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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 LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS: Questões de 06 a 10 – Páginas 1 e 2 

3  - CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO: Questões de 11 a 16 – Páginas 2 e 3 

4  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 16 a 20. 

• PROFESSOR PEDAGOGO: Páginas 3 e 4 

• PROFESSOR DE PORTUGUÊS: Páginas 4 e 5 

• PROFESSOR DE INGLÊS: Páginas 7 e 8 

• PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Páginas 2, 3 e 4 

• PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Páginas 4, 5 e 6 

• PROFESSOR DE HISTÓRIA: Páginas 7 e 8 

• PROFESSOR BIOLOGIA: Páginas 2, 3 e 4 

• PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Páginas 4, 5 e 6 

• PROFESSOR DE FILOSOFIA: Páginas 7 e 8 

• PROFESSOR DE ARTES: Páginas 2, 3 e 4 

• PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Páginas 4, 5 e 6 

• PSICÓLOGO: Páginas 7 e 8 

 

PROCESSO SELETIVO 003/2019 

CADERNO DE AVALIAÇÕES                                                     
(HORÁRIO 1 – EDITAL 003/2019) 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                                             PROCESSO SELETIVO 003/2019 - TURVO/SC. 

Página 1 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

CONSOADA 

Quando a Indesejada das gentes chegar 

(Não sei se dura ou caroável), 

Talvez eu tenha medo. 

Talvez sorria, ou diga: 

- Alô, iniludível! 

O meu dia foi bom, pode a noite descer. 

(A noite com seus sortilégios.) 

Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 

A mesa posta, 

Com cada coisa em seu lugar. 

Manuel Bandeira 

 

01 – A palavra “consoada” significa uma refeição 
leve feita pelos católicos em noites de jejum. 
Observando o contexto do poema de Manuel 
Bandeira trata de: 

A) Uma visita inesperada que chegará para jantar. 

B) A possibilidade da chegada da morte iminente. 

C) Uma espécie de balanço das atitudes tomadas 
durante a vida. 

D) Uma refeição agradável feita após um dia de trabalho 
puxado. 

E) A sensação de prazer provocada no eu-lírico por 
estar com todas as suas coisas em ordem. 

 

02 – Em razão de algumas estruturas linguísticas do 
texto está ERRADO afirmar que: 

A) A palavra indesejada foi escrita de forma proposital 
com letra maiúscula apesar de não ser o habitual por 
estar se referindo a uma pessoa. 

B) Em “(Não sei se dura ou caroável)”, a troca de 
parênteses por travessões não implicaria mudanças 
de teor gramatical 

C) Em “Alô iniludível!” é perceptível a presença de um 
recurso sintático conhecido como vocativo. 

D) “Talvez” trata-se de um advérbio de dúvida. 

E) “Encontrará” é uma forma verbal conjugada no Futuro 
do Presente do modo Indicativo. 

 

03 – No começo do poema, para expressar a 
incerteza da situação em que o eu-lírico se 
encontrava, foram empregadas expressões de 
sentido contrário, como dia e noite, dura e caroável. 
A essa figura de linguagem, dá-se o nome de: 

A) Metáfora   B) Comparação 

C) Antítese   D) Hipérbole  

E) Eufemismo  

 

04 – “Iniludível”, empregado no poema, significa 
aquilo que não se pode iludir. Seguindo a mesma 

linha de raciocínio, qual das alternativas abaixo está 
equivocada? 

A) Inalcançável – aquilo que não se pode alcançar 

B) Indiscutível - aquilo que não se pode discutir 

C) Indelével - aquilo que não se pode apagar 

D) Impossuível - aquilo que não se pode possuir 

E) Imprestável - aquilo que não pode prestar 

 

05 – Assinale a alternativa que apresenta 
classificação sintática CORRETA para a oração 
destacada abaixo: 

Quando a Indesejada das gentes chegar 

Alternativas: 

A) Oração subordinada adverbial causal 

B) Oração subordinada adverbial condicional 

C) Oração subordinada adverbial consecutiva 

D) Oração subordinada adverbial concessiva 

E) Oração subordinada adverbial temporal 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES 

06 – Qassem Soleimani, chefe de uma unidade 
especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos 
homens mais poderosos do país, morreu em um 
ataque com drone dos Estados Unidos no dia 
02/01/2020 em Bagdá, no Iraque.  

Com relação a este assunto, e com matérias do 
portal g1, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Qassem Soleimani tinha 62 anos e era um alto líder das 
forças militares iranianas. Herói nacional, ele foi o general 
da Força Al Quds, unidade especial da Guarda 
Revolucionária, um braço paramilitar de elite que 
responde diretamente ao aiatolá Ali Khamenei, líder 
supremo do país há mais de 40 anos. 

(     )  No dia 03/01/2020, Donald Trump disse que o ataque foi 
necessário para "conter o terror" e que não quer começar 
uma nova guerra no Oriente Médio. Soleimani articulou 
um eixo de alianças do Irã no Oriente Médio, como na 
Síria e no Iraque. Para os EUA, ele promovia o terrorismo 
e planejava novos ataques. 

(    )  A Embaixada dos EUA em Bagdá, que no dia 31/12/2019 
foi alvo de um ataque por milicianos xiitas iraquianos e 
seus apoiadores pró-Irã, pediu aos cidadãos norte-
americanos que estão no Iraque que deixem o país o 
mais rápido possível, por via aérea ou terrestre. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

07 – Em 1972, na Suécia, ocorreu a conferência de 
Estocolmo, também conhecida como: 

A) Conferência Mundial do Desenvolvimento Sustentável 

B) Conferência internacional do desenvolvimento social 

C) Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                                             PROCESSO SELETIVO 003/2019 - TURVO/SC. 

Página 2 
 

D) Conferência das Nações Unidas sobre a Economia 
Mundial 

E) Conferência Mundial sobre o desenvolvimento 
Econômico 

 

08 – Começou a valer a partir do dia 06/01/2020 o 
limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque 
especial e também novas regras que permitem a 
cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar 
esse crédito.  

Com relação a este assunto, analise os itens abaixo: 

I. A cobrança de tarifa só será permitida nesse primeiro 
momento para novos contratos. Para quem já tem cheque 
especial, a mudança nas regras passará a valer a partir 
de 1º de janeiro de 2021 

II. Essas alterações foram definidas em novembro de 2019 
pelo Banco Central. Até então, não havia um limite para a 
taxa do cheque especial, e os bancos só eram 
remunerados quando os clientes de fato faziam uso da 
modalidade. 

III. Quem tem até R$ 500 de limite no cheque especial não 
poderá ser cobrado por isso. Quem tiver mais pagará até 
0,25% sobre o valor que exceder esses R$ 500. A tarifa 
poderá ser cobrada até mesmo se o cliente não utilizar o 
limite do cheque especial. 

IV. O Banco Central disse que autorizou a cobrança da taxa 
para ajudar a reduzir o custo do cheque especial. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas os itens I e III estão incorretos. 

C) Apenas os itens III e IV estão incorretos. 

D) Apenas o item III está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

09 – Autoridades dos Estados Unidos acreditam que 
o avião ucraniano que caiu em Teerã, no Irã, foi 
derrubado por um míssil iraniano, informou a 
imprensa americana no dia 9 de janeiro de 2020. O Irã 
negou essa possibilidade.  

Com relação a esse assunto e com matéria publicada 
no portal g1, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Nenhuma das 176 pessoas que estavam a bordo 
sobreviveu à queda. 

B) Segundo a agência de notícias Reuters, fontes do 
governo americano estão "confiantes" de que o avião 
foi derrubado por um míssil do Irã, de acordo com 
"dados de satélite". Ainda de acordo com a agência, 
as fontes, que não foram identificadas, dizem que a 
aeronave "muito provavelmente" foi derrubada 
acidentalmente pela defesa aérea iraniana. 

C) O chefe de aviação do Irã, Ali Abedzadeh, declarou 
em resposta que "cientificamente, é impossível que 
um míssil tenha atingido o avião ucraniano, e esses 
rumores não têm lógica", segundo a agência estatal 
iraniana Isna. 

