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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 in icial 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 el emento 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 refe-
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 programa 
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 not í-
cias divulgadas na época, marque a alternati va 
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. Analise os itens acerca da autonomia da escola e 
assinale a alternativa correta.  

I. A autonomia encontra suporte na Constituição que 
institui a democracia participativa.  

II. São considerados fundamentos da autonomia na 
escola o pluralismo de ideias e concepções peda-
gógicas e a gestão democrática.  

III. É um tema recente que surge de uma demanda 
também recente.  

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

17. ―(...)  a primeira coisa a ser feita, para que a ava-
liação sirva à democratização do ensino, é  modif i-
car a sua uti l ização de _________ para 
___________. Ou seja, a avaliação deverá ser 
assumida como um instrumento de compreensão 
do estágio de aprendizagem em que se encontra o  
aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes 
e satisfatórias para que possa avançar no seu 
processo de aprendizagem ‖ (Luckesi).  
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A alternativa que completa correta  e respectiva-
mente as lacunas do texto é:  

(A) diagnóstica – classificatória.  
(B) classificatória – quantitativa. 
(C) classificatória – diagnóstica. 
(D) quantitativa – classificatória.  

18. Acerca da teoria de Vygotsky, analise os itens e 
assinale a alternativa correta.  

I. São palavras-chaves da teoria de Vygotsky: soci-
abil idade do homem, interação social, signo e ins-
trumento, cultura, história, funções mentais sup e-
riores.  

II. A teoria de Vygotsky é uma ―teoria socio -
histórico-cultural do desenvolvimento das funções 
mentais superiores‖ .  

III. Para Vygotsky a educação pode ser definida como 
sendo o desenvolvimento artif icial da criança.  

(A) I, II e II I estão corretas.  
(B) Apenas I e II  estão corretas.  
(C) Apenas II e I II estão corretas.  
(D) Apenas I está correta.  

19. Acerca da proposição da inclusão, assinale a a l-
ternativa correta.  

(A) Propõe a desigualdade de tratamento como 
forma de restituir uma igualdade que foi rom-
pida por formas segregadoras de ensino es-
pecial e regular.  

(B) Propõe a igualdade de tratamento como fo r-
ma de restituir uma igualdade que foi romp i-
da por formas segregadoras de ensino espe-
cial e regular.  

(C) Propõe a desigualdade de tratamento como 
forma de restituir uma desigualdade que foi  
rompida por formas segregadoras de ensino 
especial e regular.  

(D) Propõe a igualdade de tratamento como fo r-
ma de restituir uma desigualdade que foi  
rompida por formas segregadoras de ensino 
especial e regular.  

20. Analise os itens acerca do planejamento e assin a-
le a alternativa correta.  

I. É denominado planejamento a dinâmica de com-
preender, analisar propor e prever, cujo o produto 
será o plano de ensino. 

II. No planejar a prática pedagógica, o professor 
precisa conhecer-se e conhecer seus alunos do 
ponto de vista psicossocial.  

III. O plano não pode ser flexibil izado, pois corre -se o 
risco de não atingir os objetivos.  

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

(D) Apenas I está correto.  

21. É um dos objetivos do Projeto Político Pedagóg i-
co: 

(A) fortalecer a gestão pedagógica da escola.  
(B) consolidar a dependência das escolas.  
(C) negar a identidade da escola.  
(D) desarticular concepções de mundo com o 

propósito de realizar sua função social.  

22. ―A ideia de que o ensino consiste em repassar os 
conhecimentos para o espírito da criança é acom-
panhada de uma outra: a de que a capacidade de 
assimilação da criança é idêntica à do adulto, 
apenas menos desenvolvida‖.  O trecho trata da 
tendência pedagógica:  

(A) Tradicional.  
(B) Liberal tradicional.  
(C) Renovada progressivista . 
(D) Libertária. 

23. A formação continuada refere-se a:  

I. ações de formação durante a jornada de trabalho 
— ajuda a professores iniciantes.  

II. participação no projeto pedagógico da escola . 

III. reuniões de trabalho para discutir a prática com 
colegas. 

IV. pesquisas, minicursos de atualização, estudos de 
caso. 

Está certo o que se encontra apenas  em: 
 

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

24. No geral, compreende-se o currículo como um 
modo de seleção da cultura produzida pela socie-
dade, para a formação dos alunos; é tudo o que 
se espera que seja aprendido e ensinado na esco-
la. Geralmente os currículos são divididos em três 
tipos: o real, o formal e o oculto. Acerca deles , 
assinale a alternativa correta.  

(A) O currículo formal ou ofic ial é aquele estabe-
lecido pelos sistemas de ensino, expresso 
em diretrizes curriculares, nos objetivos e 
conteúdo das áreas ou disciplinas de estudo.  

(B) O currículo oculto é aquele que de fato acon-
tece na sala de aula, em decorrência de um 
projeto pedagógico e dos planos de ensino.  

