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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho a seguir do l ivro O diálogo 
entre o ensino e a aprendizagem , de Telma Weisz, 
para responder às questões de 01  a 05.  

Avaliar a aprendizagem do aluno é também aval i-
ar a intervenção do professor, já que  o ensino deve 
ser planejado e replanejado em função das aprend i-
zagens conquistadas ou não. Certa vez uma profes-
sora _________ orientação pedagógica estava sob 
minha responsabil idade solicitou que eu observasse, 
com uma certa urgência, a realização de uma ativida-
de de resolução de problemas em sua classe, uma 2ª 
série. Num dos encontros anteriores com ela, eu h a-
via defendido que era possível propor aos alunos 
problemas matemáticos que implicassem divisão, 
antes do trabalho com o algoritmo da operação, pois 
essa seria uma atividade interessante para que eles 
usassem seus conhecimentos sobre as outras oper a-
ções para chegar ao resultado.  

01. Segundo o texto,  

(A) a avalição visa unicamente à identif icação 
das aprendizagens que não foram adquiridas 
pelos alunos. 

(B) apenas o ensino, mal planejado, precisa ser 
replanejado mediante avaliações constantes.  

(C) a avaliação tem um caráter duplo, uma vez 
em que avalia a aprendizagem do aluno e as 
intervenções do professor.  

(D) um planejamento adequado das intervenções 
do professor prescindirá replanejamentos fu-
turos. 

02. No contexto em que foi empregada, a palavra 
“aluno” (“Avaliar a aprendizagem do aluno ...”) tem 
como sinônimo: 

(A) docente. 
(B) discente. 
(C) maestrino. 
(D) lecionador.  

03. A conjunção destacada no excerto estabelece no 
período que foi  empregada uma relação de 

(A) concessão. 
(B) causa. 
(C) tempo. 
(D) f inalidade.  

04. Marque a alternativa que completa corretamente a 
lacuna deixada no texto.  

(A) cujo. 
(B) cuja a. 
(C) cuja. 
(D) onde a. 

05. Em “... era possível propor aos alunos problemas 
matemáticos que implicassem  divisão”, as formas  
verbais destacadas encontram-se, respectivamen-
te, no 

(A) Pretérito Imperfeito do Indicativo e Pretérito 
Imperfeito do Subjuntivo.  

(B) Presente do Indicativo e Pretérito Perfeito do 
Indicativo. 

(C) Pretérito Perfeito do Subjuntivo e Pretérito 
Imperfeito do Subjuntivo.  

(D) Pretérito Mais-que-perfei to do Indicativo e 
Pretérito Perfei to do Subjuntivo.  

MATEMÁTICA 

06. Um certo brinquedo apresenta três luzes de cores 
distintas. A luz azul acende a cada 4 segundos, a 
vermelha a cada 6 segundos e a branca a cada 10 
segundos. Sabendo-se que em um dado momento 
todas as luzes deste brinquedo estão acesas ao 
mesmo tempo, determine quantos segundos serão 
necessários para que elas voltem a acender jun-
tas. 

(A) 45. 
(B) 90. 
(C) 60. 
(D) 50. 

07. Um campo de formato retangular possui 25 metros 
de comprimento e 16 metros de largura. Durante 
uma atividade escolar, os alunos deram quatro 
voltas e meia caminhando ao redor do campo. As-
sim, a distância, em metros, percorrida por estes 
alunos durante a atividade foi de:  

(A) 369. 
(B) 480. 
(C) 568. 
(D) 400. 

08. Em um concurso cultural, Pedro obteve as seguin-
tes notas:  

Fases Notas Peso 

Primeira 8 2 

Segunda 5 4 

Terceira 9 4 

Portanto, é correto afi rmar que a média pondera-
da obtida por Pedro neste evento correspondeu a  

(A) 8,4. 
(B) 6,2. 
(C) 9. 
(D) 7,2. 

09. Na escola em que Maria trabalha, a razão entre 
homens e mulheres é de 4/7. Dado que trabalham 
nesta escola 21 mulheres, o total de funcionários 
é de 
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(A) 40.  
(B) 33. 
(C) 35. 
(D) 44. 

10. Júlia desenhou um quadrado de lado igual a 18 
cm. Do total da área deste quadrado, 5% deverá 
ser pintada de azul. Do restante, 30% será pinta-
da de verde. Logo, a parte da área do quadrado 
que permanecerá sem ser pintada corresponderá 
a 

(A) 220,80 cm2.  
(B) 312,15 cm2.  
(C) 240,20 cm2.  
(D) 215,46 cm2.  