D) Um relatório inicial da autoridade iraniana de aviação 
civil divulgado no dia 09/01/2020 informou que o 
avião pegou fogo antes de cair. 

E) De acordo com a CNN, o relatório inicial mostra que 
as caixas-pretas do avião foram danificadas, inclusive 
as "partes da memória". 

10 – De acordo com o g1, o salário mínimo de R$ 
1.039 fixado pelo governo federal para este ano não 
repõe a inflação do ano passado. Como o mínimo do 
ano passado de R$ 998 aumentou em 4,1%, o ajuste 
para 2020 ficou abaixo do Índice Nacional de Preços 
ao Mercado (INPC) de 2019, de 4,48%, divulgado no 
dia 10/01/2020. 

A inflação oficial, também anunciada no dia 
10/01/2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), indica que: 

I. O grande vilão dos preços foi a carne, com aumento de 
62,40% 

II. O segundo item com maior pesou foi plano de saúde, com 
alta de 8,24% 

III. A poupança fica praticamente empatada com a inflação 
em 2019, sem ganho real 

IV. Defasagem da tabela do IR chega a 103% 

V. Com o INPC de dezembro, aposentadorias de mais de um 
salário-mínimo aumentarão 4,48% 

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 os itens I, IV e V estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

11 – Em relação a Educação Especial e as políticas 
públicas dessa modalidade de ensino, a Constituição 
Federal no seu artigo 208, em seu inciso III, define 
que é um dever do Estado dar: 

A) Assistência para o portador de necessidades 
especiais. 

B) Currículo assistencialista, ofertado em clínicas 
mantidas pelo Estado. 

C) Os alunos deficientes devem ficar separados dos 
demais para que possam ter um tratamento 
diferenciado. 

D) Os deficientes precisam de mais atenção e por isso 
necessitam de metodologia diferente que deve ser 
aplicada de formas diferente. 

E) O atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência na rede regular de ensino. 

 

12 – No Plano Nacional de Educação, a Meta 1 tem 
como foco:  

I. Atendimento de crianças de 0 a 6 anos na educação 
infantil. 

II. Universalizar o atendimento na pré-escola para as 
crianças de 4 a 5 anos. 

III. Até o final de vigência do PNE, em 2024, garantir que, no 
mínimo, 50% das crianças com até 3 anos de idade sejam 
atendidas por creches. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II e III estão corretos. 

B) Apenas o item II está correto. 
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C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

13 – Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica: a avaliação do aluno, a ser 
realizada pelo professor e pela escola, é 
redimensionadora da ação pedagógica e deve 
assumir um caráter: 

A) Avaliativo, formativo, classificatório. 

B) Processual, formativo e participativo, ser contínua, 
cumulativa e diagnóstica. 

C) Quantitativo em detrimento do qualitativo. 

D) Um dos princípios da avaliação mediadora é o da 
reflexão na ação em que o professor ajusta a sua 
intervenção pedagógica a partir do diálogo que 
mantém com os alunos. 

E) De maior atenção aos alunos que necessitam de 
melhor orientação em cada momento do processo. 

 

14 –Vasconcellos, (2000) diz que o marco referencial 
é a tomada de posição da instituição que planeja em 
relação à sua identidade, visão de mundo, utopia, 
valores, objetivos, compromissos. No marco 
referencial procuramos expressar o sentido do 
nosso trabalho e as grandes perspectivas para a 
caminhada rumo a sua concretização. O autor refere-
se a: 

A) Gestão democrática; 

B) Projeto Político Pedagógico; 

C) Planejamento; 

D) Currículo; 

E) Base Nacional Comum Curricular. 

 

15 – A execução e o monitoramento do Plano 
Nacional de Educação quanto ao cumprimento das 
suas metas, ficará a cargos dos seguintes órgãos: 

I. Ministério da Educação (MEC) 

II. Comissões de Educação da Câmara e do Senado 

III. Conselho Nacional da Educação (CNE) 

IV. Fórum Nacional de Educação 

Marque 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 os itens I e IV estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROFESSOR PEDAGOGO 

16 – Alfabetizar letrando é oportunizar situações de 
aprendizagem da língua escrita, nas quais o aprendiz 
tenha acesso aos textos e as situações sociais de 
uso deles, mas que seja levado a construir a 
compreensão acerca do funcionamento do sistema 

de escrita alfabético. Com base nisso é necessário 
que o professor organize atividades em sala de aula 
que dê ao aluno condições para, EXCETO: 

A) Viabilizar o contato com diferentes gêneros textuais 
em situações significativas para os alunos, as quais 
sejam portas de entrada para análise linguísticas e 
ampliação das habilidades de leitura e escrita. 

B) Explorar separadamente as capacidades básicas do 
processo de alfabetização, ainda que seja feito com 
base em mais de um texto. 

C) Utilizar diferentes estratégias e agrupamentos 
variados: ora as atividades podem ser realizadas 
coletivamente, ora por grupos diferenciados, (por 
exemplo, enquanto a maioria dos alunos desenvolve 
uma atividade de maneira independente, o professor 
acompanha diferentes subgrupos em tarefas 
específicas). 

D) Possibilitar aos alunos o constante acesso a 
diferentes portadores e maneiras de interagir com 
textos escritos, de forma ampliar o rol de experiências 
e conhecimentos sobre a leitura e a escrita. 

E) Oferecer aos alunos textos de cartilhas, sem 
estabelecer relação com o que o aluno vivencia, 
explorando as capacidades básicas do processo de 
alfabetização. 

 

17 –   Assim como Piaget, Wallon também atribuiu 
estágios ao desenvolvimento infantil.  

Sendo assim, relacione a segunda coluna com a 
primeira: 

Coluna 1: 

1. Estágio impulsivo emocional  

2. Estágio sensório-motor e projetivo 

3. Estágio do personalismo 

4. Estágio categorial 

5. Estágio da puberdade e da adolescência 

Coluna 2: 

(     )  Ocorre dos 03 aos 06 anos (construção da própria 
subjetividade) 

(     )  Ocorre de 01 a 03 anos (características principais: andar 
e falar) 

(     )  Ocorre dos 11 a 16 anos (domina categorias abstratas, 
com a dimensão temporal tomando espaço, possibilitando 
uma mais abrangente análise de sua autonomia e de sua 
dependência.) 

(     )  Ocorre de 0 a 01 anos (vive imersa no mundo social e 
dele recebe o significado e as respostas a suas 
necessidades) 

(     )  Ocorre dos 06 aos 11 anos (estabelece diferença entre o 
eu e o outro) 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 1, 3, 4, 5, 2    

B) 3, 2, 5, 1, 4 

C) 4, 1, 2, 3, 5    

D) 3, 1, 2, 4, 5 

E) 3, 4, 3, 1, 2 
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18 – Para muitos professores, antes valia o ensinar. 
Hoje a ênfase está no aprender, isso significa uma 
mudança em quase todos os níveis educacionais, 
sendo estes, EXCETO: 

A) Currículo 

B) Gestão escolar 

C) Conteúdo fragmentado 

D) Organização da sala de aula 

E) Tipos de atividades a serem trabalhadas com o s 
alunos. 

 

19 – Segundo a BNCC para garantir o 
desenvolvimento das competências específicas do 
ensino fundamental, cada componente curricular 
apresenta um conjunto de habilidades. Essas 
habilidades estão relacionadas a diferentes objetos 
de conhecimentos, que estão entendidos como: 

A) Conteúdos, conceitos e processos. 

B) Currículos, progressões e experiências. 

C) Experiências, conteúdos e processos. 

D) Experiências, projetos e processos. 

E) Processos, projetos e planos. 

 

20 – A Meta 06 do Plano Nacional Educação é de 
oferecer educação em tempo integral de no mínimo, 
__________ das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, _________ dos(as) alunos(as) 
da Educação Básica. 

