
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS - SC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

A Paz 

A paz 

Invadiu o meu coração 

De repente, me encheu de paz 

Como se o vento de um tufão 

Arrancasse meus pés do chão 

Onde eu já não me enterro mais 

 

A paz 

Fez o mar da revolução 

Invadir meu destino; a paz 

Como aquela grande explosão 

Uma bomba sobre o Japão 

Fez nascer o Japão da paz 

 

Eu pensei em mim 

Eu pensei em ti 

Eu chorei por nós 

Que contradição 

Só a guerra faz 

Nosso amor em paz 

 

Eu vim 

Vim parar na beira do cais 

Onde a estrada chegou ao fim 

Onde o fim da tarde é lilás 

Onde o mar arrebenta em mim 

O lamento de tantos "ais" 

Gilberto Gil 

 

01 – Assinale a alternativa que apresente conceitos 
apresentados na letra da canção composta por 
Gilberto Gil: 

A) A letra apresenta um manifesto de indignação do 
compositor em relação à situação política conflituosa 
no Brasil dos anos 60/70. 

B) Trazendo como pano de fundo acontecimentos 
ocorridos durante a segunda guerra mundial, o autor 
reflete sobre os caminhos percorridos para se obter a 
paz. 

C) É uma grande metáfora a respeito da vida, que por 
seus conflitos diários, assemelha-se a uma guerra. 

D) O eu-lírico da canção está apaixonado, mas em 
virtude de não estar sendo correspondido entra em 
guerra com a pessoa amada. 

E) O eu-lírico chega à conclusão de que a paz é 
impraticável. Para isso usa imagens de fenômenos da 
natureza, como o mar e o vento, por exemplo. 

02 – A letra da canção se utiliza de muitas figuras de 
linguagem para passar uma mensagem impactante a 
respeito de sua temática.  

Leia o trecho abaixo:  

Que contradição 

Só a guerra faz 

Nosso amor em paz 

No trecho acima fica evidente a presença de: 

A) Comparação    

B) Metáfora 

C) Personificação    

D) Antítese  

E) Hipérbole  

 

03 – No último verso, o vocábulo “ais” encontra-se 
destacado por meio do uso de aspas. Geralmente 
esse vocábulo não flexiona ao plural, estando, neste 
caso, substantivado. Por expressar emoção, 
geralmente associado à dor, a qual classe de 
palavras ele geralmente pertence? 

A) Conjunção    

B) Advérbio 

C) Preposição    

D) Interjeição 

E) Artigo  

 

04 – O vocábulo “se” é uma espécie de coringa na 
língua portuguesa, adaptando-se a várias ocasiões e 
recebendo diferentes classificações sintático-
morfológicas. Observe seu uso no exemplo abaixo e 
assinale a alternativa em que sua classificação 
gramatical esteja CORRETA: 

Como se o vento de um tufão 

Alternativas: 

A) Conjunção condicional 

B) Conjunção integrante 

C) Pronome reflexivo 

D) Partícula apassivadora 

E) Índice de indeterminação do sujeito  

 
 
05 – Em “Vim parar na beira do cais” a forma verbal 
destacada está conjugada no pretérito perfeito do 
indicativo do verbo vir, ou seja, indicando um 
acontecimento ocorrido em um momento específico 
do passado. Em qual das alternativas abaixo está 
INCORRETO o uso do verbo vir em outros tempos e 
modos:  

A) Caso ele viesse parar na beira do cais 

B) Se ele vier parar na beira do cais 

C) Se ele vir parar na beira do cais 

D) Tu vieste parar na beira do cais 

E) Nós viremos parar na beira do cais 
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CONHECIMENTOS GERAIS                          
DA EDUCAÇÃO 

06 – De acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental, os 
conhecimentos curriculares por área de 
conhecimento são: 

Assinale a alternativa correta e que contemple todos 
os conhecimentos: 

A) Linguagem, matemática, ciências da natureza, 
ciências humanas e artes. 

B) Língua portuguesa, matemática, ciências e história. 

C) Ciências, matemática, língua portuguesa, história e 
geografia. 

D) Matemática, língua portuguesa, ciências, artes e 
ensino religioso. 

E) Linguagem, matemática, ciências da natureza, 
ciências humanas e ensino religioso. 

 

07 – O PLANCON-EDU/COVID-19, a partir de cenários 
de risco identificados, define estratégias, ações e 
rotinas de resposta gerais, para o enfrentamento da 
epidemia do novo Coronavírus (COVID-19), e para 
isso tem definido alguns objetivos específicos, 
sendo estes, EXCETO: 

A) Identificar os cenários gerais de riscos dos 
estabelecimentos de ensino dos diversos graus de 
cada região/município (ameaças, nos territórios 
envolvidos, ameaças, vulnerabilidades e capacidades 
instaladas ou a instalar). 

B) Definir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar 
os protocolos operacionais específicos, aplicáveis às 
diversas atividades escolares dos diversos níveis, 
cumprindo todas as recomendações oficiais. 

C) Estabelecer um Sistema de Comando Operacional 
que oriente, acompanhe, monitore e avalie as 
dinâmicas e ações definidas e sua aplicação em cada 
município/região e/ou escola, exceto na retomada de 
atividades presenciais. 

D) Assegurar informação constante de boletins 
atualizados e outros materiais sobre a pandemia, 
formas de contágio e formas de prevenção. 

E) Garantir uma eficiente comunicação interna (com 
regiões/municípios ou com escolas da 
região/município e seus alunos, professores e 
funcionários) e externa (com pais e população em 
geral). 

 

08 – A LDB no artigo 58, inciso 3º aponta que a oferta 
de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de: 

A) De quatro a cinco anos, durante a pré-escola 

B) De zero a seis anos, durante a educação infantil 

C) De 6 a 11 anos, durante o ensino fundamental anos 
iniciais 

D) De 11 a 13 anos, durante o ensino fundamental anos 
finais 

E) De 14 a 17 anos, durante o ensino médio 

09 – São mecanismos de avaliação e de 
monitoramento da Política Nacional de Educação 
Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao 
Longo da Vida, EXCETO: 

A) Prova Brasil 

B) Exame Nacional do Ensino Médio 

C) Censo Escolar 

D) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

E) Sistema de Avaliação da Educação Básica 

 

10 – Muitos pensadores emergiram no século XX e 
propuseram visões renovadas de educação, em 
oposição à pedagogia tradicional. Eventualmente, 
essa caminhada resultou no estabelecimento de 
linhas pedagógicas progressistas.   

São pensadores dessa linha pedagógica, EXCETO: 

A) Jean Piaget 

B) Henri Wallon 

C) Lev Vygotsky 

D) Ivan Pavlov 

E) Célestin Freinet 
 

11 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional no seu artigo 13º define que cabe aos 
docentes:  

I. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

II. Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 

III. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento. 

IV. Colaborar com as atividades de articulação da escola 
com as famílias e a comunidade. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

C) Todos os itens estão corretos. 

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

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

12 – Segundo a proposta de ________, criador dos 
jardins de infância, eles deveriam desenvolver 
atividades coordenadas por uma professora 
especializada e, diferentemente das escolas, 
encarregada mais em orientar do que propriamente 
administrar ou gerenciar. Acredita-se que o espaço 
dedicado às crianças deve estar aparelhado para 
jogo e o trabalho infantil, como também para as 
atividades de canto.  

Marque a alternativa que complete CORRETAMENTE 
a lacuna:  

A) Friedrich Fröbel 

B) Jean Piaget 

C) Célestin Freinet 

D) Maria Montessori 

E) Henri Walon 
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13 – Um Projeto Político Pedagógico (PPP), não é 
algo estático, mas uma proposta a ser construída na 
prática educativa pela equipe gestora, professores, 
demais funcionários, famílias e estudantes.  

