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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: 

Conversa de Botequim 

Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa 

Uma boa média que não seja requentada 

Um pão bem quente com manteiga à beça 

Um guardanapo e um copo d'água bem gelada 

Feche a porta da direita com muito cuidado 

Que não estou disposto a ficar exposto ao sol 

Vá perguntar ao seu freguês do lado 

Qual foi o resultado do futebol 

 

Se você ficar limpando a mesa 

Não me levanto nem pago a despesa 

Vá pedir ao seu patrão 

Uma caneta, um tinteiro 

Um envelope e um cartão 

Não se esqueça de me dar palitos 

E um cigarro pra espantar mosquitos 

Vá dizer ao charuteiro 

Que me empreste umas revistas 

Um isqueiro e um cinzeiro 

 

Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa 

Uma boa média que não seja requentada 

Um pão bem quente com manteiga à beça 

Um guardanapo e um copo d'água bem gelada 

Feche a porta da direita com muito cuidado 

Que não estou disposto a ficar exposto ao sol 

Vá perguntar ao seu freguês do lado 

Qual foi o resultado do futebol 

 

Telefone ao menos uma vez 

Para três quatro, quatro, três, três, três 

E ordene ao seu Osório 

Que me mande um guarda-chuva 

Aqui pro nosso escritório 

Seu garçom me empresta algum dinheiro 

Que eu deixei o meu com o bicheiro 

Vá dizer ao seu gerente 

Que pendure esta despesa 

No cabide ali em frente 

Noel Rosa 
 

01 – A canção “Conversa de Botequim” de Noel Rosa 
cria um ambiente de conversa de bar utilizando-se de 
alguns recursos. Qual alternativa NÃO apresenta as 

ferramentas utilizadas pelo compositor para criar 
esse ambiente? 

A) Verbos conjugados no modo imperativo 

B) Linguagem rebuscada. 

C) Presença de gírias. 

D) Uso de verbos e pronomes em primeira pessoa. 

E) Elementos da cultura popular, como o jogo do bicho. 

02 – Para dar a fluidez de uma conversa, Noel Rosa 
usa no início do refrão da canção a expressão “Seu 
garçom”, isolada por meio de uma vírgula. Essa 
ferramenta sintaticamente recebe o nome de: 

A) Aposto   B) Sujeito 

C) Adjunto adnominal  D) Vocativo 

E) Adjunto adverbial 

 

03 – “Que” é uma partícula que dentro da gramática 
da língua portuguesa pode assumir diferentes papéis 

dependendo do contexto que está sendo usada. No 
trecho abaixo, seu uso destacado é classificado 
como: 

Uma boa média que não seja requentada 

Alternativas: 

A) Conjunção integrante 

B) Conjunção explicativa 

C) Conjunção causal 

D) Conjunção consecutiva 

E) Pronome relativo 

 

04 – A frase abaixo contém um verbo conjugado no 
modo imperativo em sua forma negativa. Assinale a 
alternativa que apresente a sua versão afirmativa 

CORRETA: 

Não se esqueça de me dar palitos 

Alternativas: 

A) Se esqueça de me dar palitos 

B) Se esquece de me dar palitos 

C) Esqueça-se de me dar palitos 

D) Esqueça-te de me dar palitos 

E) Esqueça de me dar palitos 

 

05 – Assinale a alternativa que apresente a 
classificação morfológica CORRETA do vocábulo 

destacado entre parênteses: 

A) Que não estou disposto a f icar exposto ao sol 
(substantivo abstrato) 

B) Se você f icar limpando a mesa (substantivo neutro) 

C) Que me empreste umas revistas (verbo conjugado 
na terceira pessoa do singular no presente do 

subjuntivo) 

D) Que não estou disposto a f icar exposto ao sol 
(conjunção explicativa) 

E) Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa 
(pronome possessivo) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – A partir de novembro de 2021, os beneficiários 
do Bolsa Família passam a ser atendidos pelo Auxílio 
Brasil – a versão repaginada do programa social 
criado em 2003 e atualmente extinto.  
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Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das 
diferenças – e as semelhanças – entre os dois 
programas: 

A) O Auxílio Brasil vai atender, inicialmente, o mesmo 
público do Bolsa Família.  

B) Os dois benef ícios são voltados às famílias em 
situação de extrema pobreza e pobreza – neste 
último caso, apenas se tiverem entre seus membros 

gestantes ou pessoas com idade até 21 anos 
incompletos. O decreto que regulamentou o Auxílio 
Brasil, no entanto, atualizou os valores para 

enquadramento nessas situações: famílias em 
extrema pobreza: as que têm renda por pessoa de 
até R$ 100 mensais (antes, valor era de R$ 89). 

Famílias em pobreza: com renda por pessoa entre R$ 
100,01 e R$ 200 (valor máximo anterior era de R$ 
178). 

C) O benef ício básico, pago a famílias em extrema 
pobreza, de R$ 89 no Bolsa Família, passa a R$ 170 

no Auxílio Brasil. 

D) O cadastramento para o Auxílio Brasil será feito da 
mesma forma que o Bolsa Família: através do 
Cadastro Único, operacionalizado pelas prefeituras e 
governos estaduais. 

E) O Auxílio Brasil promete manter as famílias como 
benef iciários por mais até 24 meses caso a renda 

supere o limite para enquadramento no programa. No 
Bolsa Família, esse prazo é inexistente. 

 

07 – Após seis meses de trabalho, o relatório 
aprovado em 26 de outubro de 2021 pela CPI da 
Covid no Senado aponta uma série de condutas do 

presidente Jair Bolsonaro na condução da crise 
sanitária que contribuíram para o Brasil atingir a 
trágica marca de 600 mil mortos pela doença. Além 

de Bolsonaro, outras 77 pessoas e duas empresas 
também tiveram o indiciamento recomendado pela 
CPI.  

São pessoas e empresas cujo indiciamento é pedido 
no relatório final da CPI, EXCETO: 

A) Carlos Bolsonaro 

B) Ernesto Araújo 

C) Osmar Terra 

D) Pedro Weneck  

E) Precisa Medicamentos 
 

08 – A Câmara aprovou em dois turnos a proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que permitirá o 
parcelamento no pagamento de precatórios a partir 

de 2022. A proposta também muda a regra do teto de 
gastos.  

Com relação a este assunto, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Esta PEC é a principal aposta do governo para viabilizar o 

programa social Auxílio Brasil — anunciado pelo governo 
para suceder o Bolsa Família. 

(     ) A proposta adia o pagamento de precatórios (dívidas do 
governo já reconhecidas pela Justiça), a fim de viabilizar a 
concessão de pelo menos R$ 400 mensais aos 
beneficiários do novo programa no ano eleitoral de 2022. 

(     ) Depois da aprovação no segundo turno, o texto seguirá 
para o Senado, onde também necessitará de aprovação 
em mais três turnos. 