(C) O currículo real refere-se àquelas influências 
que afetam a aprendizagem dos alunos e o 
trabalho dos professores e são provenientes 
da experiência cultural, dos valores e signif i-
cados trazidos de seu meio social de origem 
e vivenciados no ambiente escolar.  
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(D) O currículo oculto ou oficial é aquele estabe-
lecido pelos sistemas de ensino, expresso 
em diretrizes curriculares, nos objetivos e 
conteúdo das áreas ou disciplinas de estudo.  

25. De acordo com Vygotsky, o pensamento e a l i n-
guagem 

(A) têm origens iguais e desenvolvem-se segun-
do trajetórias diferentes e independentes.  

(B) têm origens iguais e desenvolvem-se segun-
do trajetórias iguais e dependentes.  

(C) têm origens diferentes e desenvolvem-se se-
gundo trajetórias iguais e dependentes.  

(D) têm origens diferentes e desenvolvem-se se-
gundo trajetórias di ferentes e independentes.  

26. Quanto à organização da educação básica, ass i-
nale a alternativa correta.  

(A) Os currículos do ensino  fundamental inclui-
rão, obrigatoriamente, o estudo da língua i n-
glesa. 

(B) No ensino fundamental poderão organizar -se 
classes, ou turmas, com alunos de séries di s-
tintas, com níveis equivalentes de adianta-
mento na matéria, para o ensino de línguas 
estrangeiras.  

(C) No currículo do ensino fundamental, a partir  
do primeiro ano, será ofertada a língua ingle-
sa obrigatoriamente. 

(D) Na educação infanti l  é obrigatória a oferta de 
pelo menos uma língua estrangeira.    

27. Analise os itens que se seguem.  

I. O papel do professor é mais de curador e de or i-
entador.  

II. Chama-se aula invertida ou sala de aula invertida 
o modelo que concentra no ambiente virtual aquilo 
que é informação básica e deixa para a sala de 
aula as atividades mais criativas e supervisiona-
das. 

III. É um programa de educação formal no qual o 
aluno aprende, pelo menos em parte, através do 
ensino online. 

Tendo em vista o ensino Híbrido , está correto o 
que se encontra apenas  em: 

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

28. Como prática social, a educação tem como lugar 
privi legiado a escola, entendida como espaço de  

(A) segregação. 
(B) assistencialismo. 
(C) misantropia. 
(D) garantia de direi tos.  

29. A fim de construir um conhecimento novo, o aluno 
necessita de: 

(A) abstração total em relação ao objeto.  
(B) representações mentais prévias relativas ao 

objeto. 
(C) ver e estar com o objeto.  
(D) desobjetif icar todo o conhecimento.  

30. Acerca do uso da TICs (Tecnologia de Informação 
e Comunicação) na educação, é correto afirmar 
que 

(A) o simples acesso à tecnologia, em si, é o as-
pecto mais importante.  

(B) ensinar com as novas mídias será uma revo-
lução se mudarmos simultaneamente os pa-
radigmas convencionais do ensino, que man-
têm distantes professores e alunos.  

(C) toda proposta que investe na introdução das 
TICs na escola terá êxito se houver a exclu-
são dos professores.  

(D) o trabalho com TCIs surgiu apenas com o 
surgimento da internet e das redes sociais.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. Acerca da Lei nº 06/2011, analise os itens e ass i-
nale a alternativa correta.  

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica 
de sua unidade escolar.  

II. Cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica de sua unidade escolar.  

III. Elaborar programas e planos de aula, relacionan-
do e confeccionando material didático a ser uti l i-
zado, em desconexão com a equipe de orientação 
pedagógica. 

IV. Ministrar aulas, repassando aos alunos os conte-
údos definidos nos planos de aula.  

São atribuições dos professores o que se encon-
tra apenas  em: 

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

32. Segundo pesquisa dos cientistas  do Kings College 
em Londres e da Brown University em Rhode Is-
land, 

(A) a distribuição da mielina é fixada a partir dos 
seis anos, o que sugere que o cérebro é mais 
plástico nos primeiros anos de vida.  

(B) eles preveem que qualquer influência amb i-
ental sobre o desenvolvimento do cérebro se-
rá mais forte na vida adulta. 
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(C) não há evidências sugestivas sobre a relação 
entre l igações no cérebro e o desenvolvimen-
to da l inguagem. 

(D) os circuitos do cérebro associados com a l i n-
guagem são mais flexíveis antes dos quatro 
anos de idade, a intervenção em crianças 
com atraso na execução da l inguagem deve 
ser iniciada antes dessa idade crítica.  

33. No currículo do estado de São Paulo , são manti-
dos os eixos organizadores para a língua inglesa 
definidos pela BNCC: oralidade, leitura, escri ta, 
dimensão intercultura e conhecimentos l inguíst i-
cos. Acerca da dimensão intercultural , é correto 
afirmar que 

(A) nasce da compreensão de que as culturas, 
especialmente na sociedade contemporânea, 
estão em contínuo processo de interação e 
(re)construção.  

