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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar, e também se o seu caderno de provas corresponde ao 

cargo em que você se inscreveu, caso haja alguma inconsistência, comunique imediatamente ao fiscal para 

tomar as devidas providências. 

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 e 2 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE LINGUA PORTUGUESA: Questões de 11 a 15 – Páginas 2 e 3 

3  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 16 a 20. 

 AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Páginas 3 e 4 
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CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

01 – Projeto Político Pedagógico (PPP) segundo 
Vasconcellos é um instrumento teórico-
metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios 
do cotidiano da escola, de uma forma: 

I. Refletida. 

II. Sistematizada. 

III. Consciente. 

IV. Orgânica. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

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

E) Todos os itens estão corretos.  
 

02 – Segundo Hoffmann, ao falarmos em avaliação, 
um educador que se preocupa com sua prática 
avaliativa educacional que esteja voltada para a 
transformação considera que a ação ________ é uma 
postura ________ em educação, onde a relação 
dialógica, de troca discussões, provocações dos 
alunos, possibilita entendimento progressivo entre 
professor/aluno.  

Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

A) libertária - positivista 

B) provocadora - interativa 

C) reguladora - tradicional 

D) mediadora - construtivista 

E) instrucional - complexa 
 

03 – Na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(LDB), na Seção V, que versa sobre a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), o Artigo 37 orienta para 
quem ela se destina. Assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) Às comunidades indígenas com apoio técnico e 
financeiro da União.  

B) Àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade 
própria.  

C) A propor adaptações ao ensino para a população 
rural mediante às peculiaridades de cada região.  

D) A incentivar o desenvolvimento e vinculação de 
programas de ensino a distância em todos os níveis e 
modalidades de ensino e de educação continuada.  

E) Aos educandos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 

 

04 – Na BNCC, _____________ é definida como a 
mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao 
definir essas __________, a BNCC reconhece que a 
“educação deve afirmar valores e estimular ações 
que contribuam para a transformação da sociedade, 
tornando-a mais humana, socialmente justa e, 
também, voltada para a preservação da natureza” 
(BRASIL, 2013), mostrando-se também alinhada à 
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU). 

Assinale a alternativa que preenche corretamente e 
respectivamente as lacunas do trecho acima: 

A) Competência / competências 

B) Habilidade / competências 

C) Competência / atitudes  

D) Razões / habilidades 

E) Competências / necessidades 
 

05 – A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:   

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola;   

II. Direito de ser respeitado por seus educadores;   

III. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer 
às instâncias escolares superiores;   

IV. Direito de organização e participação em entidades 
estudantis;   

V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos  

B) Apenas os itens II e IV estão corretos  

C) Apenas o item V está incorreto  

D) Apenas III está incorreto  

E) Todos os itens estão corretos  
 

06 – Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso 
sobre o que Vygotsky fala sobre o desenvolvimento 
humano: 

(     )  O homem nasce "pronto", isto é, ao nascer já possui uma 
estrutura humana que irá amadurecer com as interações 
com o meio.  

(     )  As características tipicamente humanas não estariam 
prontas no nascimento, mas se desenvolveriam ao longo 
da vida, sendo resultado da interação dos fatores 
biológicos com os culturais.  

(     )  As características humanas estariam todas presentes no 
nascimento e durante o desenvolvimento.  

(     )  Ao nascer, o homem seria como uma folha em branco e 
suas características seriam desenvolvidas pela sociedade 
ao longo da vida. 

(     )  O homem aprende sozinho, e não necessita de convívio 
com outros grupos. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, F, F, V, F 
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07 – De acordo com Veiga, para nortear a 
organização do trabalho da escola, a primeira ação 
fundamental é a construção do projeto político 
pedagógico, que é concebido na perspectiva da: 

A) Sociedade, da educação e da escola. 

B) Política, da filosofia e da sociedade. 

C) Qualidade, da isonomia e da filosofia. 

D) Escola, da isonomia e da política. 

E) Pluralidade, da qualidade e da escola. 

 

08 – A teoria das inteligências múltiplas de Gardner, 
abre perspectivas para um modelo de ensino 
alternativo, centrado no sujeito da aprendizagem.  

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Avaliação e currículo são processos independente 
entre si, sendo indesejável que um influencie o outro. 

B) O papel específico da escola é ensinar seus alunos e 
não preocupar-se com a respectiva inserção na 
sociedade. 

C) Cada aluno deve ser ensinado individualmente, pois o 
que é bom para um pode não ser adequado aos 
colegas. 

D) É necessário que a escola identifique o perfil de 
inteligência de cada aluno e que o professor o leve 
em conta. 

E) Organizar os alunos em grupos segundo seu perfil de 
inteligência. 

 

09 – O Estatuto da Criança e do Adolescente 
considera Criança e Adolescente, respectivamente 
aquele que tiver até: 

A) 12 anos de idade incompletos e 18 anos. 

B) 12 anos de idade completos e 18 anos. 

C) 11 anos de idade e 17 anos. 

D) 13 anos de idade e 18 anos. 

E) 11 anos de idade e 16 anos. 

 

10 – A BNCC destaca que as competências gerais da 
educação Básica se Inter relacionam e desdobram no 
tratamento didático proposto para as três etapas da 
Educação Básica (educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio) articulando-se na 
construção de conhecimentos, no desenvolvimento 
de habilidades e na formação de atitudes e valores, 
nos termos da LDB.  

Considerando essas afirmações e as competências 
gerais da educação básicas descritas na BNCC, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-
motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 
sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se 
expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

B) Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta. 

C) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 

D) Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 
abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 
problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 
com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

E) Utilizar conhecimentos historicamente construídos 
para direcionar os educandos a praticar e seguir o 
que for determinado pela gestão das escolas, sem 
argumentar e verificar fatos em fontes confiáveis. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

Sujeito de Sorte 

Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte 

Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte 

E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado 

E assim já não posso sofrer no ano passado 

 

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro 

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro 

Belchior 
 

11 – Em qual das alternativas abaixo NÃO contém 
preceitos presentes na canção de autoria de 
Belchior? 

A) Em alguns momentos o compositor dá mostras de 
otimismo, mas a tônica mais marcante é a 
impossibilidade de resolução dos pequenos 
problemas do cotidiano. 

B) Mesmo com insucessos posteriores o autor se 
encontra motivado para os obstáculos da vida. 

C) O autor chega à conclusão de que os fracassos 
vividos anteriormente não podem ser considerados 
como medida para os desafios vindouros. 

D) O fracasso é algo inerente ao ser humano, logo são 
importantes para o crescimento pessoal de alguém. 

E) A canção apresenta reflexões sobre o estado 
emocional atual do eu-lírico. 
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12 – As formas verbais destacadas no trecho abaixo 
expressam uma nuance temporal de: 

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 

Alternativas: 

A) Passado distante do presente 

B) Ação anterior a outra que também já se encontra no 
passado. 

C) Ação habitual no passado. 

D) Ação ocorrida em um passado, mas que apresenta 
influências no presente. 

E) Presente contínuo. 
 

13 – Em virtude de seu uso, as formas verbais 
destacadas na questão anterior estão flexionadas em 
qual tempo verbal? 

A) Pretérito perfeito do indicativo 

B) Pretérito perfeito composto do indicativo 

C) Pretérito imperfeito do indicativo 

D) Presente do indicativo. 

E) Presente do subjuntivo. 
 

