada a aspectos de ordem apenas 
econômica. 

(     ) Compreender a saúde pessoal, social e ambiental como 
bens individuais e coletivos que devem ser promovidos 
pela ação de diferentes agentes. 

(     ) Formular questões, diagnosticar e propor soluções para 
problemas reais a partir de elementos das Ciências 
Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos 
e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. 

(     ) Formular conceitos científicos básicos, associados a 
energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, 
equilíbrio e vida. 

(     ) Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação 
crítica e cooperativa para a construção coletiva do 
conhecimento. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) F, V, V, V, V. 

B) V, F, V, F, V. 

C) V, V, F, F, V. 

D) V, V, V, F, F. 

E) F, V, V, F, V. 
 

15 – Quanto ao documento BNCC podemos afirmar 
que ela indica os resultados fixando conteúdos e 
habilidades que todos devem aprender. E que 
Currículo faz a gestão do percurso, abrangendo:  

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(      ) Contextualização. 

(     )  Organização, integração dos conteúdos multidisciplinar. 

(     )  Metodologias e estratégia didático pedagógicas. 

(     )  Procedimentos para motivar e para avaliar. 

(     ). Recursos didáticos e tecnológicos para professores e 
alunos. 

(     )  Ações de educação continuada para professores.  

Marque a alternativa CORRETA:  

A) V, V, F, V, V, V. 

B) V, F, V, V, V, V. 

C) F, V, V, V, V, F. 

D) V, V, F, F, V, V. 

E) V, V, V F, V. V. 
 

16 – A BNCC não define quais técnicas e métodos os 
docentes devem aplicar. Os professores têm 
liberdade e autonomia para decidir sobre como 
ensinar. Desde então, podemos afirmar que, o que 
muda para o professor: 

I. BNCC estabelece o que os alunos devem aprender. 

II. MEC garantirá apoio à formação continuada. 

III. BNCC propõe processo de aprendizagem mais alinhado à 
realidade do século XXI. 

IV. Professores podem nortear seu trabalho a partir de 
objetivos mais claros. 

V. Docentes mais bem preparados para garantir as 
aprendizagens. 

VI. Professores terão mais subsídios para engajar 
estudantes. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas o item VI está incorreto. 

B) Apenas o item V está incorreto. 

C) Apenas o item III está incorreto 

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

E) Todos os itens estão corretos. 
 

17 – De acordo com os PCN, todo projeto é 
desenhado como uma sequência de etapas que 
conduzem ao produto desejado, todas elas 
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compartilhadas com os estudantes e seus 
representantes. De modo geral, as etapas podem ser: 

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(     )  A definição do tema e delimitação do problema principal 
que será alvo de investigação;  

(     ) O estabelecimento do conjunto de conteúdos necessários 
para que o estudante realize o tratamento do problema 
colocado;  

(     ) O estabelecimento dos objetivos que se pretende 
alcançar no projeto;  

(     ) A seleção de atividades para exploração e conclusão do 
tema; 

(     ) A previsão de modos de avaliação dos trabalhos e do 
próprio projeto. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) F, V, F, V, V 

B) V, F, F, V, V 

C) V, V, V, V, V 

D) F, V, V, V, V 

E) V, V, V, V, F 
 

18 – Conforme os PCN, é uma forma de trabalho em 
equipe que favorece a articulação entre os diferentes 
conteúdo da área de Ciências Naturais e desses com 
os de outras áreas do conhecimento e temas 
transversais.  

Esta forma de trabalho em equipe é: 

A) A avaliação dos trabalhos 

B) O projeto 

C) Os conteúdos 

D) A problematização 

E) A experimentação 
 

19 – Leia o trecho abaixo retirado da página 127 dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, Terceiro e 
Quarto Ciclo do Ensino Fundamental, Ciências 
Naturais: 

“Em aulas com trabalho de campo, a classe dedica-se, sob 
_______ do professor, à organização e à análise de dados 
colhidos, por exemplo, nas experimentações. Buscar outras 
informações para solucionar dúvidas que surgiram durante a 
excursão também é importante, com auxílio de leituras que 
podem ser reunidas na sala de aula. Este é um momento ____ 
para aprofundar aspectos do conteúdo e buscar _____ e 
aplicações dos conhecimentos que estão sendo trabalhados.” 