Complete as lacunas acima corretamente e 
respectivamente: 

A) 60% (sessenta por cento) / 25% (vinte e cinco por 
cento) 

B) 50% (cinquenta por cento) / 25% (vinte e cinco por 
cento) 

C) 55% (cinquenta e cinco por cento) / 35% (trinta e 
cinco por cento) 

D) 70% (setenta por cento) / 30% (trinta por cento) 

E) 65% (sessenta e cinco por cento) / 20% (vinte por 
cento) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões 

Competências específicas de língua portuguesa para 
o ensino fundamental 

1.  Compreender a língua como fenômeno cultural, 
histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos 
de uso, reconhecendo-a como meio de construção de 
identidades de seus usuários e da comunidade a que 
pertencem. 

2.  Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a 
como forma de interação nos diferentes campos de atuação da 
vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de 
participar da cultura letrada, de construir conhecimentos 
(inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 
protagonismo na vida social. 

3.  Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e 
multissemióticos que circulam em diferentes campos de 
atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 
criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

4.  Compreender o fenômeno da variação linguística, 
demonstrando atitude respeitosa diante de variedades 
linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

5.  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. 

6.  Analisar informações, argumentos e opiniões 
manifestados em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação 
a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e 
ambientais. 

7.  Reconhecer o texto como lugar de manifestação e 
negociação de sentidos, valores e ideologias.  

8.  Selecionar textos e livros para leitura integral, de 
acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, 
formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.). 

9.  Envolver-se em práticas de leitura literária que 
possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, 
valorizando a literatura e outras manifestações artístico-
culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de 
imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial 
transformador e humanizador da experiência com a literatura. 

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes 
linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as 
formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e 
produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar 
diferentes projetos autorais. 

Texto retirado da Base Nacional Comum Curricular, p. 85 
 

16 – O texto acima descreve as competências 
necessárias para um aluno de Ensino Fundamental 
de acordo com a nova Base Nacional Comum 
Curricular.  

De acordo com o exposto, pode-se afirmar que: 

A) A preocupação em redigir competências a ser 
alcançadas por todos os alunos do Ensino 
Fundamental mostra a busca de uma uniformização 
do idioma. 

B) A escrita desempenha papel cada vez mais 
importante, recebendo mais destaque se comparada 
à manifestações de teor oral ou imagético. 

C) O texto apresenta preocupação com a variedade 
linguística, mas, diferentes de outros textos, deixa 
transparecer que é importante buscar a padronização 
da comunicação. 

D) A literatura recebe um lugar de destaque em virtude 
de potencial de transformação do ser humano. 

E) O texto busca dialogar com as ferramentas digitais, 
buscando estabelecer um paradoxo entre o padrão da 
linguagem escrita escolar e a linguagem dos meio 
virtuais. 

 

17 – Em relação à competência de número 1, é 
possível perceber, EXCETO: 

A) A linguagem é definidora da identidade do falante, em 
virtude disso, observando as escolhas vocabulares de 
um indivíduo é possível fazer juízos de valores em 
relação à sua personalidade. 
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B) A história deve ser levada em consideração ao 
analisar a linguagem, pois a língua é constantemente 
mutável. 

C) Diferentes estratos da sociedade, motivados por 
aspectos econômicos se comunicam de formas 
heterogêneas em virtude de diferentes possibilidades 
de acesso a meios culturais. 

D) Aspectos como o sotaque, por exemplo, são questões 
definidoras da identidade de uma pessoa, assim 
como o seu tom de pele. 

E) O acesso a meios de divulgação de cultura, como 
teatro e cinema, por exemplo, influencia de forma 
direta na maneira de se comunicar das pessoas eu 
vivenciam ou não essas práticas. 

 

18 – A abordagem que se dá à literatura como uma 
forma única de linguagem na competência 9 nos 
assinala que: 

A) Por seu caráter de fruição, a literatura ainda não é 
vista como importante ferramenta de acesso às 
competências de linguagem. 

B) Fica evidente a importância da literatura 
principalmente por oferecer uma dimensão 
humanizadora não vista em outras manifestações 
linguísticas. 

C) A literatura é importante por seu caráter imaginativo, 
mas ainda não se equipara à complexidade dos 
textos científicos, por exemplo. 

D) A literatura é capaz de transformar o indivíduo porque 
desenvolve seu senso estético. 

E) A ludicidade da literatura ainda faz com que não se 
destaque tanto nas escolhas de leituras dos jovens, 
apesar de sua notável importância. 

 

19 – A competência 8 aborda um aspecto importante 
de sala de aula ao: 

A) Tratar da difícil tarefa de avaliar a qualidade da leitura 
dos alunos em sala de aula. 

B) Propor métodos de trabalhar a leitura de textos 
integrais em sala, como os fichamentos, por exemplo. 

C) Abordar a questão da leitura de textos integrais, o que 
pode estar relacionado à questão de gosto pessoal, 
dificultando a maneira de encontrar uma ferramenta 
de trabalho. 

D) Salientar a importância de abordar a leitura de textos 
integrais sob uma perspectiva pragmática, 
enfatizando a questão da pesquisa. 

E) Evidenciar a leitura como uma escolha pessoal, 
devendo ser trabalhada somente se for do interesse 
do aluno. 

 

20 – O uso de verbos no infinitivo nas competências 
acima dá valor de: 

A) Ações genéricas, aplicáveis a todos 

B) Ação imperativa 

C) Dar valor de formalidade 

D) Representar uma ação a ser realizada 

E) Dar valor de impessoalidade 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE INGLÊS 

16 – A BNCC no Ensino de Língua Inglesa para o 
Ensino Fundamental estabelece algumas como 
competências específicas, sendo estas: 

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

II. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado 
de linguagens em mídias impressas ou digitais, 
reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao 
conhecimento, de ampliação das perspectivas e de 
possibilidades para a compreensão dos valores e 
interesses de outras culturas e para o exercício do 
protagonismo social. 

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

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

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

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

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

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

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

E) Todos os itens estão corretos. 

 

17 – De acordo com os PCNs, para que que o 
processo de construção de significados de natureza 
socio interacional seja possível, as pessoas utilizam 
três tipos de conhecimento: conhecimento 
sistêmico, conhecimento de mundo e conhecimento 
da organização dos textos. Esses conhecimentos 
compõem a competência comunicativa do aluno e o 
preparam para o engajamento discursivo.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

I. Conhecimento sistêmico. 

II. Conhecimento de mundo. 

III. Conhecimento da organização textual 

Coluna 2: 

(     )  Envolve os vários níveis da organização linguística que as 
pessoas têm: os conhecimentos léxico-semânticos, 
morfológicos, sintáticos e fonético fonológicos. 
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(     )  Se refere ao conhecimento convencional que as pessoas 
têm sobre as coisas do mundo, isto é, seu pré - 
conhecimento do mundo. 

(     )  Engloba as rotinas interacionais que as pessoas usam 
para organizar a informação em textos orais e escritos. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

 

18 – Complete a frase abaixo com o past tense 
CORRETO:  

A bird pooed on the car that I ____ only a minute before. 

Alternativas: 

A) Cleaned. 

B) Had cleaned. 

C) Have clean. 

D) Has cleaning. 

E) Had been cleaning. 

 

19 – Marque a alternativa que traduza de forma 
CORRETA a palavra que está destacada na frase 
abaixo: 

“We have to postpone today’s meeting.” 

Alternativas: 

A) Adiantar   B) Cancelar 

C) Adiar   D) Iniciar 

E) Encerrar 

 

20 – Complete a frase abaixo com a opção 
CORRETA: 

The salesman talked me ___________ buying this car. 

Alternativas: 

A) Out.   B) On.   C) By. 

D) Up.   E) With. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

16 – Em relação ao ensino da Matemática, a BNCC 
determina algumas competências específicas para o 
Ensino Fundamental.  

Analise as assertivas abaixo e classifique-as como 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F):  

(     )  A matemática 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.  

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

(     )  Compreender as relações entre conceitos e 
procedimentos dos diferentes campos da Matemática 

(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e 
Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, 
sentindo segurança quanto à própria capacidade de 
construir e aplicar conhecimentos matemáticos, 
desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca 
de soluções. 