14 – A palavra destacada no trecho abaixo retirado 
da canção de Belchior é um advérbio. Essa classe de 
palavra invariável é usada preferencialmente para 
expressar uma circunstância em relação ao verbo. 
Neste caso, qual a relação semântica expressa por 
essa palavra? 

Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte. 

Alternativas: 

A) Modo   B) Tempo        

C) Afirmação   D) Causa  

E) Consequência 
 

15 – Em virtude de seu caráter experimental, Belchior 
usa em sua canção algumas expressões que fogem 
às regras vigentes da gramática tradicional, como 
gírias por exemplo. A expressão “pra cachorro” é um 
exemplo disso. Neste contexto ela está sendo usada 
com valor de: 

A) Locução verbal 

B) Locução prepositiva 

C) Locução adjetiva 

D) Locução interjetiva 

E) Locução adverbial de intensidade 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

16 – Segundo o Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil, “contemplar o cuidado na esfera 
da instituição da educação infantil significa 
compreendê-lo como parte integrante da educação, 
embora possa exigir conhecimentos, habilidades e 
instrumentos que extrapolam a dimensão 
pedagógica”  

Com base nesse trecho, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O Cuidar e o educar são partes separadas na 
educação infantil, sendo a auxiliar responsável pelo 
cuidar e o professor pelo educar; 

B) Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver 
capacidades 

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

D) Cuidar de uma criança em um contexto educativo 
demanda a integração de vários campos de 
conhecimentos  

E) Cuidar de uma criança em um contexto educativo 
demanda também a cooperação de profissionais de 
diferentes áreas. 

 

17 – Compreendendo a criança como ser ativo nesse 
processo, o adulto pode propiciar experiências que 
possibilitem a aquisição de novas competências em 
relação ao ato de alimentar-se, tais como: 

I. Segurar a própria colher 

II. Pegar alimentos com os dedos e levar a boca 

III. Solicitar alimentos que sejam agradáveis a seu 
paladar/tenha preferência 

IV. Exigir que o cuidador ofereça alimentos na boca. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas os itens II 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 
 

18 – De acordo com as Diretrizes Curriculares para a 
Educação Infantil as propostas pedagógicas de 
Educação Infantil devem respeitar os seguintes 
princípios: 

A) Éticos, políticos e estéticos 

B) Humanos, políticos e estruturais 

C) Éticos, estéticos e interativo 

D) Brincar, cuidar e educar 

E) Políticos, estéticos e lúdicos 
 

19 – Brincar faz parte da vida e do desenvolvimento 
da criança, e é desde a promulgação da Constituição 
Federal que esse direito tem respaldo legal. Outros 
documentos reforçam estes direitos são, EXCETO: 

A) ECA   B) LDB   C) BNCC 

D) RCNEI  E) ENADE 
 

20 – A dança é uma das formas de expressão 
fundamentais para o desenvolvimento psicomotor. 
Na escola infantil, podemos trabalhar vários tipos de 
dança, sendo elas: 

I. Dança criativa;  

II. Dança figurativa;  

III. Iniciação na dança folclórica;  

IV. Rodas cantadas. 
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Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a I está correta 

B) Apenas a II e IV estão corretas 

C) Apenas a IV está correta 

D) Apenas a III está incorreta 

E) Todas estão corretas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

16 – As Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica no item que se refere a educação 
infantil diz que o objetivo desta etapa é: 

A) Garantir o desenvolvimento integral da criança até 5 
(cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, 
afetivo, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 

B) Garantir o desenvolvimento da criança apenas em 
seus aspectos físicos, intelectuais e cognitivos. 

C) Garantir o desenvolvimento global da criança 
priorizando o cognitivo e o intelectual em detrimento 
do afetivo e social. 

D) Oportunizar o acesso das crianças a educação infantil 
na faixa etária adequada, garantindo um ensino 
prioritariamente lúdico. 

E) Priorizar o acesso das crianças cujas famílias se 
encontram em condição de vulnerabilidade social, 
garantindo assim que tenham a mesma oferta de 
ensino das demais crianças.  

 

17 – As Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil definem as práticas pedagógicas 
que compõe a proposta curricular da Educação 
Infantil, tendo como eixos norteadores as interações 
e as brincadeiras, garantindo experiências que: 

I. Ampliem a confiança e a participação das crianças nas 
atividades individuais e coletivas; 

II. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 
linguagens e o progressivo domínio por elas dos vários 
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 
dramática e musical; 

III. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, 
o questionamento, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e 
à natureza; 

IV. Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, 
computadores, máquinas fotográficas e outros recursos 
tecnológicos e midiáticos; 

V. Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras 
crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões 
de referências e de identidades no diálogo e no 
reconhecimento da diversidade.  

Assinale a alternativa CORRETA:  

A) Apenas os itens III e V estão incorretos  

B) Apenas o item II está incorreto  

C) Apenas o item V está incorreto  

D) Apenas o item III está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos  

 

18 – A avaliação na educação infantil, de acordo com 
a maioria dos autores, como, por exemplo, Hoffman, 
Kramer, acontece sob a perspectiva de acompanhar 
a vida escolar das crianças, em seus diferentes 
aspectos. Nesse sentido avaliar na perspectiva de 
acompanhamento significa que o professor precisa: 

I. Observar e estar atento às ações e reações das crianças. 

II. Propor, interagir e ser interpretado. 

III. Notar os tantos jeitos provisórios e insistentes de ser da 
criança. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

19 – A organização curricular da Educação Infantil na 
BNCC está estruturada em cinco campos de 
experiências, no âmbito dos quais são definidos os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os 
campos de experiências 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. 

Marque a alternativa CORRETA que contenha os 
cinco campos de experiência: 

A) O eu, o outro e o nós; Corpo gesto e movimento; 
Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 
pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações. 

B) Espaços, tempos e quantidades; relações e 
transformações; Conhecer-se e Relacionar-se; 
Brincar; O eu, o outro e o nós. 

C) Corpo, gesto e movimento; Escuta, fala, pensamento 
e imaginação; Conhecer-se; Expressar-se; Traços, 
sons, cores e formas. 

D) Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações, Conhecer; Participar; O eu, o outro e 
o nós; Relacionar-se. 

E) O eu, o outro e o nós; Corpo gesto e movimento; 
Fazer e Conhecer; Escuta, fala, pensamento e 
imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações 
e transformações. 

 

20 – A LDB no artigo 31 estabelece regras comuns 
para organizar a educação infantil no âmbito 
nacional: 

I. Avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino 
fundamental. 

II. Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas 
distribuídas, por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional. 

III. Atendimento à criança, de no mínimo, 4 (quatro) horas 
diárias para o turno parcial e de, no mínimo 7 (sete) 
horas diárias para a jornada integral. 
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IV. Controle de frequência pela instituição de educação pré-
escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta 
por cento) do total de horas. 

V. Expedição de documentação que permita atestar os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens III e V estão corretos  

B) Apenas o item II está incorreto  

C) Apenas o item V está incorreto  

D) Apenas o item III está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

16 – Os eixos de integração considerados na BNCC 
de Língua Portuguesa são aqueles já consagrados 
nos documentos curriculares da Área, 
correspondentes às práticas de linguagem: 
oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e 
multissemiótica) e análise linguística/semiótica (que 
envolve conhecimentos linguísticos – sobre o 
sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-
padrão –, textuais, discursivos e sobre os modos de 
organização e os elementos de outras semioses).  

São eles: 

A) Eixo leitura, Eixo da produção de textos; Eixo da 
Oralidade; Eixo da Análise Linguística/Semiótica. 

