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PROCESSO SELETIVO 002 e 003/2018 

PREZADO CANDIDATO: 

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

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

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

pessoal com foto. 

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

de corredor. 

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

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

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

executado a avaliação. 

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

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

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1- CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO: Questões de 01 a 10 – Páginas 1, 2 e 3 

2- CONHECIMENTOS GERAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 11 a 15 – Página 3 

3- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 16 a 20 

• PROFESSOR DE ITALIANO: Páginas 4 e 5 

 

 

 

CADERNO DE AVALIAÇÃO      
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ANOTAÇÕES GABARITO: 
 

01  06  11  16  

02  07  12  17  

03  08  13  18  

04  09  14  19  

05  10  15  20  

 



 

PS Concursos | www.psconcursos.com.br                                                                            PROCESSO SELETIVO 002 e 003/2018 – SIDERÓPOLIS / SC.. 

Página 1 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
DA EDUCAÇÃO 

01 – “A escola, ao elaborar o PPP, afirma sua 
identidade e revela sua organização, suas metas e 
seus planos a toda a comunidade, o que possibilita 
avanços e construção de métodos para se relacionar 
e articular com o entorno”.  

Partindo desta premissa, relacione as colunas abaixo 
a respeito dos componentes principais da estrutura 
do PPP: 

Coluna 1: 

1. Contextualização histórica da comunidade e da escola 

2. Caracterização da comunidade escolar 

3. Diagnóstico com base nos indicadores educacionais da 
escola. 

4. Missão, visão, princípios e valores da escola 

5. Fundamentação teórica e bases legais 

6. Plano de Ação e/ou Atividades 

Coluna 2: 

(     )  Item que descreva as concepções teóricas e as bases 
legais que fundamentam o trabalho da instituição. Tal 
fundamentação tem de respaldar as concepções de 
Educação, escola, ensino e aprendizagem e avaliação 
que embasam o funcionamento dessa entidade. Também 
se devem indicar os dispositivos legais e normativos que 
apoiam e determinam a Educação escolar, como a 
Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), as Diretrizes Nacionais etc. 

(     )  A análise dos indicadores e da relação entre eles permite 
avaliar como a instituição vem trabalhando e no que 
precisa melhorar. 

(     )  É o que chamamos de ambiente social, cultural e físico – 
são informações que fortalecem a identidade da 
instituição. 

(     )  Essa etapa evidencia por que o PPP é único e exclusivo 
de cada unidade e não deve ser replicado de uma para 
outra. 

(     )  É o caminho para a realização do desejo construído 
coletivamente, a definição do que vai ser feito e dos meios 
aos quais se recorrerá para superar os problemas 
detectados em busca da qualidade do ensino oferecido na 
escola. É nesse item que se determina o que é preciso 
fazer para diminuir a distância entre o que a instituição é e 
o que quer ser. 

(     )  Este requer muito cuidado, pois a descrição deve ser 
clara e simples, para que se torne um lema conhecido por 
todos. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 4, 3, 2, 1, 6, 5  B) 5, 3, 1, 2, 6, 4 

C) 3, 2, 1, 5, 4, 6  D) 6, 5, 4, 3, 2, 1 

E) 4, 6, 2, 1, 3, 5 

 

02 – A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) é 
um documento que estabelece referenciais de 
aprendizagens essenciais a partir do qual o trabalho 
nas escolas será desenvolvido, levando se sempre 
em conta as especificidades de cada local. Desde 
então considera-se como marcos legais que 
embasam a BNCC: 

Coloque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso: 

(     )  O Plano Nacional de Educação (PNE), documento 
normativo que aplica-se exclusivamente à educação 
escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996). 

(     )  A Constituição Federal, no Art. 210º onde diz que serão 
fixados conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, 
de maneira a assegurar formação básica comum (...) 

(     )  Lei de Diretrizes e Bases no Art. 26º que determina que 
os currículos da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e Médio devem ter Base Nacional Comum, 
a ser complementada em cada sistema de ensino e em 
cada estabelecimento escolar.  

(    ) Diretrizes Curriculares Nacionais no Art. 14º que define 
Base Nacional Comum como conhecimentos, saberes e 
valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas 
públicas e que são gerados nas instituições produtoras do 
conhecimento científico e tecnológico (...).  

(     )  Plano Nacional de Educação, nas metas 2, 3 e 7 - 
Estabelecida como estratégia para o cumprimento das 
metas 2, 3 e 7 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, V, V, V, V 
 

03 – No que tange a concepção de currículo, existe 
inúmeras formulações de Coletivo de Autores que 
falam a respeito do mesmo. Desde então, em sumo 
conhecimento sobre currículo podemos dizer que:  

I. É um conjunto das atividades nucleares desenvolvidas 
pela escola.  

II. Trata-se das atividades essenciais que a escola não pode 
deixar de desenvolver, sob pena de perder a sua 
especificidade.  

