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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho a seguir do l ivro Reflexões 
sobre alfabetização , de Emilia Ferreiro, para respon-
der às questões de 01 a 05. 

É recente a tomada de consciência sobre a im-
portância da alfabetização inicial como a única sol u-
ção real para o problema da alfabetização remediat i-
va (de adolescentes e adultos).  

Tradicionalmente, a alfabetização inicial é consi-
derada em função da relação entre o método uti l izado 
e o estado de “maturidade” ou de “prontidão” da cr i-
ança. Os dois polos do processo de aprendizagem 
(quem ensina e quem aprende) têm sido caracteriz a-
dos sem que se leve em conta o terceiro elemento da 
relação: a natureza do objeto de conhecimento envo l-
vendo esta aprendizagem.  

01. Segundo o texto,  

(A) é recente o uso da alfabetização remediativa 
na alfabetização de jovens e adultos.  

(B) tem-se ignorado a natureza do objeto de co-
nhecimento que envolve a aprendizagem. 

(C) para que haja a alfabetização é necessário 
que o aluno esteja maduro e pronto. 

(D) não há uma solução real para o problema da 
alfabetização remediativa.  

02. Em “Os dois polos do processo de aprendizagem 
(quem ensina e quem aprende) têm sido caracte-
rizados...” a forma verbal destacada encontra -se, 
no 

(A) Infinitivo. 
(B) Gerúndio. 
(C) Particípio.  
(D) Indicativo. 

03.  A palavra “remediativa” (1º parágrafo) pode ser 
substituída, sem prejuízo do sentido por:  

(A) agravante.  
(B) recorrente.  
(C) curativa. 
(D) atenuante. 

04. O vocábulo “tradicionalmente” (segundo parágra-
fo) é classificado gramaticalmente como:  

(A) advérbio. 
(B) substantivo. 
(C) adjetivo. 
(D) preposição. 

05. Os parênteses em “Os dois polos do processo de 
aprendizagem (quem ensina e quem aprende) ...”  
foram uti l izados a fim de  

(A) indicar rubrica.  
(B) introduzir informação acessória.  

(C) explicar uma sigla.  
(D) incluir dados sobre uma biografia.  

MATEMÁTICA 

06. Durante uma palestra sobre segurança no trâns i-
to, o professor apresentou duas maneiras que 
comumente os pedestres atravessam a rua, como 
pode ser observado nas figuras a seguir:  

 

Dado que o ponto de início e fim do trajeto perco r-
rido por este pedestre são os mesmos nas duas 
figuras, é correto afirmar que a diferença entre os 
caminhos apresentados em A e B é igual a (em 
metros) 

(A) 5. 
(B) 2. 
(C) 7. 
(D) 3. 

07. Em um pote havia 36 bol inhas brancas e 60 bol i-
nhas vermelhas. Para realizar certa atividade es-
colar, Amélia precisa que todos os alunos rece-
bam bolinhas brancas e vermelhas e que todos 
tenham a mesma quantidade de bolinhas de cada 
cor. Dado que não poderá haver bolinhas sobran-
do, a quantidade máxima de alunos que poderá 
participar da atividade proposta por Amélia será 
de 

(A) 36. 
(B) 15. 
(C) 18. 
(D) 12. 

08. A escola JJ-A possui 20 salas de aula e apenas 2 
funcionários responsáveis pela l impeza. Estes 
funcionários, trabalhando juntos, necessitam de  
40 minutos para higienizar todas as salas de aula. 
Sabendo-se que, durante um período de aula, 
apenas 15 salas deverão ser higienizadas e que o 
tempo precisará ser reduzido pela metade, a 
quantidade a mais de funcionários necessária pa-
ra a tarefa será igual a 

(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
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09. Uma imagem foi  ampliada em 12% e passou a ter 
uma área correspondente a 143,36 cm2 . Logo, é 
correto afirmar que, antes de ser ampliada, a área 
desta imagem era de 

(A) 128 cm2.  
(B) 126,15 cm2.  
(C) 125 cm2.  
(D) 124,30 cm2.  