B) Eixo da Oralidade, Eixo da Leitura, Eixo da produção 
de textos e Eixo de variação linguística. 

C) Eixo da análise linguística/semiótica; Eixo da 
oralidade; Eixo da leitura e Eixo da Sintaxe. 

D) Eixo da Leitura; Eixo da produção de textos; Eixo da 
fala e da escrita; Eixo da Sintaxe. 

E) Eixo leitura, Eixo da fono-ortografia Eixo da 
Oralidade; Eixo da Análise Linguística/Semiótica. 

 

17 – Jussara Hoffmamm ao falar sobre avaliação 
afirma que ela é uma etapa conclusiva e 
determinante na vida escolar do aluno, e por muito 
tempo foi excludente e usada somente para medir 
quem sabia ou não determinado conteúdo 
independentemente da forma como aprendia ou do 
significado que atribuía ao aprendido. Com base 
nisso podemos dizer que por muito tempo a 
avaliação teve um caráter: 

I. Punitivo 

II. Mediador 

III. Transformador 

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) Apenas os itens I e II estão corretos. 

E) Apenas os itens II e III estão corretos 

18 – Em relação ao Ensino Fundamental a LDB diz 
que o ingresso no mesmo se dá em qual idade? 

A) 7 anos de idade incompletos 

B) 7 anos de idade completos 

C) 6 anos de idade 

D) 5 anos de idade 

E) Nenhuma das alternativas acima 
 

19 – Afirmamos a importância do planejamento e da 
organização das atividades lúdicas que serão 
desenvolvidas na escola, especialmente na 
Educação Básica, como por exemplo, EXCETO: 

A) Conhecer o público com o qual você vai trabalhar 

B) Selecionar as atividades que serão desenvolvidas 

C) Fazer uma previsão dos resultados, mesmo sem a 
certeza de sua eficiência 

D) Permitir que os alunos executem as atividades 
propostas sem supervisão. 

E) Aproveitar os espaços escolares disponíveis 

 

20 – As diferentes concepções de  linguagem, bem  
como as  diferentes concepções acerca dos 
aspectos relativos às dimensões política,  cultural e 
de poder  que  a  constituem,  são  questões  da  
maior  importância,  já  que,  dependendo  de  qual  
seja  a  nossa  concepção  em  relação  a  elas,  
adotamos determinados  procedimentos práticos  na  
condução  das  intervenções  clínicas e/ou 
educacionais para a aquisição ou para a reabilitação 
da linguagem oral e escrita. Em linhas gerais, as 
teorias que procuram explicar o fenômeno da 
aquisição da linguagem, ou seja, como os sujeitos 
passam de não falantes e não escritores para 
faltantes e escritores, são as seguintes: 

A) Inatismo, Construtivismo, Sociointeracionismo e 
Comportamentalismo. 

B) Inatismo, Construtivismo, Sociointeracionismo e 
Capitalismo. 

C) Construtivismo, Iluminismo, Inatismo, 
Sociointeracionismo 

D) Comportamentalismo, Inatismo, Psicogênese, 
Socialismo 

E) Inatismo, Socialismo, Comportamentalismo, 
Construtivismo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE INGLÊS 

16 – A Base Nacional Comum Curricular apresenta 
cinco eixos organizadores propostos para o 
componente Língua Inglesa. Marque a alternativa 
CORRETA: 

A) Oralidade; Leitura; Escrita; Conhecimentos 
linguísticos e Dimensão intercultural. 

B) Espaço; Cultura; O eu, o outro e o nós; 
Conhecimentos linguísticos e Dimensão intercultural. 

C) Oralidade; Cultura; Escrita; Conhecimentos 
linguísticos e Escuta; Fala, pensamento e imaginação 
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D) Ortografia; Cultura, Gramática; Conhecimentos 
linguísticos e Dimensão intercultural. 

E) Produção de textos; Leitura; Escrita; Conhecimentos 
linguísticos e Análise linguística. 

 

17 – Em relação aos conteúdos propostos para o 
terceiro e quarto ciclo em relação ao eixo 
Conhecimento Sistêmico, os PCNs de Língua 
Estrangeira propõe os seguintes, EXCETO: 

A) Atribuição de significado a diferentes aspectos 
morfológicos, sintáticos e fonológicos;  

B) Identificação de conectores que indicam uma relação 
semântica; 

C) Conhecer algumas de suas possibilidades e 
limitações de forma a poder estabelecer algumas 
metas pessoais (qualitativas e quantitativas); 

D) Reconhecimento de diferentes tipos de texto a partir 
de indicadores de organização textual; 

E) Compreensão e produção de textos orais com marcas 
entonacionais e pronúncia que permitam a 
compreensão do que está sendo dito. 

  

18 – Complete a frase abaixo com a alternativa 
CORRETA: 

The subways are always crowded _______ they’re never on 
time. 

Alternativas: 

A) Then.   B) In addition. 

C) For example.  D) Instead. 

E) In this case. 
 

19 – Complete a frase abaixo com a opção 
CORRETA: 

 I don't _______ my new Math teacher. 

Alternativas: 

A) Get along.   B) Get by. 

C) Get down.   D) Get through.  

E) Get. 
 

20 – O que significa “from scratch”? 

A) From the very beginning. 

B) From a draw. 

C) By using written information. 

D) By copping something.  

E) By using something very old. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões 

A importância da leitura em sala de aula para a 
fluência leitora 

Ler por ler é atividade para se fazer na escola. Cada vez 
mais, professores têm valorizado as práticas de leitura em sala 
de aula. Atividades variadas favorecem a fluência leitora e a 
compreensão dos textos. 

Leitura conquista espaço para ser atividade central nas 
aulas 

O trabalho com leitura parece estar em um novo patamar 
nas escolas nos últimos anos. Os professores compreendem a 
função da leitura em suas diferentes modalidades: leitura pelo 
professor, leitura pelo aluno, leitura compartilhada, leitura para 
apresentar aos outros. Ler e apreciar um texto, atribuir sentido 
a ele, reler, comentar, comparar com outras leituras, ouvir o 
que dizem outras pessoas sobre o mesmo texto e ampliar seu 
olhar são ações que a escola pode desenvolver com os alunos 
em diferentes faixas etárias. 

A leitura feita pelo professor alcançou o “horário nobre” em 
muitas salas de aula e hoje não é mais vista como uma 
atividade sem grande importância, que é realizada se sobrar 
um tempinho no final do dia, ou ainda para que seja feita outra 
atividade com base nela. A leitura está se tornando uma 
atividade central da aula, ocorre diariamente e, com isso, os 
professores têm mostrado aos alunos sua importância. As 
crianças podem conhecer diversos gêneros textuais, escritores 
e suas obras, valorizar diferentes estilos e apreciar textos de 
qualidade, previamente selecionados pelo professor, que 
compartilha com elas os critérios de sua escolha. 

A leitura compartilhada ou colaborativa – aquela em que 
alunos e professor leem juntos um mesmo texto e apresentam 
suas ideias e impressões acerca do que foi lido – tem como 
finalidade, segundo Kátia Bräkling, em Sobre a leitura e a 
formação de leitores, “ensinar a ler, ou seja, criar condições 
para que as estratégias de atribuição de sentido (sejam 
relativas à mobilização de capacidades de leitura, ou utilização 
de determinados procedimentos e desenvolvimento de 
comportamentos leitores) sejam explicitadas pelos diferentes 
leitores, possibilitando, dessa forma, que uns se apropriem de 
estratégias utilizadas por outros, ampliando e aprofundando 
sua proficiência leitora pessoal”. A leitura compartilhada precisa 
ganhar mais espaço na escola com o intuito de dar aos alunos 
um modelo de leitor (o professor) e promover o intercâmbio de 
ideias sobre o que foi lido. 