ATUALIDADES 

11. Marque a alternativa que apresenta o nome da 
primeira mulher a assumir a chefia do governo da 
Tunísia. 

(A) Jeanine Áñez. 
(B) Grazia Zafferani .  
(C) Najla Bouden.  
(D) Vjosa Osmani. 

12.  Assinale a alternativa que completa corretamente 
a lacuna deixada no texto a seguir: Em setembro 
de 2021, após 548 dias com restrições e graças a 
alta taxa de vacinação, a _______________ se 
tornou o primeiro país da união Europeia l ivre de 
quaisquer restrições relacionadas à pandemia do 
novo coronavírus.  

(A) Dinamarca.  
(B) Espanha. 
(C) Finlândia. 
(D) França. 

13. Em São Paulo, um grupo incendiou a estátua do 
bandeirante Manuel Borba Gato, localizada na 
Zona Sul. O ato dos manifestantes foi justif icado 
como forma de protesto contra  

(A) a implantação de um novo imposto na cidade 
paulista. 

(B) a morte de um estudante de direito, ocorrida 
três semanas antes.  

(C) a violência que o bandeirante adotava em 
suas expedições. 

(D) o aumento do preço dos combustíveis.  

14. Recentemente o Governo Federal criou bastante 
repercussão na mídia, através do Projeto de Lei 
(PL) 591/21, que propõe a privatização 

(A) da Petrobrás.  
(B) dos Correios.  
(C) do Banco do Brasil.  
(D) do Banco Caixa.  

15. Em reunião reservada com deputados de três co-
missões da Câmara dos Deputados, em setembro 
de 2021, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
pediu desculpas pelo comentário  polêmico, feito 
no início de agosto na TV Brasil , afirmando que 

(A) o Brasil não necessita de mais professores e 
sim de mais médicos capacitados para o en-
frentamento de pandemias.  

(B) alunos que possuam alguma deficiência de-
vem ser incluídos, preferencialmente, em sa-
las regulares de ensino.  

(C) caberia somente à escola formal o dever de 
educar crianças e jovens, eximindo o restan-
te da sociedade desta responsabil idade.  

(D) a inclusão de alunos com deficiência atrapa-
lha o aprendizado de outras crianças sem a 
mesma condição. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

16. Analise os itens acerca da autonomia da escola e 
assinale a alternativa correta.  

I. A escola autônoma é antes de tudo democrática.  

II. A escola autônoma não deve ser mera reprodutora 
das políticas. 

III. A autonomia da escola torna todas as escolas 
iguais, acabando com o desenvolvimento das con-
tradições. 

(A) I, II e II  estão corretos.  
(B) Apenas I e II  estão corretos. 
(C) Apenas I está correto.  
(D) Apenas II está correto.  

17. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela 
que não apresenta uma característica da avalia-
ção formativa-reguladora.  

(A) Democrática.  
(B) Esporádica.  
(C) Intencional.  
(D) Sistemática. 

18. Para Piaget, a compreensão matemática 

(A) não é questão de aptidão da criança. 
(B) é questão de aptidão da criança.  
(C) não deriva da ação.  
(D) é apenas intuição.  

19. Analise os itens sobre educação inclusiva e ass i-
nale a alternativa correta.  

I. Tem como objetivo ajudar pessoas com deficiên-
cia a obter uma existência mais próxima do nor-
mal possível, disponibil izando padrões e cond i-
ções de vida cotidiana próximas às normas e 
padrões da sociedade.  
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II. É a aceitação da criança excepcional como el e-
mento no grupo de crianças “normais”.  

III. Um dos princípios da inclusão escolar é a univer-
salização do acesso, é a garantia da educação 
para todos.  

(A) I, II e II I estão corretos.  
(B) Apenas I está correto.  
(C) Apenas II está correto.  
(D) Apenas III está correto.  

20.  Por ser um plano global,  o Projeto Político Peda-
gógico não se l imita apenas à esfera pedagógica, 
possui quatro dimensões interl igadas, dentre elas:  

(A) pessoal. 
(B) classificatória.  
(C) escolar. 
(D) administrativa. 

21. Considerando a escola enquanto uma instituição 
social, assinale a alternativa que não corresponde 
a uma função social da escola dentro das concep-
ções pedagógicas contemporâneas.  