(     ) A estimativa do governo é que a PEC abra um espaço no 
Orçamento de 2022 de R$ 91,6 bilhões, dos quais: R$ 
44,6 bilhões decorrentes do limite a ser estipulado para o 
pagamento das dívidas judiciais do governo federal 
(precatórios); R$ 47 bilhões gerados pela mudança no 
fator de correção do teto de gastos, incluída na mesma 
PEC. 

(     ) Segundo o Ministério da Economia, o dinheiro será usado 
para Auxílio Brasil, que deve tomar cerca de R$ 50 
bilhões dessa folga orçamentária; ajuste dos benefícios 
vinculados ao salário mínimo; elevação de outras 

despesas obrigatórias; despesas de vacinação contra a 
Covid; vinculações do teto aos demais poderes e 
subtetos. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, F 
 

09 – A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) realizou nos dias 4 e 5 de novembro de 2021 
o leilão do 5G, a nova geração de internet móvel. É o 
primeiro passo para a operação no Brasil. A 

tecnologia promete uma revolução: conexão com 
velocidade ultrarrápida, avanços de tecnologias 
como carros que dirigem sozinhos e a possibilidade 

de ligar muitos objetos à internet ao mesmo tempo. 
Mas para chegar ao Brasil, o 5g ainda vai levar um 
tempo. A expectativa, de acordo fontes ligadas ao 

setor e com matéria disponível no g1 é que ainda 
sejam precisos de _______, depois do leilão de 
frequências, para que o 5G esteja efetivamente 

disponível em diversos bairros das maiores cidades 
do país. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1 a 2 anos   B) 2 a 4 anos 

C) 5 anos   D) 6 meses a 1 ano 

E) 6 a 18 meses 
 

10 – São cidades que fazem divisa com Turvo/SC, 
EXCETO: 

A) Meleiro  B) Jacinto Machado 

C) Ermo  D) Maracajá 

E) Araranguá 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                         
DA EDUCAÇÃO 

11 – O ECA (Lei 8.069/1990) no artigo 54 afirma que: 
É dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: 

I. Ensino fundamental gratuito, somente para os que a ele 
tiveram acesso na idade própria;   

II. Atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, exclusivamente na rede regular de ensino;   

III. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 
a cinco anos de idade;   

IV. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do adolescente trabalhador;   

V. Atendimento no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde.  
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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 III, IV e V estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos  

 

12 – De acordo com o artigo 23 da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, a educação básica 
poderá organizar-se em: 

I. Séries anuais ou períodos semestrais. 

II. Ciclos, alternância regular de períodos de estudos. 

III. Grupos não seriados com base na idade, na 
competência e em outros critérios ou por forma diversa 
de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

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 III estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  

 

13 – De acordo com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica, os componentes 
curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental 

serão assim organizados em relação às áreas de 
conhecimento: 

I. Linguagens: Língua Portuguesa; Língua Materna, para 
populações indígenas; Língua Estrangeira moderna; 
Arte; e Educação Física;  

II. Matemática;  

III. Ciências da Natureza;  

IV. Ciências Humanas: História; Geografia;  

V. Ensino Religioso. 

Marque a alternativa EXATA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos  

B) Apenas o item II e V estão corretos 

C) Apenas o item III está incorreto  

D) Apenas os itens II e IV estão corretos  

E) Todos os itens estão corretos  

 

14 – Para Veiga, a abordagem do projeto político-
pedagógico, como organização do trabalho da escola 
como um todo, está fundada nos princípios que 

deverão nortear a escola _______, _______ e ______. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Econômica, pública e f ilantrópica 

B) Democrática, pública e gratuita 

C) Filantrópica, híbrida e pública 

D) Democrática, híbrida e social 

E) Social, política e híbrida. 

15 – Para Veiga, a formação continuada é um direito 
de todos os profissionais que trabalham na escola, 
uma vez que não só ela possibilita a progressão 
funcional baseada na titulação, na qualificação e na 

competência dos profissionais, mas também 
propicia, fundamentalmente, o desenvolvimento 
profissional dos professores articulado com as 

escolas e seus projetos. 

A formação continuada deve estar centrada na 
escola e fazer parte do: 

A) Programa de treinamento 

B) Planejamento setorial da escola 

C) Projeto político pedagógico 

D) Projeto Financeiro 

E) Projeto cultural 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
AUXILIAR DE ENS. EDUCAÇÃO INFANTIL 

16 – As Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 

5/2009), em seu Artigo 4º, nos apresentam sua 
definição de criança como:  

I. Ser humano, que vai do nascimento à puberdade.  

II. Essa definição se dá em função das transformações 
sociais: toda sociedade tem seus sistemas de classes de 
idade e a cada uma delas é associado um sistema de 
status e de papel.  

III. Sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua 
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo cultura.  

Assinale a alternativa CORRETA:  

A) Todos os itens estão corretos 

B) Nenhum item está correto 

C) Somente o item II está incorreto  

D) Somente o item I está correto  

E) Somente o item III está correto  

 

17 – O currículo da Educação Infantil na BNCC está 
estruturado em cinco campos de experiências, e por 

meio deles são definidos os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento.  

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

A) O eu, o outro e o nós; Corpo gesto e movimento; 
Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações.  

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

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

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

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

e transformações. 

 

18 – No início da infância, explorar o ambiente é uma 
das maneiras mais poderosas que a criança tem (ou 
deveria ter) à disposição para aprender.  A 
aprendizagem é uma atividade conjunta, em que 

relações colaborativas entre alunos podem e devem 
ter espaço. "O aprendizado adequadamente 
organizado resulta em desenvolvimento mental e põe 

em movimento vários processos de desenvolvimento 
que, de outra forma, seriam impossíveis de 
acontecer”.  

A qual corrente teórica se refere o enunciado da 
questão?  

A) Construtivismo  

B) Apriorismo  

C) Epistemologia Genética 

D) Teoria histórico-cultural 

E) Behaviorismo 

 

19 – O ECA (Lei 8.069/1990) no Art. 53 diz que: A 
criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

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

II. Direito de ser respeitado por seus educadores;  

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

IV. Direito de organização e participação em entidades 
estudantis;  

V. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência, garantindo-se vagas no mesmo 
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa 
ou ciclo de ensino da educação básica. 

Marque a resposta CORRETA: 

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

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

C) Apenas o item I está incorreto. 

D) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

20 – A organização da escola para promover a hora 
do soninho é fundamental para criar esse hábito na 
criança. Sendo assim, classifique os itens abaixo 
como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Local deve ser arejado, janelas de vidro que possibilitem 
sua abertura para arejar o ambiente. 

(     ) Dormir com seus pertences, bicos e paninhos, não deve 
ser permitido. 

(     ) Oportunizar um ambiente tranquilo. 

(     ) Não é necessário ter ninguém acompanhando o sono das 
crianças. 