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

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

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, F, F, V, V 

 

17 – A seleção de ________ a serem trabalhados 
pode se dar numa perspectiva mais ampla, ao 
procurar identificar não só os _______mas também 
os procedimentos e as ________ a serem 
trabalhados em classe, o que trará certamente um 
enriquecimento ao processo de ensino e 
aprendizagem. 

Complete as lacunas acima de forma CORRETA: 

A) atividades / saberes / ações 

B) conteúdos / conceitos / atitudes 

C) objetos / participantes / atitudes 

D) conteúdos / saberes / ações 

E) atitudes / conceitos / atividades 

 

18 – As concepções de número variam de acordo 
com as diferentes escolas matemáticas. 
Consideremos o conceito de número como resultado 
da síntese da operação de classificação e da 
operação de seriação, um número é a classe formada 
por todos os conjuntos que têm a mesma 
propriedade numérica e que ocupem um lugar numa 
série considerada também a partir da propriedade 
numérica. Assim, a classificação e a seriação se 
fundem no conceito de número. 

Sendo assim, relacione as colunas abaixo de acordo 
com a operação de classificação e de seriação: 

Coluna 1: 

1. Classificação 

2. Seriação 

Coluna 2: 

(     ) É uma operação lógica, fundamental no desenvolvimento 
do pensamento, de forma que sua importância não se 
refere apenas à sua relação com o conceito de número, 
pois intervém na construção de todos os conceitos que 
constituem a estrutura intelectual humana. 
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(     )  É ordenar diferenças, estabelecer relações entre 
elementos que diferem em certos aspectos. 

(     )  Tem como propriedades fundamentais a transitividade e a 
reciprocidade 

Marque a sequência CORRETA: 

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

D) 2, 1, 2  E) 1, 1, 2 

 

19 – As concepções de número variam de acordo 
com as diferentes escolas matemáticas. 
Consideremos o conceito de número como resultado 
da síntese da operação de classificação e da 
operação de seriação, um número é a classe formada 
por todos os conjuntos, que tem a mesma 
propriedade numérica e que ocupam lugar numa 
série considerada também a partir da propriedade 
numérica. Assim, a classificação e a seriação se 
fundem no conceito de número. 

Sendo assim, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  A classificação é uma operação lógica, fundamental no 
desenvolvimento do pensamento 

(     )  A classificação se fundamenta na qualidade dos objetos, 
ou seja nas suas propriedade qualitativas. 

(     )  Seriar é ordenar diferenças, estabelecer relações entre 
elementos que diferem em certos aspectos 

(     )  O conceito de número se deriva apenas da operação 
lógica de classificação 

(     )   A seriação tem como propriedade fundamentais a 
transitividade e a reciprocidade.  

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, V, V, F, V 

 

20 – Uma das competências específicas para o 
Ensino de Matemática que a BNCC traz é: “Utilizar 
estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos 
para interpretar situações em diversos contextos, 
sejam atividades cotidianas, sejam fatos das 
Ciências da Natureza e Humanas, das questões 
socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por 
diferentes meios, de modo a contribuir para uma 
formação geral.” 

Sendo assim, são habilidades a serem desenvolvidas 
a respeito desta competência: 

I. Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e 
fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a 
variação de grandezas, pela análise dos gráficos das 
funções representadas e das taxas de variação, com ou 
sem apoio de tecnologias digitais.  

II. Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas 
estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por 
diferentes meios de comunicação, identificando, quando 
for o caso, inadequações que possam induzir a erros de 
interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.  

III. Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados 
pelas mídias, que empregam unidades de medida de 
diferentes grandezas e as conversões possíveis entre 
elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), 

como as de armazenamento e velocidade de 
transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.  

IV. Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica 
(índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, 
entre outros), investigando os processos de cálculo 
desses números, para analisar criticamente a realidade e 
produzir argumentos.  

V. Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja 
necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos 
probabilísticos (usar este ou aquele método contraceptivo, 
optar por um tratamento médico em detrimento de outro 
etc.). 

Marque a alternativa CORRETA: 

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

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

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

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

E) Todos os itens estão corretos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

16 – Segundo os PCNs, no primeiro ciclo o estudo da 
Geografia deve abordar principalmente questões 
relativas à presença e ao papel da natureza e sua 
relação com a ação dos indivíduos, dos grupos 
sociais e, de forma geral, da sociedade na 
construção do espaço geográfico. Para tanto, a 
paisagem local e o espaço vivido são as referências 
para o professor organizar seu trabalho.  

Sendo assim, os PCNs estabeleceram os seguintes 
objetivos a serem atingidos no primeiro ciclo, 
EXCETO: 

A) Reconhecer, na paisagem local e no lugar em que se 
encontram inseridos, as diferentes manifestações da 
natureza e a apropriação e transformação dela pela 
ação de sua coletividade, de seu grupo social; 

B) Conhecer e comparar a presença da natureza, 
expressa na paisagem local, sem preocupar-se com 
questões ambientais e nem com as manifestações da 
natureza presentes em outras paisagens;  

C) Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos 
que diferentes grupos sociais se apropriam da 
natureza e a transformam, identificando suas 
determinações nas relações de trabalho, nos hábitos 
cotidianos, nas formas de se expressar e no lazer; 

D) Conhecer e começar a utilizar fontes de informação 
escritas e imagéticas utilizando, para tanto, alguns 
procedimentos básicos;  

E) Saber utilizar a observação e a descrição na leitura 
direta ou indireta da paisagem, sobretudo por meio de 
ilustrações e da linguagem oral. 

 

17 – Para a BNCC, estudar geografia é uma 
oportunidade para compreender o mundo em que se 
vive, na medida em que esse componente curricular 
aborda as ações humanas construídas nas distintas 
sociedades existentes nas diversas regiões do 
planeta. Para tanto utiliza-se do raciocínio geográfico 
e seus princípios como uma maneira de exercitar o 
pensamento espacial. 
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Marque a alternativa que apresenta CORRETAMENTE 
todos os sete princípios do raciocínio geográfico: 

A) Analogia; Conexão; Diferenciação; Extensão; Ordem; 
Variação e distribuição. 

B) Diferenciação; Distribuição; Extensão; Localização; 
Ordem; Analogia e Pesquisa. 

C) Analogia; Conexão; Diferenciação; Distribuição; 
Extensão; Localização e Ordem. 

D) Pesquisa; Analogia; Ordem; Localização; Objetivos; 
Distribuição e Extensão. 

E) Analogia; Diferenciação; Ordem; Pesquisa; Posição; 
Conexão e Localização. 

 

18 – Com o surgimento na década de 1970 da 
Geografia Crítica, rompe-se a visão tradicional e 
quantitativista. O espaço agora é visto como o Locus 
da reprodução das relações sociais de produção. 
Para analisar o espaço sugere-se o uso das 
seguintes categorias: 

1. Forma 

2. Função 

3. Estrutura 

4. Processo 

Relacione: 

(     )  É definido como uma ação que se realiza de modo 
contínuo, visando resultados, que constantemente são 
reformulados pelas contradições internas de cada 
sociedade, ao longo do tempo. 

(     )  Implica em uma tarefa, atividade ou papel a ser 
desempenhado pelo objeto ou conjunto de objetos em 
forma. 

(     )  Diz respeito à natureza social e econômica de uma 
sociedade em determinado momento histórico, é a matriz 
social na qual as formas e funções são criadas e 
justificadas. 

(     )  É o aspecto visível, exterior e perceptível ao observador 
de um objeto ou de um conjunto de objetos. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4  

B) 4, 3, 2, 1 

C) 1, 4, 2, 3 

D) 3, 2, 4, 1 

E) 4, 2, 3, 1 

 

19 – Segundo os PCNs, para o ensino médio: “há 
algumas questões prévias, relativamente à inserção 
da Geografia no contexto das Ciências Humanas no 
Ensino Médio, que devem ser levadas em conta para 
que se possa efetivamente entender o caráter de seu 
ensino.” Mais do que conteúdos, os conceitos e seu 
alcance os definidores do caráter da Geografia a ser 
encaminhada no Ensino Médio. 