No PPP há concepções de: 

I. Homem 

II. Ensino 

III. Sociedade 

IV. Aprendizagem 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

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

 

14 – Whatson e Skinner desenvolveram uma corrente 
de estudos no campo da psicologia conhecida como 
behaviorismo. O behaviorismo parte do princípio de 
que é possível obter resultados concretos em 
práticas educativas, valendo-se de uma rotina de 
estímulo e resposta. Conforme esse modelo de 
aprendizagem, cabe ao professor aplicar atividades 
que incentivem a memorização e arbitrar se a 
resposta do aluno é correta ou incorreta.  

O modelo behaviorista é um exemplo de que 
tendência? 

A) Pedagógica conservadora 

B) Pedagógica renovada 

C) Pedagogia crítica social dos conteúdos 

D) Pedagogia liberal 

E) Pedagogia renovadora progressista 

 

15 – No Art. 35 da LDB consta que o ensino médio, 
etapa final da educação básica, com duração mínima 
de três anos, terá como finalidades, EXCETO: 

A) A consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos;  

B) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 
capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  

C) O aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  

D) O ensino religioso é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas; 

E) A compreensão dos fundamentos científico 
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 
a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
AUXILIAR DE ENSINO DE ED. INFANTIL 

16 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, os princípios que 
devem ser respeitados nas propostas pedagógicas 
das instituições de Educação Infantil são: 

A) Princípios éticos, políticos e estéticos. 

B) Princípios, éticos, técnicos e estéticos. 

C) Princípios políticos, pedagógicos e éticos. 

D) Princípios estéticos, pedagógicos e técnicos. 

E) Princípios políticos, estéticos e pedagógicos. 
 

17 – As práticas pedagógicas da proposta curricular 
da Educação Infantil devem ter como eixos 
norteadores:  

A) Interações e brincadeiras.  

B) Vivências e brincadeiras.  

C) Experiências e interações.  

D) Brincadeiras e sustentabilidade.  

E) Interações e linguagens.  
 

 18 – A higiene das mãos constitui-se um recurso 
simples e eficiente entre as atitudes e procedimentos 
básicos para a manutenção da saúde e prevenção de 
doenças, de acordo com o Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil volume 2. Este trecho 
está se referindo as Orientações Didáticas referentes 
à(ao) 

A) Imagem 

B) Cuidado 

C) Interação 

D) Autoestima 

E) Segurança 
 

19 – A educação infantil tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança em seus 
aspectos: 

I. Físico 

II. Social  

III. Psicológico  

IV. Cultural  

V. Intelectual  

Estão CORRETAS apenas: 

A) Apenas a I, II e V.  

B) Apenas a I, III e V.  

C) Apenas a II e IV. 

D) Apenas a I, II, III e V. 

 E) Apenas a IV e V. 
 

20 – Em relação ao sono das crianças é INCORRETO 
afirmar: 

A) As crianças que chegam à instituição de madrugada 
muitas vezes estão sonolentas e precisam ser logo 
levadas para o berço ou colchonete. 
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B) É importante que haja flexibilidade de horários e a 
existência de ambientes para sono ou para atividades 
mais repousantes, pois as necessidades das crianças 
são diferentes. 

C) Um ambiente tranquilo e seguro, com pessoas e 
objetos conhecidos, particularmente aqueles que têm 
um significado especial para a criança, como um 
“paninho”, a chupeta ou qualquer outro objeto que 
traga de casa, ajudam a dormir melhor. Embalos e 
canções de ninar acalmam e induzem ao sono. 

D) Temperatura agradável, boa ventilação e penumbra, 
oferta de colchonetes plastificados forrados com 
lençóis limpos e de uso exclusivo de cada criança (ou 
esteiras conforme a idade das crianças, o clima e os 
hábitos regionais) também são cuidados para um 
sono e/ou descanso seguro e reparador.  

E) Aconselha-se manter os bebês e crianças que estão 
dormindo, ou desejando fazê-lo, em ambientes claros 
ou ruidosos e recomenda-se que se obrigue o 
repouso para todos no mesmo horário. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

16 – Existem quatro períodos de desenvolvimento 
intelectual, sendo que cada um deles prepara o 
indivíduo para as fases seguintes, de forma que as 
aquisições de uma fase acabam constituindo uma 
pré-condição para a próxima, portanto, um processo 
gradual de aprendizado, segundo: 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Jean Piaget 

B) Henri Wallon 

C) Lev Vygotsky 

D) Sigmund Freud 

E) Célestin Freinet 

 

17 – Os jogos, tão importantes na educação infantil 
podem ser classificados em cinco grandes grupos, 
que são: 

A) Jogos artísticos, jogos expressivos, jogos sensitivos, 
jogos desportivos, jogos recreativos e brincadeiras. 

B) Jogos desportivos, jogos recreativos, jogos plásticos, 
jogos musicais, jogos expressivos. 

C) Jogos artísticos, jogos recreativos e brincadeiras, 
jogos musicais, jogos expressivos, jogos plásticos. 

D) Jogos artísticos, jogos expressivos, jogos desportivos, 
jogos musicais, jogos sensoriais 

E) Jogos recreativos, jogos plásticos, jogos imitativos, 
jogos expressivos, jogos desportivos. 

 

18 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, (Lei 9.394/96) ao referir-se a Educação 
Infantil (pré-escolar) afirma que será necessário 
adotar: 

A) Controle de frequência pela instituição de educação 
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 80% 
(oitenta por cento) do total de horas. 

B) Controle de frequência pela instituição de educação 
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 70% 
(setenta por cento) do total de horas. 

C) Controle de frequência pela instituição de educação 
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% 
(sessenta por cento) do total de horas. 

D) Controle de frequência pela instituição de educação 
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 65% 
(sessenta e cinco por cento) do total de horas. 

E) Controle de frequência pela instituição de educação 
pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) do total de horas. 

 

19 – A LDB em seu artigo 31 estabelece regras 
comuns para organizar a educação infantil: 

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

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

III. Atendimento à criança, de no mínimo, 4 (quatro) horas 
diárias para o turno parcial e de, no mínimo 7 (sete) 
horas diárias para a jornada integral.  

IV. Controle de frequência pela instituição de educação pré-
escolar, exigida a frequência mínima de 75% (setenta e 
cinco por cento) do total de horas.  

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

Assinale a alternativa CORRETA:  

A) Apenas os itens III e V estão corretos 

B) Apenas o item II está incorreto  

C) Apenas o item IV está incorreto  

D) Apenas o item III está incorreto  

E) Todos os itens estão corretos 

 

20 – As instituições de Educação Infantil devem criar 
procedimentos para acompanhamento do trabalho 
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento 
das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 
classificação. NÃO são procedimentos de avaliação 
utilizados nas instituições de Educação Infantil:  

A) A observação crítica das crianças pelo professor, a 
utilização de portfólios para o registro do 
desenvolvimento das crianças e a apresentação às 
famílias desses registros durante o ano letivo.  

B) Utilização de múltiplos registros realizados por 
adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, 
álbuns etc.); 

C) Documentação específica que permita às famílias 
conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e 
os processos de desenvolvimento e aprendizagem da 
criança na Educação Infantil; 

D) A utilização de múltiplos registros do desenvolvimento 
das crianças e o preenchimento de fichas de 
avaliação e/ou confecção de relatórios de avaliação 
para fins de promoção ou retenção. 
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E) A observação crítica das crianças pelos profissionais 
que atuam com elas e a utilização de registros 
escritos do desenvolvimento das crianças para 
conhecimento do professor do Ensino Fundamental. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

16 – Segundo Vasconcellos, existem três dimensões 
básicas que precisam ser consideradas no 
planejamento, são elas: 

A) Realidade, finalidade e o plano de ação. 