III. O processo de “seleção do conhecimento” a ser 
incorporado ao currículo não deve se dar de maneira 
aleatória, mas com base no que é necessário ao ser 
humano conhecer para enfrentar os problemas que a 
realidade apresenta.  

IV. A problematização da realidade pelo professor como parte 
do método da prática pedagógica é fundamental, pois a 
seleção do conhecimento que se vincula à definição dos 
objetivos de ensino implica definir “prioridades” (distinguir 
o que é principal do que é que secundário), o que é ditado 
“[...] pelas condições da situação existencial concreta em 
que vive o homem.” 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV é incorreto 

B) Somente os itens II e III estão corretos 

C) Somente o item I é incorreto 

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

E) Todos os itens estão corretos 
 

04 – De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, no Art. 27. Os conteúdos 
curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 

I. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, 
aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum e à ordem democrática; 
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II. Consideração das condições de escolaridade dos alunos 
em cada estabelecimento; 

III. Organização escolar própria, incluindo adequação do 
calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às 
condições climáticas; 

IV. Orientação para o trabalho; 

V. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas 
desportivas não-formais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Nenhum item está correto. 

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

D) Apenas o item IV está incorreto 

E) Apenas o item III está incorreto. 
 

05 – De acordo com a BNCC, ao longo da Educação 
Básica, as aprendizagens essenciais definidas na 
BNCC devem concorrer para assegurar aos 
estudantes o desenvolvimento de dez competências 
gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico: 

A) Os deveres de formação e desenvolvimento 

B) Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

C) A singularidade da aprendizagem 

D) As dimensões da educação 

E) Os direitos de moral e civismo 
 

06 – Ao se tratar de educação inclusiva, no que diz 
respeito à educação de pessoas com necessidades 
educacionais especiais – principalmente aquelas que 
apresentavam algum tipo de deficiência – até a 
década de 1970 era, geralmente, realizada apenas em  
___________, atingindo um quantitativo bastante 
restrito de educandos. Essa área é eleita como 
prioritária no Plano Setorial de Educação e Cultura 
1972/1974 e, em consequência, foram fixados 
objetivos e estratégias voltadas para esse campo 
educacional. 

Marque a alternativa que completa a lacuna de forma 
CORRETA: 

A) Escola especial 

B) Instituições especializadas 

C) Reformatórios 

D) Escola de assistência 

E) Escola privada 
 

07 - A educação no mundo e a brasileira vêm 
sofrendo novas intervenções nestes mais recentes 
10 (dez) anos, no tocante à presença e 
implementação de tecnologias recentes na 
educação. No Brasil, nas escolas públicas, é um 
programa educacional, como presença de uma 
Política Federal para informatizar as escolas e formar 
professores. 

Estamos nos referindo à(ao): 

A) ProInfo.   B) CONSED. 

C) TV Escola   D) Salto para o Futuro 

E) MECFAE 
 

08 – Com base em seu conhecimento, Paulo Freire 
foi o primeiro a sistematizar e experimentar um 
método inteiramente criado para a educação de 
adultos. O "Método Paulo Freire" consiste de três 
momentos dialética e interdisciplinarmente 
entrelaçados, sendo eles:  

Coloque (V) verdadeiro e (F) falso. 

(     )  Os estudos da realidade 

(     )  A tematização 

(     )  O processo de hominização 

(     )  A investigação temática 

(     )  A problematização 

Assinale a alternativa EXATA: 

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

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

E) F, V, V, V, F 
 

09 - Ao se tratar de avaliação, podemos aqui citar a 
avaliação mediadora a qual se desenvolve em 
benefício do educando e acontece quando o diálogo 
é estabelecido entre quem educa e quem é educado. 
Com respeito a esta concepção de avaliação, leia os 
itens abaixo: 

I. Cabe ao professor afirmar que o ato de examinar é uma 
das etapas do ato de avaliar disciplinarmente o aluno. 

II. Cabe o professor informar, através do diálogo, o processo 
de aprendizagem do seu aluno.  

III. O diálogo pode vir em forma de conversas, de 
comentários escritos nos trabalhos dos alunos ou ainda 
nos relatórios. 

IV. Cabe ao professor alimentar um debate inicial a respeito 
da avaliação classificatória. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todosos itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas o item I está incorreto 

D) Apenas o item IV está correto 

E) Apenas os itens II e III estão corretos 
 

10 - Abaixo são listadas algumas das mudanças 
trazidas pela BNCC. Sendo assim, enumere a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª coluna. 