Sobre tais conceitos, leia com atenção as afirmações 
a seguir e marque (V) para verdadeiras e (F) para 
falsas: 

(     )  Espaço Geográfico – Conjunto indissociável de sistemas 
de objetos (redes técnicas, prédios, ruas) e de sistemas 
de ações (organização do trabalho, produção, circulação, 

consumo de mercadorias, relações familiares e 
cotidianas) que procuram revelar as práticas sociais dos 
diferentes grupos que nele produzem, lutam, sonham, 
vivem e fazem a vida caminhar (Milton Santos).  

(     )  Paisagem – Porção do espaço apropriável para a vida, 
que é vivido, reconhecido e cria identidade.  

(     )  Território – Porção do espaço definida pelas relações de 
poder, passando assim da delimitação natural e 
econômica para a de divisa social.  

(     )  Globalização, técnica e redes – O fato gerador é o 
processo de globalização que corresponde a uma etapa 
do processo de implementação de novas tecnologias que 
acabaram por criar uma comunicação de mão única entre 
os países em diferentes tempos, daí o atraso de algumas 
regiões perante o centro capitalista desenvolvido. 

Assinale a alternativa que contém a sequência 
CORRETA: 

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

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

E) F, F, V, F 

 

20 – O crescimento da população pode ser 
compreendido por meio de fatores fundamentais: 
crescimento vegetativo e taxa de imigração. Para 
melhor compreensão do crescimento populacional 
existem algumas teorias do crescimento urbano: a 
Teoria de Malthus; Teoria Neomalthusiana e Teoria 
Reformista. 

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1 – Teoria de Malthus 

2 – Teoria Neomalthusiana 

3 – Teoria Reformista 

Coluna 2: 

(     )  O crescimento é regulado por fatores não controlados, 
epidemias, guerras, desastres naturais, além de que a 
produção de alimentos cresce em progressão aritmética, 
enquanto a população apresenta uma progressão 
geométrica. 

(     )  Essa teoria demonstra que o crescimento populacional 
não é um fator gerador de pobreza, mais consequência da 
ausência de investimentos nas políticas sociais. 

(     )  Buscava compreender os fatores que explicavam o atraso 
dos países subdesenvolvidos e os impactos sociais desse 
processo. 

Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

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

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE HISTÓRIA 

16 – A BNCC propõe processos por meios dos quais 
os alunos devem ser estimulado, motivados e 
incentivados a fazer uma leitura crítica dos fatos 
históricos, sendo capazes de apresentarem suas 
hipóteses e representações acerca dos fatos.  
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Marque a alternativa que apresenta esses processos: 

A) Identificação; Comparação; Contextualização; 
Interpretação e Análise. 

B) Comparação; Análise; Contextualização; Exploração, 
Interpretação; Pesquisa. 

C) Identificação; Pesquisa; Comparação; Análise; 
Formulação. 

D) Comparação; Pesquisa; Análise; Interpretação e 
Contextualização. 

E) Identificação; Comparação; Contextualização, 
Pesquisa e Análise. 

 

17 – De acordo com os Critérios de avaliação de 
História para o segundo ciclo, segundo os PCNs, ao 
final do segundo ciclo, depois de terem vivenciado 
inúmeras situações de aprendizagem, os alunos 
dominam alguns conteúdos e procedimentos. Para 
avaliar esses domínios, destacam-se os seguintes 
critérios: 

Relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Reconhecer alguns laços de identidade e/ou diferenças 
entre os indivíduos, os grupos e as classes, numa 
dimensão de tempo de longa duração. 

2. Reconheça algumas semelhanças e diferenças que a sua 
localidade estabelece com outras coletividades de outros 
tempos e outros espaços, nos seus aspectos sociais, 
econômicos, políticos, administrativos e culturais 

3. Reconheça algumas semelhanças, diferenças, mudanças e 
permanências no modo de vida de algumas populações, de 
outras épocas e lugares 

Coluna 2: 

(     )  Este critério pretende avaliar se, a partir dos estudos 
desenvolvidos, o aluno reconhece algumas relações que 
a sua coletividade estabelece, no plano político, 
econômico, social, cultural e administrativo, com outras 
localidades, no presente e no passado, criando com elas 
vínculos de identidade, de descendência e de diferenças. 

(     ) Este critério pretende avaliar se o aluno identifica, em 
uma dimensão histórica, algumas das lutas e identidades 
existentes entre grupos e classes sociais, discernindo as 
suas características e os seus contextos históricos. 

(     )  Este critério pretende avaliar o discernimento do aluno na 
identificação das especificidades das realidades 
históricas, relacionando-as com outros contextos 
temporais e espaciais 

Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

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

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

 

18 – Em relação ao Ensino de História no Ensino 
Médio, a BNCC aborda a disciplina dentro das 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e estabelece 
algumas competências a serem desenvolvidas 
EXCETO: 

A) Analisar processos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da 

pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando 
decisões baseados em qualquer fonte. 

B) Analisar a formação de territórios e fronteiras em 
diferentes tempos e espaços, mediante a 
compreensão das relações de poder que determinam 
as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-
nações. 

C) Analisar e avaliar criticamente as relações de 
diferentes grupos, povos e sociedades com a 
natureza (produção, distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à 
proposição de alternativas que respeitem e 
promovam a consciência, a ética socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional, 
nacional e global. 

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

E) Participar do debate público de forma crítica, 
respeitando diferentes posições e fazendo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade. 

 

19 – O grego, para além de ser a língua da Grécia, foi 
levado a uma vasta extensão territorial a leste da 
Europa e do Oriente Próximo com as conquistas de 
Alexandre, o Grande. No próprio Império Romano, 
antes de o latim ganhar força, era o grego a língua 
dos generais. A história da escrita grega é bem 
interessante e pode ser dividida em cinco etapas. 
EXCETO: 

A) Período Formativo; Período Clássico; Período Koiné; 
Período Explicativo e Período Moderno. 

B) Período Romano; Período Clássico; Período Koiné; 
Período Bizantino e Período Heleno. 

C) Período Formativo; Período Troiano; Período Koiné; 
Período Bizantino e Período Moderno. 

D) Período Formativo; Período Clássico; Período Koiné; 
Período Bizantino e Período Moderno. 

E) Período Explicativo Período Clássico; Período 
Homérico; Período Bizantino e Período Moderno. 

 

20 – A porção do Continente Africano localizado ao 
Sul do atual Deserto do Saara é chamada 
subsaariana e a região situada ao norte da África do 
Norte: mediterrânea ou Magreb. Entre o IV milênio 
A.C. e o XV da nossa era, alguns reinos se 
desenvolveram na África e alguns deles se tornaram 
complexas civilizações. Dentre eles a Cultura NOK, 
os IORUBÀS e o Reino de Axum.  

Sobre os IORUBÁS, leia com atenção as afirmações 
a seguir e marque (V) para verdadeiras e (F) para 
falsas: 

(     )  No primeiro milênio de nossa era, os iorubás viviam 
basicamente da agricultura e da criação de animais. 
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(     )  Havia intensas trocas entre os iorubás e comerciantes de 
outras regiões da África. Diante da intensidade das trocas 
a região em torno do mercado, cresceu e se urbanizou, se 
transformando em uma espécie de cidade-Estado, cada 
uma com o seu Obá. 

(     )  Os reinos iorubás permaneceram fortes até meados do 
século XVII e sua decadência começou com o surgimento 
das primeira caravelas chinesas em 1500 que os fizeram 
escravos para trabalhar nas fazendas de cana de açúcar. 

(     )  O candomblé é uma religião de origem iorubana que 
existe desde a chegada dos primeiros africanos vindos da 
atual Nigéria. 