Comentar sobre o que leu ou ouviu ajuda a atribuir sentido 
ao texto. Ao ouvir um conto, notícia ou lenda, o aluno o 
interpreta com base em seus conhecimentos de mundo e de 
outros textos, do que sabe e conhece do gênero ou do autor, 
do que antecipou durante a leitura. Quando ouve outras 
interpretações sobre o mesmo texto, ele passa a considerar 
diferentes pontos de vista e revê os seus, modificando-os, 
ampliando-os ou reforçando-os. Considerar o que um colega 
compreendeu, que caminho percorreu para chegar àquela 
conclusão e localizar qual parte da leitura possibilitou sua 
análise, ajuda-o a buscar sentido, a entender melhor o 
conteúdo e a ampliar sua própria interpretação sobre aquele 
texto e sobre outras leituras. 

Valquiria Pereira – Retirado do site Nova Escola 

 
16 – Não cabem dúvidas de que a leitura 
desempenha papel fundamental em nossas vidas. O 
texto acima aborda a sua importância em sala de 
aula, enfatizando: 

A) A ajuda que a escolha de bons textos nos oferece 
para elaboração de ferramentas avaliativas, 

B) O caráter lúdico da leitura, como momento de 
diversão em sala de aula. 

C) Que a leitura feita pelo professor tornou-se importante 
ferramenta de retomada de atenção dos alunos. 

D) A importância de ler sem nenhuma razão pragmática. 

E) A leitura em grupo, como maneira de ampliar o 
conhecimento. 
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17 – Dentre as categorias de leitura apresentadas no 
texto aparece a leitura compartilhada ou 
colaborativa. Assinale a alternativa que NÃO 
represente a natureza dessa leitura: 

A) Sua tática auxilia na construção de sentido por parte 
dos alunos. 

B) Torna-se viável ao compartilhar diferentes estratégias 
de atribuição de sentido, aumentando a capacidade 
leitora de todos. 

C) Cada um lendo um pedaço de um texto faz com que a 
leitura se torne uma tarefa menos árdua e mais 
convidativa. 

D) A leitura em conjunto estimula a participação e a troca 
de ideias, o que é essencial na formação pessoal. 

E) Esse tipo de leitura facilita para que o aluno “aprenda 
a ler”, utilizando-se das diferentes estratégias e tendo 
o professor como um modelo a ser seguido. 

 

18 – A Base Nacional Comum Curricular tem como 
objetivo apresentar diretrizes para o trabalho em sala 
de aula. No caso da disciplina de Língua Portuguesa, 
muitas vezes apresenta os gêneros textuais 
adequados a cada faixa etária. No trecho abaixo ele 
salienta alguns que seriam viáveis nos anos finais do 
Ensino Fundamental: 

No campo de atuação da vida pública ganham destaque 
os gêneros legais e normativos – abrindo-se espaço para 
aqueles que regulam a convivência em sociedade, como 
regimentos (da escola, da sala de aula) e estatutos e códigos 
(Estatuto da Criança e do Adolescente e Código de Defesa do 
Consumidor, Código Nacional de Trânsito etc.), até os de 
ordem mais geral, como a Constituição e a Declaração dos 
Direitos Humanos, sempre tomados a partir de seus contextos 
de produção, o que contextualiza e confere significado a seus 
preceitos. Trata-se de promover uma consciência dos direitos, 
uma valorização dos direitos humanos e a formação de uma 
ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna 
tanto quanto eu tenho). (BNCC, p. 135) 

Em relação ao excerto acima, é possível inferir que: 

A) O trabalho com textos das esferas legais e 
normativas teria o intuito de despertar consciência por 
parte dos alunos, preparando-os para a vida em 
sociedade. 

B) Em virtude dos direitos e deveres previstos em textos 
desses gêneros, o trabalho com eles é importante 
para construção de um ambiente disciplinar. 

C) Em virtude de que alguns alunos se inclinem para a 
vida pública, o trabalho com textos de esfera legal é 
importante como base para esse público. 

D) Por estar implícita a falta de ética de boa parte dos 
alunos, o trabalho com textos de teor normativo ajuda 
a moldar o caráter. 

E) Com a ideia de propagar as noções cíveis de certo e 
errado bem como ideologizar as crianças, o trabalho 
com textos de leis e normas torna-se peça 
fundamental. 

 

19 – No trecho abaixo, está implícita a visão da BNCC 
em relação à abordagem da gramática em sala de 
aula ao: 

Também, como já mencionado, nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental, os conhecimentos sobre a língua, sobre as 

demais semioses e sobre a norma-padrão se articulam aos 
demais eixos em que se organizam os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de Língua Portuguesa. 
Dessa forma, as abordagens linguística, metalinguística e 
reflexiva ocorrem sempre a favor da prática de linguagem que 
está em evidência nos eixos de leitura, escrita ou oralidade. 

Alternativas: 

A) Evidenciar que apesar de que muitos autores 
defendam a extinção da mesma nas aulas de Língua 
Portuguesa, ela ainda desempenha papel 
fundamental e determinante para se escrever bem. 

B) A abordagem metalinguística é viável estando 
conectada à atividade de prática de linguagem. 

C) Demonstrar que, cada vez mais, o caráter autoritário 
das regras da norma-padrão a afasta do enfoque 
comunicativo da língua cotidiana. 

D) Em virtude do teor formativo do Ensino Fundamental, 
a gramática, pelo seu tom excludente é totalmente 
dispensável. 

E) A abordagem de cunho gramatical só é aceitável se 
estiver articulada à leitura de um texto literário, haja 
vista que a literatura também apresenta caráter 
normativo. 

 

20 – Assinale a alternativa que apresenta 
classificação morfossintática CORRETA entre 
parênteses para a palavra sublinhada: 

A) A leitura compartilhada ou colaborativa – aquela em 
que alunos e professor leem juntos um mesmo texto e 
apresentam suas ideias e impressões acerca do que 
foi lido – tem como finalidade [...] (vocativo) 

B) A leitura compartilhada precisa ganhar mais espaço 
na escola com o intuito de dar aos alunos um modelo 
de leitor (agente da passiva) 

C) Cada vez mais, professores têm valorizado as 
práticas de leitura em sala de aula. (Adjunto adverbial 
de tempo) 

D) A leitura compartilhada precisa ganhar mais espaço 
na escola. (Adjunto adverbial de lugar) 

E) A leitura feita pelo professor (Objeto indireto) 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

16 – Na matemática a BNCC propõe cinco unidades 
temáticas, que orientam a formulação de habilidades 
a serem desenvolvidas ao longo do ensino 
fundamental, sendo estas: 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e medidas 
e Probabilidade e estatística. 

B) Números; Quatro operações; Probabilidade e 
estatística; Grandezas e medidas e Frações. 

C) Grandezas e medidas; Frações; Equações; Álgebra e 
Problemas. 

D) Problemas; Probabilidade e estatística; Frações; 
Números e Geometria. 

E) Grandezas e medidas; Equações; Quatro operações; 
Figuras geométricas e planas e Álgebra. 
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17 – Segundo os PCNs os conceitos geométricos 
constituem parte importante do currículo de 
Matemática no ensino fundamental, porque, por meio 
deles, o aluno desenvolve um tipo especial de 
pensamento que lhe permite: 

A) Compreender e representar desordenadamente o 
mundo em que vive. 