(B) surge da necessidade de resumir as culturas 
em uma dominante. 

(C) passa pelo pressuposto de que língua e cu l-
tura são dissociáveis e que o ensino deve se 
ater aos ensinos teóricos.  

(D) estimula o pensamento que a cultura não ne-
cessita se ressignificar constantemente , nem 
interagir com outras culturas a fim de não 
haver miscigenações culturais.  

34. Analise os itens que se seguem.   

I. na função lúdica o brinquedo propicia diversão, 
prazer e até desprazer quando escolhido volunta-
riamente.  

II. na função educativa, o brinquedo ensina qualquer 
coisa que complete o indivíduo em seu saber, 
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo.  

III. a brincadeira de faz de conta surge com o apare-
cimento da representação da l inguagem ao nas-
cer. 

De acordo com Kishimoto, é correto o que se 
afirma apenas  em: 

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

35. De acordo com Piaget apud Valle Neto e Antunes, 
a construção dos conhecimentos ocorre através 
da ―_____________________‖, relacionado a d i-
mensão orgânica e neurológica, que instaura no-
vas oportunidades para o desenvolvimento huma-
no. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.  

(A) maturação do sistema muscular.  
(B) maturação do sistema digestivo.  
(C) maturação do sistema nervoso.  

(D) maturação do sistema reprodutor.  

36. Segundo a BNCC, são competências específicas 
de língua inglesa para o ensino fundamental , com 
exceção de: 

(A) Identif icar o lugar de si e o do outro em um 
mundo pluri l íngue e mult icultural, refletindo, 
crit icamente, sobre como a aprendizagem da 
língua inglesa contribui para a inserção dos 
sujeitos no mundo globalizado, inclusive no 
que concerne ao mundo do trabalho.  

(B) Comunicar-se na língua inglesa, por meio do 
uso variado de l inguagens em mídias impres-
sas ou digitais, reconhecendo-a como ferra-
menta de acesso ao conhecimento, de ampl i-
ação das perspectivas e de possibil idades 
para a compreensão dos valores e interesses 
de outras culturas e para o exercício do pro-
tagonismo social.  

(C) Identif icar similaridades e diferenças entre a 
língua inglesa e a língua materna/outras lí n-
guas, articulando-as a aspectos sociais, cu l-
turais e identitários, em uma relação intrí n-
seca entre língua, cultura e identidade.  

(D) Conhecer apenas um patr imônio cultural, ma-
terial e imaterial , difundido na língua inglesa, 
com vistas ao exercício da fruição e da am-
pliação de perspectivas no contato com uma 
única manifestação artístico-cultural.  

37. A descrição sintética de professor de educação 
infanti l  e professor de ensino fundamental I e II. 
constante no anexo VI da Lei nº 06/2011, é: 

(A) compreende os cargos que se destinam à re-
gência de classes de Educação Infanti l , de 
classes de Ensino Fundamental I e II, bem 
como à execução de trabalhos relativos à im-
plementação das grades curriculares e à co-
ordenação de disciplinas.  

(B) compreende os cargos que se destinam à re-
gência de classes de Educação Infanti l , de 
classes de Ensino Fundamental I e II vincu-
ladas e sob a responsabil idade da Secretaria 
Municipal de Educação.  

(C) compreende às funções de confiança que se 
destinam à regência de classes de Educação 
Infanti l , de classes de Ensino Fundamental I 
e II, bem como à execução de trabalhos rel a-
tivos à implementação das grades curricula-
res e à coordenação de disciplinas.  

(D) compreende às funções de confiança que se 
destinam à regência de classes de Educação 
Infanti l , de classes de Ensino Fundamental I 
e II vinculadas e sob a responsabil idade da 
Secretaria Municipal de Educação.  
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38. Gardner afirma que todo o indivíduo possui cerca 
de sete tipos diferentes de inteligência, dentre as 
quais: 

(A) emocional. 
(B) l inguística. 
(C) lúdica. 
(D) histórica. 

39. Ainda de acordo com Gardner , é correto afirmar 
que 

(A) nem todos os indivíduos, em princípio, têm a 
habil idade de questionar e procurar respos-
tas usando todas as inteligências.  

(B) as inteligências são equivalentes a sistemas 
sensoriais. 

(C) uma inteligência não é completamente de-
pendente de um único sistema sensorial, nem 
nenhum sistema sensorial foi imortalizado 
como uma inteligência. 

(D) Piaget usou sistemas de símbolos musicais, 
corporais e espaciais.  

40. Analise os itens que se seguem.  

I. Estratégias de escrita: pré-escrita. 

II. Atitudes e disposições favoráveis do leitor .  

III. Construção de repertório lexical e autonomia le i-
tora. 

A BNCC de Língua Inglesa está organizada por eixos, 
unidades temáticas, objetos de conhecimento e hab i-
l idades. Assinale a alternativa que se refere  apenas  
às unidades temáticas. 

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

 
 
 

 



 

 

 