B) Vivências, plano de ação, projeto político. 

C) Experiências, realidade, finalidade.  

D) Projeto pedagógico, plano de ação e finalidade.  

E) Interação, finalidade e objetivos.  

 

17 – O art. 21 da Lei 9.394/96 especifica que a 
educação escolar brasileira se compõe de diferentes 
etapas. A etapa que NÃO pertence a Educação 
Básica é: 

A) Educação Superior  

B) Anos Finais do Ensino Fundamental  

C) Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

D) Ensino médio  

E) Educação Infantil 

 

18 – A brincadeira é de fundamental importância para 
o desenvolvimento infantil. O momento da 
brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento 
para a criança. Através do brincar ela aprende, 
experimenta o mundo, possibilidades, relações 
sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza 
emoções. É brincando que a criança aprende a: 

I. Respeitar regras.  

II. Ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si 
mesma e ao outro.  

III. Expressar-se com maior facilidade, ouvir, respeitar e 
discordar de opiniões.  

IV. Exercer sua liderança.  

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens II e IV estão corretos.   

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

E) Todos os itens estão corretos.  

 

19 – Ao longo do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, a progressão do conhecimento ocorre pela 
consolidação das aprendizagens anteriores e pela 
ampliação das práticas de linguagem e da 
experiência estética e intercultural das crianças, 
considerando tanto seus interesses e suas 
expectativas quanto o que ainda precisam aprender. 
Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão 

de normas e os interesses pela vida social, o que 
lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que 
dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com 
a natureza, com a história, com a cultura, com as 
tecnologias e com o ambiente. Além desses 
aspectos relativos à aprendizagem e ao 
desenvolvimento, na elaboração dos currículos e das 
propostas pedagógicas devem ainda ser 
consideradas medidas para assegurar aos alunos um 
percurso contínuo de aprendizagens entre as duas 
fases do Ensino Fundamental, de modo a promover 
uma maior integração entre elas.  

Essa transição se caracteriza por mudanças 
pedagógicas na estrutura educacional, decorrentes 
principalmente da: 

A) Mudanças físicas e psicológicas típicas da pré-
adolescência 

B) Mudanças das escolas 

C) Modificação sentida pelas famílias 

D) Diferenciação dos componentes curriculares 

E) Relação espaço - tempo nas escolas. 

 

20 – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (1996), “a carga horária mínima 
anual será de 800 horas para _________ e para 
_________, distribuídas por um mínimo de 200 dias 
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver.”  

Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a lacuna do texto: 

A) A educação infantil e o ensino médio  

B) O ensino fundamental e o ensino médio  

C) O ensino médio e o ensino superior 

D) A educação infantil e o ensino fundamental 

E) O ensino fundamental e o ensino superior 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE ARTES 

16 – A BNCC propõe que a abordagem das 
linguagens articule seis dimensões do conhecimento 
que, de forma indissociável e simultânea, 
caracterizam a singularidade da experiência artística. 
Não se trata de eixos temáticos ou categorias, mas 
de linhas maleáveis que se interpenetram, 
constituindo a especificidade da construção do 
conhecimento em Arte na escola.  

As dimensões são: 

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

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

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

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

E) Reflexão; Expressão; Fruição, Arte Moderna; 
Movimento e Dança. 
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17 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam 
o ensino e a aprendizagem de conteúdos que 
colaboram para a formação do cidadão, buscando 
igualdade de participação e compreensão sobre a 
produção nacional e internacional de arte. A seleção 
e a ordenação de conteúdos gerais de Arte têm como 
pressupostos a clarificação de alguns critérios, que 
também encaminham a elaboração dos conteúdos 
de: ___, ___, ___ e ___ e, no conjunto, procuram 
promover a formação artística e estética do aprendiz 
e a sua participação na sociedade. 

Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE 
as lacunas: 

A) Estética, Música, Teatro e Desenho 

B) Artes Visuais, Arte Moderna, Dança e Música 

C) Artes Visuais, Música, Teatro e Dança  

D) Pintura, Música, Dança e Teatro 

E) Artes Cênicas, Teatro, Dança e Música 

 

18 – Em relação aos Gêneros que usamos para 
classificar uma obra de arte podemos citar alguns, 
EXCETO: 

A) Natureza morta 

B) Cenas do cotidiano 

C) Paisagens 

D) Temas mitológicos 

E) Carnavalesco 

 

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

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

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

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

D) Experienciar a ludicidade, a percepção, a 
expressividade e a imaginação, no intuito de perceber 
que o ensino de arte é estático e puramente 
reprodutivo. 

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

 

20 – Os artistas e pensadores do Renascimento 
voltavam seus olhos para a cultura clássica (cultura 
greco-romana), não apenas para copiá-la, mas 
também para a respeito dela refletir, a fim de 
assimilá-la, retirando de ambas os conhecimentos 
necessários para desenvolver uma nova forma de 
expressão, estilística e graficamente diferente, tanto 
da cultura clássica quanto da medieval, no entanto, 
relacionada com ambas e delas oriunda. O poder 
expressivo e a beleza do corpo humano foram os 
dois ideais que a Renascença encontrou realizados 
na Arte Clássica, pois o Renascimento surgiu 
quando o homem começou a estudar e a valorizar o 
seu passado. Muitos artistas destacaram-se nesse 
período, seja na pintura, escultura, literatura entre 
outras formas de expressão artística. 

Marque a alternativa que NÃO apresenta um artista 
desse período: 

A) Leonardo Da Vinci 

B) Michelangelo 

C) Miguel de Cervantes 

D) Stefano di Giovanni 

E) Dante Alighieri 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

16 – De acordo com a BNCC, são competências 
específicas de Ciências da Natureza para o Ensino 
Fundamental, EXCETO:  

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

B) 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.  

C) 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.  

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

 

17 –  É uma estratégia de trabalho em equipe que 
favorece a articulação entre os diferentes conteúdos 
da área de Ciências Naturais e desses com os de 
outras áreas do conhecimento, na solução de um 
dado problema. Conceitos, procedimentos e valores 
apreendidos durante o desenvolvimento dos estudos 
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das diferentes áreas podem ser aplicados e 
conectados, ao mesmo tempo que novos conceitos, 
procedimentos e valores se desenvolvem. Envolve 
uma série de atividades com o propósito de produzir, 
com a participação das equipes de alunos, algo com 
função social real: um jornal, um livro, um mural, etc. 

Esse trecho dos PCNs de Ciências da Natureza se 
refere à(ao): 

A) Projeto   B) Conteúdo 

C) Trabalho   D) Currículo 

E) Estudo 

 

18 – Segundo os PCN, sendo a natureza uma ampla 
rede de relações entre fenômenos, e o ser humano 
parte integrante e agente de transformação dessa 
rede, são muitos e diversos os conteúdos objetos de 
estudo da área. Faz-se necessário, portanto, o 
estabelecimento de critérios para a seleção dos 
conteúdos, de acordo com os objetivos gerais da 
área e com os fundamentos apresentados nestes 
Parâmetros Curriculares Nacionais.  

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

(     )  Os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, 
procedimentos, atitudes e valores compatíveis com o nível 
de desenvolvimento intelectual do aluno. 

(     )  Os conteúdos devem favorecer a construção de uma 
visão de mundo, que se apresenta como um todo formado 
por elementos interrelacionados, entre os quais o homem, 
agente de transformação. 

(     )  Os conteúdos não precisam ser relevantes do ponto de 
vista social e ter revelados seus reflexos na cultura, para 
permitirem ao aluno compreender, em seu cotidiano, as 
relações entre o homem e a natureza mediadas pela 
tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a 
realidade à sua volta. 

