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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: 

Dois mais dois 

O Rodrigo não entendia por que precisava aprender 
matemática, já que a sua minicalculadora faria todas as contas 
por ele, pelo resto da vida, e então a professora resolveu 
contar uma história. 

Contou a história do Supercomputador. Um dia disse a 
professora, todos os computadores do mundo serão unificados 
num único sistema, e o centro do sistema será em alguma 
cidade do Japão. Todas as casas do mundo, todos os lugares 
do mundo terão terminais do Supercomputador. As pessoas 

usarão o Supercomputador para compras, para recados, para 
reservas de avião, para consultas sentimentais. Para tudo. 
Ninguém mais precisará de relógios individuais, de livros ou de 
calculadoras portáteis. Não precisará mais nem estudar. Tudo 
que alguém quiser saber sobre qualquer coisa estará na 

memória do Supercomputador, ao alcance de qualquer um. Em 
milésimos de segundo a resposta à consulta estará na tela 
mais próxima. E haverá bilhões de telas espalhadas por onde o 

homem estiver, desde lavatórios públicos até estações 
espaciais. Bastará ao homem apertar um botão para ter a 
informação que quiser. 

Um dia, um garoto perguntará ao pai: 

– Pai, quanto é dois mais dois? 

– Não pergunte a mim – dirá o pai -, pergunte a Ele. 

E o garoto digitará os botões apropriados e num milésimo 
de segundo a resposta aparecerá na tela. E então o garoto 
dirá: 

– Como é que sei que a resposta é certa? 

– Porque Ele disse que é certa – responderá o pai. 

– E se Ele estiver errado? 

– Ele nunca erra. 

– Mas se estiver? 

– Sempre podemos contar nos dedos. 

– O quê? 

– Contar nos dedos, como faziam os antigos. Levante dois 
dedos. Agora mais dois. Viu? Um, dois, três, quatro. O 
computador está certo. 

– Mas, pai, e 362 vezes 17? Não dá para contar nos dedos. 
A não ser reunindo muita gente e usando os dedos das mãos e 
dos pés. Como saber se a resposta d’Ele está certa? Aí o pai 
suspirou e disse: 

– Jamais saberemos... 

O Rodrigo gostou da história, mas disse que, quando 
ninguém mais soubesse matemática e não pudesse pôr o 
Computador à prova, então não faria diferença se o 

Computador estava certo ou não, já que a sua resposta seria  a 
única disponível e, portanto, a certa, mesmo que estivesse 
errada, e... Aí foi a vez da professora suspirar. 

Luís Fernando Veríssimo 
 

01 – A crônica é um gênero discursivo que combina 
elementos da literatura e do jornalismo a fim de 
satirizar ou refletir a respeito de uma situação 
cotidiana. Na crônica “Dois mais dois”, o humor está 

presente no(a): 

A) Postura contestadora do menino, algo incomum na 
infância do período em que a crônica foi escrita. 

B) Forma como o garoto argumentou com a professora, 
demonstrando, mesmo que de forma ingênua, uma 
linha de raciocínio muito adulta. 

C) Exemplo dado pelo pai sobre contar nos dedos, o que 
gerou muita estranheza por parte do menino. 

D) Construção do personagem do supercomputador, 
dando a ele um caráter divino, oriundo do uso da 
forma de tratamento “Ele”. 

E) Anacronismo mostrado em um contraponto nas 
formas de ensinar matemática. 

 

02 – O texto lido, como dito anteriormente, é uma 
crônica, ou seja, uma narrativa ficcional. Para o 

desenvolvimento desta narrativa o autor usou 
majoritariamente verbos conjugados em qual tempo 
verbal? 

A) Presente do indicativo, pois as ações da narrat iva se 
dão ao mesmo tempo em que são contadas.  

B) Pretérito perfeito do indicativo, porque o pai faz 
incursões ao passado para contar coisas de sua 

infância. 

C) Futuro do subjuntivo, porque a professora relata 
possibilidades para um futuro hipotético.  

D) Futuro do presente do indicativo, em virtude de a 
professora relatar ao aluno uma história passada em 
um futuro. 

E) Pretérito mais que perfeito do indicativo, em virtude 
de narrar um passado sob uma perspectiva mais 
literária. 