(     ) Uma boa soneca na escola, ajuda no bem estar da 

criança, no crescimento, no autocontrole emocional, no 
humor, na memória e no desenvolvimento em geral. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, F 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

16 – De acordo com a política nacional de educação 
inclusiva e trabalho pedagógico, Resolução nº 4 de 2 

de outubro de 2009, o projeto pedagógico da escola 
de ensino regular deve institucionalizar a oferta do 
AEE prevendo na sua organização:  

I. Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, 

mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e 
de acessibilidade e equipamentos específicos;  

II. Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino 
regular da própria escola ou de outra escola;  

III. Cronograma de atendimento aos alunos;  

IV. Plano do AEE: identificação das necessidades 
educacionais específicas dos alunos, definição dos 
recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas;  

V. Professores para o exercício da docência do AEE. 

Marque a resposta CORRETA: 

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

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

C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

D) Apenas os itens III e IV estão corretos.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

17 – Segundo a Lei 13.146 que Institui o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência no Art. 2º Considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza: ____, ____, ____ ou ___, 
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 

Marque a alternativa que completa CORRETAMENTE 
as lacunas: 

A) Física, mental, intelectual ou sensorial 

B) Física, artística, intelectual ou sensorial 

C) Emocional, mental, intelectual ou sensorial 

D) Emocional, mental, intelectual ou tátil 

E) Emocional, mental, intelectual ou gustativa 

 

18 – A LDB (Lei 9.394/1996) no artigo 59 diz que os 
sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação: 
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Marque a alternativa INCORRETA: 

A) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específ icos, para atender às suas 

necessidades;  

B) Terminalidade específ ica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas def ic iências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados;  

C) Professores com habilitação em nível médio, bem 
como professores do ensino regular sem exigência de 
capacitação para a integração desses educandos nas 
classes comuns;  

D) Educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 

condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos of iciais af ins, 

bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora;  

E) Acesso igualitário aos benef ícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo 

nível do ensino regular. 
 

19 – A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, em seu artigo 5º diz que a pessoa com 
deficiência será protegida de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 

tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano 
ou degradante. Para os fins da proteção mencionada 
no caput deste artigo, são considerados 

especialmente vulneráveis: 

Marque a alternativa INCORRETA: 

A) Criança com def iciência. 

B) Adolescente com def iciência. 

C) Mulher com def iciência. 

D) Idoso com def iciência 

E) Menor Abandonado com def iciência 
 

20 – Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Para a Educação Básica, aos alunos atendidos em 

calasses especiais, devem ter assegurados, 
EXCETO: 

A) Professores especializados em educação especial.  

B) Organização de classes por necessidades 
educacionais especiais apresentadas, agrupando 
alunos com o mesmo tipo de def iciência. 

C) Equipamentos e materiais específ icos. 

D) Adaptações de acesso ao currículo e adaptações nos 
elementos curriculares. 

E) Atividades da vida autônoma e social no turno 
inverso, quando necessário. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR DE ARTES 

16 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Fundamental em relação ao Ensino da de 
Artes como objeto de conhecimento aponta alguns 
fatores.  

Marque a opção INCORRETA: 

A) Tem em comum com o conhecimento científ ico, 
técnico ou f ilosóf ico seu caráter de criação e 

inovação. 

B) Garantir as diferenças entre arte e ciência e facilitar o 
desenvolvimento de ambas as áreas do 
conhecimento. 

C) O produto da ação criadora, a inovação, é resultante 
do acréscimo de novos elementos estruturais ou da 
modif icação de outros.  

D) Ciência e arte são, assim, produtos que expressam 
as experiências e representações imaginárias das 

distintas culturas, que se renovam através dos 
tempos, construindo o percurso da história humana. 

E) Nas sociedades primitivas as formas artísticas não 
existem como atividades autônomas dissociadas da 
vida e impregnam as atividades da comunidade 

 

17 – A Proposta Triangular Arte sugerida por Ana 
Mae Barbosa entende o ensino da Arte como forma 

contextualizada de ver a Arte e a Cultura. Entende a 
articulação dos três eixos da Proposta Triangular, 
____, _____ e ______ como a possibilidade de o 

educando ler o mundo, de forma mais ampla e 
sensível. 

Marque a opção que completa CORRETAMENTE as 
lacunas: 

A) Contextualizar arte, produzir arte e repetir arte.  

B) Fruir arte, contextualizar arte e produzir arte.  

C) Memorizar arte, f ruir arte e produzir arte. 

D) Fruir arte, repetir arte e produzir arte. 

E) Contextualizar arte, copiar arte e f ruir arte. 
 

18 – O parágrafo 6º do artigo 26 da LDB determina 
que as Artes Visuais, a Música, a Dança e o Teatro 
façam parte do ensino da arte como: 

A) Linguagens.  

B) Conteúdos.  

C) Atividades Extracurriculares. 

D) Atividade Interdisciplinar. 

E) Tema transversal 
 

19 – A BNCC tem como objetivo unificar o ensino 
brasileiro, oferecendo um currículo comum de Norte 
a Sul. Em relação as proposições feitas sobre o 

Ensino de Artes, analise as assertivas e marque a 
alternativa CORRETA: 

A) No Ensino Fundamental, o componente curricular 
Arte está centrado apenas nas seguintes linguagens: 
as Artes visuais, Música e o Teatro. 

B) Na BNCC de Arte, cada uma das três linguagens do 
componente curricular – Artes visuais, Música e 

Teatro – constitui várias unidades temáticas que 
reúnem objetos de conhecimento e habilidades 
articulados às seis dimensões. 

C) A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o 
reconhecimento de semelhanças e diferenças entre 

elas, todavia limita a interação crítica dos alunos com 
a complexidade do mundo. 
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D) A aprendizagem de Arte precisa alcançar a 
experiência e a vivência artística como prática social, 
permitindo que os alunos sejam protagonistas e 
criadores. 

E) A BNCC propõe que a abordagem das linguagens 
articule seis dimensões do conhecimento em Arte: 

Criação, Crítica, Estesia, Experiência, Aprendizagem, 
Ref lexão. 

 

20 – A BNCC, quanto ao ensino de Artes no Ensino 
Fundamental – Anos Finais descreve que: 

I. É preciso assegurar aos alunos a ampliação de suas 
interações com manifestações artísticas e culturais 
nacionais e internacionais, de diferentes épocas e 

contextos. 

II. As práticas das manifestações artísticas, podem ocupar 
os mais diversos espaços da escola, espraiando-se para 
o seu entorno e favorecendo as relações com a 
comunidade.  

III. Os processos de criação em artes visuais, com base em 
temas ou interesses artísticos, de modo individual e 
coletivo fazem uso de materiais, instrumentos e 

recursos convencionais e alternativos, mas nunca 
digitais, no desenvolvimento do trabalho artístico.  

IV. O diferencial dessa fase está na maior sistematização 
dos conhecimentos e na proposição de experiências 
mais diversificadas em relação a cada linguagem, 
considerando as culturas juvenis.  