(     )  O ensino de Ciências Naturais deve relacionar fenômenos 
naturais e objetos da tecnologia, possibilitando a 
percepção de um mundo permanentemente reelaborado, 
estabelecendo-se relações entre o conhecido e o 
desconhecido, entre as partes e o todo. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, V 

B) V, V, V, V 

C) V, F, V, V 

D) F, V, V, V 

E) V, V, V, F 

 

19 – Tendo por base uma célula e sua estrutura 
relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Membrana Plasmática 

2. Ribossomo 

3. Retículo Endoplasmático 

4. Complexo Golgiense 

5. Mitocôndria 

6. Lisossomo 

7. Núcleo  

Coluna 2: 

(     )  Fabrica proteína 

(     )  Fornece energia a célula 

(     )  Controla a entrada e saída de substâncias 

(     )  É o centro de controle da célula, o local onde ficam os 
genes 

(     )  Armazena e lança proteínas para fora da célula 

(     )  Transporta proteína de um ponto a outro da célula 

(     )  Faz a digestão de substâncias ingeridas pela célula ou de 
partes da própria célula. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  B) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1  

C) 2, 5, 1, 7, 4, 3, 6  D) 2, 4, 5, 7, 1, 3, 6 

E) 5, 2, 4, 6, 7, 1, 2 
 

20 – Os conteúdos sobre educação ambiental podem 
contribuir na formação humana, ou seja, levam o 
aluno a refletir sobre a questão do meio ambiente 
vinculado as relações do ser humano, com a 
natureza e outras pessoas na perspectiva de 
melhorar a qualidade de vida futura. Trabalhar esses 
conteúdos assegura que: 

Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) 
Verdadeiros ou (F) Falsos: 

(     )  Que educandos protejam, conservem e preservem as 
diferentes espécies existentes, o ecossistema e o planeta 
de modo geral; 

(     )  Estimula o processo de autoconhecimento de si e do 
universo e a integração com a natureza; 

(     )  Os conteúdos possibilitam discutir a ética de valorizar e 
respeitar à diversidade de culturas, bem como as 
diferenças existentes entre todas as pessoas.  

(     )  Vislumbra-se a possibilidade de refletir, discutir e buscar 
alternativas para os problemas, da educação popular;  

(     )  E, levar a tomar posicionamentos sobre como conservar a 
biodiversidade, diminuindo as características do modelo 
capitalista, que explora e depreda a natureza 

Marque a alternativa CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

16 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
consideram que a avaliação deve ser algo útil, tanto 
para o aluno como para o professor, para que ambos 
possam dimensionar os avanços e as dificuldades 
dentro do processo de ensino e aprendizagem e 
torná-lo cada vez mais produtivo. 

I. Os instrumentos de avaliação escolhidos deverão estar 
alinhados aos objetivos que o professor traçou para a 
unidade temática que estiver trabalhando. 

II. O professor deve ter claro qual a intencionalidade da 
avaliação.   

III. A avaliação deve ser contínua e deve levar em conta a 
diagnostica, a formativa e a final.   

IV. A avaliação escolhida pelo professor deve ser igual para 
todos, pois os conteúdos foram os mesmo para todos.   
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V. A nota poderá adquirir um significado maior quando 
tornar-se uma referência qualitativa ou quantitativa, que 
expressa e faz parte do próprio processo de ensino e 
aprendizagem, e não apenas como um produto resultante 
dele.  

Assinale a alternativa CORRETA:  

A) Apenas os itens I e IV estão incorretos 

B) Apenas os itens II e IV estão incorretos  

C) Apenas o item III está incorreto  

D) Apenas o item IV está incorreto  

E) Todos os itens estão corretos 

 

17 – Os PCNs defendem que os alunos do ensino 
médio deverão desenvolver as noções conceituais 
de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as 
em suas práticas corporais. Inclui-se ainda, a 
coordenação motora. Assim, podemos incluir as 
capacidades físicas para o rendimento que são: 

A) Velocidade, força, resistência, flexibilidade e 
coordenação (habilidades) motora. 

B) Velocidade, força, salto em altura, flexibilidade e 
coordenação (habilidades) motora. 

C) Karatê, força, salto em altura, flexibilidade e 
coordenação (habilidades) motora. 

D) Natação, força, salto em altura, flexibilidade e 
coordenação (habilidades) motora. 

E) Velocidade, dança, movimento, flexibilidade e 
coordenação (habilidades) motora. 

 

18 – Na BNCC, a Educação Física é o componente 
curricular que tematiza as práticas corporais em 
suas diversas formas de codificação e significação 
social, entendidas como manifestações das 
possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas 
por diversos grupos sociais no decorrer da história.  

Acerca desse assunto, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O movimento humano está sempre inserido no âmbito da 
cultura e não se limita a um deslocamento espaço-
temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. 

(     )  Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas 
como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, 
pluridimensional, singular e contraditório. 

(     )  Não é possível assegurar aos alunos a (re)construção de 
um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua 
consciência a respeito de seus movimentos e dos 
recursos para o cuidado de si e dos outros e desenvolver 
autonomia para apropriação e utilização da cultura 
corporal de movimento em diversas finalidades humanas, 
favorecendo sua participação de forma confiante e autoral 
na sociedade 

(     )  A Educação Física oferece uma série de possibilidades 
para enriquecer a experiência das crianças, jovens e 
adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um 
vasto universo cultural. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V 

19 – Em oposição à vertente mais tecnicista, 
esportivista e biologicista surgem novas abordagens 
na Educação Física escolar a partir do final da 
década de 70, inspiradas no momento histórico 
social pelo qual passou o país, nas novas tendências 
da educação de uma maneira geral, além de 
questões específicas da própria Educação Física. 
Atualmente coexistem na área várias concepções, 
todas elas tendo em comum a tentativa de romper 
com o modelo anterior, fruto de uma etapa recente 
da Educação Física. Essas abordagens resultam da 
articulação de diferentes teorias psicológicas, 
sociológicas e concepções filosóficas. Todas essas 
correntes têm ampliado os campos de ação e 
reflexão para a área, o que a aproxima das ciências 
humanas. Embora contenham enfoques 
diferenciados entre si, com pontos muitas vezes 
divergentes, têm em comum a busca de uma 
Educação Física que articule as múltiplas dimensões 
do ser humano.  

São algumas tendências pedagógicas da Educação 
Física escolar, EXCETO: 

A) Abordagem psicomotora 

B) Abordagens críticas 

C) Abordagem desenvolvimentista 

D) Abordagem inatista 

E) Abordagem construtivista 

 

20 – A dança faz parte da educação física como 
cultura corporal do movimento sem perder sua 
identidade, sendo diferenciada no contexto 
educacional por seus objetivos; enquanto área do 
conhecimento científico, enfatizando aptidão física e 
prática pedagógica quando voltada à cultura corporal 
e fins educacionais. A dança tem objetivos e 
funções. Objetivo é aquilo que queremos atingir e 
função é a que se destina.  

Com base nisso analise as afirmações abaixo sobre 
os objetivos da dança: 

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

II. Promover o desenvolvimento positivo do aspecto 
socioafetivo do ser humano, despertando potencialidades 
como cooperação, sociabilização, solidariedade, 
liderança, compreensão e laços de amizade;  

III. 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;  

IV. Melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, 
buscando energia, harmonia, equilíbrio, estímulos 
positivos, autoestima e autonomia;  

V. Desenvolver a consciência corporal. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens IV e V estão incorretos. 

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

E) Todos os itens estão corretos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

16 – Nos anos iniciais do Ensino Fundamental é 
importante valorizar e problematizar as vivências e 
experiências individuais e familiares trazidas pelos 
alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de 
falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos. 
É nessa fase que os alunos começam a desenvolver 
procedimentos de investigação em Ciências 
Humanas. Esses procedimentos são fundamentais 
para que compreendam a si mesmos e àqueles que 
estão em seu entorno, suas histórias de vida e as 
diferenças dos grupos sociais com os quais se 
relacionam. Essa abordagem privilegia: 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O trabalho de campo, as entrevistas e a observação, 

B) As provas e avaliações quantitativas, 

C) A observação e o registro – de paisagens, fatos, 
acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento 
de comparações. 