(A) Construir conhecimento.  
(B) Selecionar através de avaliações.  
(C) Formar para cidadania.  
(D) Construir valores.  

22. Analise os itens que se seguem.  

I. É a garantia do desenvolvimento  profissional per-
manente. 

II. Se faz por meio do estudo, da reflexão, da di s-
cussão e da confrontação das experiências dos 
professores.  

III. É responsabil idade da instituição, mas também do 
próprio professor.  

Acerca da formação continuada, está correto o 
que se encontra apenas  em: 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III.  
(D) I, II e II I.  

23. O ensino pode ser entendido a partir de certas 
características tipológicas dos conteúdos. Assim, 
conteúdos que são apreendidos mediante ativida-
de de cópia mais ou menos l iterais, com o fim de 
integrá-los nas estruturas de conhecimento, na 
memória, são denominados na l i teratura da área 
como 

(A) Factuais. 
(B) Procedimentais.  
(C) Atitudinais.  
(D) Conceituais.  

24. Segundo um adágio, “não há ventos favoráveis 
para quem não sabe para onde navegar”. Relacio-
nando-o ao ato de planejar, em Educação, é cor-
reto inferir  que 

(A) o planejamento dever ser um documento for-
mal, sem flexibil idade que determine com 
precisão um começo e um fim.  

(B) não cabe, no âmbito educacional, o rigor de 
um planejamento, já que tudo é realizado de 
forma bastante improvisada, seguindo a ne-
cessidade dos alunos.  

(C) pode ser entendido como a dinâmica de com-
preender, analisar, propor, prever cujo  produ-
to será o plano de ensino.  

(D) o principal objetivo do planejamento é favo-
recer qualquer tipo de aprendizagem, sem 
restrições. Entretanto, não deve estar aberto 
a alterações após seu fechamento formal.  

25. Quando se analisa a autonomia da escola, com 
base em meios legais e no próprio cotidiano esco-
lar, é possível concluir que esta autonomia é  

(A) relativa, pois é l imitada apenas pelo diretor  
da unidade escolar.  

(B) exclusivamente decretada por regulamentos.  
(C) construída a parti r da autonomia decretada.  
(D) exclusivamente construída, sem limitações 

legais. 

26. Observe os itens a seguir:  

I. A educação formal é aquela que ocorre ao longo 
da vida. 

II. A educação não formal é aquela relativa às inicia-
tivas organizadas de aprendizagem que aconte-
cem fora dos sistemas de ensino.  

III. A educação incidental é aquela que ocorre apenas 
nos sistemas de ensino tradicionais.  

Tendo em vista os conceitos de educação apre-
sentados, está correto o que se afirma apenas  
nos itens: 

(A) I. 
(B) II. 
(C) III.  
(D) I e II.  

27. Sobre o tema Políticas, estrutura e organização 
da escola, é correto afirmar que a  

(A) educação básica gratuita é ofertada exclus i-
vamente para crianças e adolescentes dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.  

(B) educação básica obrigatória e gratuita é ofer-
tada dos 3 (três) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua o ferta gratui-
ta para todos os que a ela não tiveram aces-
so na idade própria.  
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(C) educação básica gratuita é ofertada exclus i-
vamente para crianças e adolescentes dos 5 
(cinco) aos 17 (dezessete) anos de idade.  

(D) educação básica obrigatória e gratuita  é ofer-
tada dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 
de idade, assegurada inclusive sua oferta 
gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria.  

28. Observe a descrição de uma das tendências edu-
cacionais em sala de aula na contemporaneidade:  

Tem como base a ação de se pensar como em um 
jogo, uti l izando as sistemáticas e mecânicas do ato 
de jogar em um contexto fora de jogo. Abrange a ut i-
l ização de mecanismos de jogos para a resolução de 
problemas e para a motivação e o engajamento de um 
determinado público.  

O trecho faz alusão à tendência denominada 

(A) Sala Invertida.  
(B) Gamificação. 
(C) Realidade Aumentada.  
(D) Aprendizagem móvel.  

29. Analise os itens:  

I. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

II. Trabalhar em equipe. 

III. Util izar novas tecnologias . 

São competências profissionais para ensinar, se-
gundo Perrenoud, o que consta apenas  nos itens:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) I e III.  
(D) II e III.  