 

03 – Em virtude de seu caráter coloquial, muitas 
vezes a crônica comete pequenas faltas em relação 

às regras da gramática tradicional, muitas vezes 
motivada por uma tentativa de identificação para 
com seus leitores. Assinale a alternativa que 

contenha um trecho da crônica “Dois mais dois” que 
apresente desvio gramatical: 

A) Aí foi a vez da professora suspirar. 

B) Tudo que alguém quiser saber sobre qualquer coisa 
estará na memória do Supercomputador, 

C) Não dá para contar nos dedos. A não ser reunindo 
muita gente e usando os dedos das mãos e dos pés.  

D) Em milésimos de segundo a resposta à consulta 
estará na tela mais próxima. 

E) Um dia disse a professora, todos os computadores do 
mundo serão unif icados num único sistema.  

 

04 – Os advérbios são palavras invariáveis que 
usualmente atribuem circunstância 

preferencialmente a um verbo, mas também podem 
modificar o sentido de um adjetivo ou até de outro 
advérbio. Assinale a alternativa que atribua 

CORRETAMENTE a circunstância entre parênteses 
ao advérbio destacado na oração: 

A) Jamais saberemos (negação) 

B) Sempre podemos contar nos dedos (af irmação) 

C) Aí foi a vez da professora suspirar (lugar) 

D) Ele nunca erra. (tempo) 

E) O Rodrigo gostou da história, mas disse que, quando  
ninguém mais soubesse matemática [...] (inclusão) 
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05 – Assinale a alternativa que apresente palavras 
que são acentuadas pela mesma regra: 

A) Matemática, único, portáteis 

B) Portáteis, lavatório, memória 

C) Digitará, será, pôr 

D) Dá, pôr, será 

E) Aí, digitará, haverá 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                         

ATUALIDADES E DADOS HISTÓRICOS 

06 – A CCJ do Senado sabatinou em 1º de dezembro 
de 2021 o ex-ministro André Mendonça. Mendonça 
foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma 

vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação 
também terá de ser votada no plenário do Senado. Se 
aprovado, ele substituirá o ministro _________ que 

se aposentou em julho. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) Marco Aurélio 

B) Gilmar Ferreira Mendes 

C) José Antonio Dias Tof foli 

D) Luiz Fux 

E) Luís Roberto Barroso 
 

07 – Parecer aprovado pela CPI da Covid propõe 80 
indiciamentos, entre pessoas físicas e empresas. O 
presidente Jair Bolsonaro é uma delas. Além dele, os 

três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, 
deputados federais e empresários também estão na 
lista dos pedidos de indiciamento. O(s) crime(s) cujo 

os filhos do presidente Bolsonaro foram indiciados 
é(são): 

A) Incitação ao crime e epidemia culposa com resultado 
morte 

B) Epidemia com resultado morte e prevaricação 

C) Incitação ao crime e crime contra a humanidade  

D) Incitação ao crime 

E) Emprego irregular de verbas públicas 
 

08 – Começou em 1º de dezembro de 2021, em Porto 
Alegre, o julgamento dos quatro réus acusados pelas 

mortes de 242 pessoas e tentativas de homicídio de 
outras 636 no incêndio da boate Kiss, em Santa 
Maria. No processo criminal, os empresários e 

sócios da Boate Kiss, Elissandro Callegaro Spohr e 
Mauro Londero Hoffmann, o vocalista da Banda 
Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos 

Santos e o produtor musical Luciano Bonilha Leão, 
respondem por homicídio simples. 

Esse incêndio ocorreu no ano de: 

A) 2003   B) 2009   C) 2010 

D) 2013  E) 2015 
 

09 – Trinta e sete funcionários do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) pediram exoneração até 9 de 
novembro de 2021, a menos de duas semanas da 

aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem).  

Sobre esse assunto e de acordo com matérias 
publicadas no g1 entre os dias 4 a 9 de novembro de 
2021, leia os itens abaixo: 

I. A demissão em massa aconteceu dias após o pedido de 
exoneração de dois coordenadores ligados à realização 
do exame.  

II. A atual gestão do Inep é a quinta durante o governo Jair 
Bolsonaro (sem partido). O órgão é vinculado ao 
Ministério da Educação (MEC), que também passou por 
quatro substituições neste ano e, atualmente, é 
comandado por Milton Ribeiro. 

III. As denúncias de episódios de assédio moral feitas em 

uma assembleia realizada em 4 de novembro de 2021 
são alguns dos motivos. 