V. Espera-se que o componente Arte contribua com o 
aprofundamento das aprendizagens nas diferentes 
linguagens e no diálogo entre elas e com as outras 
áreas do conhecimento, com vistas a possibilitar aos 
estudantes maior autonomia nas experiências e 
vivências artísticas.  

Marque a alternativa CORRETA:  

A) Todos os itens estão corretos  

B) Apenas o item V está incorreto  

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

D) Os itens I e II estão incorretos  

E) Apenas o item III está incorreto  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

16 – 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.  

Analise as afirmações: 

I. Em princípio, todas as práticas corporais podem ser 
objeto do trabalho pedagógico em qualquer etapa e 
modalidade de ensino. Ainda assim, alguns critérios de 
progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais 
como os elementos específicos das diferentes práticas 

corporais, as características dos sujeitos e os contextos 
de atuação, sinalizando tendências de organização dos 
conhecimentos.  

II. 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. 

III. Nessa concepção, o movimento humano está sempre 
inserido no âmbito da cultura e se limita a um 

deslocamento espaço-temporal de um segmento 
corporal ou de um corpo todo.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Nenhum item está correto.  

B) Todos os itens estão corretos.  

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está correto. 

E) Apenas o item III está incorreto. 

 

17 – O Parâmetros Curriculares Nacionais para a 
disciplina de Educação Física no 3º e 4º ciclo 
estabelece critérios de avaliação, dentre eles: 

I. Realizar as práticas da cultura corporal do movimento. 

II. Valorizar a cultura corporal do movimento. 

III. Relacionar os elementos da cultura corporal com a 
saúde e a qualidade de vida. 

IV. Valorizar e apreciar diversas manifestações da cultura 
corporal, identificando suas possibilidades de lazer e 
aprendizagem. 

V. Estabelecer algumas relações entre a prática de 
atividades corporais e a melhora da saúde individual e 
coletiva. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos 

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

C) Apenas os itens IV e V estão corretos 

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

E) Todos os itens estão corretos. 
 

18 – Na LDB (Lei 9.394/1996), a Educação Física é 
componente curricular obrigatório da Educação 
Básica, sendo sua prática facultativa ao aluno nos 

casos em que: 

I. Tenha prole.  

II. Maior de 28 anos de idade.  

III. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em 
situação similar, estiver obrigado à prática da educação 

física.  

IV. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 
horas.  

Marque a alternativa CORRETA:  

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

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

C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

D) Apenas os itens III e IV estão corretos.  

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

 

19 – Na BNCC, a delimitação das habilidades 
privilegia oito dimensões de conhecimento. Analise e 
classifique os itens como V (verdadeiro) ou F (falso): 

(     ) Experimentação: são conhecimentos que não podem ser 
acessados sem passar pela vivência corporal, sem que 
sejam efetivamente experimentados. Trata-se de uma 
possibilidade única de apreender as manifestações 
culturais tematizadas pela Educação Física e do 
estudante se perceber como sujeito “de carne e osso”. 
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(     ) Fruição: implica a apreciação estética das experiências 
sensíveis geradas pelas vivências corporais, bem como 
das diferentes práticas corporais oriundas das mais 
diversas épocas, lugares e grupos.  

(     ) Análise: Essa dimensão reúne conhecimentos como a 
classificação dos esportes, os sistemas táticos de uma 
modalidade, o efeito de determinado exercício físico no 
desenvolvimento de uma capacidade física, entre outros.  

(     ) Construção de valores: a BNCC se concentra mais 
especificamente na construção de valores relativos ao 

respeito às diferenças e no combate aos preconceitos de 
qualquer natureza. Ainda assim, se pretende propor o 
tratamento apenas desses valores, em determinadas 
etapas do componente, e não assegurar a superação de 
estereótipos e preconceitos expressos nas práticas 
corporais 

Marque a sequência CORRETA:  

A) V, F, V, F  

B) F, V, F, V 

C) F, V, V, F 

D) V, V, V, F 

E) V, F, V, F 
 

20 – Resistência é a capacidade de realizar trabalho 
com eficiência, pois em qualquer tipo de trabalho, a 
perda da eficiência real é denominada de fadiga. 

Analise alguns requisitos básicos para o treinamento 
da resistência e marque a alternativa INCORRETA: 

A) O treinamento de resistência da juventude se baseia 
na obtenção de uma boa resistência geral para 
suportar as cargas de treinamento posteriores; 

B) Não há um limite mínimo de idade para se começar a 
treinar a resistência aeróbia, mas sim um período 

“muito tardio” para a mesma; 

C) Deve dar ênfase à abrangência e muita intensidade;  

D) Não deve ser realizado sob pressão e deve ser 
adaptado às individualidades biológicas de cada um; 

E) Deve ser variado. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

16 – O raciocínio geográfico, segundo a BNCC é uma 
maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica 

determinados princípios, para compreender aspectos 
fundamentais da realidade: a localização e a 
distribuição dos fatos e fenômenos na superfície 

terrestre, o ordenamento territorial, as conexões 
existentes entre componentes físico-naturais e as 
ações antrópicas.  

Sendo assim, relacione as colunas: 

Coluna 1: 

1. Analogia  

2. Conexão 

3.  Diferenciação  

4.  Distribuição  

5.  Extensão 

6.  Localização  

7.  Ordem 

Coluna 2: 

(     ) Posição particular de um objeto na superfície terrestre. 
Pode ser absoluta (definida por um sistema de 

coordenadas geográficas) ou relativa (expressa por meio 
de relações espaciais topológicas ou por interações 
espaciais).  

(     ) Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. 

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

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

(     ) Exprime como os objetos se repartem pelo espaço.  

(     ) É a variação dos fenômenos de interesse da geografia 

pela superfície terrestre, resultando na diferença entre 
áreas. 

(     ) Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do 
fenômeno geográfico. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

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

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

E) 2, 4, 5, 6, 7, 1, 3 
 

17 – De acordo com as Orientações Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio – Geografia, 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: espaço e tempo, ______, lugar, ______, região e 
território.  

Marque a alternativa que complete CORRETAMENTE 
as lacunas: 

A) Povos e natureza. 

B) Sociedade natureza 

C) Civilização e paisagem 

D) Sociedade e paisagem 

E) Entidade e gênero 
 

18 – A abordagem dos conteúdos da Geografia 
insere-se na perspectiva da leitura da paisagem, o 

que permite aos alunos conhecerem os processos de 
construção do espaço geográfico. Conhecer uma 
paisagem significa:  

I. Reconhecer seus elementos sociais, culturais e naturais 
e a interação existente entre eles.  

II. Compreender como ela está em permanente processo 
de transformação e como contém múltiplos espaços e 
tempos.  

III. Analisar um conjunto de paisagens tendo uma única 
interpretação.  

Marque a alternativa CORRETA 

A) Apenas o item III está correto.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.   

C) Apenas o item I está correto.  
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D) Apenas o item III está incorreto.  

E) Todos os itens estão corretos. 