Marque a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

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

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

E) V, F, V, F 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE BIOLOGIA  

16 – Reconhecendo que os principais temas 
biológicos referem-se à compreensão da vida na 
Terra, das consequências dos avanços tecnológicos 
e da intervenção humana, os PCN+ sintetizam, a 
título de referência, seis temas estruturadores, sendo 
eles: 

I. Interação entre os seres vivos;  

II. Anatomia e fisiologia humana;  

III. Qualidade de vida das populações humanas;  

IV. Identidade dos seres vivos;  

V. Diversidade da vida;  

VI. Transmissão da vida, ética e manipulação gênica;  

VII. Sequência genética; 

VIII. Origem e evolução da vida. 

IX. Tipos sanguíneos. 

X. Ecossistemas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II, VII, IX e X estão incorretos. 

B) Apenas os itens VII e IV estão incorretos 

C) Apenas os itens IX e X estão incorretos 

D) Apenas os itens III, VII e VIII estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos 

 

17 – De acordo com o PCN para ciências naturais no 
que se refere a biologia, em relação a competência 
de investigação e compreensão, espera-se que os 
alunos alcancem as seguintes habilidades: 

I. Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em 
Biologia, elaborando conceitos, identificando 
regularidades e diferenças, construindo generalizações.  

II. Utilizar critérios científicos para realizar classificações de 
animais, vegetais etc.  

III. Relacionar os diversos conteúdos conceituais de ciências 
(lógica interna e externa) na compreensão de fenômenos 
naturais.  

IV. Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno 
ou processo biológico.  

V. Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas 
para a resolução de problemas, fazendo uso, quando for o 
caso, de tratamento estatístico na análise de dados 
coletados.  

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II e IV estão corretos 

B) Apenas os itens III e V estão corretos 

C) Apenas o item III está incorreto 

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

E) Todos os itens estão corretos. 

 

18 – As Orientações Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio - Biologia e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 
Ciências da Natureza, apresentam diversas 
propostas úteis ao professor, e enfatizam que o 
trabalho do professor é o de mediador, ou seja, 
responsável por apresentar problemas ao aluno que 
o desafiem a buscar a solução. O item “Estratégias 
para a abordagem dos temas” apresenta atividades 
como a experimentação, o estudo do meio, o 
desenvolvimento de projetos, os jogos, os 
seminários, os debates, a simulação, como 
propostas que possibilitam a parceria entre 
professor e alunos.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo a respeito 
de algumas dessas estratégias: 

Coluna 1: 

1. Experimentação 

2. Estudo do Meio 

3. Jogos 

Coluna 2: 

(     ) São elementos muito valiosos no processo de apropriação 
do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de 
competências no âmbito da comunicação, das relações 
interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, 
utilizando a relação entre cooperação e competição em 
um contexto formativo. 

(     )  É motivadora para os alunos, pois desloca o ambiente de 
aprendizagem para fora da sala de aula. 

(     )  Esse tipo de atividade deve partir de um problema, de 
uma questão a ser respondida. Cabe ao professor orientar 
os alunos na busca de respostas. As questões propostas 
devem propiciar oportunidade para que os alunos 
elaborem hipóteses, testem-nas, organizem os resultados 
obtidos, reflitam sobre o significado de resultados 
esperados e, sobretudo, o dos inesperados, e usem as 
conclusões para a construção do conceito pretendido 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

 

19 – As células são capazes de incorporar materiais 
por mecanismos especiais conhecidos por ________ 
e eliminar resíduos por _________. 

Complete as lacunas de forma CORRETA: 

A) Fagocitose e Pinocitose 

B) Endocitoses e Exocitose 
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C) Exocitose e Fagocitose 

D) Pinocitose e Endocitoses 

E) Endocitoses e Tromboses 

 

20 – Aedes aegypti é a nomenclatura taxonômica 
para o mosquito que é popularmente conhecido 
como mosquito da dengue. Esse inseto tem sido 
associado como vetor de diversas doenças 
humanas. Todas as doenças citadas abaixo podem 
ter como vetor o Aedes aegypti, EXCETO: 

A) Malária.    B) Dengue.  

C) Chikungunya.   D) Zika.  

E) Febre amarela. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

16 – A BNCC, no intuito de orientar a elaboração dos 
currículos de Ciências, as aprendizagens essenciais 
a ser asseguradas neste componente curricular 
foram organizadas em três unidades temáticas que 
se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental, 
sendo estas: 

A) Matéria e Energia; Vida e evolução; Terra e universo. 

B) Corpo humano; Vida e Evolução; Terra e universo. 

C) Vida e evolução; Terra e universo e Escalas de 
tempo. 

D) Matéria e energia; Vida e evolução e Estudo das 
plantas. 

E) Vida e evolução; Terra e universo e Pontos cardeais. 

 

17 – De acordo com os PCNs, o ensino de Ciências 
Naturais deverá se organizar de forma que, ao final 
do ensino fundamental, os alunos tenham as 
seguintes capacidades, EXCETO: 

A) Compreender a natureza como um todo dinâmico, 
sendo o ser humano parte integrante e agente de 
transformações do mundo em que vive; 

B) Valorizar o trabalho individual, sendo capaz de ação 
crítica e cooperativa para a construção individual do 
conhecimento; 

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

D) Saber utilizar conceitos científicos básicos, 
associados a energia, matéria, transformação, 
espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

E) Saber combinar leituras, observações, 
experimentações, registros, etc., para coleta, 
organização, comunicação e discussão de fatos e 
informações; 

 

18 – O cérebro é o órgão mais importante do sistema 
nervoso que controla o corpo todo. Ele é 
responsável pelas ações voluntárias e involuntárias 
do nosso corpo. O cérebro é formado por diferentes 

estruturas, com funções diferentes.  A parte 
superficial, que todos chamam de ‘massa cinzenta’, 
(por causa de sua coloração acinzentada), é 
responsável pela nossa capacidade de Pensamento, 
Movimento voluntário, Linguagem, Julgamento e 
Percepção.  

A qual parte do cérebro refere-se esta citação?  

A) Cerebelo.    B) Hipocampo.  

C) Córtex cerebral.   D) Tronco encefálico. 

E) Glândula pineal. 

 

19 – Assinale a ordem CORRETA do sistema natural 
de classificação dos seres vivos:  

A) Filo – Reino – Ordem – Classe – Domínio - Família  

B) Domínio – Família - Ordem – Classe -Filo – Reino  

C) Reino – Classe - Gênero – Família - Ordem – Filo  

D) Domínio - Reino – Filo - Classe - Ordem – Família  

E) Reino – Família – Classe – Domínio – Ordem – Filo 
 

20 – A matéria incorporada pelo organismo precisa 
ser transformada para poder ser aproveitada. Nesse 
processo, ocorre liberação de energia e produção de 
outras substâncias. O que acontece com essa 
energia e com as substâncias produzidas? Parte da 
energia liberada é transformada em calor e parte é 
utilizada para o funcionamento do organismo. Já as 
substâncias participam de um complexo sistema de 
síntese, em que são produzidas outras substâncias 
necessárias ao crescimento do organismo e à 
reparação de suas perdas.  

Esse conjunto todo de atividades do organismo tem 
o nome de: 

A) Metabolismo.   B) Filogenética.  

C) Mutação.    D) Organização celular. 

E) Evolução. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE FILOSOFIA 

16 – Segundo as orientações nacionais para o ensino 
médio sinteticamente, pode-se manter a listagem das 
competências e das habilidades a serem 
desenvolvidas em Filosofa em três grupos. 

Relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Representação e comunicação 

2. Investigação e compreensão 

3. Contextualização sociocultural 

Coluna 2: 

(     )  Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos 
e modos discursivos nas ciências naturais e humanas, 
nas artes e em outras produções culturais 

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

(     )  Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano 
de sua origem específica quanto em outros planos: o 
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pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e 
cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica. 