Coluna 1: 

1. Desenvolvimento integral 

2. Aprendizagem ativa 

3. Campo de Experiências 

4. Progressão na aprendizagem 

Coluna 2: 

(     )  As 10 competências gerais norteadoras contemplam 
aspectos cognitivos, sociais e pessoais a serem 
desenvolvidos pelos alunos, como pensamento científico, 
crítico e criativo, capacidade de argumentação, autonomia 
e resiliência. 

(     )  Constituem um arranjo curricular que acolhe as situações 
e as experiências concretas da vida cotidiana das 
crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos 
conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.  
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(     )  A progressão das aprendizagens organizada ano a ano 
deixa mais claro o que se espera que o aluno aprenda e 
favorece o desenvolvimento de habilidades mais 
complexas, especialmente nos anos finais do Ensino 
Fundamental. 

 (    )  Cada conhecimento está ligado a uma habilidade que 
permite ao aluno aplicá-lo a um fim. Há habilidades 
envolvendo processos cognitivos mais sofisticados como 
investigar, analisar e criar, em contraposição a outros 
mais passivos, como lembrar e identificar. Isso favorece o 
protagonismo do aluno dentro e fora de sala de aula. 

Marque a sequência EXATA: 
A) 3, 2, 4, 1 

B) 1, 3, 4, 2 

C) 1, 4, 3, 2 

D) 1, 3, 2, 4 

E) 4, 2, 1, 3 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Garota de Ipanema 
 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela, menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar 
 

Moça do corpo dourado 

Do sol de Ipanema 

O seu balançado é mais que um poema 

É a coisa mais linda que eu já vi passar 

Ah, por que estou tão sozinho? 

Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha 

Ah, se ela soubesse 

Que quando ela passa 

O mundo inteirinho se enche de graça 

E fica mais lindo 

Por causa do amor 

Vinícius de Moraes e Tom Jobim 
 

11 – O texto acima se trata da letra de uma conhecida 
canção da bossa nova. Sobre seu conteúdo e 
linguagem é INCORRETO afirmar que: 

A) Apesar de não haver sido concebida como um 
poema, o texto apresenta elementos comuns a um 
como rima, métrica e ritmo. 

B) O verbo “Olha” que inicia a canção não está sendo 
usado em seu sentido habitual, já que os ouvintes 
não poderão executar essa ação, mas trata-se de um 
recurso utilizado pelo autor ganhar atenção. 

C) A expressão “Ah” nas três primeiras ocasiões que 
aparece na canção está sendo utilizada com o efeito 
semântico de apreciação. 

D) A palavra “inteirinho” em “O mundo inteirinho se 
enche de graça” não está sendo usada em seu 
sentido habitual de diminutivo. 

E) A letra como um todo é uma metáfora e a garota nada 
mais é que a passagem de um final de tarde na praia. 

 

12 - Em termos gerais, a bossa nova revolucionou o 
modo de se fazer samba no Brasil ao, ente outros 
aspectos, abordar em suas letras temáticas: 

A) Filosóficas    

B) Complexas 

C) Simples    

D) Polêmicas 

E) Acadêmicas  
 

 
13 – Assinale a alternativa que apresente a alternativa 
CORRETA em relação a aspectos gramaticais da letra 
da música: 

A) É correta a alteração de “Ah, por que estou tão 
sozinho?” para “Ah, estou tão sozinho por que?” 

B) “O seu balançado é mais que um poema” a palavra 
destacada é morfologicamente um advérbio de 
intensidade. 

C) Em “Ah, se ela soubesse” o verbo destacada 
expressa incertezas futuras. 

D) Na frase “Ah, a beleza que existe” se a palavra 
destacada fosse passada ao plural, a forma verbal 
“existe” ficaria inalterada por se tratar de um verbo 
impessoal. 

E) A substituição de “A caminho do mar” por “Em 
caminho do mar” não implicaria em mudanças 
gramaticais ou semânticas. 

 

14 - A frase abaixo, retirada do texto, apresenta a 
figura de linguagem denominada: 

O seu balançado é mais que um poema 

Alternativas: 

A) Metáfora    

B) Metonímia 

C) Polissíndeto    

D) Comparação 

E) Catacrese 
 

15 – Se a palavra “beleza” da frase abaixo fosse 
passada ao plural, quantas outras alterações seriam 
necessárias para a sua correção gramatical? 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha 

Alternativas: 

A) 4   B) 3   C) 6 

D) 7   E) 5 

 



 

PS Concursos | www.psconcursos.com.br                                                                            PROCESSO SELETIVO 002 e 003/2018 – SIDERÓPOLIS / SC.. 

