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CARGO: ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano) 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Com base nas regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Se me pagar, farei o trabalho assim que me sobrar um tempinho. 

b) Tenho dedicado-me muito ao estudo da Língua Portuguesa. 

c) Tudo aquilo lhe passou despercebido. 

d) Ninguém nos falou sobre o problema da empresa. 

e) Não, converta-se ao cristianismo urgentemente. 

 

02 – Sobre a regência do verbo “perdoar”, analise: 

I – É verbo pronominal em: “Não se perdoou sofrimento e muita lida para dar aos filhos uma vida 

digna.”. 

II – É verbo transitivo direto em: “A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde, e 

principalmente a fortuna, eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que 

conseguia o que ele não obtivera […]”. 

III – É verbo transitivo indireto em: “Ele perdoou a todos da família, inclusive aos que o 

caluniaram.”. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Sobre a análise sintática da oração e do período, analise o período a seguir para responder às 

questões 03 a 05: 

“Anunciou-se que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” 

03 – É correto afirmar que a partícula “que” introduz uma: 
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a) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

d) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

e) Oração subordinada adverbial causal. 

 

04 – O trecho “[...] que o novo pacote do governo entrará em vigor amanhã.” exerce função 

sintática de: 

a) Complemento nominal. 

b) Objeto direto. 

c) Adjunto adverbial. 

d) Adjunto adnominal. 

e) Sujeito. 

 

05 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Pronome relativo. 

b) Partícula apassivadora. 

c) Preposição. 

d) Conjunção integrante. 

e) Advérbio. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

06 – Sobre as características de equações do primeiro grau, analise: 

I – É possível reduzir as equações de 1º grau à forma: . 

II – Com os coeficientes  e  e  ainda pode-se chegar à forma: . 

III – E assim, obter o valor de x, de modo que: . 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 
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c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

07 – Ana comprou certa quantia de maquiagem para revender. Considerando que  desta quantia Ana 

lucrou 20% e que o restante ela teve um prejuízo de 10%, é correto afirmar que ao final, revendendo 

toda a mercadoria, Ana: 

a) Teve um lucro menor que 3%. 

b) Teve um lucro de 5%. 

c) Teve um prejuízo de 2,5%. 

d) Teve um lucro de 10%. 

e) Teve um prejuízo de 5%. 

 

08 – Uma indústria de cosméticos produz 150 cremes a cada 2 horas com o auxílio de 3 

colaboradores. Considerando a mesma proporção, é correto afirmar que em 6 horas, 5 colaboradores 

produzirão:  

a) 750 cremes 

b) 500 cremes 

c) 800 cremes 

d) 600 cremes 

e) 700 cremes 

 

09 – Com base nas notas tiradas por Pedro, bem como nos respectivos pesos das provas, analise a 

tabela abaixo: 

Disciplina Peso Nota 

Português 3 7,0 

Matemática 2 5,0 

Inglês 1 8,0 
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Considerando que 10 são os pontos máximos a serem tirados em cada prova (desconsiderando o peso 

das disciplinas) e que a média para passar de ano precisa ser igual ou superior a 7,0, assinale a 

alternativa correta: 

a) Pedro passou de ano, uma vez que sua média aritmética ponderada foi superior a 7,0. 

b) Caso Pedro tivesse tirado 10 em inglês, poderia ter chegado à nota máxima que pode ser 

alcançada em matemática. 

c) Matemática é a disciplina que mais deve ser levada em consideração, uma vez que seu peso 

é o maior de todos. 

d) A nota máxima que poderia ter sido alcançada em matemática é igual a 30 pontos. 

e) Mesmo que Pedro tire a nota máxima em matemática, ainda assim ela será inferior à nota 

máxima que pode ser alcançada em português, logo, português é a disciplina mais 

importante. 

 

10 – Com base em um empréstimo a juros simples, analise: 

Capital R$ 5.200,00 

Tempo  3 anos 

Juros 1,2% a.m. 