Assinale a alternativa que completa as lacunas de 
forma CORRETA: 

A) Orientação / privilegiado / generalizações 

B) Supervisão / sério / apoio 

C) Mediação / reflexivo / orientação 

D) Comprometimento / de dever / ideias 

E) Análise / de pesquisa / informações. 
 

20 – Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, 
os estudantes se deparam com desafios de maior 
complexidade, sobretudo: 

I. “Nos anos finais do Ensino Fundamental, os alunos 
devem ser capazes de se fundamentar no conhecimento 
científico para avaliar e intervir, assumindo o 
protagonismo na escolha de posicionamentos e 
desenvolvendo uma visão mais sistêmica do mundo”. 

II. “O processo investigativo vai além das etapas 
predefinidas do método científico. Devem ser valorizadas 
a observação, a investigação e a experimentação, indo 
além do passo a passo procedimental”. 

III. “Em relação aos Anos Finais do Ensino Fundamental, a 
Base traz demandas ainda mais desafiadoras para o 
conhecimento científico escolar, pois espera-se que os 
alunos possam compreender e atuar em “processos que 
resultaram na desigualdade social”. 

Marque a alternativa EXATA. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Apenas o item II está correto. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO  

11 – A partir de um pressuposto descrito na BNCC, 
podemos entender que o ser humano se constrói a 
partir de um conjunto de relações tecidas em 
determinado contexto histórico-social, em um 
movimento ininterrupto de apropriação e produção 
cultural. Nesse processo, o sujeito se constitui 
enquanto ser de _____ (dimensão concreta, 
biológica) e de _____ (dimensão subjetiva, 
simbólica). 

Marque a alternativa que completam as lacunas em 
branco CORRETAMENTE: 

A) Transcendência / Imanência. 

B) Imanência / Transcendência. 

C) Alteridades / Identidades. 

D) Identidades / finitudes. 

E) Transcendência / Espiritualidade. 

 

12 – Leia a afirmação abaixo:  

“A ideia de cultura abarca por sua vez a de realidade,ou 
seja, a vinculação ao sistema de significados, trazendo a 
necessidade de se vincular os conteúdos da disciplina à vida 
dos alunos, para que façam sentido a esses sujeitos. Portanto, 
a busca da formação de um cidadão comprometido perpassa 
todo o currículo escolar, esta é uma ação pedagógica, neste 
contexto que as mais recentes reflexões impulsionaram a 
reorientação do Ensino Religioso.Dentro dessa perspectiva, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso de 
1997 (PCNER) propõem para essa disciplina de Ensino 
Religioso, a valorização do pluralismo e a diversidade cultural 
presente na sociedade brasileira, facilitando a compreensão 
das formas que exprimem Transcendente na superação da 
finitude humana e que determinam subjacente,o processo 
histórico da humanidade”. 

Desta forma, classifique os itens abaixo como (V) 
Verdadeiros ou (F) Falsos: 

(     ) Necessita propiciar o conhecimento dos elementos 
básicos que compõem o fenômeno religioso, a partir das 
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experiências religiosas percebidas no contexto do 
educando. 

(     ) Necessita subsidiar o educando na formulação do 
questionamento existencial para dar sua resposta 
devidamente informada. 

(     ) Necessita analisar o papel das tradições religiosas na 
estruturação e manutenção das diferentes culturas e 
manifestações socioculturais. 

(     ) Necessita facilitar a compreensão do significado das 
afirmações e verdades de fé das tradições religiosas. 

(     ) Necessita refletir o sentido da atitude moral, como 
consequência do fenômeno religioso e expressão da 
consciência e da resposta pessoal e comunitária do ser 
humano. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V, F. 