 

19 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam 
como objetivos do ensino fundamental que os 
alunos sejam capazes de: 

I. Perceber-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus 
elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

II. Conhecer características fundamentais do Brasil nas 
dimensões sociais, materiais e culturais como meio para 
construir progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao 
país; 

III. Não questionar a realidade formulando-se problemas e 
tratando de resolvê-los, utilizando ao invés o 
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a 

capacidade de análise crítica, selecionando 
procedimentos e verificando sua adequação. 

IV. Utilizar as diferentes linguagens (verbal, musical, 

matemática, gráfica, plástica e corporal) como meio para 
produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar 
e usufruir das produções culturais, em contextos 
públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e 
situações de comunicação. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

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

E) Todos os itens estão corretos. 

 

20 – O componente Geografia da BNCC foi dividido 
em cinco unidades temáticas comuns ao longo do 
Ensino Fundamental, em uma progressão das 

habilidades, sendo estas: 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) A construção do espaço: os territórios e os lugares;  A 
Geograf ia como uma possibilidade de leitura e 
compreensão do mundo; O estudo da natureza e sua 
importância para o homem; O campo e a cidade; A 

cartograf ia como instrumento na aproximação dos 
lugares e do mundo. 

B) O sujeito e seu lugar no mundo; Conexões e escalas; 
Mundo do trabalho; Formas de representação e 
pensamento espacial; Natureza, ambientes e 

qualidade de vida. 

C) A evolução das tecnologias e as novas 
territorialidades; Um só mundo e muitos cenários 
geográf icos; Modernização, problemática ambiental; 
A cartograf ia como instrumento; O sujeito e seu lugar 

no mundo. 

D) A cartograf ia como instrumento; O sujeito e seu lugar 
no mundo; O campo e a cidade; Mundo do trabalho; 
Conexões e escalas. 

E) O campo e a cidade; Mundo do trabalho; Conexões e 
escalas; A construção do espaço; A Geograf ia como 
uma possibilidade de leitura e compreensão do 

mundo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

16 – De acordo com a BNCC, faz parte das 
competências específicas do componente curricular 
de História para o Ensino Fundamental:  

I. Compreender acontecimentos históricos, relações de 
poder e processos e mecanismos de transformação e 
manutenção das estruturas sociais, políticas, 
econômicas e culturais ao longo do tempo e em 

diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir 
no mundo contemporâneo. 

II. Analisar e compreender o movimento de populações e 
mercadorias no tempo e no espaço e seus significados 
históricos, levando em conta o respeito e a 
solidariedade com as diferentes populações. 

III. Compreender e problematizar os conceitos e 
procedimentos norteadores da produção historiográfica 

IV. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de modo crítico, ético e 
responsável, compreendendo seus significados para os 
diferentes grupos ou estratos sociais. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos 

B) Apenas os itens I e III estão corretos 

C) Apenas o item III está incorreto 

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

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

 

17 – De acordo com os PCNs de História, sob a 
temática “Aprender e Ensinar História no Ensino 

Fundamental”, o saber histórico escolar, na sua 
relação com o saber histórico, compreende, de modo 
amplo, a delimitação de três conceitos fundamentais, 

que são: 

A) Acidente histórico, Sujeito histórico, Tempo histórico  

B) Fato histórico, Sujeito histórico, Tempo histórico. 

C) Acidente histórico, Sujeito histórico, Momento 
histórico 

D) Fato histórico, Sujeito histórico, Momento histórico  

E) Nenhuma das alternativas 

 

18 – A mobilização dos conceitos no trabalho 
pedagógico escolar como instrumentos de 

conhecimento supõe a articulação entre os conceitos 
estruturadores da disciplina História e as habilidades 
necessárias para trabalhá-la como um processo de 

conhecimento. As Orientações Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio no que tange ao conceito 
estruturante “Tempo” aponta como habilidade para o 

trabalho com História: 

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

(     ) Reconhecer que as formas de medir o tempo são 
produtos culturais resultantes das necessidades de 
sociedades diversificadas.  

(     ) Aceitar a possibilidade de várias interpretações. 

(     ) Estar atento às referências temporais (sequência, 
simultaneidade, periodização), que permitem ao aluno se 
situar historicamente e ante as realidades presentes e 
passadas. 
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(     ) Estabelecer relações entre as dinâmicas temporais: 
continuidade–ruptura, permanências–mudanças, 
sucessão–simultaneidade, antes–agora–depois.  

(     ) Perceber a complexidade das relações de poder entre os 
sujeitos históricos. 

(     ) Evitar anacronismos ao não atribuir valores da sociedade 
presente a situações históricas diferentes. 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

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

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

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

 

19 – No PCN – História depois de terem vivenciado 
inúmeras situações de aprendizagem, os alunos 
dominam alguns conteúdos e procedimentos. Para 
avaliar esses domínios, destacam-se os seguintes 

critérios, EXCETO: 

A) Reconhecer algumas semelhanças e diferenças que 
a sua localidade estabelece com outras coletividades.  

B) Reconhecer algumas semelhanças e diferenças de 
outros tempos e outros espaços, nos seus aspectos 
sociais, econômicos, políticos, administrativos e 
culturais 

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

D) Reconhecer algumas semelhanças, diferenças, 
mudanças e permanências no modo de vida de 

algumas populações, de outras épocas e lugares.  

E) Reconhecer que a história é imutável e todos os 
povos independem de tempo e espaço. 

 

20 – Os PCNs de Ensino Médio, em consonância com 
sua defesa contundente da interdisciplinaridade, 
concentram as disciplinas em áreas, de modo que a 

abordagem teórico-metodológica referente ao ensino 
de história encontra-se junto das demais ciências 
humanas. O documento se baseia no princípio de 

competências e habilidades. O indivíduo deve ser 
autônomo, buscando o conhecimento em razão de 
uma valorização que parte de si próprio, não de 

interesses forçados por outros, sendo crítico, 
criativo, habilitado para o debate e respeitoso com o 
diferente. Esse aluno deve desenvolver as seguintes 

habilidades: 

I. Compreender os elementos cognitivos, afetivos, socia is 
e culturais que constituem a identidade própria e a dos 
outros.  

II. Compreender a sociedade, sua gênese e 
transformação, e os múltiplos fatores que nela intervêm, 

como produtos da ação humana; a si mesmo como 
agente social; e aos processos sociais como 
orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de 
indivíduos.  

III. Compreender o desenvolvimento da sociedade como 
processo de ocupação de espaços físicos e as relações 
da vida humana com a paisagem, em seus 
desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos 
e humanos.  

IV. Compreender a produção e o papel histórico das 
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-
as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, 
aos princípios que regulam a convivência em sociedade, 
aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à 
distribuição dos benefícios econômicos.  

V. Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a 
sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais 
em condutas de indagação, análise, problematização e 
protagonismo diante de situações novas, problemas ou 
questões da vida pessoal, social, política, econômica e 

cultural. 

