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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. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Pai não entende nada 
 

A filha de 14 anos chega para o pai e diz: 

- Pai, preciso comprar um biquíni novo. 

- Mas filha, você comprou um biquíni no ano passado. 

- Ah pai, quero um biquíni novo. 

- Filha, teu biquíni é novo. E você nem cresceu tanto assim. 

- Mas eu quero, pai. 

- Tá bom, filha. Pegue esse dinheiro e compre um biquíni 
maior. 

- Maior não, pai. Menor. 

Pai não entende nada mesmo! 

Luís Fernando Veríssimo. 

 

01 – A crônica é um texto narrativo que em muitas 
ocasiões pretende criar uma situação engraçada. O 
humor desta crônica foi construído a partir do(a): 

A) Relação conturbada entre pais e filhos. 

B) Dificuldade de compreensão entre as personagens. 

C) Linguagem do texto, construída a partir de trocadilhos 
e jogos de palavras. 

D) Uso de ironia por parte do pai, fingindo não entender 
as intenções da filha. 

E) Choque de gerações, haja vista que a discussão gira 
em torno de valores diferentes das duas 
personagens. 

 

02 – A linguagem da crônica tenta aproximar-se da 
linguagem cotidiana, já que aborda situações 
comuns no dia a dia das pessoas. Essa 
intencionalidade muitas vezes faz com que esses 
textos apresentem desvios gramaticais, por muitas 
vezes sutis, fazendo com que nem todos percebam 
essas ocorrências. Assinale a alternativa que 
explique corretamente o desvio apresentado no 
excerto abaixo: 

- Filha, teu biquíni é novo. E você nem cresceu tanto assim. 

Alternativas: 

A) Não deveria ser usado vírgula após a palavra “filha”, 
pois está separando o sujeito e o verbo. 

B) Já que não teve troca de assunto, deveria substituir o 
ponto final deste trecho por um ponto e vírgula. 

C) Existe uma incoerência na forma de tratamento, pois 
o pai usa a segunda pessoa no pronome possessivo 
“teu” e a terceira pessoa na forma de tratamento 
“você”. 

D) O correto seria usar o advérbio de negação “não” ao 
lugar de “nem”. 

E) Não é permitido iniciar um novo período por meio da 
conjunção “e”, devendo esta ser suprimida neste 
contexto. 

 

03 – A vírgula pode não só ser usada para indicar 
pausas na leitura, como pode também provocar 
mudança de sentido. Observe abaixo: 

Pai não entende nada mesmo! 

Pai, não entende nada mesmo! 

No primeiro exemplo está sendo afirmado que o pai 
não entende, enquanto no segundo alguém está 
falando ao seu pai que ele não entende. No primeiro 
exemplo, o vocábulo “pai” exerce a função de sujeito 
da oração; e no segundo, qual a função exercida pela 
mesma palavra? 

A) Aposto 

B) Adjunto adnominal 

C) Objeto direto 

D) Adjunto adverbial 

E) Vocativo  

 

04 – Assinale a alternativa que contenha somente 
palavras acentuadas motivadas pela mesma regra da 
palavra “biquíni”: 

A) Secretária, táxi, glória 

B) Açaí, oxigênio, álbum 

C) Ônibus, psicólogo, bíceps 

D) Órgão, revólver, parabéns 

E) Café, edifício, tórax  

 

05 – Assinale a alternativa em que a mudança da 
ordem das palavras do excerto abaixo provoque 
mudança de sentido, mas não comprometa a 
correção gramatical: 

Pai não entende nada mesmo! 

Alternativas: 

A) Não, pai, entende nada mesmo! 

B) Não entende, pai nada mesmo! 

C) Não entende nada mesmo pai! 

D) Não entende nada pai mesmo! 

E) Não entende nada mesmo, pai! 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES 

06 – Em 30 de novembro de 2020, criminosos 
provocaram uma noite de terror em Criciúma, no Sul 
de Santa Catarina, durante o assalto a uma agência 
bancária no Centro da cidade. Eles queimaram um 
caminhão, atiraram para o alto com armas pesadas e 
fizeram reféns.  

Sobre esse assunto e de acordo com matéria 
publicada no g1, analise os itens abaixo: 

I. Pessoas foram feitas reféns e cercadas por criminosos; 
houve bloqueios e barreiras para conter a chegada da 
polícia. 

II. Um PM ficou ferido. O PM precisou passar por três 
cirurgias e não resistiu, morrendo dia 17/12/2020. 
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III. Quatro moradores foram detidos após recolherem R$ 810 
mil que ficaram jogados no chão devido à explosão 
durante o assalto. 

IV. 10 carros usados no assalto foram apreendidos em um 
milharal de uma propriedade privada em Içara, cidade 
vizinha de Criciúma. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto. 

C) Apenas o item IV está incorreto. 

D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

07 – Os dois primeiros casos da nova variante do 
novo coronavírus vinda do exterior foram 
confirmados pela Secretaria do Estado de São Paulo 
em 4 de janeiro de 2021. Essa nova cepa é 
considerada bem mais contagiosa, e já foi registrada 
em vários outros países. A variante é chamada de 
B.1.1.7 e estudo publicado em dezembro descreve 
que os primeiros dois casos foram detectados em 20 
e 21 de setembro, respectivamente, no(a): 

A) Reino Unido 

B) Estados Unidos 

C) Índia 

D) China 

E) Austrália 
 

08 – Um grupo de apoiadores do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, invadiu em 6 de 
janeiro de 2021, o Capitólio, sede do Congresso 
americano em Washington, com a intenção de 
bloquear a sessão de confirmação da vitória do 
democrata Joe Biden. 

De acordo com esse assunto e com notícias 
vinculadas na mídia nos dias 6 e 7 de janeiro de 
2021, classifique os itens abaixo como Verdadeiros 
(V) ou Falsos (F): 

(     )  Quatro pessoas morreram durante a invasão à sede do 
Congresso americano em 06/01, durante o processo de 
certificação da vitória do presidente eleito Joe Biden, 
segundo a polícia de Washington. 

(     )  Momentos antes da invasão ao Congresso, Trump disse 
que marcharia junto com os apoiadores ao Congresso. 
"Eu estarei com vocês. Vamos andar até o Capitólio e 
felicitar nossos bravos senadores e congressistas", disse 
no discurso em que rejeitou, mais uma vez, reconhecer o 
resultado da eleição. Ele, porém, não foi visto na marcha 

(     )  Houve vandalismo, uma porta de vidro foi quebrada e gás 
lacrimogênio foi disparado pela polícia do Capitólio; 
guardas foram feridos 

(     )  Biden venceu Trump no Colégio Eleitoral por 256 votos 
contra 232, porém Trump tem se recusado a reconhecer a 
derrota para Biden e afirma que houve "fraudes massivas" 
na eleição, apesar de não haver nenhuma prova ou 
evidência de que isso tenha ocorrido. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, F, V, V 

09 – De acordo com o site oficial do Governo Federal 
na data de 7 de janeiro de 2021, assinale a alternativa 
que consta um ministro ATUAL do governo 
Bolsonaro: 

A) Gustavo Bebianno  

B) Osmar Terra 

C) Damares Alves 

D) Luiz Henrique Mandetta 

E) Abraham Weintraub 
 

10 – De acordo com o site oficial de Praia Grande, o 
hino do município oi criado na Administração 
01/02/1977 a 31/01/1983 do Prefeito: 

A) Gualberto Elias 

B) Abel Esteves de Aguiar 

C) Elizeu Lima 

D) Ari Pedro Borges 

E) João José de Matos 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

11 – De acordo com o ECA, é proibida a venda à 
criança ou ao adolescente de:   

I. Armas, munições e explosivos;   

II. Bebidas alcoólicas;   

III. Produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica ainda que por utilização indevida;   

IV. Fogos de estampido e de artifício, inclusive os chamados 
“estalinhos”; 

V. Bilhetes lotéricos e equivalentes.   

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 IV está incorreto  

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

E) Todos os itens estão corretos  
 

12 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica, quanto às etapas 
correspondentes aos diferentes momentos 
constitutivos do desenvolvimento educacional, a 
Educação Básica compreende: 

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

(     )  Creche: englobando as diferentes etapas do 
desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) 
meses.  

(     )  Pré-Escola, com duração de 2 (dois) anos.  

(     )  Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração 
de 9 (nove) anos, é organizado e tratado em duas fases: a 
dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais.  