Página 4 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
AUXILIAR DE ENSINO 

16 – As crianças são seres sociais e, como tais, 
distribuem-se pelos diversos modos de 
estratificação social: a classe social, a etnia a que 
pertencem, a raça, o gênero, a região do globo onde 
vivem. Desde então, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução 
CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, nos 
apresentam sua definição de criança como: 

I. Ser humano na fase da infância, que vai do nascimento à 
puberdade. 

II. Um significado genérico como qualquer outra fase da 
vida, esse significado é função das transformações 
sociais: toda sociedade tem seus sistemas de classes de 
idade e a cada uma delas é associado um sistema de 
status e de papel. 

III. Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Apenas o item II está incorreto 

D) Somente o item I está correto 

E) Somente o item III está correto  
 

17 – Leia com atenção a afirmação abaixo: 

 “O cuidado está pautado na necessidade do outro. Isso 
significa que quem cuida não pode estar voltado para si 
mesmo, mas deve estar receptivo, aberto, atento e sensível 
para perceber aquilo de que o outro precisa. Para cuidar, é 
necessário um conhecimento daquele que necessita de 
cuidados, o que exige proximidade, tempo, entrega”.  

A partir deste pressuposto, leia os itens abaixo: 

I. Educar cuidando inclui acolher e garantir a segurança.  

II. Também inclui alimentar a curiosidade, a ludicidade e a 
expressividade infantis.  

III. Educar de modo indissociado do cuidar é dar condições 
para as crianças explorarem o ambiente de diferentes 
maneiras (manipulando materiais da natureza ou 
objetos, observando, nomeando objetos, pessoas ou 
situações, fazendo perguntas etc.) e construírem 
sentidos pessoais e significados coletivos, à medida que 
vão se constituindo como sujeitos e se apropriando de 
um modo singular das formas culturais de agir, sentir e 
pensar.  

IV. Isso requer do professor ter sensibilidade e delicadeza 
no trato de cada criança, e assegurar atenção especial 
conforme as necessidades que identifica nas crianças. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item III está correto 

C) Apenas os itens II e III estão corretos 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

18 – De acordo com o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, as crianças precisam ser 
lembradas para lavarem as mãos antes das 
refeições, após o uso do banheiro, após a 
manipulação de terra, areia e tintas, assim como 
antes do preparo de atividades de culinária. Com 
relação a isto, analise os itens abaixo: 

I. É fundamental o acesso à água, ao sabonete e à toalha.  

II. Embora já consigam lavar as mãos sozinhas, ainda 
precisam de um acompanhamento do professor. 

III. É importante as crianças serem acostumadas a lavar as 
mãos em casa, pois o Centro de Educação Infantil é um 
lugar apenas para o aprendizado em livros. 

IV. Mesmo nos Centos de Educação Infantil, é necessário 
que os pais estejam por perto para dar atenção e 
ensinar as crianças a praticarem a higiene física, como 
lavar as mãos nos momentos necessários. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item IV está correto 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

19 – O documento "Critérios para um atendimento 
em creches que respeite os direitos fundamentais 
das crianças", ao estabelecer critérios em relação ao 
direito da criança à brincadeira, o documento 
considera os seguintes aspectos:  

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

(     )  A importância de as crianças terem acesso aos 
brinquedos 

(     )  A necessidade da organização dos espaços para o 
acontecimento das brincadeiras 

(     )  A importância da participação dos adultos nas 
brincadeiras 

(     )  A flexibilidade das rotinas e do tempo livre para que as 
brincadeiras aconteçam 

(     )  Ao direito das famílias de receber orientações sobre a 
importância das brincadeiras para o desenvolvimento 
infantil. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, F 
 

20 – Com base na BNCC a primeira etapa da 
Educação Básica, e de acordo com os eixos 
estruturantes da Educação Infantil (interações e 
brincadeira), devem ser assegurados alguns direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento, para que as 
crianças tenham condições de aprender e se 
desenvolver.  

Sendo eles: 

I. Conviver 

II. Brincar 

III. Socializar 

IV. Participar 
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V. Explorar 

VI. Conhecer-se 

VII. Expressar 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas os itens III e VI estão incorretos 

C) Apenas o item VIII está incorreto 

D) Apenas o item V está incorreto 

E) Apenas o item III está incorreto 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

16 – De acordo com os Parâmetros Nacionais de 
Qualidade para a Educação Infantil, a criança é um 
sujeito social e histórico que está inserido em uma 
sociedade na qual partilha de uma determinada 
cultura. É profundamente marcada pelo meio social 
em que se desenvolve, mas também contribui com 
ele. A criança, assim, não é uma abstração, mas um 
ser produtor e produto da história e da cultura. No 
que diz respeito às interações sociais, ressalta-se 
que a diversidade de parceiros e experiências 
potencializa: 

A) A aprendizagem. 