B) F, V, V, V, V. 

C) V, V, V, V, V. 

D) V, V, V, F, F. 

E) F, V, F, V, V. 
 

13 – As discussões acerca da avaliação do processo 
de ensino e aprendizagem do Ensino Religioso ainda 
necessita atentar para o trabalho com a manifestação 
dos fenômenos religiosos, com suas compreensões 
e ademais com suas imbricações quer sejam 
filosóficas, psicológicas ou mesmo pedagógicas, e 
por isso, este processo de avaliação deve ser dar de 
forma extrusiva, isto é, demonstrada a partir do 
aluno em interação com o conteúdo apresentado. 
Para tanto no Ensino Religioso, a avaliação: 

I. Não deve ser encarada como um mito, e sim como um 
meio, veículo (via), que possibilite a interação entre o 
ensino e a aprendizagem conectada com a realidade 
cultural e da diversidade de manifestações religiosas na 
atualidade.  

II. Não se prevê aqui uma série de conteúdos abordados em 
sala de aula que devem ser provados e sim uma reação 
perante os conteúdos. 

III. A ideia de avaliação deve passar por uma reação positiva 
de quem ensina para quem aprende em consonância no 
que deve ser valorizado como conhecimento. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item III está coreto. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o item II está correto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

14 – O conjunto de elementos que integram a 
unidade temática Manifestações religiosas, em que 
se pretende proporcionar o conhecimento, a 
valorização e o respeito às distintas experiências e 
manifestações religiosas, e a compreensão das 
relações estabelecidas entre as lideranças e 
denominações religiosas e as distintas esferas 
sociais, são: 

I. Símbolos. 

II. Ritos. 

III. Espaços. 

IV. Territórios. 

V. Lideranças. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item V está incorreto. 

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e V estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

15 – É um festival judaico que se inicia no dia 15 de 
Tishrei de acordo com o calendário judaico. Também 
conhecida como Festa dos Tabernáculos ou Festa 
das Cabanas ou Festa das Tendas ou, ainda, festa 
das colheitas, tendo em vista que coincide com a 
estação das colheitas em Israel, no começo do 
outono. É uma das três maiores festas judaicas. Essa 
festividade relembra os 40 anos de êxodo dos 
hebreus no deserto após a sua saída do Egito. 

Estamos nos referindo à: 

A) Sucot 

B) Chanucá 

C) Pessach 

D) Purim 

E) Yom Kipur 
 

16 – O Ensino Religioso no Brasil, a partir da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394 de 20/12/1996), no artigo 33, com a redação da 
Lei nº 9.475/97, de 22 de julho de 1997, passa a ter 
nova concepção. Sendo esta: 

A) O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo. 

B) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus 
para os cofres públicos, de acordo com as 
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus 
responsáveis 

C) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas 
quaisquer formas de proselitismo. 

D) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui 
disciplina que deve ser ministrada em turno inverso 
nas escolas públicas de ensino fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa 
do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

E) O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte 
integrante da formação básica do cidadão e constitui 
disciplina dos horários normais das escolas públicas 
de ensino fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, e respeito ao 
proselitismo. 
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17 – Partindo de uma premissa maior o Ensino 
Religioso se estabeleceu considerando o fenômeno 
religioso, que reúne um sem fim de significados e 
representações, entendendo a amplitude de alcance 
da disciplina do currículo que urge atender aos 
aspectos educativos, tendo a escola como lócus da 
Educação e do Ensino e para, além disso, também 
aspectos da religiosidade. Nesse ambiente escolar, 
onde gerações são formadas, se faz necessário 
considerar:  

I. Os valores de cada família dos estudantes, com suas 
diferentes visões de mundo, práticas de convivência, e 
propriamente crenças, não necessariamente religiosas. 