B) Compreender, descrever e representar, de forma 
organizada, o mundo em que vive. 

C) Descrever e imitar aquilo que vê. 

D) Descrever, compreender e representar fragmentos do 
mundo em que vive. 

E) Descrever de forma aleatória o que vivencia. 
 

18 – Com base nos principais pontos da BNCC de 
Matemática, enquanto os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) de Matemática organizavam o 
currículo do Ensino Fundamental em blocos de 
conteúdos: Números e Operações, Espaço e Forma, 
Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação, a 
BNCC estrutura os objetos de conhecimento em 
unidades temáticas. Uma “novidade” proposta na 
BNCC é o trabalho com a incerteza e o tratamento de 
dados estudados na unidade temática 
“______________”. Essa unidade contempla os anos 
iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) “Álgebra” 

B) “Probabilidade e estatística” 

C) “Desenvolvimento das Grandezas e Medidas”. 

D) “Geometria plana” 

E) “Geometria espacial”. 
  

19 – De acordo com os PCN, sob o tema “Tratamento 
da Informação” no que diz respeito ao trabalho com 
probabilidade é fundamental que os alunos 
compreendam o significado de espaço amostral e 
sua construção pela contagem dos casos possíveis, 
utilizando-se do princípio multiplicativo e de 
representações como uma tabela de dupla entrada 
ou um diagrama de árvore.  

Desse modo, será possível indicar o sucesso de um 
evento utilizando-se de: 

A) Uma determinante. 

B) Uma razão. 

C) Uma informação. 

D) Um conceito. 

E) Um conteúdo. 
 

20 – Uma das competências específicas de 
matemática para o ensino fundamental listada na 
BNCC é: 

A) Identificar similaridades e diferenças entre a a 
matemática e a álgebra, articulando-as a aspectos 
culturais e identitários, em uma relação intrínseca 
entre cultura e identidade.  

B) Planejar e empregar estratégias para resolver 
desafios e aumentar as possibilidades de 
aprendizagem das práticas matemáticas, além de se 

envolver no processo de ampliação de 
conhecimentos.  

C) Utilizar os conhecimentos matemáticos para entender 
a interação sociedade/natureza e exercitar o interesse 
e o espírito de investigação e de resolução de 
problemas  

D) Desenvolver autonomia e senso crítico para 
compreensão e aplicação do raciocínio lógico na 
resolução de problemas  

E) 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.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE HISTÓRIA  

16 – No Ensino de História a BNCC determina 
unidades temáticas, objetivos e habilidades a serem 
atingidos em todos os níveis de ensino. Tendo como 
base o 1º e o 3º ano enumere a primeira coluna com 
a segunda: 

Coluna 1:  

1. Mundo pessoal: meu lugar no mundo 

2. A noção de espaço público e privado 

Coluna 2: 

(     )  Mapear os espaços públicos no lugar em que vive (ruas, 
praças, escolas, hospitais, prédios da Prefeitura e da 
Câmara de Vereadores etc.) e identificar suas funções. 

(     )  Identificar aspectos do seu crescimento por meio do 
registro das lembranças particulares ou de lembranças 
dos membros de sua família e/ou de sua comunidade. 

(     )  Identificar as diferenças entre o espaço doméstico, os 
espaços públicos e as áreas de conservação ambiental, 
compreendendo a importância dessa distinção. 

(     )  Comparar as relações de trabalho e lazer do presente 
com as de outros tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências. 

(     )  Identificar as diferenças entre os variados ambientes em 
que vive (doméstico, escolar e da comunidade), 
reconhecendo as especificidades dos hábitos e das 
regras que  os regem. 

Marque a sequência CORRETA:  

A) 2, 1, 2, 1, 2    B) 1, 2, 1, 2, 1  

C) 2, 1, 2, 2, 1    D) 1, 1, 2, 1, 2 

E) 2, 1, 2, 1, 1  

 

17 - Dentre as competências específicas de ciências 
humanas para o ensino fundamental que a BNCC 
aponta podemos citar: 

I. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, 
de forma a exercitar o respeito à diferença em uma 
sociedade plural e promover os direitos humanos. 

II. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 
humano na natureza e na sociedade, exercitando a 
curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 
para a transformação espacial, social e cultural, de modo 
a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 
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III. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo 
espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em 
tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços 
variados. 

IV. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das 
Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e 
opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos 
e a consciência socioambiental, exercitando a 
responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem 
comum e a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

V. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e 
diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de 
informação e comunicação no desenvolvimento do 
raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, 
distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, 
ritmo e conexão. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos  

B) Apenas os itens II e IV estão corretos  

C) Apenas o item V está incorreto  

D) Apenas III está incorreto  

E) Todos os itens estão corretos  

 

18 – De acordo com os PCNs, 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   

 

19 – De acordo com as Orientações Curriculares para 
o Ensino Médio, considere a seguinte afirmação; 
“Um dos objetivos do ensino de História, talvez o 
primeiro e o que condiciona os demais, é levar os 
alunos a considerarem como importante a 
apropriação crítica do conhecimento produzido pelos 
historiadores, que está contido nas narrativas de 
autores que se utilizam de métodos diferenciados e 
podem até mesmo apresentar versões e 
interpretações díspares sobre os mesmos 
acontecimentos”. Sendo, que aprendizagem de 
metodologias apropriadas para a construção do 
conhecimento histórico, seja no âmbito da pesquisa 
científica seja no do saber histórico escolar, torna-se 
um mecanismo essencial para que o aluno possa: 

A) Desconsiderem como é importante a apropriação 
crítica do conhecimento. 

B) Apropriar-se de um olhar consciente no que tange à 
sociedade e a si mesmo. 

C) Ampliar o conceito de fontes históricas conceituais. 

D) Regularizar-se das formações sociais quanto as 
mudanças e as transformações. 

E) Constitui um conjunto de comportamentos 
intimamente. 

 

20 – Partindo de uma abordagem totalmente teórica 
eles foram e são considerados os principais 
idealizadores do socialismo, após uma profunda 
análise no sistema capitalista eles proporam a 
estruturação de uma sociedade alicerçada no regime 
socialista. 

A) Os soviéticos Vladimir Lenin e Joseph Stalin 

B) Os alemães Karl Marx e Friedrich Engels. 

C) Os britânicos Oliver Cromwell e Michael Crawford 

D) Os alemães Philipp Lahm e Karl Marx 

E) Os alemães Johann Sebastian Bach e Immanuel Kant 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

16 – De acordo com as Orientações Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio a Geografia que se 
quer ensinar deve ser pensada no sentido de formar 
um cidadão que conheça os diferentes fenômenos 
geográficos da atualidade tendo em vista o processo 
de globalização e suas rupturas, dadas pela 
resistência dos movimentos sociais e as 
contradições inerentes ao sistema capitalista, além 
de privilegiar os diferentes cenários e atores sociais, 
políticos e econômicos em diferentes momentos 
históricos. Para tanto elencou-se eixos temáticos 
que articulam os conteúdos com os conceitos a 
serem trabalhados. 

Assinale a alternativa que NÂO representa um 
desses eixos: 

A) Estrutura e dinâmica de diferentes espaços urbanos e 
o modo de vida na cidade, o desenvolvimento da 
Geografia Urbana mundial. 

