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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 envol-
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 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 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. Quatro dimensões são fundamentais para a auto-
nomia da escola: a administrativa, a financeira, a 
jurídica e a pedagógica. Acerca da dimensão ad-
ministrativa, é correto afirmar que  

(A) consiste na possibil idade de a escola elabo-
rar e gerir seus planos, programas e proje-
tos. 

(B) diz respeito à possibil idade de a  escola ela-
borar suas normas e orientações escolares 
em consonância com as legislações educac i-
onais. 

(C) faz referência à existência e à uti l ização de 
recursos financeiros capazes de dar à inst i-
tuição educativa condição de funcionamento 
efetivo. 

(D) está estreitamente l igada à identidade, à fun-
ção social, à clientela, à organização curric u-
lar, à avaliação, bem como aos resultados e, 
portanto, à essência do projeto pedagógico 
da escola. 

17. Analise os itens acerca da avaliação formativa e 
assinale a alternativa correta.  
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I. A prática da avaliação formativa é apenas obse r-
var os alunos diariamente, continuamente, dura n-
te o processo, ou com tarefas parciais e não pro-
vas finais.  

II. Tem por finalidade acompanhar a evolução dos 
estudantes, replanejar a ação educativa de forma 
a oferecer-lhes melhores oportunidades sign ifica-
tivas de aprendizagem.  

III. Sua finalidade é descrever, justif icar e explicar o 
que o aluno alcançou em termos de aprendiza-
gem. 

(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.  

18. Acerca das concepções do sistema de escrita  
apresentados por Emilia Ferrero, está correto o 
que se encontra em:  

(A) Uma criança pode conhecer o nome das le-
tras e não compreender exaustivamente o 
sistema de escrita.  

(B) As primeiras escritas infantis aparecem, do 
ponto de vista gráfico, como letras organiz a-
das lado a lado.  

(C) Do ponto de vista construtivista, a escrita i n-
fanti l  segue uma linha de evolução bastante 
irregular.  

(D) A aparência gráfica é garantia de escrita.  

19. Um dos princípios do Projeto Político Pedagógico 
é a Igualdade. Analise os itens acerca desse pri n-
cípio e assinale a alternativa correta.  

I. Diz respeito à igualdade de oportunidades ao 
acesso, permanência e sucesso escolar.  

II. Faz parte uma prática pedagógica diferenciada 
para os alunos com dificuldades de aprendiza-
gem. 

III. Implica o repensar da estrutura  de poder da esco-
la, tendo em vista sua socialização, propiciando  a 
participação coletiva dos diferentes segmentos no 
processo de tomada de decisões.  

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

20. Analise os itens que se seguem:  

I. Pedagogia Tradicional.  

II. Pedagogia Libertadora.  

III. Pedagogia Renovada.  

IV. Pedagogia Crítico-sociais do conteúdo.  

Faz parte da tendência pedagógica de cunho 
progressista o que se encontra apenas  nos 
itens: 

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

21. “A palavra currículo tem sido também uti l izada 
para indicar efeitos alcançados na escola, que 
não estão explicitados nos planos e nas propos-
tas, não sendo sempre, por isso, claramente pe r-
cebidos pela comunidade escolar.” O trecho trata 
do currículo denominado 

(A) Formal.  
(B) Real.  
(C) Acadêmico. 
(D) Oculto. 

22. Assinale a alternativa que apresenta um princ ípio 
que fundamenta um sistema educacional inclusi-
vo. 

(A) Manutenção da mesma qualidade do proces-
so de ensino-aprendizagem. 

(B) O direito à igualdade de oportunidades, o 
que significa dar o que cada um necessita de 
acordo com suas necessidades individuais.  

(C) A postergação das necessidades individuais, 
levando em consideração num primeiro mo-
mento o coletivo.  

(D) Menor participação da família e da socieda-
de, visando a participação maior de especia-
l istas. 

23. O ensino híbrido é uma tendência educacional 
que combina atividades presenciais e atividades 
realizadas por meio das tecnologias digitais de i n-
formação e comunicação (TDICs). Acerca dele , é 
correto afirmar que 

(A) tem como foco o processo de aprendizagem 
no aluno e não mais na transmissão de i n-
formações que o professor tradicionalmente 
realiza. 

(B) nessa abordagem o conteúdo e as instruções 
sobre um determinado conteúdo curricular 
são transmitidos pelo professor em sala de 
aula. 

(C) o aluno estuda todo o conceito e o material 
em um único ambiente: a sala de aula.  

(D) a internet passa a ser o lugar de aprender 
ativamente realizando at ividades de resolu-
ção de problemas e projetos.  