10. Em determinado bimestre, João obteve as seguin-
tes notas em cada disciplina:  

Disciplina Nota 

Português 8,5 

Matemática 5,0 

História 7,5 

Geografia 3,0 

Ciências 5,0 

Arte 9,0 

Ed. Física 4,0 

É correto afirmar que a média aritmética obtida 
por João no bimestre foi igual a  

(A) 8,0. 
(B) 5,0. 
(C) 7,0. 
(D) 6,0. 

ATUALIDADES 

11. Neste ano, 2021, receberam o Prêmio Nobel de 
Medicina, pelas descobertas sobre receptores de 
temperatura e toque no corpo humano: 

(A) Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. 
(B) Benjamin List e David W.C. MacMillan . 
(C) David Julius e Ardem Patapoutian.  
(D) Maria Ressa e Dmitry Muratov . 

12. Ao conquistar a última medalha do Brasil nos J o-
gos Paralímpicos de Tóquio, uma prata, o marato-
nista Alex Douglas encerrou a melhor campanha 
do país em paralimpíadas.  O número total de me-
dalhas alcançado pelos atletas brasileiros na ref e-
rida edição do evento foi de 

(A) 22. 
(B) 20. 
(C) 68. 
(D) 72. 

13. Recentemente especialistas afirmaram que um 
vulcão no Atlântico poderia provocar um grande 
tsunami do Brasil aos Estados Unidos em caso de 
colapso em uma grande erupção. O vulcão está 
localizado 

(A) na i lha canária de La Palma.  
(B) próximo às cidades de Pucón e Vil larrica . 
(C) no estado de Washington . 

(D) na Ilha Havaí. 

14. Em julho de 2021, foi sancionada a Lei 14.188, 
que criou o programa Sinal Vermelho. O pro grama 
foi uma das medidas de combate  

(A) à fome. 
(B) à violência contra a mulher.  
(C) à violência no trânsito.  
(D) ao desmatamento i legal na Amazônia.  

15. O dia 15 de agosto de 2021 ficou marcado como o 
dia em que o Talibã retomou o controle sobre Ca-
bul, capital do Afeganistão. Com base nas notí-
cias divulgadas na época, marque a alternativa 
correta.  

(A) A retomada do poder pelo Talibã se iniciou 
com o anúncio do governo norte-americano 
de que as tropas estadunidenses abandona-
riam o Afeganistão.  

(B) Diversos analistas admitiram que não  era 
possível prever a retomada do poder pelo Ta-
libã, uma vez que o grupo já não detinha 
mais o controle de nenhuma província.  

(C) O então presidente do Afeganistão, Ashraf 
Ghani, foi morto pelo grupo terrorista imedia-
tamente após a tomada da capital.  

(D) Apesar do histórico de desrespeito aos Dire i-
tos Humanos e de perseguição às minorias e 
mulheres, o grupo chegou a afirmar que o pa-
ís será agora uma democracia.  

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

16. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal, ao abordar a forma de organização da unida-
de escolar, toca na questão da autonomia, ao ex-
plicitar, no art.  12, II , que  

(A) cabe exclusivamente ao governo federal a i n-
cumbência de administrar os recursos finan-
ceiros. 

(B) os municípios são os responsáveis por dar 
autonomia as escolas, auxil iando-as a admi-
nistrar seu pessoal.  

(C) os estabelecimentos de ensino terão a i n-
cumbência de administrar seu pessoal e seus 
recursos materiais e financeiros.  

(D) a autonomia da escola refere-se apenas à 
esfera pedagógica.  

17. Acerca da avaliação da aprendizagem significat i-
va, assinale a alternativa correta.  

(A) Possui uma finalidade em si; não subsidia um 
curso de ação que visa a construir um resul-
tado previamente definido.  