B) O futuro dos espaços agrários, a globalização a 
modernização da agricultura no período técnico-
científico informacional e a manutenção das 
estruturas agrárias tradicionais como forma de 
resistência. 

C) As diferentes fronteiras e a organização da geografia 
política do mundo atual, estado e organização do 
território 

D) Produção e organização do espaço geográfico e 
mudanças nas relações de trabalho, inovações 
técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a 
dinâmica econômica mundial e as redes de 
comunicação e informações. 

E) Matéria e radiação (unidades temáticas: matéria e 
suas propriedades, radiações e suas interações, 
energia nuclear e radioatividade, eletrônica e 
informática. 

 

17 – A BNCC traz como competências específicas 
para o componente curricular geografia no ensino 
fundamental: 

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

(     )  Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a 
interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o 
espírito de investigação e de resolução de problemas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Crawford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Philipp_Lahm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://pt.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
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(     )  Estabelecer conexões entre diferentes temas do 
conhecimento geográfico, reconhecendo a importância 
dos objetos técnicos para a compreensão das formas 
como os seres humanos fazem uso dos recursos da 
natureza ao longo da história. 

(     )  Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão 
e aplicação do raciocínio geográfico na análise da 
ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os 
princípios de analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e ordem. 

(     )  Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das 
linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes 
gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução 
de problemas que envolvam informações geográficas. 

(     )  Compreender a geografia como empreendimento 
humano, e o conhecimento científico como provisório, 
cultural e histórico. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F, V 

B) V, V, V, V, F 

C) V, F, V, V, F 

D) V, V, V, F, F 

E) F, V, V, F, V  
 

18 – Segundo os PCN, é fundamental que o professor 
valorize ______ do aluno para que ele possa 
perceber que a Geografia faz parte do seu cotidiano, 
trazendo para o interior da sala de aula a sua 
experiência. Para tanto, o estudo da sociedade e da 
natureza deve ser realizado de forma ______. No 
ensino, professores e alunos poderão procurar 
entender que tanto a sociedade como a natureza 
constituem os fundamentos com os quais paisagem, 
território, lugar e região são construídos.  

A) O conhecimento / vívida  

B) O cotidiano / convicta 

C) A construção / experimental  

D) A relevância / relativa 

E) A vivência / interativa 

 

19 – 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 CORRETA: 

A) Apenas os itens I, III, IV estão corretos 

B) Apenas os itens II, e V estão corretos 

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

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

E) Todos os itens estão corretos 

20 – De acordo com o contexto descrito na BNCC, 
“No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, o 
desenvolvimento da capacidade de observação e de 
compreensão dos componentes da paisagem 
contribui para a articulação do espaço vivido com o 
tempo vivido. O vivido é aqui considerado 
como_________, que se relaciona com as 
experiências dos alunos em seus lugares de 
vivência. 

Assinale a alternativa que completa a lacuna. 

A) Escala de tempo. 

B) Espaço biográfico  

C) Espaço geográfico 

D) Escala geográfica 

E) Escala de tempo e espaço geográfico. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

16 – Conforme os PCN, é uma forma de trabalho em 
equipe que favorece a articulação entre os diferentes 
conteúdos 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 
 

17 – 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. 
 

18 – Partindo de um pressuposto teórico na 
educação contemporânea, o ensino de Ciências 
Naturais é uma das áreas em que se pode reconstruir 
a relação ser humano/natureza em outros termos, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma 
consciência social e planetária. A Ciência que, acima 
de qualquer julgamento, domina a natureza e 
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descobre suas leis, passa a ser percebida, então, em 
sua dimensão humana, com tudo que isso pode 
significar:  

I. Trabalho,  

II. Disciplina,  

III. Erro,  

IV. Esforço,  

V. Emoção  

VI. Posicionamentos éticos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item V está incorreto 

B) Apenas os itens II, III e V estão incorretos 

C) Apenas o item III está correto 

D) Apenas os itens I e IV estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos 

 

19 – Os principais pontos para o desenvolvimento 
das aprendizagens essenciais para o ensino de 
Ciências da Natureza são: 

I. Embora as aprendizagens essenciais sejam apresentadas 
em três unidades temáticas, elas devem ser tratadas de 
forma progressiva, gradual, contínua e integrada.  

II. Temas como sustentabilidade socioambiental, ambiente, 
saúde e tecnologia são desenvolvidos nas três unidades 
temáticas ao longo de todo o Ensino Fundamental.  

III. Os conhecimentos das diferentes áreas da Ciência, de 
maneira geral, permeiam todo o Ensino Fundamental, 
desde o 1º ano até o 9º ano, com a intenção de 
instrumentalizar os estudantes para o processo 
investigativo, elemento central para o ensino das Ciências 
Naturais.  

IV. Os assuntos relacionados ao corpo humano e à saúde 
não ficam concentrados no 8o ano, como era usual no 
currículo tradicional da maioria das escolas e na grade 
temática de muitos livros didáticos, mas são tratados ao 
longo de todo o Ensino Fundamental, para que os alunos 
tenham uma noção mais ampla de saúde individual, 
coletiva e ambiental.  

V. 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. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, III, IV estão corretos 

B) Apenas os itens II, e V estão corretos 

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

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

E) Todos os itens estão corretos 

 

20 – Segundo o material da BNCC, considere as 
seguintes informações e classifique-as como 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F): 

(    )  Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as experiências 
e vivências dos alunos devem ser o ponto de partida para 
a sistematização do conhecimento científico.  

(    )  Para tanto, é proposto que os assuntos sejam 
apresentados a partir de elementos concretos, 
considerando a disposição emocional e afetiva dos 
estudantes.  

(    )   O ensino de Ciências deve aguçar a curiosidade natural 
dos estudantes, incentivando a formulação de perguntas. 

(    )  Nos anos iniciais 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 analítica do mundo. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE FILOSOFIA 

16 – Partindo de um pressuposto do livro PCN+ 
Ensino Médio, Ciências Humanas e Suas 
Tecnologias, em relação a área de Filosofia o que se 
apresenta como competências e habilidades a serem 
desenvolvidas são: 

Coluna 1: 

1. Representação e comunicação; 

2. Investigação e compreensão; 

3. Contextualização Sócio Cultural. 

Relacione a Coluna 2 com a coluna 1: 

Coluna 2: 

(     ) Ler textos filosóficos de modo significativos; 

(     )  Contextualizar conhecimento filosófico tanto no plano de 
origem especifica quanto em outros planos [...]; 

(     ) Ler de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e 
registros; 

(     )  Articular conhecimento filosófico e diferentes conteúdos e 
modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas 
artes e em outras produções culturais. 

(     ) Elaborar, por escrito o que foi apropriado de modo 
reflexivo. 