24. A educação infanti l  como primeira  etapa da edu-
cação básica tem como finalidade o desenvolv i-
mento integral da criança até 5 anos de idade em 
seus aspectos: 
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(A) físico, psicológico, intelectual e  social, com-
plementando a ação da família e da comun i-
dade. 

(B) físico, psicológico, intelectual e social, com-
plementando a ação da família.  

(C) físico, psicológico e intelectual, complemen-
tando a ação da família , da comunidade e da 
sociedade. 

(D) físico, intelectual e  social , complementando a 
ação da família.  

25. Por Planejamento Curricular entende-se: 

(A) o de maior abrangência, correspondendo ao 
planejamento que é feito em nível nacional, 
estadual ou municipal. Incorpora e reflete as 
grandes políticas educacionais.  

(B) atividade que envolve o processo de refle-
xão, de decisões sobre a organização, o fun-
cionamento e a proposta pedagógica da inst i-
tuição. 

(C) instrumento que orienta a ação educativa na 
escola, pois a preocupação é com a proposta 
geral das experiências de aprendizagem que  
a escola deve oferecer ao estudante, através 
dos diversos componentes curriculares.  

(D) processo de decisão sobre a atuação concre-
ta dos professores no cotidiano de seu traba-
lho pedagógico, envolvendo as ações e sit u-
ações em constante interações entre 
professor e alunos e entre os próprios alu-
nos. 

26. Acerca da formação continuada, analise os itens e 
assinale a alternativa correta.  

I. A formação inicial do professor não é suficiente 
para que ele possa desempenhar suas funções 
em sala de aula.  

II. Não é um conceito unívoco; a formação continua-
da deve proporcionar a reflexão e a tomada de 
consciência das l imitações da profissão docente.  

III. Os cursos de formação são a única forma de fo r-
mação significativa para o professor.  

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

27. A Associação de Pai e Mestres (APM) é uma das 
formas de participação da comunidade na admi-
nistração escolar. Sobre ela, é correto afirmar que 

(A) é uma ferramenta de gestão democrática.  
(B) deverá ser constituída semestralmente.  
(C) o mandato dos conselheiros e dos diretores 

será de três anos, sendo permitida a recon-
dução por mais duas vezes.  

(D) podem participar da APM apenas pais e pro-
fessores. 

28. Valores, ati tudes e normas são termos referentes 
à aprendizagem dos conteúdos atitudinais. O que 
diferencia a aprendizagem desses conteúdos é  

(A) a exercitação múltipla como elemento im-
prescindível para o domínio competente.  

(B) a necessidade da realização das ações que 
formam os procedimentos.  

(C) a importância dos componentes cognitivos, 
afetivos ou condutuais.  

(D) a necessidade de atividades experimentais  
que favoreçam os novos conteúdos de 
aprendizagem. 

29. Em uma gestão democrática, a participação é 
elemento fundamental, pois  

(A) fomenta o clima de competitividade entre t o-
da a comunidade escolar.  

(B) possibil i ta o envolvimento de todos os inte-
grantes da escola no processo de tomada de 
decisões e no funcionamento da organização 
escolar. 

(C) favorece a manutenção das formas conser-
vadoras de organização e gestão escolar.  

(D) permite a experimentação de formas autoritá-
rias de poder na escola.  

30. Segundo teoria construt ivista, a construção da 
leitura e da escrita pelas crianças  

(A) é o objeto de uma instrução sistemática que 
deve ser ensinado e cuja a aprendizagem 
supõe o exercício de uma série de habil ida-
des específicas. 

(B) é um produto escolar, as atividades de inte r-
pretação e produção de escrita iniciam após 
a escolarização. 

(C) é fruto de incessantes exercícios de repet i-
ção e cópias. 

(D) é um objeto cultural, resultado do esforço co-
letivo da humanidade e não pode ser reduzi-
da a um conjunto de técnicas perceptivo -
motoras. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. À luz do artigo 18, da Lei nº 8.069. 13 de julho de 
1990, constitui -se tratamento cruel ou degradante  

(A) a conduta ou forma cruel de tratamento em 
relação apenas à criança que a humilhe e r i -
dicularize simultaneamente.  

(B) a conduta ou forma cruel de tratamento em 
relação à criança ou ao adolescente que hu-
milhe, ou ameace gravemente, ou ridicular i -
ze. 

(C) a conduta ou forma cruel de tratamento , que 
necessariamente acumule,  em relação à cri -
ança ou ao adolescente humilhação e amea-
ça grave.  
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(D) a conduta ou forma cruel de tra tamento em 
relação apenas ao adolescente que ameace 
gravemente, mas não o ridicularize.  