30. A pedagogia l iberal conserva a ideia de que a 
escola tem por função preparar os indivíduos para 
o desempenho de papéis sociais, conforme as ap-
tidões individuais.  Assinale a alternativa que 
apresenta algumas concepções de pedagogia que 
podem ser agrupadas sob a ótica da pedagogia l i-
beral.  

(A) Renovada progressivista e renovada não-
diretiva.  

(B) Libertadora e l ibertária.  
(C) Crítico-social dos conteúdos e tecnicista. 
(D) Tradicional e progressista.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. Analise os itens que se seguem:  

I. Aprendemos ativamente desde que nascemos e 
ao longo da vida, em processos de design aberto, 
enfrentando desafios complexos, combinando tr i-

lhas flexíveis e semiestruturadas, em todos os 
campos: pessoal, profissional, social.  

II. Aprendemos quando alguém mais experiente nos 
fala e aprendemos quando descobrimos a partir 
de um envolvimento mais direto, por questiona-
mento e experimentação (a parti r de perguntas, 
pesquisas, atividades, projetos).  

III. A aprendizagem é ativa e significativa quando 
avançamos em espiral, de níveis mais simples pa-
ra mais complexos de conhecimento e competên-
cia em todas as dimensões da vida.  

Em conformidade com a obra Metodologias ativas 
para uma educação inovadora: uma abordagem 
teórico-prática , está correto o que se afirma ape-
nas nos itens:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) I e III.  
(D) II e III.  

32. Com base na Lei nº 8.069. 13 de julho de 1990, 
assinale a alternativa correta.  

(A) É facultado aos pais ou responsável  a obri-
gação de matricular seus fi lhos ou pupilos na 
rede regular de ensino. 

(B) O dever do Estado em relação à Educação 
restringe-se a assegurar à criança e ao ado-
lescente ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito. 

(C) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino  
fundamental devem comunicar ao Conselho 
Tutelar os casos de elevados níveis de repe-
tência. 

(D) Não é direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, ou partici-
par da definição das propostas educacionais . 

33. Acerca do Ensino Fundamental, consoante a Lei 
Nº 9.394/96, é correto afi rmar que  

(A) o ensino rel igioso, de matrícula obrigatória , é 
parte integrante da formação básica do cida-
dão e constitui  disciplina dos horários nor-
mais das escolas públicas de ensino funda-
mental. 

(B) a avaliação será mediante acompanhamento 
e registro do desenvolvimento das crianças, 
sem o objetivo de promoção, inclusive  para o 
acesso ao Ensino Médio.  

(C) a jornada escolar no ensino fundamental i n-
cluirá pelo menos quatro horas de trabalho 
efetivo em sala de aula, sendo progressiva-
mente ampliado o período de permanência na 
escola. 

(D) o ensino fundamental regular será ministrado 
exclusivamente em língua portuguesa evitan-
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do-se o uso de l ínguas maternas em comun i-
dades indígenas.  

34. As atribuições do Professor de Desenvolvimento 
Infanti l  (PDI) estão divididas em Responsabil ida-
des Genéricas, Atribuições Específicas e Atribu i-
ções Típicas (Lei nº 06/2011 – Anexo VI). Assim, 
marque a alternativa que apresenta uma Atribu i-
ção Específica.  

(A) Ensinar alunos: cantar músicas, criar espaço 
de brincadeiras, brincar com os alunos, con-
tar estórias, dramatizar estórias e músicas, 
desenvolver atividades artísticas, modelar  
massas e argila, colar e recortar materiais, 
desenhar, pintar, escrever letras e números . 

(B) Observar regras de segurança no atendimen-
to às crianças e na uti l ização de materiais, 
equipamentos e instrumentos durante o de-
senvolvimento das rotinas diárias . 

(C) Auxil iar nas atividades de recuperação da au-
toestima, dos valores e da afetividade . 

(D) Requisitar e manter o suprimento de material  
necessário à realização das atividades. 

35. Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia: sabe-
res necessários à prática educativa , afirma que 
“quem forma se forma e re -forma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma ao ser forma-
do”. Diante desta informação e do próprio contex-
to da obra, é correto afirmar que 

(A) ensinar é transferir conhecimentos e conteú-
dos. 

(B) formar é ação pela qual um sujeito criador dá 
forma, esti lo ou alma a um corpo indeciso e 
acomodado. 

(C) sempre haverá docência sem discência, pois 
o formando é objeto do formador.  

(D) quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender.  