(B) Nada mais é do que uma forma de quantif icar 
e classificar de acordo com a quantidade de 
acertos. 
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(C) A única forma de avaliar a aprendizagem é 
através de testes e provas.  

(D) Adquire seu sentido na medida em que se a r-
ticula com um projeto pedagógico e com seu 
consequente projeto de ensino.  

18. De acordo com Paulo Freire , em uma concepção 
bancária de educação:  

(A) o educador é o que diz a palavra; os educan-
dos, os que a escutam docilmente.  

(B) o educador é o que disciplina; os educandos, 
comparti lham a tarefa de disciplinar.  

(C) o educador é o que opta e prescreve sua op-
ção; os educandos questionam e discutem 
sobre a prescrição. 

(D) o educador é o que atua  juntamente com os 
educandos. 

19. A concepção de escola para a educação inclusiva 
baseia-se: 

(A) na conformidade com os padrões que ident i-
ficam os alunos como especiais e normais, 
comuns. 

(B) na escola como espaço de todos, no qua l os 
alunos constroem o conhecimento segundo 
suas capacidades, expressam suas ideias l i-
vremente, participam ativamente das tarefas 
de ensino e se desenvolvem como cidadãos, 
nas suas diferenças.  

(C) na imposição de uma escola em que a maio-
ria dos alunos estão inseridos sem quaisquer 
condições pelas quais possam ser l imitados 
em seu direito de participar . 

(D) na eleição de uma identidade como norma 
privi legiada em relação às demais.  

20. Assim como o próprio nome sugere, o Projeto 
Político Pedagógico (PPP) abrange os três  pila-
res: o Projeto, o Político e o Pedagógico. Acerca 
do político, é correto afirmar que 

(A) diz respeito ao partido político do município 
no qual a escola está inserida, pois altera t o-
da a dinâmica escolar.  

(B) articula ao compromisso sociopolítico , com 
os interesses reais da comunidade escolar e 
com a formação social , ou seja, a função so-
cial da escola. 

(C) é político, pois registra de maneira formal ob-
jetivos, estratégias e métodos para a realiza-
ção de planos.  

(D) é voltado para o processo de ensino e apren-
dizagem. 

21. Segundo a tendência pedagógica Tradicional L i-
beral, o papel da escola 

(A) consiste na preparação intelectual e moral 
dos alunos para assumir sua posição na so-
ciedade. 

(B) é adequar as necessidades individuais ao 
meio social e, para isso, ela deve se organ i-
zar de forma a retratar, o quanto possível, a 
vida. 

(C) é a formação de atitudes, razão pela qual 
deve estar mais preocupada com problemas 
psicológicos do que com os pedagógicos ou 
sociais. 

(D) consiste em funcionar como modeladora do 
comportamento humano, através de técnicas 
específicas. 

22. Tendo em vista o seu papel social, é fundamental 
à escola: 

(A) adotar uma gestão antidemocrática.  
(B) socializar o saber sistematizado.  
(C) desconsiderar o conhecimento prévio dos 

alunos. 
(D) não incentivar a apropriação do saber crit i-

camente construído.  

23. Analise os itens que se seguem.  

I. Instituições de ensino mantidas pela união.  

II. Instituições de ensino fundamental mantidas pelo 
poder público municipal .  

III. as instituições de ensino fundamental e médio 
criadas e mantidas pela iniciativa privada.  

Compreende aos sistemas municipais de ensino o 
que se encontra apenas  em: 

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

24. Tendo em vista o currículo concebido como proj e-
to educativo, assinale a alternativa que apresenta 
a melhor definição. 

(A) Conjunto de práticas e experiências mais 
amplas que estabelecem a relação entre a 
escola e a sociedade apontando a direção do 
processo educativo.  

(B) Território de intersecção de experiências d i-
versas dentro e fora da escola, que supõem a 
concretização dos fins sociais e culturais da 
escola. 