IV. A “fragilidade técnica e administrativa da atual gestão 

máxima do Inep” também foi outra causa apontada por 
eles. A presidência do Inep é comandada por Danilo 
Dupas. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto.  

B) Apenas o item III está incorreto.  

C) Apenas o item IV está incorreto.  

D) Os itens II e IV estão incorretos.  

E) Todos os itens estão corretos.  
 

10 – São cores presentes na bandeira do município 
de Turvo/SC, EXCETO: 

A) Amarelo   B) Vermelho 

C) Azul    D) Verde 

E) Marrom 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                         

DA EDUCAÇÃO 

11 – Gardner identificou sete tipos básicos de 
inteligência que, segundo sua teoria, funcionam de 

forma relativamente independente uma da outra e 
são universais na espécie humana, isto é, todos nós 
a temos em maior ou menor grau. Dentre elas temos:  

I. Inteligência musical: habilidade que permite expressar, 
compreender e criar significados compostos por sons. 

II. Inteligência linguística: é provavelmente a competência 

humana mais estudada e utiliza mecanismos como: 
fonologia, sintaxe, semântica. 

III. Inteligência Espacial: é usada para se deslocar no 
espaço, relaciona-se a capacidade de perceber e 
transformar imagens visuais ou ainda construir, mover e 
rotar mentalmente imagens tridimensionais, mesmo na 
ausência de estímulo visual. 

IV. Inteligência inter-pessoal: envolve a capacidade de 
reconhecer sentimentos, crenças e intenções nas outras 
pessoas e agir em função disso. 

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  
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D) Apenas III está incorreto  

E) Todos os itens estão corretos  
 

12 – As Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica no artigo 26 fala das condições de 

trabalho dos professores, com vistas à criação de 
um ambiente propício à aprendizagem, com base em, 
EXCETO: 

A) No trabalho individual e no compromisso dos 
professores com a aprendizagem dos alunos;  

B) No atendimento às necessidades específ icas de 
aprendizagem de cada um mediante abordagens 

apropriadas;  

C) Na utilização dos recursos disponíveis na escola e 
nos espaços sociais e culturais do entorno;  

D) Na contextualização dos conteúdos, assegurando que 
a aprendizagem seja relevante e socialmente 
signif icativa;  

E) No cultivo do diálogo e de relações de parceria com 
as famílias. 

 

13 – A Lei nº 9.394/1996 determinou que os 
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 
incumbência de, EXCETO: 

A) Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

B) Estabelecer ações destinadas a promover a cultura 
de paz nas escolas. 

C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-
aula estabelecidos. 

D) Def inir as metas do Plano Nacional de Educação 

E) Prover meios para a recuperação dos alunos de 
menor rendimento.  

 

14 – De acordo com o ECA, os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:   

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos;   

II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares;   

III. Elevados níveis de repetência. 

Marque a opção CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto 

B) Apenas o item II está correto 

C) Apenas o item III está correto 

D) Apenas os itens I e II estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

15 – A Base Nacional Comum Curricular para a 
Educação Básica tem seu foco no desenvolvimento 

de: 

A) Procedimentos 

B) Competências 

C) Condicionamentos 

D) Conteúdos 

E) Instrumentos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      

AGENTE ADMINSTRATIVO ESCOLAR 

16 – De acordo com o ECA em seu artigo 53, a 
criança e o adolescente têm direito à ____ visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para 

o exercício da ____ e qualificação para o ____. 

Marque a alternativa que apresenta as palavras que 
completam CORRETAMENTE as lacunas: 

A) vida, cidadania, escola. 

B) educação, cidadania, trabalho.  

C) educação, cidadania, sociedade. 

D) vida, aprendizagem, trabalho.  

E) educação, responsabilidade e trabalho.  
 

17 – No ECA, Art. 2º Considera-se criança, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa até: 

A) Doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

B) Onze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre onze e dezoito anos de idade. 

C) Doze anos de idade completos, e adolescente aquela 
entre treze e dezoito anos de idade. 