(     )  Debater, tomando uma posição, defendendo –a 
argumentativamente e mudando de posição face a 
argumentos mais conscientes. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 3, 3, 2, 2, 1, 1 

B) 1, 2, 3, 1, 2, 3 

C) 2, 3, 1, 1, 2, 3 

D) 2, 2, 3, 1, 1, 1 

E) 1, 3, 1, 2, 1, 1 

 

17 – Partindo de uma premissa maior entre o estudo 
do “Mito” em filosofia, para os filósofos, a ordem do 
mundo deriva de forças opostas que se equilibram 
reciprocamente, e a união dos opostos explica os 
fenômenos meteóricos, as estações do ano, o 
nascimento e a morte de tudo que vive. Portanto, 
podemos dizer que:  

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

(     )  O mito surge de algo muito diferente, resultante do saber 
recebido 

(     )  O mito é uma narrativa cujo conteúdo é inquestionável;  
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(     )  A filosofia é problematizada e portanto convida a 
discussão; 

(     )  A filosofia rejeita o sobrenatural, a interferência de 
agentes divinos na explicação dos fenômenos; 

(     )  Que no mito a inteligibilidade é dada, na filosofia ela é 
procurada. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, V, V, V, F 

  

18 – “A ciência moderna nasce ao determinar um 
objeto específico de investigação e ao criar um 
método pelo qual se fará o controle desse 
conhecimento.” Partindo deste pressuposto e 
analisando o sentido de “senso comum”, 
frequentemente percebemos que ele também é 
reconhecido por outros os tipos de conhecimento. 
Sendo: 

Coluna 1: 

1. Conhecimento particular; 

2. Conhecimento subjetivo; 

3. Conhecimento espontâneo; 

4. Conhecimento empírico. 

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

Coluna 2: 

(     )  Baseia-se na experiência cotidiana e comum das pessoas 
distinguindo-se por isso da experiência científica, que 
exige planejamento rigoroso. 

(     )  É fragmentário, pois não estabelece conexão onde estas 
poderiam ser verificadas 

(     )  Restrito a pequena amostra da realidade, a partir da qual 
são feitas generalizações muitas vezes apressada e 
imprecisas. 

(     )  Que ocorre, por exemplo, quando avaliamos a 
temperatura do ambiente com a nossa pele, já que só o 
termômetro dá objetividade a essa avaliação. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 3, 2, 1, 4  B) 4, 3, 2, 1          C) 1, 2, 3, 4 

D) 2, 1, 3, 4  E) 4, 3, 1, 2 
  

19 – Partindo do conhecimento descrito nas 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio: 
Filosofia, o termo “Filosofia” recobre muitos 
sentidos, mesmo em sua prática profissional. Em 
certa medida, contra uma ingênua cobrança lógica 
de univocidade, a ambiguidade não é, em seu caso, 
um malefício, resultando de uma sua exigência 
íntima. [...] a Filosofia costuma quebrar a _____ com 
que usamos as palavras, tornando-se _____. 

Marque a alternativa que completa a lacuna de forma 
CORRETA: 

A) Rotina / ambiguidade; 

B) Contextualização / problema; 

C) Naturalidade / reflexão; 

D) Compreensão / ação; 

E) Natureza / conceitos. 

20 – Na BNCC, o Ensino Médio está organizado em 
quatro áreas do conhecimento, conforme determina 
a LDB. Sendo que o currículo do ensino médio será 
composto pela Base Nacional Comum Curricular e 
por itinerários formativos, que deverão ser 
organizados por meio da oferta de diferentes 
arranjos curriculares, conforme a relevância para o 
contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino, a saber: 

I. Linguagens e suas tecnologias; 

II. Matemática e suas tecnologias; 

III. Ciências da natureza e suas tecnologias; 

IV. Ciências humanas e sociais aplicadas; 

V. Formação técnica e profissional. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item IV está incorreto 

B) Apenas o item I está incorreto 

C) Nenhum item está correto 

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

E) Todos os itens estão corretos 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE ARTES  

16 – A BNCC propõe que a abordagem das 
linguagens articule seis dimensões do conhecimento 
que, de forma indissociável e simultânea, 
caracterizam a singularidade da experiência artística. 
São elas:  

A) Criação; Crítica; Estesia, Expressão; Fruição e 
Reflexão. 

B) Crítica; Estética; Fruição, Criação, Expressão e 
Reflexão. 

C) Fruição, Dança, Criação, Estética, Reflexão e Crítica. 

D) Estesia, Fruição, Dança; Movimento; Expressão e 
Criação 

E) Reflexão; Expressão; Fruição, Estética; Movimento e 
Dança. 

 

17 – De acordo com a BNCC, no Ensino 
Fundamental, o componente curricular Arte está 
centrado nas seguintes linguagens: as Artes visuais, 
a Dança, a Música e o Teatro. Com base nisso 
analise as afirmações abaixo: 

I. As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e 
culturais, nos diversos tempos históricos e contextos 
sociais, que têm a expressão visual como elemento de 
comunicação. 

II. A Dança se constitui como prática artística pelo 
pensamento e sentimento do corpo, mediante a 
articulação dos processos cognitivos e das experiências 
sensíveis implicados no movimento dançado. 

III. A Música é a expressão artística que se materializa por 
meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado 
no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das 
interações sociais. 

IV. O Teatro instaura a experiência artística multissensorial 
de encontro com o outro em performance. Nessa 
experiência, o corpo é lócus de criação ficcional de 
tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por 
meio do verbal, não verbal e da ação física. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

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

D) Apenas o item IV está correto 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

18 – A BNCC cita algumas competências específicas 
para o ensino de arte para o ensino fundamental. 
Assinale a que NÂO faz parte deste componente 
curricular: 

A) Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente 
práticas e produções artísticas e culturais do seu 
entorno social, dos povos indígenas, das 
comunidades tradicionais brasileiras e de diversas 
sociedades, em distintos tempos e espaços, para 
reconhecer a arte como um fenômeno cultural, 
histórico, social e sensível a diferentes contextos e 
dialogar com as diversidades. 

B) Compreender as relações entre as linguagens da Arte 
e suas práticas integradas, inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de 
informação e comunicação, pelo cinema e pelo 
audiovisual, nas condições particulares de produção, 
na prática de cada linguagem e nas suas 
articulações. 

C) Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e 
culturais – especialmente aquelas manifestas na arte 
e nas culturas que constituem a identidade brasileira 
–, sua tradição e manifestações contemporâneas, 
reelaborando-as nas criações em Arte. 

D) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o 
estilo de linguagem adequados à situação 
comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 
discurso/gênero textual. 

E) Mobilizar recursos tecnológicos como formas de 
registro, pesquisa e criação artística. 

 

19 – De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, os conteúdos gerais do Ensino 
Fundamental em Arte são: 

I. A arte como expressão e comunicação dos indivíduos;  

II. Elementos básicos das formas artísticas, modos de 
articulação formal, técnicas, materiais e procedimentos na 
criação em arte;  

III. Produtores em arte: vidas, épocas e produtos em 
conexões;  

IV. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da 
cultura regional, nacional e internacional: produções, 
reproduções e suas histórias;  

V. A arte na sociedade, considerando os produtores em arte, 
as produções e suas formas de documentação, 
preservação e divulgação em diferentes culturas e 
momentos históricos. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos 

B) Apenas a III está correta 

C) Apenas a I, II e V estão corretas 

D) Apenas a IV está correta 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

20 – Em relação a História da Arte, a arquitetura 
grega é conhecida em sua estrutura pela criação de 
três ordens arquitetônicas: a dórica, a jônica e a 
coríntia. Os gregos consideravam a arquitetura da 
mesma forma que consideravam as esculturas e as 
submetiam às mesmas regras de beleza e proporção. 

I. Dórico: empregado no interior dos templos em honra aos 
deuses masculinos, surge no século V ao sul de 
Peloponeso. 

II. Jônico: surge na Grécia oriental também no século V, tem 
formas mais fluídas e serve para adornar templos 
dedicados às deusas. 