(C) Composto de diferentes aspectos administra-
tivos e pedagógicos: disciplinas; conteúdos; 
métodos e técnicas de ensino; tempos e es-
paços organizados para conduzir o percurso 
de escolarização. 

(D) “Prática de significação” permeado de rela-
ções de saber-poder que fornecem uma das 
tantas maneiras de conceber e/ou interpretar 
o mundo. 
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25. A literatura que discorre acerca do ensino e 
aprendizagem consente que o processo de ensino 
deve dialogar com o de aprendizagem,  cabendo 
nesse diálogo ao professor  

(A) transmitir todo o seu conhecimento ao aluno.  
(B) elaborar situações que sejam de fácil com-

preensão e pouco desafiadoras.  
(C) garantir um número reduzido de informações.  
(D) organizar situações de aprendizagem que fa-

voreçam a ação do aluno. 

26. Acerca do planejamento, analise os itens e ass i-
nale a alternativa correta.  

I. O planejamento é um roteiro de saída no qual 
temos absoluta certeza dos pontos de chegada.  

II. Ao planejar, o professor precisa levar em conta 
sua personalidade a fim de escolher melhor as es-
tratégias pedagógicas.  

III. O planejamento deve ser seguido completamente, 
sem desvios nem alterações.  

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

27. Sobre o uso da TICs na educação, é correto afir-
mar que 

(A) os recursos tecnológicos não interferem no 
processo de ensino e aprendizagem. 

(B) o uso de qualquer recurso independe do con-
teúdo a ser ensinado. 

(C) as tecnologias ampliam as possibil idades do 
professor ensinar e do aluno aprender.  

(D) para ensinar com novas mídias não é neces-
sário mudar os paradigmas convencionais do 
ensino. 

28. Entende-se por conteúdos factuais o conhecimen-
to de fatos, acontecimentos, situações, dados  e 
fenômenos concretos e singulares. A aprendiza-
gem desses conteúdos ocorre  

(A) mediante atividades de cópias mais ou me-
nos l i terais, a fim de se memorizar.  

(B) através de atividades experimentais que fa-
çam relação com conhecimentos prévios.  

(C) mediante a reflexão sobre possíveis modelos, 
analisando o lado positivo e negativo e to-
mando um posicionamento acerca dele.  

(D) através do ato de realizar a ação, exercita-
ção e reflexão sobre a atividade.  

29. Uma das formas de participação nos trabalhos da 
escola é através dos Conselhos Escolares. Sobre 
eles, é correto afirmar que  

(A) são constituídos por pais, representantes de 
alunos, professores, funcionários, membros 

da comunidade, diretores de escola e prefei-
tos. 

(B) zela pela manutenção da escola e monitora 
as ações dos dirigentes escolares a fim de 
assegurar a qualidade do ensino.  

(C) a escolha dos membros do conselho é feita 
através de indicação do diretor.  

(D) não é uma atividade do conselho discutir o 
projeto pedagógico.  

30. A gamificação é a construção de modelos, siste-
mas ou modos de produção com foco nas pessoas 
tendo como premissa a lógica dos games. Acerca 
da gamificação como promotora da aprendizagem, 
é correto afi rmar que 

(A) não possui semelhanças com a estrutura ut i -
l izada pelos professores cotidianamente.  

(B) assim como muitos planos pedagógicos, en-
coraja a colaboração em projetos, a distribu i-
ção de pontos e a apresentação de feedback .  

(C) o interesse despertado com a gamificação é 
o mesmo despertado em uma aula tradicio-
nal. 

(D) pode substituir por completo a aula tradici o-
nal. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. Sobre a Educação Especial, conforme preconiza a 
Lei Nº 9.394/96, é correto afirmar que  

(A) não poderá haver, na escola regular, serviços 
de apoio especializado para atender às pecu-
liaridades da clientela de educação especial.  

(B) a oferta de educação especial tem início  
apenas no ensino fundamental e estende-se 
ao longo da vida. 