(     )  Ensino Médio, com duração máxima de 3 (três) anos.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

E) V, F, F, V 
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13 – O método Paulo Freire tem como fio condutor a 
alfabetização visando a libertação. Essa libertação 
não se dá somente no campo cognitivo, mas 
acontece essencialmente nos campos social e 
político. Para melhor entender precisamos ter clareza 
dos princípios que constituem o método.  

Sendo assim, marque a alternativa CORRETA: 

A) O primeiro princípio diz respeito a politicidade do ato 
educativo, não existe educação neutra. O segundo 
princípio diz respeito a dialogicidade do ato educativo, 
a base pedagogia é o diálogo. 

B) O primeiro princípio diz respeito a libertação, o 
segundo princípio a autonomia. 

C) O primeiro princípio diz respeito a opressão, o 
segundo princípio a dialogicidade. 

D) O primeiro princípio diz respeito a politicidade do ato 
educativo, o segundo princípio a pesquisa 
sociológica. 

E) O primeiro princípio diz respeito a educação neutra, o 
segundo princípio a educação onde a figura de 
autoridade do professor prevalece. 

 

14 – Segundo Vasconcellos, o processo de 
elaboração do planejamento possui três dimensões 
básicas, sendo elas: 

I. Realidade  

II. Finalidade 

III. Plano de mediação 

IV. Metodologia 

V. Diagnóstico 

VI. Organização Curricular 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

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

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

E) Apenas os itens II, III e VI estão corretos.  
 

15 – Segundo Libâneo, a tendência ___________ é 
um método centrado no aluno. A escola tem papel de 
formadora de atitudes, preocupando-se mais com a 
parte psicológica do que com a social ou 
pedagógica. 

Assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna do trecho acima: 

A) Renovadora não diretiva 

B) Renovadora progressiva 

C) Libertadora 

D) Libertária 

E) Crítico – social dos conteúdos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

16 – De acordo com o RCNEI, para que as 
aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é 

preciso que o professor considere, na organização 
do trabalho educativo: 

I. A interação com crianças da mesma idade e de idades 
diferentes em situações diversas como fator de promoção 
da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade 
de relacionar-se; 

II. Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as 
crianças já possuem sobre o assunto, já que elas 
aprendem por meio de uma construção interna ao 
relacionar suas ideias com as novas informações de que 
dispõem e com as interações que estabelece; 

III. A individualidade e a diversidade; 

IV. O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato 
de que devam ser significativas e apresentadas de 
maneira integrada para as crianças e o mais próximas 
possíveis das práticas sociais reais; 

V. A resolução de problemas como forma de aprendizagem. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas o item IV está correto 

C) Apenas os itens II e V estão corretos 

D) Apenas os itens III e V estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

17 – Segundo o artigo 5º da Portaria 1010 de 2006, 
que fala sobre a promoção da saúde e alimentação 
nas escolas para alcançar uma alimentação saudável 
no ambiente escolar, devem-se implementar as 
seguintes ações, EXCETO: 

A) Definir estratégias, em conjunto com a comunidade 
escolar, para favorecer escolhas saudáveis;  

B) Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos 
com alimentação na escola para produzir e oferecer 
alimentos mais saudáveis;  

C) Desenvolver estratégias de informação às famílias, 
enfatizando sua corresponsabilidade e a importância 
de sua participação neste processo;  

D) Conhecer, fomentar e criar condições para a 
adequação dos locais de produção e fornecimento de 
refeições às boas práticas para serviços de 
alimentação, considerando a importância do uso da 
água potável para consumo;  

E) Restringir a oferta e a venda de alimentos com alto 
teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, 
açúcar livre e sal, salvo em eventos especiais. 

 

18 – O acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança pode ser analisado e 
observado levando-se em consideração: 

I. Desenvolvimento cognitivo 

II. Desenvolvimento corporal 

III. Desenvolvimento psicossocial 

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 II está correto 

E) Todos os itens estão corretos. 
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19 – O desenvolvimento infantil é um processo pelo 
qual todas as crianças passam desde o nascimento. 
Piaget chamou de estágios e identificou quatro 
deles.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Sensório – motor 

2. Pensamento pré-operacional 

3. Operações concretas 

4. Operações formais 

Coluna 2: 

(    )   De 7 a 11 ou 12 anos. Desenvolvimento da capacidade da 
criança de estabelecer relações e coordenar pontos de 
vista diferentes (próprios e de outrem) e de integrá-los de 
modo lógico e coerente. 

(     )  De 2 a 7 anos. Desenvolvimento da linguagem oral 

(     )  Do nascimento aos 2 anos. Inteligência centrada na 
percepção motora. 

(     )  De 11 ou 12 anos em diante. Nesta fase a criança, 
ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, 
já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que 
ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e 
através deles executar operações mentais dentro de 
princípios da lógica formal. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

 

20 – De acordo com o Referencial Curricular Nacional 
da Educação Infantil, com relação à educação de 
crianças com necessidades especiais, as 
alternativas de atendimento educacional às crianças 
que apresentam necessidades educativas especiais, 
no Brasil, vão desde o atendimento em instituições 
especializadas até a completa integração nas várias 
instituições de educação.  A qualidade do processo 
de integração depende da estrutura organizacional 
da instituição, pressupondo propostas que 
considerem, EXCETO: 

A) Grau de deficiência e as potencialidades de cada 
criança; 

B) Idade biológica; 

C) Disponibilidade de recursos humanos e materiais 
existentes na comunidade; 

D) Condições socioeconômicas e culturais da região; 

E) Estágio de desenvolvimento dos serviços de 
educação especial já implantado nas unidades 
federadas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
AUXILIAR EDUCACIONAL 

16 – De acordo com o RCNEI, para que as 
aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é 
preciso que o professor considere, na organização 
do trabalho educativo: 

I. A interação com crianças da mesma idade e de idades 
diferentes em situações diversas como fator de 
promoção da aprendizagem e do desenvolvimento e da 
capacidade de relacionar-se; 

II. Os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as 
crianças já possuem sobre o assunto, já que elas 
aprendem por meio de uma construção interna ao 
relacionar suas ideias com as novas informações de que 
dispõem e com as interações que estabelece; 

III. A individualidade e a diversidade; 

IV. O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato 
de que devam ser significativas e apresentadas de 
maneira integrada para as crianças e o mais próximas 
possíveis das práticas sociais reais; 

V. A resolução de problemas como forma de 
aprendizagem. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas o item IV está correto 

C) Apenas os itens II e V estão corretos 

D) Apenas os itens III e V estão incorretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

17 – Segundo o artigo 5º da Portaria 1010 de 2006, 
que fala sobre a promoção da saúde e alimentação 
nas escolas para alcançar uma alimentação saudável 
no ambiente escolar, devem-se implementar as 
seguintes ações, EXCETO: 

A) Definir estratégias, em conjunto com a comunidade 
escolar, para favorecer escolhas saudáveis;  

B) Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos 
com alimentação na escola para produzir e oferecer 
alimentos mais saudáveis;  

C) Desenvolver estratégias de informação às famílias, 
enfatizando sua corresponsabilidade e a importância 
de sua participação neste processo;  

D) Conhecer, fomentar e criar condições para a 
adequação dos locais de produção e fornecimento de 
refeições às boas práticas para serviços de 
alimentação, considerando a importância do uso da 
água potável para consumo;  

E) Restringir a oferta e a venda de alimentos com alto 
teor de gordura, gordura saturada, gordura trans, 
açúcar livre e sal, salvo em eventos especiais. 

 

18 – O acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança pode ser analisado e 
observado levando-se em consideração: 

I. Desenvolvimento cognitivo 

II. Desenvolvimento corporal 

III. Desenvolvimento psicossocial 

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 II está correto 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

19 – O desenvolvimento infantil é um processo pelo 
qual todas as crianças passam desde o nascimento. 
Piaget chamou de estágios e identificou quatro 
deles.  
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Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Sensório – motor 

2. Pensamento pré-operacional 

3. Operações concretas 

4. Operações formais 

Coluna 2: 

(    )   De 7 a 11 ou 12 anos. Desenvolvimento da capacidade da 
criança de estabelecer relações e coordenar pontos de 
vista diferentes (próprios e de outrem) e de integrá-los de 
modo lógico e coerente. 

(     )  De 2 a 7 anos. Desenvolvimento da linguagem oral 

(     )  Do nascimento aos 2 anos. Inteligência centrada na 
percepção motora. 