D) Onze anos de idade completos, e adolescentes 
aquela entre doze e dezoito anos. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

18 – Na Escola temos muitas áreas de uso comum, 
cuja conservação e limpeza são responsabilidade de 

todos. Observe as afirmações abaixo: 

I. Caixas de água devem ser limpas periodicamente. 

II. Trocador de fraldas devem ser higienizados uma vez ao 
dia. 

III. Lixeiras bem tampadas, as de pedal são as menos 
indicadas. 

IV. Manter as áreas de alimentação bem limpas. 

V. Higienizar periodicamente a piscina de bolinhas e as 
bolinhas. 

Marque a resposta CORRETA: 

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

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

C) Apenas o item I está incorreto 

D) Apenas o item III está incorreto  

E) Apenas os itens II e III estão incorretos. 
 

19 – A Portaria Interministerial nº 1010, de 8 de maio 
de 2006, que dispõe sobre a Promoção da 

Alimentação Saudável nas Escolas no Art. 5º diz que: 
Para alcançar uma alimentação saudável no 
ambiente escolar, devem-se implementar as 

seguintes ações:  

I. Definir estratégias, em conjunto com a comunidade 
escolar, para favorecer escolhas saudáveis;  

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

III. Desenvolver estratégias de informação às famílias, 
enfatizando sua corresponsabilidade e a importância de 
sua participação neste processo;  
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IV. Restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor 
de gordura, gordura saturada, gordura trans, açúcar livre 
e sal e desenvolver opções de alimentos e refeições 
saudáveis na escola;  

V. Aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, 
legumes e verduras;  

VI. Estimular e auxiliar os serviços de alimentação da 
escola na divulgação de opções saudáveis e no 
desenvolvimento de estratégias que possibilitem essas 
escolhas. 

Analise os itens acima e marque a resposta 
CORRETA: 

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

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

C) Apenas o item I está incorreto  

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Apenas os itens III e V estão corretos. 
 

20 – Nas escolas há várias situações que podem ou 
não contribuir para a alimentação das crianças. Com 

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

(     ) As escolas que oferecem merenda devem ter uma 
nutricionista responsável pela mesma. 

(     ) O professor deve incentivar as crianças a provarem os 
alimentos. 

(     ) É papel do professor auxiliar a criança durante as 
refeições. 

(     ) Não é necessário fazer a higiene das mãos antes das 
refeições. 

Assinale a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, F 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   
PROFESSOR PEDAGOGO 

16 – 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, garantindo: 

I. A não retenção das crianças na Educação Infantil; 

II. A observação crítica e criativa das atividades, das 
brincadeiras e interações das crianças no cotidiano; 

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

IV. 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;  

V. A retenção das crianças na Educação Infantil com idade 

de 5 para 6 anos.  

Marque a alternativa CORRETA:  

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Nenhum item está correto. 

C) Apenas o item V está incorreto. 

D) Apenas o item I está incorreto.  

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

17 – Considerando-se as especificidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 
zero a seis anos, a qualidade das experiências 
oferecidas que podem contribuir para o exercício da 

cidadania deve estar embasada nos seguintes 
princípios, EXCETO: 

A) O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, 
consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, 
econômicas, culturais, étnicas, religiosas etc.;  

B) O direito das crianças a brincar, como forma particular 
de expressão, pensamento, interação e comunicação 

infantil;  

C) O acesso das crianças aos bens socioculturais 
disponíveis, de acordo com a classe social de cada 
uma, ampliando o desenvolvimento das capacidades 
relativas à expressão, à comunicação, à interação 

social, ao pensamento, à ética e à estética; 

D) A socialização das crianças por meio de sua 
participação e inserção nas mais diversif icadas 
práticas sociais, sem discriminação de espécie 
alguma;  

E) O atendimento aos cuidados essenciais associados à 
sobrevivência e ao desenvolvimento de sua 

identidade 

 

18 – Em relação a avaliação da organização 
pedagógica das escolas de ensino fundamental e 
médio, a LDB indica cinco critérios: 

I. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 
os de eventuais provas finais;  

II. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com 
atraso escolar;  

III. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verificação do aprendizado;  

IV. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito;  

V. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os casos de 
baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos. 

Marque a resposta CORRETA: 

A) Todos os itens estão corretos.  

B) Apenas o item I está incorreto  

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

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

E) Apenas o item V está incorreto. 