B) O ambiente cultural. 

C) A ampliação de possibilidades.  

D) O desenvolvimento infantil.  

E) A qualidade dos serviços educacionais 
 

17 – Sob o aspecto do PPP, leia os itens abaixo: 

I. O projeto político-pedagógico da escola pode ser 
considerado um momento importante de renovação da 
escola.  

II. Projetar significa “lançar-se para a frente”, antever um 
futuro diferente do presente. 

III. Todo projeto significa tentar quebrar um estado 
confortável para arriscar-se, atravessar um período de 
instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função 
da promessa que cada projeto contém de estado melhor 
que o do presente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item III está incorreto 

D) Apenas os itens I e III estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

18 - Segundo a BNCC, a interação durante o brincar 
caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo 
muitas aprendizagens e potenciais para o 
desenvolvimento integral das crianças. Ao observar 
________ e a brincadeira entre as crianças e delas 
com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a 
expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a 
resolução de conflitos e a regulação __________. 

Marque a alternativa que completa os espaços de 
forma CORRETA: 

A) As Intenções / da aprendizagem. 

B) As características / das atitudes.  

C) As atitudes / da socialização. 

D) As Interações / das emoções. 

E) Os costumes / das atividades 

 

 

19 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, as propostas 
pedagógicas das instituições de Educação Infantil 
deverão prever condições para o trabalho coletivo e 
para a organização de materiais, espaços e tempos 
que assegurem: 

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

(     )  A continuidade da educação tradicional oferecida na 
família e a articulação das práticas socioculturais de 
educação e cuidado coletivos da comunidade; 

(     )  O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação 
das crianças com as histórias e as culturas africanas, 
afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à 
discriminação; 

(     )  Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como 
elementos de constituição das crianças; 

(     )  A dignidade da criança como pessoa humana e a 
proteção contra qualquer forma de violência – física ou 
simbólica – e negligência no interior da instituição ou 
praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de 
violações para instâncias competentes. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V    

B) V, V, F, F 

C) V, F, F, V    

D) F, V, F, V 

E) V, V, F, V 

 

 

20 – Conforme descrito na BNCC, na área da 
Educação Infantil, apresenta-se um quadro 
organizado em três colunas – relativas aos grupos 
por faixa etária, nas quais estão detalhados os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em 
cada linha da coluna, os objetivos definidos para os 
diferentes grupos referem-se a um mesmo aspecto 
deste campo. 

Estamos nos referindo: 

A) Ao campo de experiências, 

B) Ao campo das áreas do conhecimento 

C) Ao campo de objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento 

D) Ao campo dos códigos alfanuméricos 

E) Ao campo das competências gerais da base nacional 
comum curricular. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

16 – Os diversos estudos acerca dos processos 
históricos em torno da avaliação nos apontam para 
algumas abordagens que, ao longo desse percurso, 
vão se constituindo como objeto de estudo. Nesse 
sentido, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Abordagem tradicional 

2. Abordagem escola novista 

3. Abordagem tecnicista 

4. Abordagem interacionista 

Coluna 2: 

(     ) Se o interesse imediato é o de produzir indivíduos 
competentes para o mercado de trabalho, por meio de 
uma formação marcada pelo uso da técnica em 
detrimento do conhecimento; o seu lema é aprender a 
fazer, executar. Não é necessário estabelecer uma 
relação com o mundo do conhecimento, seus processos 
históricos e culturais. O que importa é a memorização 
mecânica. O foco da avaliação não está no sujeito que 
aprende nem nos seus mecanismos mentais e, sim, nos 
resultados já determinados. 

(     ) Esta abordagem ancora-se na crença de que o que vai 
definir a posição que cada ser humano assumirá na 
sociedade é o seu desempenho intelectual; e sendo 
assim, cabe à escola o preparo intelectual e moral dos 
alunos e a estes o esforço de aprender o máximo que 
conseguirem para individualmente definir o seu lugar. 
Existe uma predominância da autoridade do professor por 
ser este que detém o conhecimento e deverá passá-lo 
para o aluno, o qual deve passivamente receber, como 
verdade absoluta, o que acaba por excluir qualquer 
possibilidade de diálogo. Tal prática exige do aluno uma 
atitude passiva de receptor da mensagem. 