(C) somente os educandos com deficiência ou 
transtornos globais do desenvolvimento são 
assegurados pela Lei, excetuando-se aqueles 
com altas habil idades ou superdotação. 

(D) o atendimento educacional será feito em 
classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições espe-
cíficas dos alunos, não for possível a sua i n-
tegração nas classes comuns de ensino regu-
lar. 

32. Analise os itens que se seguem:  

I. Atuar em equipe, inclusive com professores espe-
cializados em Educação especial . 

II. Participar de projetos de inclusão escolar, reforço 
de aprendizagem ou correção de seus problemas 
junto aos alunos da rede municipal de Ensino.  

III. Detectar as necessidades dos estabelecimentos 
de ensino no decorrer do ano letivo, oferecendo 
subsídios administrativos e pedagógicos.  
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São atribuições do Professor de Ensino Funda-
mental e II, conforme a Lei nº 06/2011(Anexo VI),  
o que se afirma apenas  nos itens: 

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

33. No artigo Inclusão escolar: marcos legais, aten-
dimento educacional especializado e possibil idade 
de sucesso escolar para pessoas com deficiência , 
é descrito a diferença entre “atendimento clínico”, 
“atendimento educacional especializado” e “escola 
comum”. Segundo os autores, é correto afirmar 
que o atendimento clínico 

(A) foi criado para substituir a escola comum, 
assumindo o mesmo compromisso desta. Sua 
organização consistia em uma configuração 
de agrupamentos por deficiência, número 
menor de alunos, currículos e ensino adapta-
dos sempre com o objetivo de substitui r a es-
cola comum. 

(B) busca melhorar a condição humana e sua 
ação no ambiente. Ou seja, é o atendimento 
de ordem terapêutica/ ambulatorial /médico, 
l igado à melhoria de qualidade de saúde e de 
vida da pessoa. 

(C) é responsável pela passagem da vida part i-
cular e familiar para o domínio público, com 
uma função social reguladora e formativa cl a-
ramente definida.  

(D) tem como objetivo: introduzir o aluno no 
mundo social, cultural e científico; e sistem a-
tizar os conhecimentos, considerando a 
aprendizagem como uma ação humana regu-
lada pelo sujeito.  

34. Em conformidade com o artigo 70, da Lei nº 
8.069. 13 de julho de 1990, o dever de prevenir a 
ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 
criança e do adolescente compete  

(A) a todos.  
(B) aos pais ou responsáveis.  
(C) ao professor.  
(D) à equipe gestora de cada instituição de ens i-

no. 

35. À luz da Nota Técnica Nº 04/2014 / MEC / SECA-
DI / DPEE, assinale a alternativa correta.  

(A) O AEE visa promover acessibil idade, aten-
dendo as necessidades educacionais espec í-
ficas dos estudantes, facultando-se a sua 
oferta constar no projeto Político pedagógico 
da escola. 

(B) Para realizar o AEE, cabe ao professor que 
atua nesta área, elaborar o Plano de Atend i-

mento Educacional Especializado – Plano de 
AEE. 

(C) Cabe ao professor, fazer constar no Projeto 
Político Pedagógico,  detalhamento sobre a 
matrícula de alunos no AEE e cronograma de 
atendimento aos alunos. 

(D) Durante o estudo de caso, primeira etapa da 
elaboração do Plano de AEE, o professor do 
AEE deverá articular-se com profissionais da 
área da saúde, tornando-se o laudo médico o 
documento principal do Plano de AEE.  

36. Analise os itens que se seguem:  

I. Alunos com deficiência: aqueles que têm imped i-
mentos de longo prazo de natureza física, intele c-
tual, mental ou sensorial.  

II. Alunos com baixo rendimento escolar: alunos que 
apresentam dificuldades específicas em certas 
disciplinas do currículo regular.  