Assinale a alternativa que define corretamente o montante do empréstimo acima: 

a) R$ 2.246,40 

b) R$ 7.560,20 

c) R$ 7.446,40 

d) R$ 7.580,50 

e) R$ 9.250,00 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano) 

11 – As dificuldades de aprendizagem não-verbais são aquelas em que a criança apresenta para 

perceber a si mesma, perceber seu mundo e relacionar-se com outras pessoas, embora tenham 

inteligência normal ou superior à média e não apresentam nenhum transtorno emocional. Por 

exemplo, a dissemia trata-se: 
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a) Dificuldade para utilizar e entender sinais e sinalização não-verbais. 

b) Habilidade precoce para reconhecer palavras escritas embora não compreendam seu 

significado. 

c) Dificuldade para ter noção espacial de si mesma e de outros. 

d) Quando a noção de profundidade é limitada, de modo que afeta sua motricidade. 

e) Quando o pensamento abstrato é afetado, de modo que afeta a formação de conceitos 

complexos. 

 

12 – A Lei n° 9.394/96, em seu artigo n°77, afirma que as escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas que comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, 

bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto, poderão: 

a) Promover a formação de professores a nível normal superior. 

b) Promover cursos profissionalizantes. 

c) Promover Ensino a distância na modalidade híbrida. 

d) Receber recursos públicos. 

e) Receber materiais didático-pedagógicos. 

 

13 – Baseado em seus conhecimentos a respeito da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

especificamente no que tange aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, considere as proposições 

abaixo: 

I – A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores. 

II – Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a 

alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema 

de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de 

escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. 

III – A progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela 

ampliação das práticas de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, 

considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. 

IV – Garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e o desenvolvimento de suas 

capacidades de abstração, reflexão, interpretação, proposição e ação, essenciais à sua autonomia 

pessoal, profissional, intelectual e política. 
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Dos itens acima: 

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

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

14 – Um projeto político-pedagógico que esteja fundamentado pela Pedagogia Histórico-Crítica 

procura desenvolver reflexões a respeito do conceito de educação e de escola. Desse modo, podemos 

afirmar corretamente como prática pedagógica inspirada nesse modelo: 

a) A retenção do material ensinado é garantida pela repetição de exercícios sistemáticos e 

recapitulação da matéria. 

b) A transferência da aprendizagem depende do treino, a fim de que o aluno possa responder às 

situações novas de forma semelhante às respostas dadas em situações anteriores. 

c) A avaliação se dá por verificações de curto prazo, interrogatórios orais, exercício de casa, e 

de prazo mais longo, provas escritas, trabalhos de casa. 

d) O valor real da aprendizagem está ligado aos processos mentais e habilidades cognitivas do 

que a conteúdos organizados racionalmente. 

e) Conversão do saber objetivo em saber escolar de modo a torná-lo assimilável pelos alunos 

no espaço e tempo escolares. 

 

15 – O início do período escolar, anos iniciais do ensino fundamental, coincide com a etapa do 

desenvolvimento infantil conhecido como operatório concreto, no qual pode realizar ações 

mentalmente, não apenas com ações físicas como ocorre na fase sensoriomotora. Com relação ao 

aspecto intelectual, podemos afirmar como conquistas desta etapa, a capacidade de: 

a) Desenvolvimento das noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade. 

b) Desenvolve o pensamento chamado egocêntrico, no qual toma a si mesma como medida de 

todas as coisas. 

c) Desenvolvimento do narcisismo primário, no qual a criança é autossuficiente e centro do 

próprio prazer. 

d) Desenvolvimento da integração psíquica, no qual as experiências dispersas são reunidas em 

torno de uma concepção de si mesmo. 
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e) Desenvolvimento do pensamento abstrato, no qual é possível observar os fenômenos de uma 

perspectiva extemporânea. 

 

16 – Existem diferentes ferramentas para desenvolver práticas de leitura com alunos alfabetizados 

para serem trabalhadas no contexto dos anos iniciais do ensino fundamental. Um destes modelos é 

realizado a partir do uso de experiências individuais para processamento do texto, elas são articuladas 

com as expectativas que o leitor traz, e também como é sua percepção das letras impressas, de modo 

a observar como e qual compreensão é gerada pelo leitor durante a prática. Este tipo de modelo é 

chamado: 

a) Leitura ascendente. 

b) Leitura descendente. 

c) Leitura interativa. 

d) Leitura dinâmica. 

e) Leitura dialógica. 

 

17 – Considere os métodos de alfabetização abaixo: 

I – Alfabético. 

II – Fônico. 