(     ) Esta abordagem ancora-se na crença e defesa de que a 
educação é um processo de humanização dos seres 
humanos, inseridos em seus contextos sociais. Nesta 
perspectiva, a aprendizagem passa a ser um fenômeno 
que ocorre no espaço relacional e dialógico com o outro. 
A verificação prévia dos conhecimentos do aluno será 
para possibilitar avançar ou retroceder nos 
planejamentos. Não cabe ao professor querer através da 
nota avaliar a “capacidade”, a pessoa, o ser do aluno. O 
importante é não deixar que a nota venha distorcer e 
atrapalhar o trabalho de formação do aluno por parte do 
professor. 

(     )  Esta abordagem ancora-se na crença de que a educação 
é um processo interno e não externo e, portanto, deve 
partir das necessidades e interesses individuais. Seus 
postulados mostram que para aprender não basta apenas 
ouvir. Para reter informações é necessário que o aluno 
estabeleça uma relação pessoal entre essas informações 
e suas vivências. Nesta abordagem, não existe lugar 
privilegiado para o professor, seu papel é auxiliar o 
desenvolvimento livre e espontâneo do educando. Nesta 
abordagem a avaliação está voltada para acolher e 
valorizar os avanços dos alunos, privilegiando-se mais a 
auto avaliação.  

Marque a sequência CORRETA: 

A) 4, 3, 2, 1 

B) 2, 3, 4, 1 

C) 2, 4, 1, 3 

D) 1, 4, 3, 2 

E) 3, 1, 4, 2 

17 – Ao tratar-se da alfabetização na perspectiva do 
letramento, leia os itens abaixo:  

I. Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de 
aprender a ler e escrever, bem como o resultado da 
ação de usar essas habilidades em práticas sociais, é o 
estado ou condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da 
língua escrita e de ter-se inserido num mundo 
organizado diferentemente: a cultura escrita. 

II. A língua é um sistema que se estrutura no uso e para o 
uso, escrito e falado, sempre contextualizado.  

III. No entanto, a condição básica para o uso escrito da 
língua, que é a apropriação do sistema alfabético, 
envolve, da parte dos alunos, aprendizados muito 
específicos, independente do contexto de uso relativos 
aos componentes do sistema fonológico da língua e as 
suas inter-relações. 

Assinale 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) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 

 

18 – De acordo com a BNCC, na área de Ciências da 
Natureza, a sociedade contemporânea está 
fortemente organizada com base no 
desenvolvimento científico e tecnológico. No 
entanto, o mesmo desenvolvimento científico e 
tecnológico que resulta em novos ou melhores 
produtos e serviços também pode promover: 

A) O compromisso com a formação integral dos alunos. 

B) O desenvolvimento do letramento científico, 

C) Desequilíbrios na natureza e na sociedade. 

D) A compreensão de interpretar o mundo 

E) O exercício pleno da cidadania. 

 
 

19 – De acordo com a BNCC na área de linguagens, é 
um eixo que envolve os procedimentos e estratégias 
(meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, 
durante os processos de leitura e de produção de 
textos (orais, escritos e multissemióticos), das 
materialidades dos textos, responsáveis por seus 
efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de 
composição dos textos, determinadas pelos gêneros 
(orais, escritos e multissemióticos) e pela situação 
de produção, seja no que se refere aos estilos 
adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos 
de sentido. 

Estamos nos referindo: 

A) Ao eixo da produção do contexto. 

B) Ao eixo da análise linguística/semiótica. 

C) Ao eixo do texto escrito. 

D) Ao eixo da oralidade. 

E) Ao eixo da produtividade. 
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20 – A partir de uma abordagem teórica, cada vez 
que se fala em tentar compreender um pouco mais a 
avaliação da aprendizagem, recorremos sempre a 
alguns autores e observamos que a mesma é 
também definida de várias formas. De acordo com, 
alguns autores, existe uma distinção entre testar, 
medir e avaliar. Desta forma, relacione as colunas 
abaixo: 

Coluna 1: 

1. Testar  

2. Medir  

3. Avaliar 

Coluna 2: 

(     )  Significa verificar o desempenho de alguém através de 
situações previamente organizadas.  

(     )  É julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma 
coisa, tendo como base uma escala de valores. Assim 
sendo, consiste na coleta de dados quantitativos e 
qualitativos e na interpretação desses resultados com 
base em critérios previamente definidos. 