(     )  Debater, tomando uma posição, defendendo-a 
argumentativamente e mudando de posição em face de 
argumentos mais consistentes. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 3, 1, 2, 1   B) 2, 1, 3. 1 

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

E) 1, 3, 2, 1 

 

17 – De acordo com a BNCC, as competências 
específicas de Ciências Humanas e Sociais aplicadas 
para o Ensino Médio são, EXCETO: 

A) Analisar processos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, 
nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da 
pluralidade de procedimentos epistemológicos, 
científicos e tecnológicos, de modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em relação a eles, 
considerando diferentes pontos de vista e tomando 
decisões baseadas em argumentos e fontes de 
natureza científica. 

B) Analisar e avaliar criticamente as relações de 
diferentes grupos, povos e sociedades com a 
natureza (produção, distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à 
proposição de alternativas que respeitem e 
promovam a consciência, a ética socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional, 
nacional e global. 

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

D) Identificar e combater as diversas formas de injustiça, 
preconceito e violência, adotando princípios éticos, 
democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando 
os Direitos Humanos. 

E) Participar do debate público de forma crítica, 
respeitando diferentes posições e impondo escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade. 

 

18 – O mundo das ideias, segundo Platão, por sua 
vez, só pode ser intuído pela razão, o que implica 
uma ruptura radical com os dados dos sentidos aos 
quais estamos acostumados. O conhecimento, para 
Platão, passa ainda por três níveis fundamentais. 

Relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. O conhecimento sensível.  

2. O conhecimento discursivo. 

3. O conhecimento intelectivo.  

Coluna 2: 

(     )  É efetuado pelos sentidos no mundo dos fenômenos. 

(     )  Implica o conhecimento da matemática, a única ciência 
que possui uma natureza não corpórea;  

(     )  Ao qual só a filosofia é capaz de levar, por meio de um 
corte completo com a experiência sensorial. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) 2, 3, 1 
 

19 – Segundo Platão existem três tipos de alma. 
Assinale V para verdadeiro e F para falso para cada 
assertiva: 

(  ) Alma concupiscente, própria dos vegetais;  

(  ) Alma irascível, própria dos animais;  

(  ) Alma racional, exclusiva do ser humano. 

(  ) Alma moral, própria do ser humano. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, V    

B) V, F, F, V 

C) V, V, V, F    

D) F, F, V, V 

E) F, V, V, F 

 

20 – Segundo Kant, o conhecimento é constituído 
por algo que recebemos de fora e por algo que já 
existe em nós. Kant chama esses elementos de o(a): 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Fantasia e a realidade.  

B) Costume e a cultura.  

C) “Eu” e o “não eu”.  

D) “A priori” e o “a posteriori”.  

E)  Ideia e a doutrina. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      

PROFESSOR DE ARTES  

16 – De acordo com os PCNs e tendo em conta os 
três eixos como articuladores do processo de ensino 
e aprendizagem (produção, fruição e reflexão) 
acredita-se que, para a seleção e a ordenação dos 
conteúdos gerais de Artes Visuais, Música, Teatro e 
Dança por ciclo, é preciso considerar os seguintes 
critérios: 

I. Conteúdos compatíveis com as possibilidades de 
aprendizagem do aluno;  

II. Valorização do ensino de conteúdos básicos de arte 
necessários à formação do cidadão, considerando, ao 
longo dos ciclos de escolaridade, manifestações artísticas 
de povos e culturas de diferentes épocas, incluindo a 
contemporaneidade; 

III. Especificidades do conhecimento e da ação artística. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I e III estão corretos 

D) Apenas o item III está correto 

E) Todos os itens estão corretos 
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17 – O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) declara: “O ensino da 
arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório da 
educação básica”. Apesar disso, ainda percebemos 
nas escolas uma predominância bastante elevada do 
ensino das artes visuais em detrimento de outras 
linguagens artísticas. É importante que todas as 
esferas da arte estejam presentes no dia a dia dos 
alunos e sejam trabalhadas em toda a sua dimensão. 
Para isso, o professor deve conhecer os 
fundamentos elementares que constituem cada uma 
delas que são: 

A) Artes visuais; Música; Dança; Teatro. 

B) Música; Teatro; Dramatização; Artes visuais. 

C) Teatro; Artes visuais; Colagem; Música 

D) Releituras; Dança; Artes visuais; Teatro. 

E) Teatro; Dramatização; Colagem; Releituras 
 

18 – Sendo a música algo tão natural da vida humana 
e um meio pelo qual podemos nos expressar, assim 
como as outras linguagens artísticas, ela é composta 
de elementos fundamentais. Porém, existem alguns 
conceitos que facilmente se confundem com os 
elementos do som. Podemos classificar algumas 
características fundamentais dos sons e definir 
alguns conceitos importantes a respeito da música e 
da sonoridade.  

Em relação a esses conceitos, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Som: na linguagem, um som é chamado de fonema. Na 
música, é tudo o que corta o silêncio.  

(     )  Ruído: é o negativo do som musical. O ruído é o som 
desagradável, o som que traz algum nível de desconforto 
em comparação a outros sons.  

(     )  Silêncio: é a ausência de som.  

(     )  O toque de um celular durante um concerto por exemplo, 
não pode ser considerado um ruído desagradável. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

 

19 – Em Arte, precisamos partilhar com os alunos a 
construção do processo criativo. Sempre devemos 
deixar claro que o objetivo final não é o desenho que 
ele vai terminar ou o espetáculo que será 
apresentado, mas sim a evolução e o envolvimento 
dele no percurso. Contudo, avaliar essa construção é 
um método subjetivo e complexo. É importante que 
toda avaliação considere alguns requisitos, 
praticáveis em qualquer disciplina, especialmente em 
Artes. 

Marque a alternativa INCORRETA: 

A) Uma avaliação formativa: destaca os pontos fortes e 
as dificuldades do aluno e deve direcioná-lo à 
identificação de seus limites e à construção de 
recursos para superar suas limitações e avançar. 

B) Uma avaliação global busca ir além das conquistas 
dos alunos, oferecendo informações e possibilidades 
de acordo com os interesses pessoais deles, suas 

motivações e o que gostariam de aprender ou 
melhorar.  

C) Uma avaliação contínua não se limita a provas, mas 
engloba todo o processo: lições de casa, trabalhos 
individuais e em grupos, e o empenho em apresentar 
produções que condizem com as propostas do 
professor.  

D) Uma avaliação integradora leva em conta a 
diversidade cultural do aluno, sua bagagem histórica, 
seus conhecimentos de mundo, seu sistema de 
crenças. Imagine que em uma sala de aula com 25 ou 
30 alunos há essa quantidade de universos diferentes 
interagindo. Em Arte, aprendemos a ser e a conviver, 
valorizando o nosso próprio espaço e o que somos e 
estimando o que é o outro, como ele é e o seu 
espaço.  

E) Uma avaliação explícita informa apenas produtos e 
resultados, e não progressos e as conquistas. 

 

20 – Na Baixa Idade Média alguns estilos se afirmam 
na arte medieval, tanto nas arquiteturas das 
catedrais (estilo gótico) quanto nos relevos e nas 
ilustrações dos manuscritos (estilo romântico) ou 
pela forte presença do estilo bizantino presente nas 
figuras sacras. Sobre essas fortes tendências de arte 
medieval podemos afirmar que: 

Assinale com V para verdadeiro e F para falso: 

(     )  O Império Bizantino ficava na antiga cidade de 
Constantinopla, atual Istambul na Turquia.  

(     )  A expressão da arte bizantina se mostra presente 
principalmente na arquitetura das catedrais e nos 
mosaicos dos vitrais, além das imagens pintadas em 
painéis de madeira representando figuras sacras. 

(     )  O Estilo Românico surgiu na região da Normandia, França 
por volta do século X, manifestou-se principalmente por 
meio da arquitetura e nas pinturas murais nas catedrais.  

(     )  O Estilo gótico marcou o período das grandes catedrais. 
São características desse estilo as linhas puras e a 
virtualidade das formas. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

16 – A BNCC aponta seis unidades temáticas a serem 
trabalhadas nas aulas de Educação Física nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, sendo estas: 

A) Brincadeiras e jogos; Esportes; Ginásticas; Danças, 
Coordenação Motora; Práticas Corporais de 
Aventuras. 