Marque a resposta CORRETA: 

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

B) Apenas os itens IV e V estão incorretos 

C) Apenas os itens I e IV estão incorretos  

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

E) Todos os itens estão corretos 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

16 – De acordo com os PCN, os critérios de avaliação 
explicitam as expectativas de aprendizagem, 

considerando objetivos e conteúdos propostos para 
a Matemática no terceiro ciclo, e apontam: 

Marque a alternativa INCORRETA: 

A) As experiências educativas a que os alunos devem 
ter acesso e que são consideradas essenciais para o 
seu desenvolvimento e socialização. 

B) A identif icação de assuntos que necessitam ser 
retomados e organizar novas situações que 

possibilitem sua efetiva aprendizagem.  

C) A capacidade de investigação e da perseverança na 
busca de resultados, valorizando o uso de estratégias  
de verif icação e controle de resultados.  

D) O reconhecimento de que não pode haver diversas 
formas de resolução para uma mesma situação 
problema. 

E) O uso dos recursos tecnológicos, para que estes 
sirvam como instrumentos que podem auxiliar na 

realização de alguns trabalhos. 
 

17 – Os sólidos devem ser apresentados como 
elementos presentes no ambiente da criança, 

portanto o conhecimento é natural, familiar. Os 
sólidos podem inicialmente serem classificados em 
duas categorias:  

A) Corpos redondos e poliedros. 

B) Corpos ovais e poliedros 

C) Corpos retos e octogonais. 

D) Corpos esféricos e dodecaedro  

E) Corpos cilíndricos e hexaedro. 
 

18 - Além de ser um objeto sociocultural em que a 
Matemática está presente, o jogo é uma atividade 
natural no desenvolvimento dos processos 

psicológicos básicos; supõe um “fazer sem 
obrigação externa e imposta”, embora demande 
exigências, normas e controle. 
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As atividades de jogos permitem ao professor 
analisar e avaliar os seguintes aspectos, EXCETO:  

A) Compreensão: facilidade para entender o processo 
do jogo assim como o autocontrole e o respeito a si 
próprio; 

B) No jogo, mediante a articulação entre o conhecido e o  
imaginado, desenvolve-se o autoconhecimento — até 
onde se pode chegar — e o conhecimento dos outros  

— o que se pode esperar e em que circunstâncias.  

C) Os jogos são as ações que elas repetem 
sistematicamente mas que possuem um sentido 
funcional;  

D) Por meio dos jogos as crianças não apenas 
vivenciam situações que se repetem, mas aprendem 
a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos 

simbólicos): 

E) Um aspecto irrelevante nos jogos é o desaf io que eles 
provocam no aluno, que gera interesse e prazer.  

 

19 – De acordo com a BNCC, essa unidade temática 
tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo 

especial de pensamento que é essencial para utilizar 
modelos matemáticos na compreensão, 
representação e análise de relações quantitativas de 

grandezas e, também, de situações e estruturas 
matemáticas, fazendo uso de letras e outros 
símbolos.  

Estamos nos referindo à: 

A) Álgebra  

B) Geometria  

C) Estatística  

D) Probabilidade  

E) Grandezas e medidas 
 

20 – Uma variável é uma característica constituinte 
de um evento, fenômeno, pessoa ou processo que 
varia em graus. Não necessariamente precisa ser 

expressa através de números. A forma de expressá-
la varia de acordo com o nível de mensuração 
utilizado.  

Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso para 
cada uma das afirmações abaixo: 

(     ) As variáveis com níveis de mensuração de razão e 
intervalar são as chamadas de variáveis quantitativas. 

(     ) Variáveis quantitativas contínuas – são aquelas que 

possuem números fracionados e podem ser medidas.  

(     ) Variáveis qualitativas – são aquelas que se baseiam em 
qualidades e não podem ser mensuráveis 
numericamente. 

(     ) Variáveis qualitativas ordinais – são aquelas que não 
podem ser colocadas em ordem.  

(     ) Variáveis qualitativas nominais – são aquelas que não 

podem ser hierarquizadas ou ordenadas.  

Marque a sequência CORRETA: 

A) F, V, V, V, F 

B) F, V, V, V, V 

C) V, V, F, V, V 

D) V, V, V, F, F 

E) V, V, V, F, V 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      

PROFESSOR DE CIÊNCIAS  

16 – Os PCN propõem quatro blocos temáticos a 
serem trabalhados em Ciências Naturais para o 
Ensino Fundamental, que são: 

A) Ambiente, Ser humano e saúde, Recursos 
tecnológicos e Terra e Universo. 

B) Ambiente; Saúde; Recursos Tecnológicos e 
Constelação. 

C) Natureza; Recursos Tecnológicos, Sociedade e 
Satélites. 

D) Recursos tecnológicos; Recursos Híbridos; Ambiente 
e Atmosfera Terrestre. 

E) Saúde; Ambiente; Natureza e Camada de Ozônio.  
 

17 – Segundo a BNCC, o ensino de Ciências deve 
promover situações nas quais os alunos possam: 

I. Definir Problemas. 

II. Levantar, analisar e representar. 

III. Comunicar 

IV. Intervir 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Todos os itens estão corretos.  

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

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

E) Apenas os itens II e IV estão corretos.  
 

18 – A célula é a menor unidade estrutural e 
funcional dos organismos. Unidade estrutural porque 

as células constituem os tecidos e os órgãos, e 
unidade funcional porque são capazes de exercer as 
funções básicas da vida, como metabolismo, 

produção de energia e reprodução O tamanho e a 
forma do núcleo variam conforme o tipo celular.  
Geralmente mede entre 5 e 10µm e é: 

A) Alongado, ovoide, cilíndrico e lobulado  

B) Ovoide, lobulado, esférico e retangular. 

C) Alongado, ovoide, esférico ou lobulado.  

D) Cilíndrico, ovoide, lobulado e caudoso.  

E) Alongado, basófilo, esférico e lobulado.  
 

19 – Quanto a classificação dos seres vivos, analise 
e relacione a corretamente as colunas: 

Coluna 1: 

1 - Monera 

2 - Protista:  

3 - Fungos  

4 - Vegetais 

5 - Animais 

Coluna 2: 

(     ) protozoários e algas.  

(     ) plantas. 

(     ) invertebrados (insetos, moluscos, crustáceos etc.) e 
vertebrados (peixes, anfíbios, mamíferos etc. 

(     ) bactérias e cianobactérias. 

(    )  bolores e cogumelos. 
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Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) 2, 5, 4, 1, 3 
 

20 – O caule é o órgão condutor de seivas vegetais e 
que sustenta a copa das arvores. Possui gemas de 
dois tipos: apical, que faz o caule crescer; e axilar, de 

onde brotam, nos nós, os ramos, as folhas e as 
flores. Aí existe o tecido meristemático, responsável 
pelo crescimento do caule. Os caules podem ser de 

três tipos:  

A) Subterrâneos, marítimos e terrestres.  

B) Aéreos, subterrâneos e hidropônicos. 