(     )  Significa determinar uma medida, quantidade de algo ou 
alguma coisa, sendo seu resultado sempre expresso por 
números, daí sua objetividade.  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 1, 3 

C) 1, 3, 2 

D) 2, 3, 1 

E) 3, 1, 2 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                             
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia os textos abaixo para responder às próximas questões: 

 “Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, 
dizer algo do momento mesmo em que me preparava para aqui 
estar hoje; dizer algo do processo em que me inseri enquanto 
ia escrevendo este texto que agora leio, processo que envolvia 
uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 
decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, 
mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A 
leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da 
leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por 
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do 
ato de ler, eu me senti levado - e até gostosamente - a "reler" 
momentos fundamentais de minha prática, guardados na 
memória, desde as experiências mais remotas de minha 
infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a 
compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em 
mim constituindo. ” 

(Paulo Freire – A importância do ato de ler) 
 

“A mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é tão 
proveitosa quanto uma bastante modesta, mas bem ordenada. 
Da mesma maneira, uma grande quantidade de 
conhecimentos, quando não foi elaborada por um pensamento 
próprio, tem muito menos valor do que uma quantidade bem 
mais limitada, que, no entanto, foi devidamente assimilada.”  

(Arthur Schopenhauer – A Arte de escrever) 

 

16 – Pelas ideias apresentadas nos dois excertos 
acima, NÃO se pode afirmar que: 

A) Os dois apresentam ideias discrepantes entre si, já 
que Paulo Freire posiciona-se de maneira mais 
assertiva em relação ao hábito da leitura. 

B) Schopenhauer organiza seu pensamento em torno de 
uma metáfora que explica a produção do próprio 
conhecimento. 

C) Por tratarem do mesmo tema, podemos afirmar que 
abordam ideias complementares. 

D) O excerto do educador Paulo Freire mostra que a 
capacidade de ler está diretamente relacionada ao 
contexto do leitor. 

E) Pode-se depreender a partir do excerto de 
Schopenhauer que mais importante que a quantidade 
de conhecimento que um indivíduo possui é a 
capacidade de refletir sobre este e transformá-lo em 
conhecimento próprio. 

 

 
17 – Pelo conteúdo e estrutura linguística dos dois 
trechos, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Os dois textos apresentam o mesmo nível de 
formalidade, por tratarem-se de gêneros acadêmicos. 

B) A frase “Me parece indispensável, ao procurar falar 
de tal importância” que inicia o excerto de Freire, 
apresenta um problema de correção gramatical ao 
começar um enunciado com o pronome oblíquo “me”. 

C) As constantes inadequações gramaticais do primeiro 
excerto acontecem pela origem humilde de seu 
escritor, por isso, apesar de seu conteúdo 
interessante, não pode ser tomado com seriedade. 

D) O primeiro excerto apresenta teoria mais 
empobrecida que o segundo, por ter uma abordagem 
tão cotidiana e corriqueira. 

E) O texto de Paulo Freire está escrito em primeira 
pessoa, fato que o desacredita como fonte acadêmica 
confiável.  

 

 

18 – Assinale a alternativa que apresente a 
classificação sintática CORRETA entre parênteses 
para a palavra destacada: 

A) A leitura do mundo precede a leitura da palavra. 
(Objeto Direto) 

B) A mais rica biblioteca, quando desorganizada, não é 
tão proveitosa quanto uma bastante modesta, mas 
bem ordenada. (Oração Subordinada Adverbial 
Opositiva) 

C) A compreensão do texto a ser alcançada por sua 
leitura crítica implica a percepção das relações entre 
o texto e o contexto. (Agente da Passiva) 

D) Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, 
eu me senti levado - e até gostosamente - a "reler" 
momentos fundamentais de minha prática [...] 
(Adjunto Adverbial de Intensidade) 

E) Da mesma maneira, uma grande quantidade de 
conhecimentos, quando não foi elaborada por um 
pensamento próprio [...] (Adjunto Adverbial de Causa) 
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19 – Leia o texto abaixo: 

“Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes 
formas de composição próprias de cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam 
suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a 
caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de 
sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, 
dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo 
e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa 
nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do 
foco narrativo típico de cada gênero, da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de 
personagens em discurso direto e indireto), do uso de 
pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e 
processos figurativos e do uso de recursos linguístico-
gramaticais próprios a cada gênero narrativo” (BNCC, P. 157)  

O texto acima relata uma habilidade do campo 
artístico-literário que um aluno de Ensino 
Fundamental II precisa desenvolver em aulas de 
Língua Portuguesa, tomando como referência a Base 
Nacional’ Comum Curricular. Sobre o excerto acima, 
pode-se perceber que: 

A) Aspectos de teor gramatical perderam o foco na 
escritura do novo documento, ficando em evidência 
apenas os de teor enunciativo. 

B) Torna-se importante para a construção de um texto 
narrativo ficcional, além de características inerentes 
ao gênero, também escolha vocabular e inclusive de 
recursos expressivos como a pontuação. 

C) A gramática ganhou notoriedade e está sendo 
analisada a partir de gêneros textuais ficcionais. 