II. A diversidade sociocultural da sociedade local, seus 
avanços e limites, suas contribuições e limitações. 

III. As regras que regem cada sistema escolar, com as 
escolhas necessárias (econômicas, pedagógicas, 
filosóficas, etc.), que estruturam as relações entre os 
pares que a compõe (governos, secretarias/sistemas, 
escolas, profissionais da educação, estudantes, famílias). 

IV. A pessoalidade do corpo discente não deve ser traduzida 
nas histórias pessoais, gostos, escolhas, conhecimentos e 
emoções 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III, estão corretos. 

D) Apenas o item I está correto 

E) Apenas o item IV está incorreto 
 

18 – Leia o trecho abaixo: 

“Quando pensamos na Educação Infantil, temos que ter 
uma visão bastante interdisciplinar, pois a principal 
característica dos profissionais que atuam neste segmento é 
serem na maioria generalistas. Tendo em vista que o Ensino 
Religioso assim como as outras áreas necessita de um 
conhecimento mais específico, voltamo-nos para a formação 
deste profissional que, por exemplo, nos cursos de Pedagogia, 
é muito nova ainda esta área, e poucas são as instituições que 
ofertam esta disciplina em sua formação, e um curso superior 
específico de Ensino Religioso ainda é inexistente em nosso 
estado”.  

Desde então podemos dizer que: 

I. O professor que vai atuar na Educação Infantil normalmente 
tem o seu primeiro contato com esta disciplina quase que 
no momento de sua prática, não estando preparado e tendo 
que se tornar um autodidata para que dê conta do que o 
espera. Isto se torna praticamente inviável, pelo fato de ter 
uma formação de generalista e estar atuando 
simultaneamente em todas as áreas. 

II. O professor que vai atuar na Educação Infantil normalmente 
sabe o que vai trabalhar com a religiosidade pois ele, por si 
é um bom cristão. 

III. O professor que vai atuar com a Educação Infantil 
normalmente segue a linha de sua religião, pois todo seu 
preparo espiritual é embasado no cristianismo católico 
independente se seus alunos são ou não de outras religiões 
ou crenças. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens I e II não estão corretos. 

E) Apenas o item I está correto. 
 

19 – Ao se tratar de religião, seja ela qual for, irá 
trazer princípios éticos e filosóficos básicos, onde a 
criança, futuramente, poderá decidir se seguirá ou 
não. Até lá ela terá em mente bons princípios, tais 
como: 

Coloque (V) verdadeiro e (F) falso. 

(     ) Que somente com a religião, ela terá suporte na vida, 
sociedade, família, cultura, comportamento e etc. 

(     ) O bom relacionamento com o próximo. 

(     ) O verdadeiro valor da família. 

(     ) Que a família é e sempre será importante para a 
sociedade. 

Marque a sequência EXATA: 

A) V, V, V, V 

B) F, V, V, V 

C) V, V, F, V 

D) V, F, F, V 

E) F, F, F, F 
 

20 – Partindo do contexto descrito na BNCC onde ela 
Considera que os marcos normativos e, em 
conformidade com as competências gerais 
estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino 
Religioso deve atender os seguintes objetivos: 

Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(     ) Contribuir para que os educandos construam seus 
sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios 
éticos e da cidadania. 

(     ) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos 
religiosos, culturais e estéticos, a partir das manifestações 
religiosas percebidas na realidade dos educandos. 

(     ) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de 
consciência e de crença, no constante propósito de 
promoção dos direitos humanos. 

(     ) Desenvolver competências e habilidades que contribuam 
para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares 
de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções 
e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição 
Federal. 

(    ) Levar o entendimento sobre as concepções religiosas aos 
educandos de forma que estes construam suas próprias 
decisões e conceitos sobre as diferentes ideais de 
culturas e crenças existentes no país e no mundo. 

Assinale a sequência EXATA: 

A) V, V, V, V, V. 

B) V, F, V, V, F. 

C) F, V, V, V, V. 

D) V, V, V, V, F. 

E) V, F, F, V, V. 
 

 