 

19 – Segundo o PCN Língua Portuguesa, as práticas 
educativas devem ser organizadas de maneira a 

garantir, progressivamente, que os alunos do 2º ciclo 
sejam capazes de: 

Marque a alternativa INCORRETA: 

A) Compreender o sentido nas mensagens orais e 
escritas de que é destinatário direto ou indireto, 
desenvolvendo sensibilidade para reconhecer a 

intencionalidade implícita e conteúdos 
discriminatórios ou persuasivos, especialmente nas 
mensagens veiculadas pelos meios de comunicação;  
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B) Ler autonomamente diferentes textos dos gêneros 
previstos para o ciclo, sabendo identif icar aqueles que 
respondem às suas necessidades imediatas e 
selecionar estratégias adequadas para abordá-los; 

C) Utilizar a linguagem oral com ef icácia, começando a 
adequá-la a intenções e situações comunicativas que 

requeiram o domínio de registros formais, o 
planejamento prévio do discurso, a coerência na 
defesa de pontos de vista e na apresentação de 

argumentos e o uso de procedimentos de negociação  
de acordos necessários ou possíveis; 

D) Produzir textos escritos, dentro dos gêneros previstos  
para o ciclo, sem se atentar a coesão textual.  

E) Revisar seus próprios textos a partir de uma primeira 
versão e, com ajuda do professor, redigir as versões 
necessárias até considerá-lo suf icientemente bem 

escrito para o momento  
 

20 – A concepção de avaliação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais vai além da visão tradicional, 
que focaliza o controle externo do aluno mediante 

notas ou conceitos, para ser compreendida como 
parte integrante e intrínseca ao processo 
educacional. 

Analise as afirmações abaixo: 

I. A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre 
sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como 
um conjunto de atuações que tem a função de 
alimentar, sustentar e orientar a intervenção 
pedagógica. 

II. Acontece ao final do período descrito no calendário 
escolar como avaliativo por meio da interpretação 
quantitativa do conhecimento construído pelo aluno 

III. A avaliação subsidia o professor com elementos para 
uma reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a 
criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada 
de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou 
reconhecidos como adequados para o processo de 
aprendizagem individual ou de todo grupo. 

IV. Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência 
de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para 
reorganização de seu investimento na tarefa de 
aprender. 

Marque a resposta CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos  

B) Apenas o item II está incorreto  

C) Todos os itens estão corretos 

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

E) Apenas o item IV está incorreto 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MONITOR (PEI) MÚSICA 

16 – De acordo com os PCNs de Arte, são 
considerados como critérios de avaliação em 

Música:  

I. Interpretar, improvisar e compor demonstrando alguma 
capacidade ou habilidade 

II. Reconhecer e apreciar os seus trabalhos musicais, de 
colegas e de músicos por meio das próprias reflexões, 
emoções e conhecimentos, sem preconceitos estéticos, 
artísticos, étnicos e de gênero. 

III. Compreender a música como produto cultural histórico em 
evolução, sua articulação com as histórias do mundo e as 
funções, valores e finalidades que foram atribuídas a ela 
por diferentes povos e épocas 

IV. Reconhecer e valorizar o desenvolvimento pessoal em 
música nas atividades de produção e apreciação, assim 
como na elaboração de conhecimentos sobre a música 
como produto cultural e histórico 

Marque a alternativa CORRETA:  

A) Apenas o item III está incorreto  

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

C) Apenas os itens I, IV estão corretos  

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

E) Todos os itens estão corretos. 

 

17 – Na BNCC de Arte, cada uma das quatro 
linguagens do componente curricular constitui uma 
unidade temática que reúne objetos de 

conhecimento e habilidades articulados às seis 
dimensões do conhecimento. Além dessas, uma 
última unidade temática, Artes integradas, explora as 

relações e articulações entre as diferentes 
linguagens e suas práticas, inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação. 

São as quatro linguagens do componente curricular 
de Artes: 

A) Artes visuais, Dança, Música e Teatro.  

B) Artes cênicas, Dança, Música e Teatro  

C) Pintura, Dança, Música e Teatro  

D) Dança, Teatro, Coreograf ia e Música 

E) Desenho, Artes visuais, Dança e Teatro  

 

18 – De acordo com a LDB, a exibição de filmes de 
produção nacional constituirá componente curricular 

complementar integrado à proposta pedagógica da 
escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no 
mínimo, quantas horas mensais? 