D) Por seu teor formal, a BNCC trata os gêneros de 
maneira bastante rígida, tendo cada um sua estrutura 
muito bem definida. 

E) As escolhas vocabulares não influenciam tanto na 
hora da escrita, tendo o escritor contemporâneo mais 
liberdade para sua escolha, independentemente do 
gênero que estiver produzindo. 

 

20 – Observe a frase abaixo, retirada da BNCC, e 
assinale a alternativa que apresente interpretação 
mais coerente da mesma: 

“Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da 
norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela 
deve ser usada.” (p. 159) 

Alternativas: 

A) A habilidade descrita acima mostra que a as regras 
gramaticais devem ser usadas de maneira integral e 
irrestrita. 

B) Uso consciente e reflexivo descreve abordagem que 
demonstre uma utilização das regras em uma 
perspectiva comunicativa, ou seja, usar as regras 
para o bem escrever. 

C) Essa habilidade descrita acima representa um 
retrocesso, pois já é comprovado cientificamente que 
o conhecimento de regras gramaticais é totalmente 
dispensável para escrever bem. 

D) A descrição acima é aplicável única e exclusivamente 
a textos de teor mais formal, redações de processos 
seletivos e textos informativos, por exemplo. 

E) Textos artísticos, em virtude de seu teor mais 
experimental estão totalmente isentos de normas e 
regras, segundo a BNCC. 

 

  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
LÍNGUA ITALIANA 

16 – De acordo com a BNCC, na etapa do Ensino 
Fundamental lemos que “os conteúdos dos diversos 
componentes curriculares [...], ao descortinarem às 
crianças o conhecimento do mundo por meio de 
novos olhares, lhes oferecem oportunidades de 
exercitar a leitura e a escrita de um modo mais 
significativo”. Este contexto descrito na BNCC é 
apontado pelo: 

A) Parecer CNE/CPE nº 14/2012 

B) Parecer CNE/CEB nº 11/2010 

C) Parecer CNE/CP nº 2/2012 

D) Parecer CNE/CEB nº 1/2012 

E) Parecer CNE/CP nº 3/2004 

 

17 – De acordo com o contexto da BNCC, na área de 
Linguagens, as atividades humanas realizam-se nas 
práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: 
verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, 
digital. Por meio dessas práticas, as pessoas 
interagem consigo mesmas e com os outros, 
constituindo-se como sujeitos sociais. Nessas 
interações, estão imbricados: 

I. Conhecimentos 

II. Atitudes  

III. Valores culturais 

IV. Valores morais  

V. Valores éticos 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos 

B) Apenas os itens I e II estão incorretos 

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

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

E) Todos os itens são corretos 
 

18 – Determinare se le seguenti affermazioni 
sull'italiano sono vere o falso. 

I. L'italiano è la quarta lingua piùstudiatanelmondoSpeechis 
usually used for immediate interactions. 

II. L'italiano ama le doppie consonanti, ma raramente 
troverai un'istanza di doppia "q". Una delle poche parole in 
cui compare è "soqquadro", che può essere tradotto come 
"disordine" o "sfascio". 

III. L’italian è l'undicesima lingua più parlata nel mondo 

Alternative: 

A) Vero / falso / falso.  B) Vero / vero / falso. 

C) Falso / falso / falso.  D) Vero / falso / vero. 

E) Vero / vero / vero. 
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19 – Cosa significa “ormai”? 

A) “In ogni caso”, “a ogni modo”, “ma”, “peraltro”; 
conferisce valore avversativo-limitativo a una frase o 
sequenza di discorso. 

B) Proprio, veramente, realmente; intensifica il 
significato. 

C) A questo o a quel punto, per esprimere il compimento 
di un processo . 

D) Esprime presenza di qlco. o il compiersi di un evento 
nel momento in cui se ne parla. 

E) Nessuna risposta è vera. 
 

20 – Scegli il passato CORRETTO in accordo con le 
frase: 

I. Quindi abbiamo dovuto ricominciare da capo. 

II. Ma finché non ebbi parlato direttamente con lui. 

III. Incredibilmente, i miei amici mi ascoltarono. 

IV. Ma lei prendeva il gioco sul serio. 

V. Quando i miei figli erano piccoli, avevo preso un cane. 

Alternative: 

A) Passato prossimo / trapassato remoto / passato 
remoto / imperfetto / trapassato prossimo. 

B) Passato remoto / trapassato remoto / imperfetto / 
passato prossimo / trapassato remoto. 

C) Passato remoto / trapassato remoto / passato perfetto 
/ passato prossimo / trapassato remoto. 

D) Passato remoto / passato perfetto / imperfetto / 
trapassato remoto / passato prossimo. 

E) Nessuna risposta è vera. 
 