C) Terrestres, subterrâneos e rastejantes.  

D) Aéreos, hastes e subterrâneos 

E) Subterrâneos, aéreos e aquáticos 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PROFESSOR DE QUÍMICA 

16 – O aprendizado de Química pelos alunos de 
Ensino Médio implica que eles ___________, as 
transformações ______, que ocorrem no mundo 
____, de forma abrangente e integrada e assim 

possam julgar com fundamentos as informações 
advindas da tradição cultural, da mídia e da própria 
escola e tomar decisões autonomamente, enquanto 

indivíduos e cidadãos 

Marque a alternativa que complete CORRETAMENTE 
as lacunas: 

A) Compreendam / químicas / f ísico 

B) Descubram / f ísicas / real. 

C) Encontrem / químicas / real 

D) Aceitem / f ísicas / químico 

E) Aceitem / químicas / real 
 

17 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais Para o 
Ensino Médio Ciências da Natureza e Suas 

Tecnologias apresenta três competências a serem 
desenvolvidas no ensino de química. Assinale a 
alternativa que apresenta CORRETAMENTE quais 

são essas competências: 

A) Representação e comunicação; Investigação e 
compreensão; Contextualização sociocultural.  

B) Atenção e comunicação; Investigação e 
desenvolvimento; Contextualização sociocultural.  

C) Representação e comunicação; Investigação e 
compreensão; Contextualização social. 

D) Expressão e comunicação; Investigação e 
assimilação; Contextualização sociocultural.  

E) Apresentação e comunicação; Investigação e 
compreensão; Contextualização cultural. 

 

18 – O químico alemão Friedrich Kekulé (1829 – 1896) 
desenvolveu diversas investigações na área da 

química orgânica, inclusivamente propôs a Teoria da 
Tetravalência do Carbono (ano 1858).  

As principais características do átomo de carbono 
são: 

I. O número atómico do carbono é 8 e a sua configuração 
electrónica é: K = 4 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.  

V. Na maioria dos compostos orgânicos, o carbono 
encontra-se ligado a átomos de hidrogênio, oxigênio, 
azoto, enxofre e outros, embora o carbono se possa 
ligar praticamente a todos os elementos, quer metálicos 
quer não metálicos. Deste modo, pode-se originar uma 

grande variedade de compostos orgânicos. 

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 

 

19 – As habilidades e competências que devem ser 
promovidas no ensino de Química devem estar 

estreitamente vinculadas aos conteúdos a serem 
desenvolvidos, sendo parte indissociável desses 
conteúdos, e devem ser concretizadas a partir dos 

diferentes temas propostos para o estudo da 
Química, em níveis de aprofundamento compatíveis 
com o assunto tratado e com o nível de 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes.  

As competências citadas nos PCN são: 

A) Representação e comunicação; Investigação e 
aceitação; Contextualização sócio-cultural. 

B) Representação e comunicação; Investigação e 
compreensão; Contextualização sócio-cultural. 

C) Representação e comunicação; Investigação e 
compreensão; Contextualização emocional. 

D) Representação e reprodução; Investigação e 
compreensão; Contextualização sócio-cultural. 

E) Apresentação e comunicação; Investigação e 
compreensão; Contextualização sócio-cultural. 

 

20 – Na química representa-se as moléculas por 
fórmulas químicas, as quais podem ser de diversos 
tipos: 

I. Fórmula de estrutura – indicam a natureza e o número 
dos átomos que constituem a molécula. No caso do 
butano: C4H10  

II. Fórmula molecular – indicam a natureza e o número de 
átomos que constituem a molécula, assim como o arran jo 
dos átomos na molécula. Deste modo, representa-se 
todas as ligações entre os átomos que constituem a 
molécula.  
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III. Fórmula empírica – indicam a natureza e a proporção 
relativa dos átomos que constituem a molécula.  

IV. Fórmula estrutural - é uma fórmula que indica a 

conectividade (modo como se ligam uns aos outros) entre 
os diferentes átomos. 

V. Fórmula estereoquímica - representa, a duas dimensões, 
o arranjo tridimensional dos átomos. Traços unem átomos 
considerados no plano do papel, o tracejado aponta para 
o átomo de hidrogénio para trás do plano do papel e o 
traço em cunha indica o átomo de hidrogénio para a frente 

do plano do papel. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está incorreto 

B) Apenas os itens II e III estão corretos 

C) Apenas os itens I e II estão incorretos 

D) Apenas os itens III e IV estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                            
PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

DESAFIOS DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Variedade da língua portuguesa, conteúdos didáticos, 
complexidade, gramática, necessidade de novas 
avaliações, teorias de ensino. 

 

A língua portuguesa abrange uma variedade tão grande de 
conteúdos didáticos que, muitas vezes, nem mesmo o 
professor sabe por onde iniciar seu trabalho. Redação, leitura, 
compreensão de textos, tipos de textos, gramática; o que deve 
ser ensinado primeiro? Como inserir tais conhecimentos em 
situações reais de utilização da língua materna? Estes e muitos 
outros questionamentos têm atormentado profissionais de 
letras de todo o país. Com isso, também, novas reflexões têm 
sido feitas a respeito do modo como o nosso idioma é ensinado 
nas escolas.  

É fato que a língua portuguesa apresenta um considerável 
grau de complexidade; porém, é importante lembrar que quem 
dá vida à língua são seus próprios falantes e que, uma vez 
adquirida a experiência linguística oral, todo e qualquer 
indivíduo é capaz de aprender sua estrutura gramatical.  

Os povos que dominam o idioma português, desde a 

infância, apresentam uma “gramática internalizada”; assim, 
instintivamente, sabem reconhecer “as palavras e formações 
de sua língua em quaisquer contextos em que as encontrar, 
interpretando-as e compreendendo-as, além de combiná-las 
das maneiras mais variadas possíveis, expressando-se em 
diversas situações de comunicação” (EDUCAÇÃO SEM 
FRONTEIRAS, 2006, p.47) 

Texto retirado do site Brasil Escola 
 

16 – O trecho apresentado acima, publicado no site 
Brasil Escola apresenta algumas reflexões a respeito 

dos novos desafios no ensino da disciplina de 
Língua Portuguesa. A respeito do exposto, é possível 
inferir que: 

A) Os desaf ios ainda permanecem praticamente 
intactos, haja vista que as mudanças nas regras que 

regem o idioma foram muito sutis nos últimos tempos. 

B) Em virtude do caráter multifacetado da linguagem, um 
dos maiores desaf ios é encontrar o foco em seu 
ensino. 

C) Pela multiplicidade do ensino da linguagem, o único 
elemento balizador sobre o que é importante ensinar 
é o crivo do professor da disciplina. 

D) Como existem muitos conteúdos na grade curricular 
do ensino de Língua Portuguesa, o ensino de áreas 
menos prestigiadas, como a literatura, deve acontecer 

somente ancorado a conteúdos mais valorizados, 
como a gramática. 