32. Leia o trecho de Pedagogia da Autonomia: sabe-
res necessários à prática educativa , de Paulo 
Freire e marque a al ternativa correspondente à 
ideia central contida no excerto.  

Como professor crítico, sou um “aventureiro” re s-
ponsável, predisposto à mudança, à aceitação do 
diferente. Nada do que experimentei em minha ativ i-
dade docente deve necessariamente repetir -se. Repi-
to, porém, como inevitável, a franquia de mim mesmo, 
radical, diante dos outros e do mundo.  

(A) Ensinar exige disponibil idade para o diálogo.  
(B) Ensinar exige consciência do inacabamento.  
(C) Ensinar exige saber escutar.  
(D) Ensinar exige rigorosidade com os alunos.  

33. Analise os itens que se seguem:  

I. Cultura Digital.  

II. Tecnologia Digital.  

III. Pensamento Computacional.  

São considerados eixos da proposta de organiz a-
ção do Currículo de Referência em Tecnologia e 
Computação 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.  

34. Conforme a Lei Nº 9.394/96, artigo 31, a organ i-
zação da Educação Infanti l  terá como uma de su-
as regras comuns: 

(A) Carga horária mínima anual de 700 (setecen-
tas) horas, distribuída por um mínimo de 200 
(duzentos) dias de trabalho educacional . 

(B) Atendimento à criança de, no mínimo, 3 (três ) 
horas diárias para o turno parcial e de 8 (o i-
to) horas para a jornada integral .  

(C) Expedição de documentação que permita 
atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança.  

(D) Controle de frequência pela instituição de 
educação pré-escolar, exigida a frequência 
mínima de 65% (sessenta e cinco por cento) 
do total de horas. 

35. Segundo Paulo Freire, “ninguém educa ninguém, 
ninguém educa a si mesmo”. Deste princípio, o 
autor conclui que 

(A) os homens se educam entre si, mediatizados 
pelo mundo. 

(B) os l ivros didáticos são fundamentais para 
educação dos alunos, sem o professor.  

(C) a educação deve constituir -se na forma “ban-
cária”.  

(D) é necessário que o professor seja sempre o 
detentor do conhecimento que será deposita-
do no aluno. 

36. Analise os itens a seguir:  

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

II. Controlar e avaliar o rendimento escolar dos al u-
nos. 

III. Integrar os conselhos de classes/ciclos/séries e 
participar das HTPCs e/ou outras atividades cole-
tivas programadas pela escola.  

Constitui-se como atribuição do Professor de 
Educação Infanti l , conforme a Lei nº 06/2011 –  
Anexo VI, o que se afirma apenas  nos itens:  

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

37. No que se refere à avaliação na Educação Infan-
ti l , é correto afirmar que  

(A) deve ser realizada por meio de observações 
e registros.  

(B) deve existir práticas de verificação de apren-
dizagem tais como as “provinhas”. 

(C) precisa ter exclusivamente caráter classifica-
tório.  

(D) não deve existir de nenhuma forma ou com 
qualquer objetivo.  

38. Com base no Currículo Paulista, seção destinada 
a Educação Infanti l , marque a alternativa que 
apresenta a faixa etária relativa ao grupo “Crian-
ças bem pequenas”.  

(A) 6 meses a 5 anos e 11 meses.  
(B) 4 anos a 5 anos e 11 meses. 
(C) 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. 
(D) zero a 1 ano e 6 meses.  

39. A BNCC propõe uma organização curricular para 
Educação Infanti l , por meio de cinco Campos de 
Experiências, nos quais são contextualizados os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 
Das alternativas que se seguem, marque aquela 
que não apresenta um destes campos. 

(A) Corpo, gestos e movimentos . 
(B) Traços, sons, cores e formas.  
(C) Vida pública e privada.  
(D) Escuta, fala, pensamento e imaginação.  
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40. É um objetivo de aprendizagem e desenvolvimen-
to, proposto pela BNCC, para bebês, no campo “O 
Eu, o Outro e o Nós”:  

(A) Interagir com crianças da mesma faixa etária 
e adultos ao explorar espaços, materiais, ob-
jetos, brinquedos.  

(B) Demonstrar atitudes de cuidado e solidari e-
dade na interação com crianças e adultos.  

(C) Agir de maneira independente, com confiança 
em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e l imitações.  

(D) Comunicar suas ideias e sentimentos a pes-
soas e grupos diversos.  

 



 

 

 