(     )  De 11 ou 12 anos em diante. Nesta fase a criança, 
ampliando as capacidades conquistadas na fase anterior, 
já consegue raciocinar sobre hipóteses na medida em que 
ela é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e 
através deles executar operações mentais dentro de 
princípios da lógica formal. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

 

20 – De acordo com o Referencial Curricular Nacional 
da Educação Infantil, com relação à educação de 
crianças com necessidades especiais, as 
alternativas de atendimento educacional às crianças 
que apresentam necessidades educativas especiais, 
no Brasil, vão desde o atendimento em instituições 
especializadas até a completa integração nas várias 
instituições de educação.  A qualidade do processo 
de integração depende da estrutura organizacional 
da instituição, pressupondo propostas que 
considerem, EXCETO: 

A) Grau de deficiência e as potencialidades de cada 
criança; 

B) Idade biológica; 

C) Disponibilidade de recursos humanos e materiais 
existentes na comunidade; 

D) Condições socioeconômicas e culturais da região; 

E) Estágio de desenvolvimento dos serviços de 
educação especial já implantado nas unidades 
federadas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE ED. INFANTIL  

16 – O surgimento do termo Psicomotricidade 
aparece, na França, no período denominado por Le 
Camus:  

I. Corpo Hábil (final do século XIX a 1940). 

II. Corpo Consciente (1945-1973).  

III. Corpo Significante (1974-). 

De acordo com os itens acima, assinale a alternativa 
CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto.  

B) Apenas o item II está correto.  

C) Apenas o item III está correto. 

D) Apenas os itens I e II estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

17 – Tendo em vista os eixos estruturantes das 
práticas pedagógicas e as competências gerais da 
Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na 
Educação Infantil, as condições para que as crianças 
aprendam em situações nas quais possam 
desempenhar um papel ativo em ambientes que as 
convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se 
provocadas a resolvê-los, nas quais possam 
construir significados sobre si, os outros e o mundo 
social e natural. 

Marque a alternativa em que esses seis direitos se 
encontram: 

A) Conviver, Ser, Brincar, Participar, Conhecer-se, 
Fazer. 

B) Fazer, Ser, Explorar, Brincar, Conviver, Expressar. 

C) Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar, 
Conhecer-se. 

D) Brincar, Ajudar, Conhecer-se, Conviver, Expressar, 
Ser. 

E) Fazer, Brincar, Conhecer-se, Expressar, Relacionar-
se, Ser. 

 

18 – Vygotsky e Piaget são dois teóricos 
importantíssimos no que tange ao desenvolvimento 
infantil, em especial a aquisição da linguagem. 
Sendo assim assinale a alternativa que preenche 
CORRETAMENTE as lacunas do texto abaixo: 

Para ____, o ponto fundamental da teoria de ____ é o uso que 
a criança dá para a _____, a qual pode ser dividida em fala 
_____ e fala ______. 

Alternativas: 

A) Vygotsky / Piaget / linguagem / egocêntrica / 
socializada. 

B) Piaget / Vygotsky / socialização / real / egocêntrica. 

C) Piaget / Wallon / linguagem / socializada / 
egocêntrica. 

D) Vygotsky / Piaget / ação / egocêntrica / socializada. 

E) Piaget / Moylles / linguagem / egocêntrica / 
socializada. 

 

19 – A perspectiva que define a linguagem como uma 
representação interna do sujeito, na área da 
psicolinguística, é: 

A) Inatismo.   B) Absolutismo 

C) Interacionismo  D) Construtivismo. 

E) Socialismo 

 

20 – No âmbito do desenvolvimento motor, o 
processo avaliativo requer muita atenção para o nível 
de maturação orgânica da criança. Wallon destaca 
alguns estados que relacionam a maturação infantil e 
os aspectos motores. 
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Sendo assim, classifique os itens abaixo como (V) 
Verdadeiros ou (F) Falsos: 

(     )  Estado de impulsividade motora – as ações da criança 
são fruto de reflexo ou impulsos. 

(     )  Estados emocionais – a criança demonstra  sua emoção 
por meio do tônus muscular. Sendo assim, suas emoções 
são expressas pela agitação corporal. 

(     )  Estado construtivo – a criança constrói e desenvolve por 
meio da interação social. 

(    )   Estado sensitivo-motor – envolve a coordenação 
perceptiva, tipicamente veiculada em atos como caminhar 
e falar. 

(    )  Estado projetivo – a criança possui intencionalidade em 
seus movimentos. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, F, V, V, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE ENS. FUNDAMENTAL 

16 – Wallon explicita o jogo interativo da criança com 
o seu meio, em que a identidade pessoal e a coletiva 
vão se configurando. Não podemos falar em 
linguagem sem pensar no desenvolvimento do ser 
humano.  

Com base nisso, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  Para Wallon, o bebê, ao nascer, tem uma percepção do 
mundo difusa e disforme. 

(     )  Para Wallon, as primeiras palavras emitidas pelo bebê 
têm uma conotação ambivalente e polivalente. 

(     )  Para Wallon, o nascimento da linguagem não interfere no 
desenvolvimento da subjetividade humana. 

(     )  Para Wallon, ao nascer a criança está tão misturada com 
seu ambiente que não distingue o que é ela, o que são os 
outros ou os objetos. 

 (    )  Dos diversos tipos de linguagens (oral, corporal, 
emocional) apenas a linguagem oral auxilia na construção 
da nossa identidade. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, F, V    

B) V, V F, V, V 

C) V, F, F, V, F    

D) V, V, F, V, F 

E) V, F, V, F, F 

 

17 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica, os sistemas de 
ensino devem matricular os alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas classes comuns do 
ensino regular e no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos 
multifuncionais ou em centros de Atendimento 
Educacional Especializado da rede pública ou de 
instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos.  

Para fins destas Diretrizes, considera-se público-alvo 
do AEE: 

I. Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou 
sensorial. 

II. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: 
aqueles que apresentam um quadro de alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas 
relações sociais, na comunicação ou estereotipia motoras. 
Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, 
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da infância (psicose) e transtornos 
invasivos sem outra especificação. 

III. Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
apresentam um potencial elevado e grande envolvimento 
com áreas do conhecimento humano, isoladas ou 
combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade. 

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 os itens I e II estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

18 – 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. 

 

19 – Na área da Matemática a BNCC é dividida em 
unidades temáticas, sendo elas: 

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

B) Cálculos; Números; Álgebra; Figuras geométricas; 
Probabilidade e estatística. 

C) Geometria; Números; Álgebra; Grandezas e medidas; 
Sistema monetário. 

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

E) Gráficos; Números; Álgebra; Grandezas e medidas; 
Probabilidade e estatística. 
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20 – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, no artigo 32: o ensino fundamental 
obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 
na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante: 

I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo. 

II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV. O fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de 
solidariedade humana e de intolerância recíproca em que 
se assenta a vida social. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente o item I está correto 

B) Somente o item IV está incorreto 

C) Somente os itens II e III estão corretos 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Todos os itens estão incorretos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                             
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões 

Como despertar o gosto pela leitura – dicas para 
professores 

Quando o assunto é o gosto pela leitura, eu sempre 
pensei – apesar de nunca ter comprovado através de 
bibliografia específica – que dois tipos de atitudes do professor 
são necessários: um passivo, outro ativo. 

Atitudes passivas 

Julgo como atitudes passivas todas aquelas que tenham 
como objetivo criar um ambiente no qual o aluno sinta-se 
envolvido pelo mundo dos livros e da literatura sem, contudo, 
ver isso como uma imposição. A seguir, explico algumas delas. 

Na sala de aula, reservar um lugar (ou vários) para 
colocar livros 

O professor como exemplo de leitor 

Durante meus anos de escola (e até de universidade), vi 
vários professores falando sobre os benefícios da leitura, 
afirmando que devemos ler livros clássicos e ressaltando suas 
qualidades. 

Muitos deles, no entanto, nunca foram vistos com um livro 
embaixo do braço. 

Essa atitude de mostrar que “eu sou o professor e leio, 
olhem aqui meu livro” me parece ser uma das mais importantes 
para estimular os alunos a ler, pelo simples fato de que isso 
desperta curiosidade. Muitas pessoas leem, e começam a ler 
depois de ficarem curiosos sobre aquele best seller que viram 
na revista. Tudo bem, estimular a leitura de best sellers não é 
exatamente nosso objetivo, mas começar diretamente pelos 
clássicos será, no mínimo, traumatizante. 

Em síntese, creio que o professor deve mostrar amor pela 
leitura. Não gosto, nem hábito, mas amor. Esse é o tópico 
imprescindível. 

Atitudes ativas 

Chamo de atitudes ativas aquelas efetivamente 
desempenhadas pelo professor de forma a criar uma interação 

entre os alunos e a leitura. Acredito que o resultado das 
atitudes ativas é altamente influenciado pelas atitudes 
passivas, daí a importância dessas últimas. A seguir, falo de 
algumas atitudes ativas que eu busco praticar com meus 
alunos. 