A) 1 hora 

B) 4 horas 

C) 3 horas 

D) 2 horas 

E) 2 horas e meia 

 

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 esse assunto, relacione as colunas: 

Coluna 1: 

1. Intensidade/dinâmica 

2. Altura/melodia 

3. Timbre 

4. Duração/ritmo 

5. Densidade/harmonia 
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Coluna 2: 

(     ) São os elementos que têm relação com o tempo em que 

os sons e silêncios ficam acontecendo 

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

(     ) É a característica do som que permite identificar a forte 
produtora do som. 

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

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

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

E) 4, 3, 1, 5, 2  

 

20 – Existem muitas formas de agrupar os 
instrumentos musicais a fim de classificá-los. Sendo 
assim, relacione as colunas abaixo com a 

classificação pontual de instrumentos divididos em 
sopro, percussão e cordas. 

Coluna 1: 

1) Sopro 

2) Percussão 

3) Cordas 

Coluna 2: 

(    ) Violino 

(    ) Alaúde  

(    ) Flauta  

(    ) Pandeiro  

(    ) Trompa  

(    ) Violoncelo  

(    ) Saxofone  

(    ) Prato 

Marque a sequência CORRETA: 

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

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

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

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

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

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      

MONITOR (PEI) KARATÊ 

16 – Segundo a LDB, A educação física, integrada à 
proposta pedagógica da escola, é componente 
curricular obrigatório da educação básica, sendo sua 

prática facultativa ao aluno: 

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

II. Maior de trinta anos de idade; 

III. Que tenha prole; 

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

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) Todos os itens estão corretos 
 

17 – Segundo os PCN, quanto aos conceitos e 
procedimentos de esportes, jogos, lutas e ginásticas 

na educação física, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     ) Compreensão dos aspectos históricos sociais 

relacionados aos jogos, às lutas, aos esportes e às 
ginásticas. 

(     ) Participação em jogos, lutas, e esportes dentro do 
contexto escolar somente de forma competitiva.  

(     ) Desenvolvimento das capacidades físicas e habilidades 

motoras por meio das práticas da cultura corporal de 
movimento.  

(     ) Vivência de esportes coletivos dentro de contextos 
participativos, recreativos e competitivos. 

(     ) Compreensão e vivência dos aspectos de quantidade e 
qualidade relacionados aos movimentos ginásticos.  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA:  

A) V, F, V, F, V 

B) F, F, V, V, V  

C) F, V, V, V, F  

D) V, F, V, V, V  

E) V, V, V, V, V 
 

18 – De acordo com a BNCC em Educação Física, a 
delimitação das habilidades privilegia oito 
dimensões de conhecimento. Analise os itens 

abaixo: 

I. Experimentação: são conhecimentos que não 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”.  

II. Evolução: foco dessa unidade é a percepção de que o 

corpo humano é um todo dinâmico e articulado, e que a 
manutenção e o funcionamento harmonioso desse 
conjunto dependem da integração entre as funções 
específicas desempenhadas pelos diferentes sistemas 
que o compõem.  

III. 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.  

IV. Habilidade: Essa dimensão conceitual permite que os 
alunos desenvolvam aproximações e compreensões 
presentes nas situações cotidianas.  

V. 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.  

Marque a alternativa CORRETA: 

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

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

D) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

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

19 – O karatê é uma arte marcial que exige muita 
concentração por parte dos praticantes para 
favorecer a aprendizagem em todos os segmentos, 

contribuindo para o desenvolvimento da ____ e da 
_____, enriquecendo o bem-estar biopsicossocial, 
sendo, também, importantíssimo para desenvolver a 

responsabilidade, o prazer e o respeito. 

Marque a alternativa que apresenta as palavras 
CORRETAS para completar as lacunas: 

A) Autoestima e autoconf iança  

B) Responsabilidade e mediação. 

C) Autoestima e riqueza. 

D) Compreensão e modéstia 

E) Autoestima e pontualidade 
 

20 – As Lutas na Educação Física Escolar segundo a 
BNCC para o Ensino Fundamental anos finais são as 
práticas corporais que falam de disputas corporais. 
Há diversas práticas corporais de Lutas que podem 

ser tematizadas nas aulas de Educação Física. Para o 
bloco do 8º ao 9º ano na unidade temática Lutas os 
objetos do conhecimento são: 

A) Lutas de matriz indígena e af ricana. 

B) Lutas do Mundo  

C) Lutas do Brasil 

D) Lutas do contexto comunitário e regional  

E) Nenhuma das alternativas 

 