D) O desenvolvimento de análises e de argumentações 

E) A pesquisa sobre diferentes fontes documentais. 

 

17 – De acordo com o PCN de Geografia, espera-se 
que ao final do primeiro ciclo, os alunos sejam 
capazes de: 

Classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  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; 

(     )  Saber utilizar os procedimentos básicos de observação, 
descrição, registro, comparação, análise e síntese na 
coleta e tratamento da informação, seja mediante fontes 
escritas ou imagéticas; 

(     )  Conhecer e comparar a presença da natureza, expressa 
na paisagem local, com as manifestações da natureza 
presentes em outras paisagens;  

(     ) 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. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, V, F, F 
 

18 – As competências estabelecidas no âmbito de 
cada área/disciplina no Ensino Médio visam 
fundamentalmente estabelecer a busca concreta de 
objetivos voltados para a análise do real. No caso da 
Geografia, o real refere-se ao espaço geográfico e, 
por isso mesmo, os próprios PCN estabelecem como 
princípios de análise, EXCETO:  

A) Causas/efeitos          B) Intensidade 

C) Heterogeneidade          D) Contexto espacial 

E) Preservação do Meio Ambiente 

19 – A Geografia que se quer ensinar para o ensino 
médio deve ser pensada no sentido de formar um 
cidadão que conheça os diferentes fenômenos 
geográficos da atualidade tendo em vista o processo 
de globalização e suas rupturas, dadas pela 
resistência dos movimentos sociais e as 
contradições inerentes ao sistema capitalista, além 
de privilegiar os diferentes cenários e atores sociais, 
políticos e econômicos em diferentes momentos 
históricos. Assim, para ensinar, aprender e 
aprofundar os conceitos geográficos podemos 
estruturar os seguintes eixos temáticos:  

I. Formação territorial brasileira. 

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

III. Organização e distribuição mundial da população, os 
grandes movimentos migratórios atuais e os 
movimentos socioculturais e étnicos, as novas 
identidades territoriais. 

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

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas o item IV está incorreto 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

20 – A BNCC está organizada com base nos 
principais conceitos da Geografia contemporânea, 
diferenciados por níveis de complexidade. Embora o 
espaço seja o conceito mais amplo e complexo da 
Geografia, é necessário que os alunos dominem 
outros conceitos mais operacionais e que expressam 
aspectos diferentes do espaço geográfico, são eles: 

A) Território, lugar, região, natureza e paisagem. 

B) Localização, lugar, região, natureza e planícies. 

C) Território, lugar, espaço, natureza e paisagem. 

D) Território, lugar, região, tempo e paisagem. 

E) Relevo, lugar, região, natureza e paisagem. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE HISTÓRIA 

16 – O PCN – Ensino Médio diz que a História para os 
jovens do Ensino Médio possui condições de ampliar 
conceitos introduzidos nas séries anteriores do 
Ensino Fundamental, contribuindo substantivamente 
para a construção dos laços de ____ e consolidação 
da formação da _____. 

Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE 
as lacunas: 

A) Identidade e cidadania 

B) Amizade e cidadania 

C) Identidade e sociedade 
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D) Companheirismo e cidadania 

E) Autonomia e sociedade. 
 

17 – De acordo com as Orientações Curriculares 
Nacionais e tendo como referência os princípios 
enunciados para o ensino médio (competências, 
interdisciplinaridade, contextualização), os 
conteúdos estruturadores para a disciplina de 
história são, EXCETO: 

A) Poder   B) Sujeito histórico 

C) Memória   D) Território 

E) Cultura 

 

18 – O processo de ensino e aprendizagem da 
História no Ensino Fundamental – Anos Finais está 
pautado por três procedimentos básicos. Relacione 
as colunas: 

Coluna 1: 

1. Pela identificação dos eventos considerados importantes 
na história do Ocidente (África, Europa e América, 
especialmente o Brasil), ordenando-os de forma 
cronológica e localizando-os no espaço geográfico. 

2. Pelo desenvolvimento das condições necessárias para 
que os alunos selecionem, compreendam e reflitam sobre 
os significados da produção, circulação e utilização de 
documentos (materiais ou imateriais), elaborando críticas 
sobre formas já consolidadas de registro e de memória, 
por meio de uma ou várias linguagens. 

3. Pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes 
versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as 
hipóteses e avaliando os argumentos apresentados com 
vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias 
para a elaboração de proposições próprias. 

Coluna 2: 

(     )  Diz respeito à escolha de fontes e documentos. O 
exercício de transformar um objeto em documento é 
prerrogativa do sujeito que o observa e o interroga para 
desvendar a sociedade que o produziu. 

(     )  Envolve a escolha de duas ou mais proposições que 
analisam um mesmo tema ou problema por ângulos 
diferentes. 

(     )  Implica o uso de uma forma de registro de memória, a 
cronológica, constituída por meio de uma seleção de 
eventos históricos consolidados na cultura historiográfica 
contemporânea.  

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) 2, 1, 3 

 

19 – Os conteúdos escolhidos, que fundamentam 
esta proposta (PCN – História), estão articulados, 
ainda, com os temas transversais. Sendo assim, 
classifique os itens abaixo como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F): 

(     )  As relações de trabalho existentes entre os indivíduos e 
as classes, por meio do conhecimento sobre como se 
processam as produções, as comercializações e a 
distribuição de bens, as desigualdades sociais, as 
transformações das técnicas e das tecnologias e a 
apropriação ou a desapropriação dos meios de produção 
pelos trabalhadores;  

(     )  As diferenças culturais, étnicas, de idade, religião, 
costumes, gêneros, sistemas econômicos e políticos;  

(     )  As lutas e as conquistas políticas, travadas por indivíduos, 
por classes e movimentos sociais;  

(     )  As relações entre os homens e a natureza, numa 
dimensão individual e coletiva, contemporânea e histórica, 
envolvendo discernimento quanto às formas de 
dominação e preservação da fauna, flora e recursos 
naturais;  

(     )  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;  

(     )  As imagens e os valores em relação ao corpo, 
relacionados à história da sexualidade, dos tabus 
coletivos, da organização das famílias, da educação 
sexual e da distribuição de papéis entre os gêneros nas 
diferentes sociedades historicamente constituídas, 
fortalecendo a visão patriarcal. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

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

20 – Em essência, a identidade do professor não 
seria a de um agente comprometido com o ensino, 
mas com a aprendizagem. De um papel moldado pela 
hierarquia do ensino tradicional, como um 
transmissor de conteúdos à frente da sala, 
preocupado em atender apenas aos próprios 
objetivos, o professor se torna um guia nas práticas 
de investigação e análise crítica, o que é 
fundamental, em história, para auxiliar o aluno a 
encontrar as próprias vias para a construção de 
conhecimento. Sob essa premissa, analise os itens 
abaixo e classifique-os como Verdadeiros (V) ou 
Falsos (F):  

(     )  É um professor que não deixa de ser estudante, ou seja, 
um profissional pesquisador. Aulas desprovidas de 
pesquisa, alimentadas por anos de prática reiterada sem 
novas infusões de material ou 
autoquestionamento/revisão, tornam-se repetitivas e 
vazias de sentido. 