Apresentar textos de interesse dos alunos e destacar 
a utilidade da literatura 

Óbvio. Os alunos não terão interesse em textos que não 
tenham nada a ver com suas realidades ou que não despertem 
algum tipo de sentimento. Ninguém, mesmo um apaixonado 
por leitura, lê por ler. É preciso um motivo. É preciso gostar. É 
preciso ter necessidade. 

Organizar atividades a partir da leitura e fazer 
relações internas e externas 

Em abril de 2008, publiquei um texto no extinto blog 
Bravus.net, no qual faço sugestões de atividades para trabalhar 
com o clássico de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. 

Muitas das atividades sugeridas podem ser adaptadas e 
utilizadas para quaisquer livros, então transcrevo-as abaixo: 

1. Fazer a leitura em voz alta de alguns capítulos da obra: 
alunos e professor intercalando a leitura e criando curiosidade 
quanto ao resto da história. É muito mais divertido que uma 
leitura solitária; 

2. Jogo de incorporação à leitura: escolhemos um capítulo 
ou trecho e fazemos algumas marcas no texto (a cada duas ou 
três linhas). Um aluno inicia a leitura em voz alta e, seguindo 
uma ordem estabelecida antecipadamente, um novo aluno 
começa a ler a cada marca do texto, até que todos estejam 
lendo juntos; 

3. Feira de leitura: o grupo encarregado da atividade 
anunciará — como faziam os leiloeiros antigamente — que em 
determinada hora e lugar será feita a leitura de certo trecho do 
livro. Também farão cartazes anunciando o grande 
acontecimento; 

4. Leitura dramatizada: um grupo prepara a narração de 
algum capítulo da obra para contar aos outros (ao ar livre), 
utilizando imagens sequenciais dos fatos. Os narradores 
podem vestir-se conforme o estilo da época e pode-se encenar 
alguns personagens; 

5. Leitura musical: cada grupo fica responsável por um 
capítulo e escolhe uma música que combine com o trecho a ser 
lido. Durante a leitura podem ser feitas pausas para ouvir a 
música, que ficará de fundo para os narradores. 

6. Brincar com personagens: 

Imaginar como são, desenhá-los, descrevê-los; 

Procurar fotos dos personagens na internet e montar um 
mural. Depois ler em voz alta algumas falas para ver se os 
alunos descobrem de que personagem são; 

“Quem é quem?” com os personagens do mural. Dividir a 
sala em dois grupos pode ser divertido aqui. 

Desfile de modelos: entregamos a foto de um 
personagem e os alunos devem descrevê-lo utilizando 
comentários como se fosse um desfile de moda; 

7. Escolher um capítulo e adaptá-lo para linguagem 
teatral. 

Enfim, muitas outras podem ser pensadas. 

Para terminar, o que quero dizer com “relações internas e 
externas”? 

Chamo de relações internas aquelas feitas entre a 
literatura e a própria literatura. Se um livro faz menção a outro, 
comentar sobre esse outro. Se um autor tem alguma relação 
com outro (Luis Fernando Veríssimo com Érico Veríssimo, por 
exemplo), comentar sobre essa relação, estabelecer 
diferenças, destacar influências, tornar a questão humana, não 
só objeto de estudo. 

Chamo de relações externas aquelas estabelecidas entre 
a literatura e outras áreas do conhecimento. Se falamos de 
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Dom Quixote, podemos fazer uma atividade de procurar em um 
mapa onde fica o “Canal da Mancha” — uma relação entre 
literatura e geografia. Se lemos Cíntia Moscovich e seus 
personagens judeus, podemos explicar um pouco sobre esse 
povo e as atrocidades que viveram na Segunda Guerra — uma 
relação entre literatura e história. Se lemos Jane Austen e suas 
heroínas perspicazes que recusam-se a um casamento 
arranjado, podemos comentar esse tipo de situação que ocorria 
até fins do século XIX — uma relação entre literatura, história, 
sociologia e antropologia. E assim por diante. 

Enfim, essas são algumas ideias que acredito serem 
eficazes para estimular o gosto pela leitura. Sei que cada 
contexto exige posturas diferentes por parte do professor, mas 
espero que você possa aplicar ao menos algumas dessas 
sugestões com seus alunos. 

Por André Gazola - Retirado do site lendo.org 
 

16 – O texto acima é um apartado interessante sobre 
o panorama atual da leitura em sala de aula. Qual das 
alternativas abaixo não contém preceitos presentes 
no texto? 

A) Muitas pessoas não cultuam a leitura em virtude da 
ausência de caráter pragmático desta atividade. 

B) As chamadas pelo autor “atividades passivas” estão 
relacionadas à criação de um ambiente propício para 
a criação do hábito de leitura.  

C) O autor do texto defende que o professor precisa 
estimular os alunos servindo como modelo, não 
somente afirmando gostar de leitura, mas 
demonstrando isso efetivamente. 

D) No texto fica evidente que o professor deve servir 
como uma espécie de seletor dos textos a serem 
lidos, pois os alunos não têm a maturidade 
necessária para saber o que é melhor para eles. 

E) Livros de não-ficção, por terem um maior apego à 
realidade, podem ser uma boa escolha para começar 
a criar o hábito de leitura. 

 

17 – O texto acima é muito produtivo ao apontar 
caminhos para a leitura em sala de aula. Qual das 
alternativas abaixo não apresenta uma dica apontada 
para o trabalho com leitura escolar pelo autor? 

A) Encontrar conexões entre um livro e outro, 
semelhanças entre autores, referências. 

B) Adaptação da linguagem literária para outros meios, 
como o teatral, por exemplo. 

C) Encontrar correlações de determinado livro com 
outras áreas do conhecimento, por exemplo, a 
História, se for conveniente salientar algum aspecto 
do contexto histórico do livro. 

D) Leituras dramatizadas, enfatizando que elementos 
como cenário e/ou figurino podem ser ferramentas 
interessantes para despertar a atenção para a leitura 
de um livro. 

E) Produção textual, como, por exemplo, uma resenha, 
importante gênero que demonstra a compreensão 
leitora do autor bem como sua capacidade de 
julgamento da obra. 

 

18 – Apesar de seu caráter informativo, todo e 
qualquer texto sempre apresenta, mesmo que de 
forma velada, tendências opinativas de seu autor. No 
texto acima, pode-se inferir que seu autor pensa que: 

A) Os chamados best-sellers são excelentes 
ferramentas para ascensão de um leitor. 

B) A leitura deve ser começada pelos clássicos mesmo 
que possa se tornar uma experiência sem sucesso, 
em virtude da complexidade desse tipo de leitura. 

C) É importante para o começo do percurso de formação 
de um leitor, que o professor leve em consideração o 
que seu aluno gosta, para depois ampliar seu 
horizonte. 

D) A sociedade já marginaliza a leitura pela ausência de 
pragmatismo inerente a ela, é dever do professor 
mostrar que essa falta de função não diminui sua 
importância e que ela não deve servir para nada 
mesmo. 

E) A literatura acaba não gozando de um grande status 
em virtude de dialogar com outras áreas, como 
Geografia e História, e estas acabam sendo 
encaradas com mais seriedade por seu forte apego à 
realidade. 

 

19 – Observe o trecho abaixo retirado da Base 
Nacional Comum Curricular: 

Os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e 
a norma-padrão não devem ser tomados como uma lista de 
conteúdos dissociados das práticas de linguagem, mas como 
propiciadores de reflexão a respeito do funcionamento da 
língua no contexto dessas práticas. A seleção de habilidades 
na BNCC está relacionada com aqueles conhecimentos 
fundamentais para que o estudante possa apropriar-se do 
sistema linguístico que organiza o português brasileiro. (p. 137) 

O trecho acima apresenta uma visão desse texto 
sobre linguagem que: 

A) Demonstra a inutilidade de conhecimentos 
gramaticais para a formação do aluno. 

B) Retoma a importância das normas da gramática 
normativa da língua portuguesa perdida em leis 
anteriores. 

C) Evidencia que os conhecimentos de norma padrão 
devem sempre estar atrelados a atividades de cunho 
prático. 

D) Defende a organização dos conteúdos de linguagem 
para a praticidade de seu trabalho em sala de aula. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

Analise a tirinha abaixo para responder a próxima questão: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                               PROCESSO SELETIVO 002/2020 – PRAIA GRANDE/SC. 