III. Coríntio: característico do final do século V, tem função 
decorativa mais acentuada e era mais usado em 
exteriores 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas os itens I e II estão corretos 

D) Apenas os itens II e III estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

16 – A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 
em seu artigo 26, inciso 3º diz que: A educação 
física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação 
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno:   

I. Maior de trinta e cinco anos. 

II. Que estiver prestando serviço militar ou que, em 
situação similar, estiver obrigado a prática de educação 
física. 

III. Que tenha prole. 

IV. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis 
horas. 

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) Apenas o item IV está incorreto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

17 – Na BNCC, cada uma das práticas corporais 
tematizadas compõe uma das seis unidades 
temáticas abordadas ao longo do Ensino 
Fundamental.  

Sendo assim, assinale com (V) para Verdadeiro e (F) 
para Falso para cada uma das descrições abaixo: 

(     )  Brincadeiras e jogos 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 

(     )  Esportes exploram-se expressões e formas de 
experimentação corporal centradas nas perícias e 
proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade 
que se apresentam quando o praticante interage com um 
ambiente desafiador.  
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(     )  Ginásticas, são propostas práticas com formas de 
organização e significados muito diferentes, o que leva à 
necessidade de explicitar a classificação adotada38: (a) 
ginástica geral; (b) ginásticas de condicionamento físico; e 
(c) ginásticas de conscientização corporal. 

(     )  Danças explora o conjunto das práticas corporais 
caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em 
passos e evoluções específicas, muitas vezes também 
integradas a coreografias 

(     )  Lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os 
participantes empregam técnicas, táticas e estratégias 
específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir 
o oponente de um determinado espaço, combinando 
ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do 
adversário 

(     )  Práticas corporais de aventura, exploram-se expressões e 
formas de experimentação corporal centradas nas 
perícias e proezas provocadas pelas situações de 
imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante 
interage com um ambiente desafiador. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

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

18 – Os esportes nas escolas são muito escassos, as 
aulas de educação física nas escolas precisam ser 
melhores desenvolvidas, criando habilidades 
motoras das mais variadas possíveis. Assim, 
podemos incluir as capacidades físicas para o 
rendimento que são: a velocidade, a força, a 
resistência e a flexibilidade, não esquecendo jamais 
da coordenação (habilidades) motora.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1  

1 – Velocidade 

2 – Força 

3 – Resistência 

4 – Flexibilidade 

5 – Coordenação motora 

Coluna 2 

(     )  É a capacidade física do organismo humano que 
condiciona a obtenção de grande amplitude, durante a 
execução dos movimentos. 

(     )  São determinadas pelo processo de controle dos 
movimentos; capacitam as ações motoras em situações 
previsíveis e imprevisíveis e para rápido aprendizado e 
domínio de movimentos 

(     )  É a capacidade de realizar trabalho com eficiência, pois 
em qualquer tipo de trabalho, a perda desta capacidade é 
denominada de fadiga. 

(     )  Se refere a partida, a parada, a mudança de direção do 
corpo, realizar ou evitar determinado movimento, a 
aceleração ou mesmo a velocidade máxima 

(     )  Nos seres humanos é entendida como a capacidade de 
superar ou opor-se a uma resistência por meio da 
atividade muscular. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) 4, 5, 3, 2, 1 

19 – Os esportes podem ser divididos em individuais 
e coletivos. Em ambos os casos, o objetivo final é o 
mesmo, alcançar a vitória, derrotar seus adversários. 
Para que se tenha êxito nessa tentativa, diversos 
critérios são postos em questão, como os aspectos 
físicos, técnico e táticos.  

I. Os aspectos físicos dizem respeito à performance 
atlética. 

II. Os aspectos técnicos dizem respeito ao gesto motor, 
aos movimentos específicos do esporte, como o chute 
no futebol ou o arremesso no basquetebol. 

III. Os aspectos táticos são as estratégias a serem 
utilizadas para que o atleta possa se sobressair sobre o 
seu adversário. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas o item III está correto 

D) Nenhum item está correto 

E) Todos os itens estão corretos 
 

20 – Segundo os PCNs, os critérios para a seleção de 
conteúdos para o terceiro e quarto ciclo são: 

A) Características dos alunos; Vontade dos pais. 

B) Projeto político pedagógico; Relevância social. 

C) Relevância social; Características dos alunos; 
Especificidades do Conhecimento da área. 

D) Características da escola; Projeto político 
pedagógico; relevância social. 

E) Especificidades do Conhecimento da área; exigência 
dos pais. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE QUÍMICA 

16 – De acordo com os PCNs do Ensino Médio, “o 
aprendizado de _______ pelos alunos de Ensino 
Médio implica que eles ________ as transformações 
químicas que ocorrem no mundo ______ de forma 
abrangente e integrada e assim possam julgar com 
fundamentos as informações advindas da tradição 
cultural, da mídia e da própria escola, e tomar 
decisões autonomamente, enquanto indivíduos e 
cidadãos.” 

Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

A) Química / compreendam / físico. 

B) Química / aceitem / concreto. 

C) Química / descubram / real. 

D) Química / idealizem / químico. 

E) Ciências da natureza – compreendam - físico 
 

17 – O químico alemão que desenvolveu diversas 
investigações na área da química orgânica, 
inclusivamente propôs a Teoria da Tetravalência do 
Carbono (ano 1858) foi:  

A) Antoine Lavoisier  B) John Dalton 

C) Friedrich Kekulé  D) Jons Jacob Berzelius 

E) Friedrich Woler 
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18 – No ensino da Química, os conteúdos abordados 
e as atividades desenvolvidas devem ser propostos 
de forma a promover o desenvolvimento de 
competências dentro desses três domínios que são: 

I. Representação e comunicação 

II. Investigação e compreensão  

III. Contextualização sociocultural 

IV. Representação e participação 

Assinale a alternativa EXATA: 

A) Apenas o item I está correto 

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

C) Apenas os itens II e a III estão corretos 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Todos os itens estão incorretos 

 

19 – Os compostos orgânicos são as substâncias 
químicas que contêm carbono e hidrogénio, podendo 
também conter elementos tais como o oxigénio, o 
azoto, o enxofre, o fósforo, o boro e os halogénios. 
Usualmente não se considera moléculas orgânicas 
os carbonatos e os óxidos de carbono.  

A química orgânica está presente nas mais diversas 
áreas da Indústria, sendo estas: 

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

(    ) Indústria Petroquímica  

(    ) Indústria Farmacêutica  

(     ) Indústria Têxtil  

(     ) Indústria de Polímeros  

(     ) Indústria Alimentar  

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V, V   

B) F, F, F, F, V   

C) F, V, F, V, V  

D) V, V, V, V, V  

E) V, F, F, F, V   

 

20 – De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio, relacione a primeira 
coluna com a segunda no que diz respeito as 
habilidades e competências para o ensino de 
química: 

Coluna 1: 

1. Representação e comunicação 

2. Investigação e compreensão 

3. Contextualização sociocultural 

Coluna 2: 

(     )  Identificar fontes de informação e formas de obter 
informações relevantes para o conhecimento da Química 
(livro, computador, jornais, manuais, etc). 

(     )  Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma 
visão macroscópica (lógico-empírica).  

(     )  Compreender os fatos químicos dentro de uma visão 
macroscópica (lógico-formal). 

(     )  Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação 
individual e coletiva do ser humano com o ambiente. 

(     )  Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, 
industrial e rural. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 1, 3, 2, 2, 3 

B) 3, 2, 1, 1, 3 

C) 1, 2, 3, 3, 2 

D) 3, 2, 1, 3, 2 

E) 1, 2, 2, 3, 3 

 