B) Brincadeiras e jogos; Esportes; Ginásticas; Danças, 
Lutas; Atividades sensoriais. 

C) Brincadeiras e jogos; Atividades sensoriais; 
Ginásticas; Danças, Motricidade; Práticas Corporais 
de Aventuras. 

D) Expressão dramática; Esportes; Ginásticas; Danças, 
Musicalização; Práticas Corporais de Aventuras. 

E) Brincadeiras e jogos; Esportes; Ginásticas; Danças, 
Lutas; Práticas Corporais de Aventuras. 
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17 – Estamos constantemente expressando nossas 
habilidades motoras, adquirindo novas habilidades 
ou retomando algumas apreendidas na infância. Por 
isso um amplo desenvolvimento motor na infância 
acaba qualificando o comportamento motor do 
adulto. Na educação infantil devemos nos preocupar 
em trabalhar e desenvolver três habilidades motoras 
fundamentais, sendo estas: 

A) Locomoção; Estabilidade e Manipulação. 

B) Locomoção; Preensão e Equilíbrio. 

C) Equilíbrio; Estabilidade e Motricidade. 

D) Motricidade; Locomoção e Preensão. 

E) Estabilidade; Motricidade e Movimento. 

 

 

18 – A dança na escola não é uma proposta nova, a 
proposta é a união da dança com a educação física 
no processo de educação, sendo uma linguagem 
artística não verbal. Não é só uma sequência de 
movimentos ritmados, mas também sensibilidade, 
estética e emocional. Tem como essência o 
movimento, e movimento é conflito. Apenas quando 
há conflito é que vem o movimento. A dança tem 
objetivos e funções. Objetivo é aquilo que queremos 
atingir e função é a que se destina. 

Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere 
aos objetivos da dança: 

A) Promover o desenvolvimento e a manutenção de 
capacidades físicas como, agilidade, coordenação, 
equilíbrio, flexibilidade, força, resistência e ritmo; 

B) Promover o desenvolvimento positivo do aspecto 
socio afetivo do ser humano, despertando 
potencialidades como cooperação, sociabilização, 
solidariedade, liderança, compreensão e laços de 
amizade; 

C) Estimular o desenvolvimento do aspecto cognitivo das 
pessoas por meio de estímulos ao raciocínio, à 
atenção, à concentração, à criatividade, ao senso 
estético e à percepção; 

D) Desenvolver a consciência corporal somente de si; 

E) Proporcionar a relação intrapessoal de maneira 
positiva. 

 

 

19 – De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, assinale a alternativa que apresenta o 
conteúdo que NÃO deve ser trabalhado no Primeiro 
Ciclo: 

A) Participação em diversos jogos e lutas, respeitando 
as regras e não discriminando os colegas; 

B) Predisposição para participar em jogo esportivo, 
recreativo, ginásticas, lutas e atividades rítmicas e 
expressivas. 

C) Participação e apreciação de brincadeiras ensinadas 
pelos colegas; 

D) Resolução de situações de conflito por meio do 
diálogo, com a ajuda do professor; 

E) Discussão das regras dos jogos. 
 

20 – De acordo com a BNCC, dentre as competências 
específicas de educação física para o ensino 
fundamental estão as destacadas abaixo, EXCETO: 

A) Planejar e empregar estratégias para resolver 
desafios e aumentar as possibilidades de 
aprendizagem das práticas corporais, além de se 
envolver no processo de ampliação do acervo cultural 
nesse campo.  

B) Refletir, criticamente, sobre as relações entre a 
realização das práticas corporais e os processos de 
saúde/doença, inclusive no contexto das atividades 
laborais. 

C) Identificar a multiplicidade de padrões de 
desempenho, saúde, beleza e estética corporal, 
analisando, criticamente, os modelos disseminados 
na mídia e discutir posturas consumistas e 
preconceituosas. 

D) Identificar as formas de produção dos preconceitos, 
compreender seus efeitos e combater 
posicionamentos discriminatórios em relação às 
práticas corporais e aos seus participantes. 

E) Utilizar novas tecnologias, com novos modos de 
interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, 
posicionar-se e produzir sentidos em práticas 
corporais, de forma ética, crítica e responsável. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PSICÓLOGO 

16 – Conforme a Lei Federal nº 8.742, de 07 de 
dezembro de 1993 “a assistência social tem por 
objetivos a proteção social, que visa à garantia da 
vida, à redução de danos e à prevenção da incidência 
de riscos, especialmente, EXCETO: 

A) O amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 

B) A habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária. 

C) A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice. 

D) A garantia de 1/2 (meio) salário-mínimo de benefício 
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

E) A promoção da integração ao mercado de trabalho. 
 

17 – Considera-se pessoa com deficiência aquela 
que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com as demais pessoas.  

Pensando no processo de inclusão foi criado o 
estatuto da pessoa com deficiência, que está 
embasado em qual Lei Federal abaixo? 

A) Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003. 

B) Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 

C) Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. 

D) Lei nº 14.164, de 8 de junho de 2016. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
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18 – O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
foi criado em 13 de julho de 1990. A adoção do 
Estatuto é um marco para a ampliação do direito das 
crianças e dos adolescentes no país. Com ele, o 
Brasil aderiu a um novo paradigma de tratamento 
das questões relacionadas à proteção dos direitos de 
crianças e adolescentes, a saber, a doutrina da 
proteção integral, que considera crianças e 
adolescentes sujeitos de direitos e garantias 
fundamentais, em situação de absoluta prioridade, e 
anuncia a responsabilidade compartilhada entre 
Estado, sociedade e família, na garantia de uma 
infância e adolescência dignas, saudáveis e 
protegidas. Nele consta, no art. 10 que, os hospitais 
e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:  

I. Manter registro das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;  

II. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua 
impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, 
sem prejuízo de outras formas normatizadas pela 
autoridade administrativa competente;  

III. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica 
de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, 
bem como prestar orientação aos pais;  

IV. Fornecer declaração de nascimento onde constem 
necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato;  

V. Manter criança e mãe, em descanso separado por alas 
afim de reestabelecer a saúde materna e infantil.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

19 – Conforme o Manual de Diagnostico e Estatístico 
de transtornos Mentais – DSM-5 o Transtorno de 
Déficit de Atenção/Hiperatividade – TDAH  começa na 
infância. A exigência de que vários sintomas estejam 
presentes antes dos ___________ de idade exprime a 
importância de uma apresentação clínica substancial 
durante a infância. Ao mesmo tempo, uma idade de 
início mais precoce não é especificada devido a 
dificuldades para se estabelecer retrospectivamente 
um início na infância. Muitos pais observam pela 
primeira vez uma atividade motora excessiva quando 
a criança começa a andar, mas é difícil distinguir os 
sintomas do comportamento normal, que é altamente 
variável, antes dos__________ de idade.  

Complete as lacunas acima com a alternativa 
CORRETA:  

A) 15 anos / 5 anos. 

B) 14 anos / 6 anos. 

C) 12 anos / 4 anos. 

D) 13 anos / 7 anos. 

E) 12 anos / 6 anos. 

20 – Na psicologia, a ética também tem um 
importante papel, já que profissionais que tem essa 
característica ganham maior credibilidade em seu 
ramo profissional. O psicólogo deve procurar 
entender os problemas humanos e se solidarizar 
com eles. A ética é um princípio eficaz dentro de uma 
profissão e quando cumprida de forma correta há 
benefícios tanto para quem pratica, quanto para 
quem recebe. No código de Ética do psicólogo em 
seu Art. 20, o psicólogo, ao promover publicamente 
seus serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Informará o seu nome completo, o CRP e seu número 
de registro. 

B) Fará referência apenas a títulos ou qualificações 
profissionais que possua. 

C) Divulgará somente qualificações, atividades e 
recursos relativos a técnicas e práticas que estejam 
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. 

D) Não utilizará o preço do serviço como forma de 
propaganda. 

E) Fará divulgação sensacionalista das atividades 
profissionais. 

 

 