Página 9 
 

20 – Ao comparar seu amor no segundo parágrafo o 
ratinho está fazendo uso de uma: 

A) Comparação 

B) Metáfora 

C) Metonímia 

D) Catacrese 

E) Prosopopeia  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE INGLÊS 

16 – A BNCC aponta seis competências específicas 
da Língua Inglesa para o Ensino Fundamental, dentre 
elas: 

I. 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. 

II. 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. 

III. 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. 

IV. 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. 

V. 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. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

B) Apenas os itens II e V estão corretos. 

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

D) Apenas o item V está correto. 

E) Todos os itens estão corretos.  
 

17 – De acordo com os conteúdos propostos para o 
terceiro e quarto ciclo em relação ao eixo 
Conhecimento Sistêmico, os PCNs propõem os 
seguintes conteúdos atitudinais, EXCETO: 

A) A preocupação em ser compreendido e compreender 
outros, tanto na fala quanto na escrita. 

B) A valorização do conhecimento de outras culturas 
como forma de compreensão do mundo em que vive. 

C) O reconhecimento de que as línguas estrangeiras 
aumentam as possibilidades de compreensão dos 
valores e interesses de outras culturas. 

D) O reconhecimento de que as línguas estrangeiras 
possibilitam compreender-se melhor. 

E) O interesse por apreciar produções escritas e orais na 
língua materna. 

18 – Complete with the CORRECT word for the 
phrase below: 

There wasn’t _______ at home 

A) Somebody  B) Nobody            C) Anyone 

D) No one  E) Someone 
 

19 – What’s the meaning of the expression “hard to 
swallow”? 

A) Difficult to understand. 

B) Difficult to eat. 

C) Difficult to do. 

D) Difficult to believe. 

E) Take advantage over somebody. 
 

20 – In what phrase below we don’t use the 
preposition “on”? 

A) ___ a newspaper. 

B) ___ internet. 

C) ___ tuesday. 

D) ___ the right.  

E) ___ my birthday. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE ARTES 

16 – No Ensino Fundamental, o componente 
curricular Arte está centrado nas seguintes 
linguagens: 

A) Música, cinema e pintura. 

B) Artes visuais, a dança, a música e o teatro. 

C) Artes visuais, a criança, vídeos e fotografias. 

D) Música, teatro e Pontilhismo. 

E) Música, teatro e pintura. 
 

17 – O PCN de Artes diz que a avaliação precisa ser 
realizada com base nos conteúdos, objetivos e 
orientação do projeto educativo em Arte e tem três 
momentos para sua concretização: 

I. A avaliação pode diagnosticar o nível de conhecimento 
dos alunos. Nesse caso costuma ser prévia a uma 
atividade 

II. A avaliação pode ser realizada ao término de um 
conjunto de atividades que compõem uma unidade 
didática para analisar como a aprendizagem ocorreu. 

III. A avaliação pode ser realizada durante a própria 
situação de aprendizagem, quando o professor identifica 
como o aluno interage com os conteúdos. 

IV. A avaliação pode ser única ao final da unidade temática. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas a I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas a II, III e IV estão corretas. 

C) Apenas a I e II estão corretas. 

D) Apenas a I, II e III estão corretas.  

E) Apenas a III e IV estão corretas.  



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                               PROCESSO SELETIVO 002/2020 – PRAIA GRANDE/SC. 

Página 10 
 

18 – No documento da BNCC, a Arte é tratada como 
um componente curricular que integra qual área do 
conhecimento? 

A) Ciências da Natureza 

B) Matemática 

C) Linguagens 

D) Ciências Humanas 

E) Ensino religioso 
 

19 – As artes visuais apresentam-se em diferentes 
formas e manifestações artísticas. O desenho, a 
pintura, a gravura, a escultura e a fotografia fazem 
parte dessa linguagem. Também podemos 
considerar a arquitetura, o artesanato, as artes 
gráficas e o design produtos das artes visuais, pois, 
apesar de serem geralmente avaliados como “artes 
aplicadas”, compõem o espectro do que chamamos 
de visual. Os elementos das artes visuais são 
básicos e compõem todo e qualquer tipo de 
comunicação e mensagem dessa natureza.  

Sendo assim, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Ponto 

2. Forma 

3. Textura 

4. Linha 

5. Cor 

Coluna 2: 

(     )  É um elemento visual que traz consigo uma sensação 
tátil. 

(     )  Quando os pontos estão tão unidos que se torna 
impossível identificá-los individualmente.Sempre passa a 
sensação de direção e, na arte, é o elemento fundamental 
do desenho. 

(     )  É a impressão que a luz refletida ou absorvida pelos 
corpos (objetos) produz nos olhos. 

(     )  São figuras planas, ou seja, são constituídas de altura e 
largura, sem profundidade. 

(     )  É a unidade de comunicação visual mais simples, e, na 
natureza, é a formulação mais comum. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) 3, 4, 5, 2, 1 
 

20 – O Brasil recebeu forte influência cultural 
europeia, intensificada ainda mais com a chegada de 
um grupo de artistas franceses, em 1816, 
encarregado da fundação da Academia Imperial de 
Belas Artes, inaugurada em 1826, na qual os alunos 
poderiam aprender as artes e os ofícios artísticos. 
Esse grupo ficou conhecido como Missão Artística 
Francesa, onde a maioria seguia o estilo: 

A) Impressionista 

B) Neoclássico 

C) Rococó 

D) Maneirista 

E) Expressionista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

16 – Leia o texto abaixo retirado da BNCC:  

“Portanto ao longo do ______, a área de Ciências da Natureza 
tem um compromisso com o ______do letramento científico, 
que envolve a capacidade de compreender e interpretar o 
mundo (natural, social e tecnológico), mas também de 
transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das 
_____”. 

Assinale a alternativa que preenche, de forma 
CORRETA e respectivamente, as lacunas acima: 

A) Ensino Fundamental – desenvolvimento – ciências. 

B) Ensino Médio – surgimento – atividades. 

C) Ensino Fundamental – desenvolvimento – atividades. 

D) Ensino Médio – desenvolvimento – ciências. 

E) Ensino Fundamental – surgimento – ciências. 
 

17 – São quatro os blocos temáticos propostos pelo 
PCN para o ensino fundamental de ciências, sendo 
estes, EXCETO: 

A) Ambiente. 

B) Ser humano e saúde. 

C) Flora e Fauna 

D) Recursos tecnológicos. 

E) Terra e Universo. 
 

18 – Na BNCC, o processo investigativo deve ser 
entendido como elemento central na formação dos 
estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo 
desenvolvimento deve ser atrelado a situações 
didáticas planejadas ao longo de toda a educação 
básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de 
forma reflexiva seus conhecimentos e sua 
compreensão acerca do mundo em que vivem. 
Sendo assim, o ensino de Ciências deve promover 
situações nas quais os alunos possam solucionar 
tendo por base alguns critérios, dentre eles: 

Relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Definição de Problemas. 

2. Levantamento, análise e representação. 

3. Comunicação. 

4. Intervenção. 

Coluna 2: 

(    )  Desenvolver ações de intervenção para melhorar a 
qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental. 

(    )  Analisar demandas, delinear problemas e planejar 
investigações. 

(    )  Participar de discussões de caráter científico com 
colegas, professores, familiares e comunidade em geral. 

(    )  Selecionar e construir argumentos com base em   
evidências, modelos e/ou conhecimentos científicos. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

D) 4, 2, 3, 1  E) 4, 1, 3, 2 
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19 – A BNCC apresenta 8 competências específicas 
para a área de ciências naturais do Ensino 
Fundamental, entre elas estão, EXCETO: 

A) Compreender as Ciências da Natureza como 
empreendimento humano, e o conhecimento científico 
como provisório, cultural e histórico. 

B) Selecionar argumentos que justifiquem a importância 
da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da 
água, a conservação dos solos, dos cursos de água e 
da qualidade do ar atmosférico. 

C) Avaliar aplicações e implicações políticas, 
socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias para propor alternativas aos desafios do 
mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao 
mundo do trabalho. 

D) Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e 
bem-estar, compreendendo-se na diversidade 
humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, 
recorrendo aos conhecimentos das Ciências da 
Natureza e às suas tecnologias. 

E) Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de 
informação e comunicação para se comunicar, 
acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos e resolver problemas das Ciências da 
Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e 
ética. 

 

20 – Em relação a avaliação de ciências proposta 
pelos PCNs para o 1° ciclo, é necessário o 
estabelecimento de critérios de avaliação que 
indiquem as aprendizagens imprescindíveis, básicas 
para cada ciclo. 