Assinale a alternativa que descreve correta e respectivamente as definições dos termos citados: 

a) I- O aluno parte do som das letras, unindo o som da consoante com o som da vogal, 

pronunciando a sílaba formada. II- O estudante aprende inicialmente as letras, depois forma 

as sílabas juntando as consoantes com as vogais, para, depois, formar as palavras que 

constroem o texto. 

b) I- Trabalham a partir de unidades completas de linguagem para depois dividi-las em partes 

menores. II- Primeiro, existe o contato com os vocábulos em uma sequência que engloba 

todos os sons da língua e, depois da aquisição de certo número de palavras, inicia-se a 

formação das frases. 

c) I- Primeiro, existe o contato com os vocábulos em uma sequência que engloba todos os sons 

da língua e, depois da aquisição de certo número de palavras, inicia-se a formação das 

frases. II- Trabalham a partir de unidades completas de linguagem para depois dividi-las em 

partes menores. 

d) I- O estudante aprende inicialmente as letras, depois forma as sílabas juntando as consoantes 

com as vogais, para, depois, formar as palavras que constroem o texto. II- O aluno parte do 
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som das letras, unindo o som da consoante com o som da vogal, pronunciando a sílaba 

formada. 

e) I- Trabalham a partir de unidades completas de linguagem para depois dividi-las em partes 

menores. II- O estudante aprende inicialmente as letras, depois forma as sílabas juntando as 

consoantes com as vogais, para, depois, formar as palavras que constroem o texto. 

 

18 – Analise o trecho a seguir: 

“O Bullying é uma prática de violência física e simbólica que tem recebido mais atenção nos 

últimos anos, especialmente no contexto escolar.” 

A partir de seus conhecimentos sobre o tema, considere: 

I – A escola tem como função promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a 

todos os tipos de violência. 

II – É dever da escola penalizar e remover todo e qualquer tipo de violência ou intimidação de 

suas dependências, recorrendo à expulsão se necessário. 

III – A legislação defende que a escola é responsável por encaminhar situações de Bullying ao 

Conselho Tutelar. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Apenas o item III está correto. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

19 – Leia o trecho abaixo e responda: 

“Pedagogos e educadores apontam para o fato de que o desenvolvimento do ser humano acontece 

de acordo com a apropriação da cultura e com as diversas mediações que o indivíduo realiza ao 

longo da sua vida, e que o tornam capaz de reproduzir, transformar e exteriorizar aquilo do qual se 

apropriou.” 

A afirmação acima possui uma relação com as brincadeiras infantil, que está descrita corretamente na 

afirmação: 

a) A brincadeira infantil está relacionada ao desenvolvimento psicomotor e psicológico, mas 

apenas se for devidamente mediada por um indivíduo que imponha sentido em tais práticas, 

tornando assim a brincadeira um processo pedagógico. 
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b) A criança usa a brincadeira como mediadora do processo de apropriação, expandindo suas 

relações com o mundo dos objetos e símbolos humanos, aprendendo a viver socialmente no 

espaço em que está inserida. 

c) A criança usa a brincadeira para ausentar-se do seu mundo, podendo vivenciar uma 

experiência puramente espontânea, podendo experimentar situações fora de sua realidade 

pessoal. 

d) A brincadeira infantil é uma possibilidade de intervenção pedagógica, de modo que no 

ambiente escolar deve sempre buscar alcançar objetivos educacionais e maturacionais, 

tornando a brincadeira um espaço de criação de regras e valores. 

e) A brincadeira infantil é um mecanismo de intervenção pedagógica que permite identificar 

problemas do desenvolvimento, tais como autismo e Asperger, inclusive sendo utilizada 

como matéria de diagnóstico. 

 

20 – O conceito de alfabetização se refere a aprendizagem, domínio e utilização de um código 

alfabético, apropriando-se minimamente de suas regras gramaticais. Já o conceito de letramento, 

refere-se a: 

a) Vai para além da aprendizagem das letras e símbolos escritos, mas referindo-

se a compreensão, Interpretação e uso da língua nas práticas sociais.  

b) Refere-se a capacidade de reconhecer símbolos gráficos mesmo que estes estejam redigidos 

em outro idioma ou contexto, de modo a compreender a multiplicidade do uso destes 

códigos. 

c) Permite o indivíduo trabalhar de diferentes modos a linguagem a partir da influência que 

esta tem especificamente em sua vida pessoal, para além do seu contato com o coletivo. 

d) Refere-se a possibilidade de utilizar a língua de modo consciente, vinculado, portanto, a 

expressividade que se alcança por meio da articulação das palavras. 

e) Testa a relação do sujeito com o contexto no qual está inserido, pois a linguagem é porta de 

acesso aos outros conteúdos, de modo que o letramento é o uso racional da palavra escrita. 

 