(     )  É um planejador criativo, capaz de gerar a própria 
proposta de ensino, pois está mais preocupado com a 
aprendizagem que com o ensino (a trajetória específica 
versus metas institucionais). Essa questão é 
especialmente difícil na realidade contemporânea, na qual 
a norma é a cobrança do professor por parte de todas as 
demais instâncias (Estado, órgãos reguladores, direção, 
equipe pedagógica e comunidade escolar como um todo).  

(     )  Alia teoria e prática sem colocar uma acima da outra. O 
predomínio da teoria pode transmitir a ideia de que a 
prática em si é “comum” ou “pouco reflexiva”. O 
predomínio da prática, por sua vez, passa a impressão de 
que a teoria é mera elucubração, sem aplicação ou 
relevância real no mundo fora da academia. Em 
completude, porém, ambas fazem mais sentido em 
qualquer contexto social.  

(     )  Mantém-se continuamente atualizado, o que é 
fundamental para que sua prática “respire” e cresça. O 
conhecimento não é pétreo, mas flui, passa por 
recomposições, é colocado em dúvida e carece de 
constantes complementações de fontes mais jovens e 
mais diversas.  

(     )  Pauta-se nas avaliações para mensurar se houve 
aprendizagem, seja ela significativa ou não para o 
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educando, desde que esteja no plano de curso da 
instituição. 

(     )  É proficiente no uso de tecnologias. Os alunos do ensino 
básico vivem imersos em um mundo no qual as 
tecnologias comunicacionais são mais poderosas do que 
jamais foram, e podem ser canalizadas para a 
aprendizagem e para o interesse pela prática 
investigativa. Em um mundo cuja linguagem é 
predominantemente eletrônica, não há bons motivos para 
abrir mão de recursos mais avançados quando estes 
estão à disposição 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

16 – A BNCC propõe cinco unidades temáticas, 
correlacionadas, que orientam a formulação de 
habilidades a ser desenvolvidas ao longo do Ensino 
Fundamental, São essas: 

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

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

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

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

E) Grandezas e medidas; Equações; Quatro operações; 
Figuras geométricas e planas e Álgebra 

 

17 – A seleção de conteúdos a serem trabalhados 
segundo os PCN pode se dar numa perspectiva mais 
ampla, ao procurar identificar não só os conceitos, 
mas também os procedimentos e as atitudes a serem 
trabalhados em classe, o que trará certamente um 
enriquecimento ao processo de ensino e 
aprendizagem. Para uma melhor organização foram 
divididos em quatro blocos: 

A) Espaço e forma; Grandezas e medidas; Tratamento 
da Informação, Divisão. 

B) Espaço e forma; Números e operações; Tratamento 
da Informação; Grandezas e Medidas. 

C) Problemas; Números e operações; Frações, 
probabilidade. 

D) Grandezas e medidas; Números e operações; 
Equações e Regra de 3. 

E) Espaço e forma; Números e operações; Probabilidade 
e estatística e Porcentagem. 

 

18 – As finalidades do ensino de Matemática no nível 
médio indicam como objetivos levar o aluno a, 
EXCETO: 

A) Desenvolver as capacidades de raciocínio e 
resolução de problemas, de comunicação, bem como 
o espírito crítico e criativo;  

B) Memorizar fórmulas, somente assim conseguirá 
entender procedimentos e estratégias matemáticas 
que permitam a ele desenvolver estudos posteriores e 
adquirir uma formação científica geral; 

C) Expressar-se oral, escrita e graficamente em 
situações matemáticas e valorizar a precisão da 
linguagem e as demonstrações em Matemática;  

D) Estabelecer conexões entre diferentes temas 
matemáticos e entre esses temas e o conhecimento 
de outras áreas do currículo;  

E) Reconhecer representações equivalentes de um 
mesmo conceito, relacionando procedimentos 
associados às diferentes representações. 

 

19 – De acordo com os PCN, neste ciclo, além da 
consolidação dos números e das operações já 
conhecidas pelos alunos, ampliam-se os significados 
dos números pela identificação da existência de 
números não-racionais.  

O enunciado acima refere-se ao: 

A) 1º ciclo   B) 2º ciclo 

C) 3º ciclo   D) 4º ciclo 

E) Ensino Médio 
 

20 – A BNCC traz as competências específicas de 
matemática e suas tecnologias para o ensino médio, 
sendo assim, analise os itens abaixo: 

I. 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. 

II. Propor ou participar de ações para investigar desafios do 
mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e 
socialmente responsáveis, com base na análise de 
problemas sociais, como os voltados a situações de 
saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no 
mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e 
articulando conceitos, procedimentos e linguagens 
próprios da Matemática. 

III. Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos 
matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 
problemas em diversos contextos, analisando a 
plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções 
propostas, de modo a construir argumentação 
consistente.  

IV. Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, 
diferentes registros de representação matemáticos 
(algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na 
busca de solução e comunicação de resultados de 
problemas.  

V. Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de 
diferentes conceitos e propriedades matemáticas, 
empregando estratégias e recursos, como observação de 
padrões, experimentações e diferentes tecnologias, 
identificando a necessidade, ou não, de uma 
demonstração cada vez mais formal na validação das 
referidas conjecturas 

Marque a sequência CORRETA: 

A) Apenas o item V está incorreto  

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

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

E) Todos os itens estão corretos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE QUÍMICA 

16 – Na definição das competências específicas e 
habilidades da área de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias foram privilegiados conhecimentos 
conceituais considerando a continuidade à proposta 
do Ensino Fundamental, sua relevância no ensino de 
Física, Química e Biologia e sua adequação ao 
Ensino Médio. Dessa forma, a BNCC da área de 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um 
aprofundamento nas temáticas: 

A) Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e 
Universo 

B) Vida e Evolução, Terra e Universo, Tabela Periódica. 

C) Matéria e Energia, Terra e Universo, Tabela 
Periódica. 

D) Vida e Evolução, Terra e Universo, Micro-organismos. 

E) Vida e Evolução, Micro-organismos, Tabela Periódica. 

 

17 – Em relação ao aprendizado de Química pelos 
alunos de Ensino Médio apontado pelo PCNEM – 
Ciências da Natureza, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio 
implica que eles compreendam as transformações 
químicas que ocorrem no mundo físico de forma 
abrangente e integrada, e assim possam julgar com 
fundamentos as informações advindas da tradição 
cultural, da mídia e da própria escola e tomar decisões 
autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos.  

(     )  O aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão 
tanto dos processos químicos em si quanto da construção 
de um conhecimento científico em estreita relação com as 
aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 
sociais, políticas e econômicas.  

(     )  O ensino de Química é reduzido à transmissão de 
informações, definições e leis isoladas, sem qualquer 
relação com a vida do aluno. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, F, V    

B) F, V, V 

C) V, V, F    

D) V, F, F 

E) F, V, F 

 

18 – As principais características do átomo de 
carbono são: 

I. O número atómico do carbono é 7 e a sua configuração 
electrónica é: K = 2 e L = 4. 

II. O átomo de carbono, porque tem quatro electrões de 
valência, tem a capacidade de estabelecer quatro 
ligações covalentes que podem ser ligações simples, 
duplas e triplas. 

III. O átomo de carbono tem a capacidade de se ligar a 
outros átomos, formando cadeias curtas (por exemplo, o 
etano) ou longas (por exemplo, os polímeros) com as 
mais variadas disposições. 

IV. Surge um novo conceito: isómero – dois compostos 
diferentes possuem a mesma fórmula molecular, mas 
diferente fórmula de estrutura. Por exemplo, o álcool 
etílico e o éter dimetílico, são substâncias com 
propriedades químicas diferentes, mas a sua fórmula 
molecular é C2H6O. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

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

D) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

19 – Tomando como foco de estudo as 
transformações químicas que ocorrem nos 
processos naturais e tecnológicos, o PCNEM – 
Ciências da Natureza sugere alguns temas 
estruturadores, EXCETO: 

A) Química e atmosfera. 