E) As inovações tecnológicas e os novos meios de 
consumir informação têm colocado em cheque a 
importância do ensino de linguagem nas escolas. 

 

17 – A respeito do conteúdo expresso 
especificamente no segundo parágrafo do texto, é 
INCORRETO pensar que: 

A) O parágrafo desmistif ica a ideia de que o ensino da 
escrita da língua portuguesa é algo acessível a 

poucas pessoas. 

B) Uma vez dominadas as estruturais orais, existe a 
capacidade de estar adepto a conhecer a gramática 
de um idioma. 

C) O reconhecimento de que a língua portuguesa tem 
alto nível de dif iculdade só vem a reforçar a ideia de 
que o pleno domínio é algo para poucos.  

D) Um idioma é construído a partir do uso que seus 
falantes dão a ela, ou seja, saber ou não saber um 

idioma pode ser algo relativo. 

E) Oralidade e capacidade de dominar as 
potencialidades de escrita são coisas possíveis de 
associar e inclusive inf luenciem uma na outra.  

 

18 – O texto apresenta o contexto de gramática 
internalizada, ou seja, o conhecimento instintivo que 
um indivíduo possui de um idioma a partir do uso 
que faz deste. Existem muitos tipos de gramática, 

além de simplesmente um livro que contém regras 
que regem um idioma.  

Assinale a alternativa que apresenta um tipo 
INEXISTENTE de gramática: 

A) Gramática normativa 

B) Gramática descritiva  

C) Gramática histórica 

D) Gramática fonológica 

E) Gramática comparativa 
 

19 – Em relação ao exposto no excerto abaixo, 
retirado dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
entende-se que entre os novos desafios no ensino de 

Língua Portuguesa está: 

A nova realidade social, consequente da industrialização e 
da urbanização crescentes, da enorme ampliação da utilização 
da escrita, da expansão dos meios de comunicação eletrônicos 

e da incorporação de contingentes cada vez maiores de alunos 
pela escola regular colocou novas demandas e necessidades, 
tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais. 
(PCN, p. 17) 

Alternativas: 

A) Uniformizar a escrita dos alunos, haja vista que a 
urbanização vai promover o contato de alunos de 
diferentes realidades. 
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B) Desenvolver, de maneira tecnicista, o potencial 
comunicativo dos alunos, para um caráter mais 
pragmático do idioma, exigido atualmente.  

C) Tornar mais atual e convidativo o ensino de 
linguagem, em virtude de vários fatores, como os 
novos gêneros textuais e o alto número de alunos nas 

salas de aula. 

D) Abandonar total e completamente o ensino de normas 
gramaticais, em virtude das novas demandas 
comunicativas. 

E) Fomentar a defasagem linguística com a qual os 
alunos estão chegando em sala de aula; a velocidade 
da informação cada vez mais está f ragmentando o 

acesso à leitura. 
 

20 – O texto acima apresenta, como já citado 
anteriormente, o conceito de gramática internalizada. 

Em qual dos excertos retirados dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais abaixo é possível perceber a 
ideia de gramática internalizada? 

A) O texto produzido pelo aluno, seja oral ou escrito, 
permite identif icar os recursos linguísticos que ele já 

domina e os que precisa aprender a dominar, 
indicando quais conteúdos precisam ser tematizados,  
articulando-se às práticas de escuta e leitura e de 

análise linguística. (p.37) 

B) A seleção e priorização deve considerar, pois, dois 
critérios fundamentais: as necessidades dos alunos e 
suas possibilidades de aprendizagem. (p.37) 

C) As possibilidades de aprendizagem dos alunos, 
articuladas com o grau de complexidade do objeto e 
com o grau de exigências da tarefa proposta, 

determinam graus de autonomia do sujeito diferentes 
em relação à utilização dos diferentes saberes 
envolvidos nas práticas de linguagem. (p.38) 

D) No que diz respeito à prática de leitura de texto, por 
exemplo, a estipulação da leitura de um mesmo 

gênero por alunos de diferentes ciclos, ou num 
mesmo ciclo em diferentes momentos, não implica 
que o texto selecionado deva ser o mesmo, ou, no 

caso de ser o mesmo, que a leitura se dê da mesma 
maneira. (p.38) 

E) À escola e ao professor cabe a tarefa de articular tais 
fatores, não apenas no sentido de planejar situações 
didáticas de aprendizagem, mas organizar a 

sequenciação dos conteúdos que for, de um lado, 
possível a seus alunos e, de outro, necessária, em 
função do projeto educativo escolar (p.39) 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      

PROFESSOR DE INGLÊS 

16 – A BNCC aponta e orienta cinco eixos 
organizadores propostos para o componente Língua 
Inglesa; marque a alternativa que cita 

CORRETAMENTE esses eixos: 

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

B) Escrita, Oralidade, Leitura, Conhecimentos de mundo 
e Dimensão intercultural. 

C) Escrita, Oralidade, Leitura, Aprendizagem e 
Dimensão cultural. 

D) Escrita, Oralidade, Leitura, Dimensão intercultural e 
Locução. 

E) Escrita, Oralidade, Leitura, Conhecimentos científ icos 
e Dimensão intercultural. 

 

17 – Tradicionalmente, a interação em sala de aula 
tem sido explicada por uma organização discursiva. 
Assim, a interação é assimétrica, pois seu controle é 
exercido pelo professor, que inicia a interação sobre 

um tópico que escolheu (na dependência de seu 
planejamento), que faz perguntas sobre respostas 
que já sabe, para, a seguir, avaliar a resposta do 

aluno.  

Essa organização discursiva é considerada típica de: 

I. Iniciação,  

II. Resposta,  

III. Avaliação.  

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 III estão corretos  

E) Todos os itens estão corretos 

 

18 – Quanto a área de Linguagens apontada na 
BNCC, está CORRETO afirmar que:  

A) É constituída apenas por três componentes 
curriculares, tanto nos Anos Iniciais quanto nos Anos 

Finais - Língua Portuguesa, Artes e Educação Física.  

B) É constituída por três componentes curriculares nos 
Anos Iniciais - Língua Portuguesa, Artes e Educação 
Física, aos quais se acresce nos Anos Finais o 
componente Língua Inglesa.  

C) É constituída por quatro componentes curriculares na 
Educação Básica - Língua Portuguesa, Artes e 

Educação Física e Língua Estrangeira.  

D) É constituída por cinco componentes curriculares nos 
Anos Iniciais e Finais - Língua Portuguesa, Artes, 
Educação Física, Ensino Religioso e Língua Inglesa.  

E) A língua estrangeira não é atribuída a BNCC. 

 

19 – What’s the meaning of brainy? 

A) Inteligent.   B) Big head. 

C) Stupid.   D) Illness.  

E) Stuborn. 

 

20 – With which verb below should we use the 
preposition “to”? 

A) Recover ____.    

B) Wait ____.  

C) Prohibit ____.    

D) Attend ____.  

E) Fill ____. 

 