36. No cotidiano da creche, os momentos de sono e 
descanso são ocasiões favoráveis para promover 
o bem-estar, o fortalecimento dos vínculos afet i -
vos e a valorização da identidade pessoal de cada 
criança. Sobre o tema, assinale a alternativa co r-
reta.  

(A) As ações, no cotidiano da creche, voltadas 
ao sono e descanso, não precisam ser plane-
jadas ou avaliadas, prescindindo de um olhar 
atento do professor e da equipe de apoio.  

(B) Organizar um espaço aconchegante para os 
momentos de repouso e respeitar a individua-
lidade de cada bebê, são ações importantes 
para que os pequenos se sintam acolhidos . 

(C) Qualquer tipo de brincadeira e atividade pode 
prejudicar a desacelerar o ritmo dos peque-
nos. 

(D) Uma vez que é o professor que dita a rotina 
em sala de aula, é dispensável conversar 
com os familiares e buscar conhecer a rotina 
diária e a dinâmica adotada em casa.  

Instrução: Leia a cantiga Sai, Piaba  para responder 
às questões 37 e 38.  

Sai, sai, sai, 
Ó, piaba, 
Saia da lagoa. 
Bota a mão na cabeça, 
A outra na cintura. 
Dá um remelexo no corpo, 
Dá uma umbigada 
No outro. 

(Fonte :  le t ras.mus.br)  

37. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que não apresenta um objetivo de aprendizagem 
e desenvolvimento relacionado ao uso de cantigas 
no trabalho com bebês.  

(A) Explorar sons produzidos com o próprio co r-
po e com objetos de uso cotidiano, exper i-
mentando diferentes sons.  

(B) Expor diferentes fontes sonoras e materiais 
para acompanhar brincadeiras cantadas, 
canções, músicas e melodias.  

(C) Relatar experiências e fatos acontecidos, hi s-
tórias ouvidas, fi lmes ou peças teatrais assi s-
tidos. 

(D) Imitar as variações de entonação e gestos 
realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao 
cantar.  

38. No material educacional nova escola, educação 
infanti l  (Bebês; vol.1), é possível encontrar dive r-
sas atividades para serem desenvolvidas com be-
bês. Com base neste material organizado por Ca-
mila Camili, a cantiga Sai, Piaba  seria melhor 
empregada na atividade:  

(A) Brincar, Cantar e Acarinhar.  
(B) Soneca de Bebês Menores.  
(C) Leitura na Cabana.  
(D) Cantinho Acolhedor.  

39. Analise os itens que se seguem:  

I. Por suas características, a água gera diferentes 
sensações, como prazer, frescor, desconforto e 
frio ou calor, dependendo da temperatura.  

II. Comparti lhar os espaços, materiais, objetos e 
brinquedos com crianças da mesma faixa etária, 
de faixas etárias di ferentes e adultos não se con s-
titui um objetivo de aprendizagem válido para 
brincadeiras com água.  
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III. Brincadeiras com água proporcionam muitas v i-
vências com observações atreladas às suas ca-
racterísticas, como por exemplo, derramada na 
terra, parece desaparecer.  

Com base em sequências didáticas que envolvem 
o uso da água no ensino/aprendizagem de crian-
ças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, é 
correto o que se afirma apenas nos itens:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) I e III.  
(D) II e III.  

40. Em Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia 
na Educação , o ensino híbrido é definido, de 
acordo com o modelo proposto pelo Clayton 
Christensen Institute, como 

(A) um programa de educação informal no qual  
um aluno aprende por meio do ensino on-
line , sem controle do estudante sobre o tem-
po, o lugar, o modo e/ou o ri tmo do estudo.  

(B) um programa de educação formal no qual um 
aluno aprende por meio do ensino on-line , 
com algum elemento de controle do estudan-
te sobre o tempo, o lugar, o modo e/ou o ri t-
mo do estudo, e por meio do ensino presen-
cial, na escola. 

(C) um programa de educação formal no qual um 
aluno aprende por meio do ensino on-line , 
mas sem qualquer elemento de controle do 
estudante sobre o tempo, o lugar, o modo 
e/ou o ritmo do estudo, e por meio do ensino 
presencial, na escola.  

(D) um programa de educação informal no qual  
um aluno aprende por meio do ensino on-
line , com algum elemento de controle do es-
tudante sobre o tempo, o lugar, o modo e/ou 
o ritmo do estudo, mas sem a necessidade do 
ensino presencial, na escola.  

 



 

 

 