B) Química e hidrosfera. 

C) Reconhecimento e caracterização das 
transformações químicas. 

D) Termologia, ótica e litosfera. 

E) Energia e transformação química. 

 

20 – É convencionado nomes diferentes para 
diferentes tipos de energia; todavia, a energia nem 
sempre pode ser exatamente encaixada em um tipo 
ou outro de energia, em especial porque a energia 
pode ser facilmente transformada de um tipo de 
energia em outro. 

Sendo assim, relacione as colunas: 

Coluna 1: 

1. Cinética 

2. Energia térmica 

3. Radiante 

4. Sonora 

Coluna 2: 

(     )  É o tipo de energia provocada pelas ondas sonoras; este 
tipo de energia precisa de um meio para se propagar. 

(     )  É o tipo de energia que os objetos em movimento 
possuem; é o tipo de energia mais fácil de ser observada. 

(     )  É o tipo de energia que o Sol emite. Ela tem a 
interessante característica de se propagar no vácuo. 

(     )  É a forma de energia que depende do quão quente um 
corpo está. Calor e temperatura não são a mesma coisa. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) 3, 2, 1, 4    

B) 2, 3, 1, 4 

C) 4, 2, 1, 3     

D) 4, 3, 2, 1 

E) 4, 1, 3, 2 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE FÍSICA 

16 – Os processos e práticas de investigação 
merecem também destaque especial nessa área. 
Portanto, a dimensão investigativa das Ciências da 
Natureza deve ser enfatizada no Ensino Médio, 
aproximando os estudantes dos procedimentos e 
instrumentos de investigação, tais como: 

Marque (V) para Verdadeiro e (F) para Falso nas 
opções abaixo: 

(     ) Identificar problemas. 

(     ) Formular questões. 

(     ) Reproduzir textos. 

(     ) Identificar informações ou variáveis relevantes. 

(     ) Propor e testar hipóteses. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) F, F, V, V, V 
 

17 – Em física um corpo pode se encontrar em 
equilíbrio em duas situações. Na primeira o corpo 
está livre de forças atuantes, nesse casso, o 
equilíbrio é denominado ____. Já na segunda o corpo 
está sob a ação de uma ou mais forças, nesse caso o 
equilíbrio é denominado ____. 

Assinale a alternativa que apresenta as palavras que 
preenche CORRETAMENTE e respectivamente as 
lacunas: 

A) Dinâmico e estático 

B) Estático e dinâmico. 

C) Estático e repouso 

D) Ação e dinâmico 

E) Intenso e calmo 
 

18 – A Hidrostática é uma área muito interessante e 
importante de ser estudada. Contribuiu e vem 
contribuindo de maneira fantástica no 
desenvolvimento tecnológico da sociedade e está 
baseada basicamente sobre três pilares, que são: 

A) Princípio Stevin; Princípio de Pascal; Teorema de 
Arquimedes 

B) Princípio Stevin; Princípio de Pascal; Teorema de 
Pitágoras 

C) Princípio Stenton; Princípio de Pascal; Teorema de 
Arquimedes 

D) Princípio de Stenton, Princípio de Jobes, Teorema de 
Pitágoras. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

19 – Em relação as competências e habilidades a 
serem desenvolvidas em física apresentadas pelos 
PCNs, relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1  

1 - Representação e comunicação 

2 - Investigação e compreensão 

3 - Contextualização sociocultural 

Coluna 2 

(     )  Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos 
equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o 
“como funciona” de aparelhos. 

(     )  Articular o conhecimento físico com conhecimentos de 
outras áreas do saber científico. 

(     )  Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras 
formas de expressão da cultura humana 

(     )  Compreender enunciados que envolvam códigos e 
símbolos físicos. Compreender manuais de instalação e 
utilização de aparelhos. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) 2, 2, 2, 3 

 

20 – A busca pela obtenção da potência mecânica a 
partir do calor, às vezes, fruto de um olhar 
contemplativo acerca da natureza, outras, fruto de 
um olhar mercantilista, acabou motivando o 
desenvolvimento de um dos ramos mais importantes 
das ciências físicas. O desenvolvimento dessa 
ciência tem como mote a possibilidade de melhorar o 
aproveitamento da potência fornecida pelas 
máquinas térmicas.  

Estamos nos referindo a: 

A) Eletricidade.    B) Mecânica 

C) Termodinâmica   D) Estática 

E) Lei de Newton 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE MÚSICA 

16 – A BNCC traz a Música como a expressão 
artística que se materializa por meio dos sons, que 
ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto 
da sensibilidade subjetiva quanto das interações 
sociais, como resultado de saberes e valores 
diversos estabelecidos no domínio de cada cultura.  

Analise os itens abaixo e classifique-os como (V) 
Verdadeiros ou (F) Falsos: 

(     )  A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais 
passam pela percepção, experimentação, reprodução, 
manipulação e criação de materiais sonoros diversos 
desde os mais próximos aos mais distantes da cultura 
musical dos alunos.  

(     )  Esse processo possibilita aos alunos vivenciar a música 
inter-relacionada à diversidade e desenvolver saberes 
musicais fundamentais para sua inserção e participação 
crítica e ativa na sociedade 

(     )  A música possibilita que os alunos expressem seus 
sentimentos. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, F  
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17 – Os sistemas de notação impulsionam a música 
polifônica, que introduz o canto paralelo em quintas 
(dó-sol), quartas (dó-fá) e oitavas (dó-dó). O 
Organum é a evolução do cantochão. Os 
compositores passaram a ornamentar mais as suas 
músicas usando mais de uma linha melódica dando 
origem ao organum, que pode ser: 

I. Organum Paralelo 

II. Organum Livre 

III. Organum Melismático 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas os itens I e II estão corretos  

C)Apenas o item III está correto 

D) Apenas os itens II e III estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 
 

18 – Compositores barrocos escreveram em diversos 
gêneros musicais; incluem-se diversos estilos 
inovadores para a época. A ópera foi inventada na 
Renascença, mas foi no Barroco que músicos 
desenvolveram grandes obras. Qual dos músicos 
abaixo NÃO faz parte do período Barroco? 

A) Jean-Baptiste Lully. 

B) Antônio José da Silva. 

C) Hildegarda de Bingen 

D) Antonio Vivaldi 

E) Heinrich Schütz 

 

19 – Os sons não são sempre iguais: os elementos 
que constituem um som e diferenciam um som do 
outro são os elementos formadores do som. 

Com relação a isso relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Intensidade/dinâmica 

2. Altura/melodia 

3. Timbre 

4. Duração/ritmo 

5. Densidade/harmonia 

Coluna 2: 

(     )  É a característica do som, que permite identificar a fonte 
produtora dos sons. 

(     )  Referem-se à força com que o som é executado. 

(     )  Dizem respeito ao número de ondas sonoras acontecendo 
simultaneamente. 

(     )  São os elementos que tem relação com o tempo em que 
os sons e silêncios ficam acontecendo. 

(     )  Dizem respeito aos sons, graves e agudos, isto é a 
variação de frequência de sons. 

Marque a sequência CORRETA: 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 3, 1, 5, 4, 2 

C) 3, 2, 4, 5, 1 

D) 3, 1, 4, 5, 2 

E) 5, 4, 3, 2, 1 

20 – O PCN de Artes traz que a música sempre 
esteve associada às tradições e às culturas de cada 
época. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico 
aplicado às comunicações vem modificando 
consideravelmente as referências musicais das 
sociedades pela possibilidade de uma escuta 
simultânea de toda produção mundial por meio de 
discos, fitas, rádio, televisão, computador, jogos 
eletrônicos, cinema, publicidade etc.  