III. Alunos com altas habil idades/superdotação: aque-
les que apresentam um potencial elevado e gran-
de envolvimento com as áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, l i-
derança, psicomotora, artes e criatividade.  

Em conformidade com a Resolução Nº 4, de 2 de 
outubro de 2009, artigo 4º, considera-se público-
alvo do AEE apenas  os i tens: 

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

37. Marque a alternativa correta em relação às Salas 
de Recursos Multifuncionais . 

(A) São espaços localizados nas escolas de edu-
cação básica, onde se realiza o Atendimento 
Educacional Especializado – AEE. 

(B) Nestas salas, o atendimento aos alunos pú-
blico alvo da educação especial  não poderá 
ser realizado em turno contrário à escolar i-
zação. 

(C) São salas de aulas com mobil iários, materiais 
didáticos e pedagógicos comuns. 

(D) As Salas de Recursos Multifuncionais Tipo I 
são dotadas de recursos específicos para o 
atendimento de alunos com cegueira, tais 
como impressora Brail le .  

38. Na obra Ensino híbrido: personalização e tecnolo-
gia na educação , são expostas algumas defini-
ções de modelos de ensino híbrido. Marque a a l-
ternativa que apresenta a definição para aquele 
denominado Modelo de rotação. 

(A) Trata-se de uma experiência realizada por 
toda a escola, em que em cada disciplina 
(como a de matemática, por exemplo), os 
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alunos dividem seu tempo entre a aprendiza-
gem on-line e a presencial.  

(B) O estudante é responsável pela organização 
de seus estudos, de acordo com os objetivos 
gerais a serem atingidos, organizados em 
parceria com o educador; a aprendizagem, 
que pode ocorrer no momento e local mais 
adequados, é personalizada. 

(C) Os alunos também têm uma lista a ser cum-
prida, com ênfase no ensino on-line. O ritmo 
de cada estudante é personalizado, e  o pro-
fessor fica à disposição para esclarecer dú-
vidas. 

(D) Os estudantes revezam as atividades real i-
zadas de acordo com um horário fixo ou or i-
entação do professor. As tarefas podem en-
volver discussões em grupo, com ou sem a 
presença do professor, atividades escritas, 
leituras e, necessariamente, uma atividade 
on-line.  

39. Conforme o fascículo 5 da coleção A Educação 
Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar , para 
McInnes, a premissa básica é que a surdocegue i-
ra é uma deficiência única que requer uma abo r-
dagem específica para favorecer a pessoa com 
surdocegueira e um sistema para dar este supo r-
te. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.  

(A) O referido autor subdivide as pessoas com 
surdocegueira em seis categorias distintas.  

(B) As categorias propostas pelo autor podem 
ser agrupadas em Surdocegos Congênitos ou 
Surdocegos Adquiridos.  

(C) Muitos indivíduos com surdocegueira congê-
nita ou que a adquiram precocemente não 
apresentam deficiências associadas como fí-
sicas e intelectuais . 

(D) Não corresponde a uma das categorias pro-
postas pelo o autor aquela com indivíduos  
que eram cegos e se tornaram surdos . 

40. Observe os itens a seguir:  

I. A comunicação e a l inguagem: a ausência de l i n-
guagem (mutismo) em algumas crianças, seu uso 
estranho nas que a possuem, a presença de eco-
lalia, a aparência de surdez em algum momento 
do desenvolvimento e a falta de emissões rel e-
vantes. 

II. A relação com as mudanças no ambiente e a rot i-
na: A conduta da criança é governada por um de-
sejo ansiosamente obsessivo por manter a igua l-
dade, que ninguém, a não ser a própria criança, 
pode romper em raras ocasiões.  

III. Memória: Capacidade surpreendente de alguns 
em memorizar grande quantidade de material  sem 
sentido ou efeito prático.  

Com base no fascículo 9 da coleção A Educação 
Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar , são 
descrições sobre o autismo, propostas por Leo 
Kanner, 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.  

 



 

 

 