Sendo assim, marque V para verdadeiro e F para 
falso: 

(  )  Comparar diferentes tipos de solo identificando 
componentes semelhantes e diferentes. 

(  )  Identificar componentes comuns e diferentes em ambientes 
diversos a partir de observações diretas e indiretas. 

(  )  Registrar sequências de eventos observadas em 
experimentos e outras atividades, identificando etapas e 
transformações. 

(  )  Identificar os materiais de que os objetos são feitos, 
descrevendo algumas etapas de transformação de 
materiais em objetos a partir de observações realizadas. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

16 – O Ensino Fundamental está dividido em áreas 
do conhecimento, de modo a favorecer a 
comunicação entre os diferentes saberes. Marque a 
alternativa CORRETA que aponta em qual área a 
Educação Física está inserida: 

A) Ciências da Natureza 

B) Ciências Humanas 

C) Matemática 

D) Linguagens 

E) Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

17 – De acordo com o artigo 21 da LDB, a educação 
escolar compõe-se de: 

Assinale a alternativa que contempla TODAS as 
etapas da educação escolar: 

A) Ensino Fundamental e Ensino Médio 

B) Educação Infantil e Ensino Fundamental 

C) Ensino Médio e Superior 

D) Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

E) Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio 
e Ensino Superior. 

 

18 – Os conteúdos a serem trabalhados na educação 
física, segundo o PCN estão organizados em três 
blocos. São eles: 

A) Esportes, jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas 
e expressivas, e conhecimento sobre o corpo. 

B) Conhecimento sobre o corpo, esportes e lutas, 
atividades esportivas. 

C) Atividades rítmicas e expressivas; competições e 
conhecimento sobre o corpo. 

D) Esportes e jogos; competições; e atividades rítmicas. 

E) Conhecimento sobre o corpo; esporte, jogos e lutas; e 
competições. 

 

19 – Segundo a LDB, artigo 26, inciso 3° A educação 
física, integrada à proposta pedagógica da escola, é 
componente curricular obrigatório da educação 
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: 

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

II. Maior de 35 anos de idade. 

III. Que tenha prole. 

IV. Que estiver prestando serviço militar inicial, ou que, em 
situação similar estiver obrigado, à prática da Educação 
Física. 

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 e III estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

20 – Em relação aos alunos portadores de 
necessidades especiais o PCN diz que por 
desconhecimento, receio ou preconceito esses 
tendem a ser excluídos das aulas. Porém a 
participação nas aulas pode trazer muitos benefícios 
a essas crianças, particularmente no que diz respeito 
ao desenvolvimento das capacidades: 

A) Afetivas, de integração e inserção social. 

B) De inserção social, afetivas e motoras. 

C) Motoras, afetivas e de integração. 

D) Afetivas, de integração e cognitivas. 

E) Motoras, de inserção social e cognitivas 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

16 – O raciocínio geográfico, uma maneira de 
exercitar o pensamento espacial, aplica 
determinados princípios para compreender aspectos 
fundamentais da realidade. Sendo assim, relacione 
as colunas abaixo: 

Coluna 1 

1. Analogia 

2. Conexão 

3. Ordem 

Coluna 2 

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

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

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

Assinale a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3 

B) 3, 1, 2 

C) 2, 3, 1 

D) 1, 3, 2 

E) 2, 1, 3 
 

17 – Para dar conta desse desafio, o componente 
Geografia da BNCC foi dividido em unidades 
temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental, 
em uma progressão das habilidades, sendo estas, 
EXCETO: 

A) O sujeito e seu lugar no mundo. 

B) Conexões e escalas 

C) Mundo da escola. 

D) Formas de representação e pensamento espacial. 

E) Natureza, ambientes e qualidade de vida. 
 

18 – De acordo com as Orientações Curriculares para 
o Ensino Médio, os conceitos básicos apresentados 
como estruturantes da Geografia devem ser 
considerados sempre, permeados pelas dinâmicas 
da sociedade, porque qualquer que seja a opção 
teórico-metodológica adotada pelo professor, deve-
se levar o aluno a ter uma visão da complexidade 
social do mundo. São eles: 

A) Espaço e tempo, sociedade, lugar, paisagem, região 
e território. 

B) Espaço e tempo, grupos sociais, lugar, paisagem, 
região e cartografia 

C) Grupos sociais, sociedade, lugar, paisagem, região e 
tempo. 

D) Espaço, sociedade, lugar, paisagem, mapas e 
território 

E) Grupos sociais, mapa, lugar, paisagem, região e 
território 

19 – Espera-se que, ao longo dos oito anos do 
ensino fundamental, os alunos construam um 
_______ de conhecimentos referentes a conceitos, 
___________ e ___________ relacionados à 
Geografia. 

Assinale a alternativa com as palavras CORRETAS 
para completar as lacunas: 

A) Grupo – exercício – atitudes 

B) Agrupamento – fórmulas - nomes. 

C) Conjunto – procedimentos - atitudes. 

D) Composto – geográficos – nomes. 

E) Conjunto – geográficos – procedimentos. 
 

20 – De acordo com a BNCC e relacionado aos 
objetos de conhecimento de geografia para o 1º ano 
do Ensino Fundamental, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):  

(    ) O modo de vida das crianças em diferentes lugares 

(    ) Diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia 

(    ) Localização, orientação e representação espacial 

(    ) Condições de vida nos lugares de vivência 

(    ) Representações cartográficas 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

E) E, F, V, V, F 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE HISTÓRIA 

16 – De acordo com a BNCC, um dos importantes 
objetivos de História no Ensino Fundamental é 
estimular a autonomia de pensamento e a 
capacidade de reconhecer que: 

A) Os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar 
nos quais vivem. 

B) Os indivíduos agem de acordo com a vontade de 
seus governantes. 

C) Os indivíduos agem de acordo com a sua religião. 

D) Os indivíduos agem em conjunto com a sociedade. 

E) Todas estão corretas 
 

17 – Os processos que compõem o caminho didático 
para permitir que o aluno seja capaz de indagar, 
elaborar explicações, produzir conhecimento 
histórico, são: 

A) Descoberta, comparação, contextualização, 
interpretação e análise 

B) Identificação, comparação, contextualização, 
interpretação e análise 

C) História, contextualização, interpretação, avaliação e 
divulgação 

D) Comparação, avaliação, contextualização, análise e 
interpretação 

E) Identificação, comparação, análise, divisão e 
avaliação. 
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18 – Espera-se que, ao longo do ensino fundamental, 
os alunos gradativamente possam ler e compreender 
sua realidade, posicionar-se, fazer escolhas e agir 
criteriosamente. Nesse sentido, os alunos deverão 
ser capazes de: 

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

(      )  Identificar o próprio grupo de convívio e as relações que 
estabelecem com outros tempos e espaços;  

(       )  Organizar alguns repertórios histórico-culturais que lhes 
permitam localizar acontecimentos numa multiplicidade 
de tempo, de modo a formular explicações para 
algumas questões do presente e do passado; 

(      )  Reconhecer mudanças e permanências nas vivências 
humanas, presentes na sua realidade e em outras 
comunidades, próximas ou distantes no tempo e no 
espaço 

(       )  Aceitar sua realidade, identificando alguns de seus 
problemas e refletindo sobre algumas de suas possíveis 
soluções, reconhecendo formas de atuação política 
institucionais e organizações coletivas da sociedade civil 

(       )  Utilizar métodos de pesquisa e de produção de textos 
de conteúdo histórico, aprendendo a ler diferentes 
registros escritos, iconográficos, sonoros 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, F 
 

19 – Num quadro de profunda crise econômica, 
social e política, emergiram ao fim da Primeira 
Guerra Mundial e da crise de 1929, dois regimes. 
Ambos, para se legitimarem junto à opinião pública, 
propunham-se a alterar – pela força, se necessário – 
uma ordem mundial que consideravam injusta e 
prejudicial aos seus interesses nacionais. No plano 
interno tratava-se de regimes autoritários, 
ferozmente anticomunistas, baseados na existência 
legal de apenas um partido, além do constante 
recurso à censura e à repressão política contra os 
críticos e opositores do regime.  

O texto refere-se a quais regimes, respectivos países 
e datas de surgimento? 

