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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. 

 PROFESSOR DE ITALIANO: 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    
PROFESSOR DE ITALIANO 

16 – Scegli l'opzione con il verbo CORRETTO tra le 
seguenti frasi: 

I. Io_________di Maria domani. 

II. Che cosa _______Stella? 

III. fernando  _____ a Studiare. 

IV. Noi______in Canada tra due giorni. 

V. Io e Matilda _____ molti bambini. 

Alternative: 

A) Parlerò, comprarà, cominciare,staremo, avresti. 

B) Parlerò, comprerà, comincerà, saremo, avremo. 

C) Parlerà, comprarà, cominciarà, saremo, avremo. 

D) Parlerà, compraremo, cominciarà, staremo, avrano. 

E) Parlerò, comprerà, comincerà, saramo, avramo. 

 

17 – leggi attentamente il testo e scegli l'opzione con 
il numero CORRETTO di preposizioni semplici e 
articolate: 

Il territorio della Sicilia è costituito quasi interamente 
dall'isola omonima, la più grande isola dell'Italia e del 
Mediterraneo, nonché la 45ª isola più estesa nel mondo. La 
parte rimanente è costituita dagli arcipelaghi delle Eolie, delle 
Egadi e delle Pelagie e dalle isole di Ustica e Pantelleria. È la 
regione più estesa d'Italia e il suo territorio è ripartito in 390 
comuni a loro volta costituiti in tre città metropolitane (Palermo, 
Catania e Messina) e sei liberi Consorzi comunali. È la quarta 
regione per popolazione (dopo Lombardia, Lazio e Campania). 
È bagnata a nord dal Mar Tirreno, a ovest dal Canale di Sicilia, 
a sud-ovest dal Mar di Sicilia, a sud-est dal canale di Malta, a 
est dal Mar Ionio e a nord-est dallo stretto di Messina che la 
separa dalla Calabria. 

Alternative: 

A) 13 articolate, 10 semplici. 

B) 15 articolate, 15 semplici. 

C) 12 articolate, 16 semplici. 

D) 17 articolate, 16 semplici. 

E) 17 articolate, 15 semplici. 

 

18 – A cosa serve il avverbio “mica”? 

A) Ha la funzione di rafforzare la negazione 

B) Ha la funzione di dire l'ora corretta di qualcosa 

C) Ha la funzione di dire il luogo corretto di un evento 

D) Ha la funzione di dire il modo sbagliato di qualcosa 

E) Nenhuma das anteriores 

 

19 - De acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular, o conjunto de competências explicita o 
compromisso da educação brasileira com a 
formação humana integral e com a construção de 
uma sociedade: 

Marque a EXATA: 

A) Justa, democrática e inclusiva. 

B) Laica, democrática e de qualidade 

C) Cultural e econômica 

D) De singularidades e diferentes relações  

E) Com igualdade e autonomia. 

 

20 – 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;  
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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. 

 