Sendo assim, analise as alternativas e marque a 
INCORRETA: 

A) Composições, improvisações e interpretações são os 
produtos da música. 

B) A diversidade permite ao aluno a construção de 
hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio 
musical da humanidade. 

C) O processo de criação de uma composição é 
conduzido pela intenção do compositor a partir de um 
projeto musical 

D) Uma vez que a música tem expressão por meio dos 
sons, uma obra que ainda não tenha sido interpretada 
só existe como música na mente do compositor que a 
concebeu 

E) O professor não precisa abrir espaço para o aluno 
trazer música para a sala de aula contextualizando-a. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                             
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Fotografia 3X4 

Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei 

Jovem que desce do Norte pra cidade grande 

Os pés cansados e feridos de andar légua tirana 

De lágrimas nos olhos de ler o Pessoa 

E de ver o verde da cana 

 

Em cada esquina que eu passava um guarda me parava 

Pedia os meus documentos e depois sorria 

Examinando o 3x4 da fotografia 

E estranhando o nome do lugar de onde eu vinha 

 

Pois o que pesa no Norte, pela lei da gravidade 

Disso Newton já sabia: cai no Sul, grande cidade 

São Paulo violento, corre o Rio que me engana 

Copacabana, Zona Norte e os cabarés da Lapa onde eu morei 

 

Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar 

Que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar 

Mas a mulher, a mulher que eu amei 

Não pôde me seguir não 

 

Esses casos de família e de dinheiro eu nunca entendi bem 

Veloso, o sol não é tão bonito pra quem vem do Norte e vai 
viver na rua 

A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia 

E pela dor eu descobri o poder da alegria 
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E a certeza de que tenho coisas novas 

Coisas novas pra dizer 

 

A minha história é talvez 

É talvez igual a tua, jovem que desceu do Norte 

Que no sul viveu na rua 

E ficou desnorteado, como é comum no seu tempo 

E que ficou desapontado, como é comum no seu tempo 

E que ficou apaixonado e violento como eu, como você 

Belchior 
 

16 – Belchior foi um conhecido compositor brasileiro 
que sempre apresentou letras com uma análise do 
contexto social bastante evidente. Nesta letra em 
específico o autor faz uma crítica ao(a): 

A) Pouca determinação do povo nordestino em melhorar 
sua condição problemática. 

B) Dificuldades de viver no nordeste brasileiro, o que o 
motivou a buscar novas oportunidades fora de sua 
cidade natal. 

C) Descaso dos governos em relação ao povo 
nordestino, o que é retratado na canção, com a figura 
de um policial corrupto. 

D) Caráter exclusivamente agrário do nordeste, o que, 
de certa forma, fez com que o eu-lírico da canção, por 
suas motivações artísticas, buscasse novos 
horizontes. 

E) Geografia nordestina, que dificulta a produção agrária 
e é o principal motivo dos problemas da região. 

 

17 – É notório que as canções de Belchior têm 
bastante conteúdo por suas ponderações, muitas 
vezes dotadas de rico teor filosófico e frases de 
efeito. A respeito da linguagem e conteúdo de 
“Fotografia 3x4” assinale a alternativa INCORRETA: 

A) O autor cita algumas referências, seja para 
estabelecer uma crítica ou para reverenciar, como 
Caetano Veloso e Fernando Pessoa, por exemplo. 

B) O fato de que em alguns trechos da letra da canção o 
eu-lírico se dirige, em segunda pessoa do singular, a 
um hipotético leitor, é para reforçar a identificação de 
quem consome sua canção, principalmente os que 
viveram situações semelhantes à do eu-lírico. 

C) A palavra “desnorteado”, na última estrofe, tem um 
notório caráter ambíguo, já que pode significar sem 
um rumo específico bem como estar longe do norte, 
sua terra natal. 

D) A letra da canção apresenta alguns trechos de difícil 
compreensão para boa parte dos leitores, em virtude 
de seu caráter excessivamente regional. 

E) O último verso da canção reforça ainda mais o caráter 
de identificação do leitor com o eu-lírico por meio de 
uma comparação. 

 

18 – O uso da segunda pessoa do singular na última 
estrofe confere à canção um tom mais: 

A) Íntimo    B) Respeitoso  

C) Formal    D) Rude  

E) Grosseiro  

19 – Os PCNs em Língua Portuguesa defendem um 
ensino com um enfoque mais comunicativo para a 
matéria.  

Haja vista a informação acima, qual das possíveis 
atividades listadas abaixo NÃO estaria em 
consonância com o referido documento? 

A) Escrita de carta de reclamação a uma empresa. 

B) Produção de currículo vitae. 

C) Exercício de completar orações com estruturas 
morfológicas faltantes. 

D) Apresentação de jogral. 

E) Seminário de apresentação de leitura de um livro. 

 

20 – Segue abaixo trecho dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais que aborda questão polêmica 
comum em discussões de professores de Língua 
Portuguesa: o ensino de gramática.  

Assim, não se justifica tratar o ensino gramatical 
desarticulado das práticas de linguagem. É o caso, por 
exemplo, da gramática que, ensinada de forma 
descontextualizada, tornou-se emblemática de um conteúdo 
estritamente escolar, do tipo que só serve para ir bem na prova 
e passar de ano uma prática pedagógica que vai da metalíngua 
para a língua por meio de exemplificação, exercícios de 
reconhecimento e memorização de terminologia. Em função 
disso, discute-se se há ou não necessidade de ensinar 
gramática. Mas essa é uma falsa questão: a questão 
verdadeira é o que, para que e como ensiná-la. (PCN, p. 28)  

A respeito de seu conhecimento construído com 
leituras prévias e do exposto no excerto acima, 
assinale a alternativa que melhor representa o papel 
da gramática na contemporaneidade: 

A) Não se questiona o fato de ensinar ou não a 
gramática, mas sim os meios de fazê-lo para que este 
conhecimento seja bem aproveitado pelo aluno. 

B) Em virtude do caráter muito técnico da matéria, ela 
está perdendo cada vez mais sua importância, sendo 
hoje totalmente dispensável. 

C) Apesar dos constantes debates a respeito de sua 
importância, a gramática ainda é a principal via de 
acesso à construção de um bom texto. 

D) A negação do trabalho com a gramática na escola só 
fará com que cada vez mais se amplie o abismo entre 
as pessoas que a dominam e das que a 
desconhecem. 

E) O trabalho com as regras de gramática ainda é 
importante, mas só faz efeito se tiver caráter 
avaliativo e classificatório, em virtude de seu tom 
pragmático. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE INGLÊS 

16 – De acordo com a BNCC, o componente 
curricular de Língua Inglesa deve garantir aos alunos 
o desenvolvimento de competências específicas: 

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. 
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II. 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. 

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. 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. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos 

C) Apenas os itens I e III estão corretos 

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

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 de Língua 
Estrangeira propõe os seguintes conteúdos, 
EXCETO:  

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

B) Identificação de conectores que indicam uma relação 
semântica;  

C) A valorização do conhecimento de outras culturas 
como forma de compreensão do mundo em que vive; 

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

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

 

18 – Na área de Linguagens da BNCC do Ensino 
Fundamental, estão inseridos quatro componentes, 
sendo estes, EXCETO: 

A) Língua Portuguesa   B) Literatura  

C) Língua Inglesa   D) Artes  

E) Educação Física 

 

19 – Choose the word which is a irregular noum: 

A) Bike   B) Clock  C) Wife 

D) Tie   E) Glass 

 

20 – Choose the right option: 

A) “Some” is used only in negative phrases. 

B) “Any” can’t be used in interrogative phrases.  

C) The word “nothing” can’t be used in a negative 
phrase. 

D) “Something” can also means “nada”. 

E) Nenhuma das anteriores. 

 

 

 

 