A) Czarismo (Rússia, 1917) – Imperialismo (Japão, 1914) 

B) Fascismo (Itália, 1922) – Czarismo (Rússia, 1917) 

C) Monarquia (Inglaterra, 1918) – Fascismo (Itália, 1922) 

D) Fascismo (Itália, 1922) – Nazismo (Alemanha, 1933) 

E) Nazismo (Alemanha, 1933) – Czarismo (Rússia, 1917) 
 

20 – Os conteúdos escolhidos, que fundamentam 
esta proposta (PCN), estão articulados, ainda, com 
os temas transversais:  

I. As diferenças culturais, étnicas, de idade, religião, 
costumes, gêneros, sistemas econômicos e políticos.  

II. As lutas e as conquistas políticas, travadas por indivíduos, 
por classes e movimentos sociais.  

III. As relações entre os homens e a natureza, numa 
dimensão individual e coletiva, contemporânea e histórica, 
envolvendo discernimento quanto às formas de 
dominação e destruição da fauna, flora e recursos 
naturais. 

IV. Reflexões sobre a constituição da cidadania, em 
diferentes sociedades e tempos, relacionadas à saúde, à 

higiene, às concepções sobre a vida e a morte, às 
doenças endêmicas e epidêmicas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

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

D) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 

16 – A fim de que ambientes de aprendizagem 
baseados em computadores venham a possibilitar 
ganhos pedagógicos, é interessante que sejam 
realizadas atividades fundamentais no processo de 
desenvolvimento do conhecimento, dando ênfase a 
descoberta e a criação. A informática oferece 
diversos recursos com esse intuito, como os 
programas interativos. A linguagem de programação 
Logo foi desenvolvida nos EUA e surgiu no final dos 
anos 1960, sendo utilizada ainda nos dias atuais. 
Também conhecida como "linguagem de tartaruga", 
difundiu-se nas escolas de todo o mundo, não só 
como a melhor iniciação à programação, mas 
também como uma forma diferente de encarar a 
informática na educação.  

Sendo assim, o Logo, analise as assertivas e marque 
a alternativa INCORRETA acerca dele: 

A) Através da linguagem Logo, o sujeito comunica-se 
com o computador, programa situações criando 
micromundos, possibilitando demonstrar processos 
mentais empregados para resolver um problema. 

B) Trabalhar com a tartaruga mobiliza a experiência e o 
prazer com o movimento. 

C) É um recurso que permite a construção de 
programas, o teste de hipóteses, a manipulação de 
variáveis, e a reflexão sobre os próprios processos de 
aprendizagens. 

D) Quando o programa é executado e não fornece a 
resposta esperada, o próprio programa dá um 
feedback ao aluno, mostrando seus erros, sem a 
necessidade de ele refletir sobre eles. 

E) O diálogo com a tartaruga leva a criança aos poucos 
aprender as noções básicas do sistema Logo, de 
forma prática e utilitária as crianças se apropriam de 
estruturas complexas. 

 

17 – Diante do atual cenário educacional que o 
mundo vive por conta da Pandemia do COVID-19, a 
educação precisou adaptar-se, nunca as TIC foram 
tão importantes e muito tem-se falado no ensino 
Híbrido.  

Analise as assertivas abaixo sobre esse método de 
ensino: 

I. É um método de ensino que mescla o tradicional, com o 
tecnologicamente inovador. 

II. Os professore responsáveis incorporam diferentes 
ferramentas tecnológicas nas suas aulas. 

III. É um método de ensino que cria uma variedade de 
ambientes de aprendizagens para os estudantes. 
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IV. É o termo pelo qual ficou conhecido o código moral de 
bom convívio em ambiente digital. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

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

C) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

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

E) Todos os itens estão corretos. 
 

18 – TICs (Tecnologias da Informação e 
Comunicação) consistem em formas tecnológicas 
para transmitir informação e se comunicar. 
Basicamente consistem em canais de comunicação 
baseados em: 

A) Jogos educativos, hardware e internet. 

B) Software, hardware e telecomunicações. 

C) Ensino Híbrido, software e hardware. 

D) Telecomunicações, Microsoft word e hardware. 

E) Internet, software e ensino híbrido. 
 

19 – O Microsoft Word é um software editor de textos 
criados pela Microsoft e possui várias versões 
instaladas em computadores do mundo todo. Nas 
versões 2010 em diante, na Barra de Guias 
encontramos as diversas guias que nos auxiliarão 
em nossos trabalhos com o software. Nessa guia 
podemos observar alguns blocos de comandos.  

Tomando como base a guia Página Inicial, relacione 
as colunas abaixo: 

Coluna 1 

1. Área de transferência 

2. Fonte 

3. Parágrafo 

4. Estilos 

5. Edição/Editando 

Coluna 2  

(     )  Ferramenta de busca e seleção/substituição. 

(     )  Para gerenciamento daquilo que copiamos, recortamos e 
colamos. 

(     )  Para ajuste da tipografia do documento (tipo de letra, 
tamanho, cor, efeitos, etc.). 

(     )  Para ajuste dos parágrafos (alinhamento, recuo, 
espaçamento de linhas, etc.). 

(     )  Para determinarmos entre os estilos disponíveis qual 
queremos aplicar ao parágrafo no qual nos encontramos. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) 5, 1, 2, 4, 3 
 

20 – Navegar na Internet é como andar por uma 
cidade. Os nomes das ruas e os números das 
residências das cidades são organizados para 
facilitar a localização dos endereços. Cada página 
(site) também tem o seu endereço. Veja um exemplo:  

http://www.mec.gov.br 

Com base no exemplo acima, marque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso: 

(     )  www: significa que o endereço está na Word Wide Web. 

(     )  mec: é o domínio, nome registrado no site. 

(     )  gov: é código para sites de instituições não 
governamentais. 

(     )  br: é o código para sites registrados no Brasil. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, F 

B) V, V, F, V 

C) F, V, V, V 

D) V, F, V, V 

E) V, V, F, F 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

16 – Em relação aos critérios de avaliação para o 
primeiro ciclo, o PCN aponta: 

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

(     )  Resolver situações-problema que envolvam contagem e 
medida, significados das operações e seleção de 
procedimentos de cálculo. 

(     )  Ler e escrever números, utilizando conhecimentos sobre a 
escrita posicional. 

(     )  Reconhecer e descrever formas geométricas 
tridimensionais e bidimensionais. 

(     )  Medir, utilizando procedimentos pessoais, unidades de 
medida não-convencionais ou convencionais 
(dependendo da familiaridade) e instrumentos disponíveis 
e conhecidos. 

(     )  Localizar a posição de uma pessoa ou um objeto no 
espaço e identificar características nas formas dos 
objetos. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V – V – V – F – V 

B) V – V – F – V – V 

C) F – V – F – V – V 

D) V – F – F – V – V 

E) F – V – V – F – V 

 

17 – Na BNCC são propostas cinco unidades 
temáticas que orientam a formulação de habilidades 
a ser desenvolvidas ao longo do Ensino 
Fundamental, são elas: 

A) Números; Álgebra; Geometria; Probabilidade e 
Estatística; Espaço e Formas. 

B) Números; Operações; Probabilidade e Estatística, 
Álgebra; Geometria; Espaço e Formas. 

C) Números; Álgebra; Geometria; Grandezas e Medidas; 
Probabilidade e Estatística;  

D) Números; Álgebra; Geometria, Probabilidade e 
Estatística; Tratamento de Informação. 

E) Números; Álgebra; Geometria, Probabilidade e 
Estatística; Conteúdos Atitudinais. 

 

http://www.mec.gov.br/
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18 – O PCN (Ciências da Natureza, Matemática e suas 
tecnologias) aponta Competências e Habilidades a 
serem desenvolvidas pelos alunos. 

Relacione as colunas: 

Coluna 1 

1 - Representação e comunicação 

2 - Investigação e compreensão 

3 - Contextualização sócio-cultural 

Coluna 2 

(     )  Relacionar etapas da história da Matemática com a 
evolução da humanidade. 

(     )  Ler e interpretar textos de Matemática. 

(     )  Formular hipóteses e prever resultados. 

(     )  Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a 
modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e 
propriedades. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

19 – A BNCC, na unidade temática Números, aponta 
expectativas em relação a essa temática, tanto para o 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais, quanto para o 
Ensino Fundamental – Anos Finais: 

I. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa 
em relação a essa temática é que os alunos resolvam 
problemas com números naturais e números racionais 
cuja representação decimal é finita, envolvendo 
diferentes significados das operações, argumentem e 
justifiquem os procedimentos utilizados para a resolução 
e avaliem a plausibilidade dos resultados encontrados. 

II. No Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa é a 
de que os alunos resolvam problemas com números 
naturais, inteiros e racionais, envolvendo as operações 
fundamentais, com seus diferentes significados, e 
utilizando estratégias diversas, com compreensão dos 
processos neles envolvidos. 

III. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no tocante aos 
cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam 
diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, 
sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de 
algoritmos e uso de calculadoras. 

IV. No Ensino Fundamental – Anos Finais os alunos devem 
dominar também o cálculo de porcentagem, 
porcentagem de porcentagem, juros, descontos e 
acréscimos, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos.  

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

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

E) Todos os itens estão corretos. 
 

20 – Tendo em vista a articulação dos Temas 
Transversais com a Matemática, algumas 
considerações devem ser ponderadas. Os conteúdos 
matemáticos estabelecidos no bloco Tratamento da 
Informação fornecem instrumentos necessários para 
obter e organizar as informações, interpretá-las, fazer 
cálculos e desse modo produzir argumentos para 
fundamentar conclusões sobre elas. Por outro lado, 

as questões e situações práticas vinculadas aos 
temas fornecem os contextos que possibilitam 
explorar de modo significativo conceitos e 
procedimentos matemáticos.  

De acordo com os PCNs de Matemática – Terceiro e 
quarto ciclos do Ensino Fundametal, os temas 
transversais são:  

A) Ética – Orientação sexual – Meio ambiente –Saúde – 
Trabalho e consumo – Pluralidade Cultural. 

B) Ética – Orientação sexual – Meio ambiente – Saúde – 
Sociedade – Pluralidade. 

C) Ética – Orientação sexual – Preservação Ambiental – 
Trabalho – Pluralidade. 

D) Preservação Ambiental – Orientação sexual – Saúde 
– Trabalho e consumo – Pluralidade. 

E) Ética – Orientação sexual – Liberdade de Expressão 
– Meio ambiente – Trabalho e consumo. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
NUTRICIONISTA 

16 – A Antropologia da Alimentação é uma área de 
pesquisa da antropologia. Não obstante ser parte 
fundamental da manutenção da vida, a alimentação 
só passou a ser tema da pesquisa das ciências 
sociais a partir do século passado (séc. XX). Entre os 
autores clássicos da antropologia, destaca-se Claude 
Lévi-Strauss que, em "O Cru e o Cozido", 
fundamentou as pesquisas sobre o simbolismo do 
processo de cozimento como manifestação 
arquetípica da passagem da natureza para a cultura.  

A antropologia da alimentação inclui os seguintes 
temas principais: 

I. Simbolismo da alimentação  

II. Alimentação e processos de interação social  

III. Alimentação e Saúde mental 

IV. Alimentação e Saúde física  

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhum item está correto. 
 

17 – A obesidade é um mal cada vez mais constante, 
que tem preocupado muito as autoridades da saúde. 
Ela desencadeia uma série de enfermidades 
consideradas crônicas e que causam prejuízo à 
qualidade de vida, como diabetes mellitus, 
hipertensão arterial e doenças cardiovasculares. 
Além dessas patologias crônicas, ela pode provocar 
problemas como, EXCETO: 

A) Refluxo Gastroesofágico, Hérnia Abdominal. 

B) Hérnia Abdominal, Azia, Síndrome do intestino 
irritável. 

C) Cálculos biliares, Prisão de ventre. 

D) Esteatose hepática, Dispepsia, pancreatite. 

E) Endocardite, Valvulopatias, Gastrite. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
https://pt.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
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18 – Geralmente ao estudar sobre a anatomia 
humana na escola, os educadores concentram-se em 
ensinar aos alunos sobre a ANATOMIA SISTÊMICA. E 
os sistemas que são estudados pelos alunos 
geralmente são: 

I. O sistema tegumentar, o sistema esquelético, sistema 
digestivo. 

II. O sistema muscular, o sistema nervoso, o sistema 
hipotálamo. 

III. O sistema respiratório, o sistema cardiovascular, sistema 
de tireoide.  

IV. O sistema urinário, o sistema endócrino, sistema 
reprodutor. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

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

E) Todos os itens estão corretos 
 

19 – A nutrição enteral é um tipo de alimentação que 
permite administrar todos os nutrientes, ou parte 
deles, através do sistema gastrointestinal, quando a 
pessoa não pode consumir uma dieta normal, seja 
porque é necessário ingerir mais calorias, seja 
porque há perda de nutrientes, ou porque é 
necessário deixar o sistema digestivo de repouso.  

Existem várias formas de administrar a nutrição 
enteral através da sonda, que incluem, EXCETO: 

A) Nasogástrica 

B) Orogástrica e oroentérica 

C) Ozoniotomia  

D) Gastrostomia 

E) Duodenostomia e jejunostomia 

 

20 – A terminologia “interação fármaco-nutriente” diz 
respeito à ação produzida após o consumo 
conjugado de um alimento e de um ou mais 
remédios, o que pode causar alterações nos efeitos 
farmacológicos esperados ou até mesmo 
biotransformação dos elementos químicos 
envolvidos. Estes efeitos das drogas–nutrientes 
sobre os alimentos podem ocorrer durante várias 
etapas do processo digestivo, sendo estas, EXCETO: 

A) Ingestão.  

B) Absorção.  

C) Metabolismo. 

D) Inalação. 

E) Excreção. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS          
PSICÓLOGO 

16 – De acordo com o Catálogo Brasileiro de 
Ocupações (CBO), são inúmeras as aplicações da 
Psicologia dentro da área da Educação. O psicólogo 
pode ajudar na criação e avaliação de planos de 
ensino, planejar o ambiente de modo que ele 

favoreça a aprendizagem, lidar com alunos com 
necessidades especiais de educação e elaborar 
planos de estudo. Ainda de acordo com o CBO, 
algumas das temáticas de estudo, pesquisa e 
atuação profissional no campo da psicologia 
educacional são: 

I. Pesquisa, diagnóstico e intervenção psicopedagógico 
(modelo clínico).  

II. Estudo dos educadores e do educando em relação ao 
sistema educacional (avaliação institucional). 

III. Planejamento e execução de pesquisas relacionadas à 
compreensão do processo de ensino e aprendizagem. 

IV. Análise das características do indivíduo portador de 
NEE. Recomendando programas comuns de ensino 
compostos de currículos e técnicas inadequadas à 
condição intelectual e de saúde mental. 

Quais dos itens acima estão corretos? 

A) I, II e III somente 

B) II, III e IV somente 

C) I e II somente 

D) II somente 

E) Todos estão corretos 

 

17 – A atividade do psicólogo inclui o processo de 
coleta de dados, cuja realização inclui métodos e 
técnicas de investigação. No contexto clínico, a 
avaliação psicológica é denominada de ___________, 
que, por sua vez, é definido como processo 
científico, que parte de um levantamento prévio de 
hipóteses que serão confirmadas ou não através de 
passos predeterminados e com objetivos precisos, 
sendo um processo limitado no tempo, que utiliza 
métodos e técnicas psicológicas, para entender 
problemas à luz de pressupostos teóricos.  

Complete a lacuna acima de forma CORRETA: 

A) Psicoterapia 

B) Psicojurídico 

C) Psicodiagnóstico 

D) Psicopedagógico 

E) Psicanálise 

 

18 – A proteção social especial oferece um conjunto 
de serviços e programas especializados de média e 
alta complexidade a famílias e indivíduos, inclusive a 
pessoas idosas e a pessoas com deficiência, em 
situação de risco ou com direitos violados. A PSE 
está voltada às famílias e indivíduos que se 
encontram em situação de risco pessoal e social, por 
violação dos direitos humanos. Alguns grupos são 
particularmente vulneráveis à vivência das situações 
de violência e violação de direitos, tais como, 
EXCETO: 

A) Crianças, adolescentes 

B) Pessoas idosas 

C) Pessoas com deficiência, mulheres 

D) Pessoa jurídica   

E) Populações LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais) 
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19 – Conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. A garantia de 
prioridade compreende, EXCETO: 

A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 

B) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou 
de relevância pública; 

C) Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas; 

D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

E) As instituições de educação superior ofertarão, na 
perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e 
programas de extensão, presenciais ou a distância, 
constituídos por atividades formais e não formais. 

 

20 – A missão primordial de um código de ética 
profissional não é de normatizar a natureza técnica 
do trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de valores 
relevantes para a sociedade e para as práticas 
desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça 
o reconhecimento social daquela categoria. São 
princípios fundamentais, EXCETO: 

A) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e 
da integridade do ser humano, apoiado nos valores 
que embasam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 

B) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

C) O psicólogo atuará com irresponsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, antissocial e cultural. 

D) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio 
do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo 
para o desenvolvimento da Psicologia como campo 
científico de conhecimento e de prática. 

E) O psicólogo contribuirá para promover a 
universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência psicológica, 
aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 

 


