
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Professor PEB I – Ensino Fundamental 
 

PORTUGUÊS 
 
01) “__ noite caía gélida sobre mim. __ horas passavam. 

__ meia noite, pontualmente, ouvi duas batidas na porta. 

____ altura, eu não sentia mais nada, somente __ 

batidas do meu coração __ me ensurdecer.”  

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

a) À, às, a, àquela, as, a. 

b) À, as, à, aquela, às, a. 

c) A, as, à, aquela, as, a. 

d) A, as, à, àquela, as, a. 

e) A, às, a, àquela, as, a. 

 

02) A alternativa incorreta quanto ao uso dos porquês é: 

a) Fui ao shopping, porque adoro aquelas vitrines! 

b) Você saiu mais cedo, por quê? 

c) Por enquanto eu torço para que não descubram o 

porquê dela ter partido. 

d) Não sairei de casa hoje porque não estou me sentindo 

bem. 

e) Faço dessa maneira porquê foi assim que aprendi. 

 

03) Dadas as orações: 

I- Era um jovem rapaz. 

II- Muitos dariam tudo para ser como eu: jovem! 

III- O jovem não fazia questão de esconder as espinhas. 

A alternativa em que a palavra destacada tem função de 

substantivo é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) Apenas a II. 

d) II e III. 

e) Apenas a III. 

 

04) Nas orações: 

I- É necessário a minha rubríca no documento. 

II- Minha amiga e eu sempre saimos sozinhas. 

III- Em casa, apreciamos música. Temos inclusive um 

alaúde. 

A alternativa que possui erro de acentuação é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

05) Dadas as orações: 

I- Depois do almoço, sempre tomo um cafézinho. 

II- Já me acostumei com a solidão. Até prefiro ficar 

sozinho. 

III- É preciso saber a que horas ele vêm. 

A alternativa que possui erro de acentuação é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

06) Dadas as orações: 

I- Se bem feitinha, eu prefiro carne de segunda. 

II- Dose tripla, por favor! 

III- Estando de acordo ambas as partes, assinarei o 

documento. 

A alternativa que apresenta numeral é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

07) Dadas as orações: 

I- Me dá seu telefone? O número! 

II – Gelei quando ele me tirou pra dançar!  

III- Não me diga o que fazer! 

A alternativa incorreta quanto à colocação pronominal é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

08) Em: “As sombras povoavam a terra”, o termo em 

destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito oculto. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

09) Em: “Dom Quixote é meu herói preferido”, o termo 

em destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito simples. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

10) Em: “Zélia Gatai e Jorge Amado fizeram as pazes 

conosco”, o termo em destaque tem função sintática de: 

a) Sujeito oculto. 

b) Objeto direto. 

c) Objeto indireto. 

d) Predicativo do sujeito. 

e) Adjunto adverbial. 

 

 

MATEMÁTICA 
 
11) A seguinte expressão foi dada para os alunos de 
uma sala de oitavo ano como atividade de recuperação, 
porém apenas 50% dos alunos conseguiu chegar ao 
resultado correto, que deveria ser dado em metros 
cúbicos. 

3520 dm3 + 320.000 cm3 

 

A resposta correta é: 
a) 3,84 m3. 
b) 35,52 m3. 
c) 323,52 m3. 
d) 355,2 m3. 
e) 672 m3. 
 
12) Dos números apresentados abaixo apenas um não 
pertence ao conjunto dos números Racionais. Identifique-
o e assinale a resposta correta: 
a) -1. 

b) √16. 
c) 1,1212... 

d) √5. 
e) 1/5. 
 
13) O resultado numérico da expressão algébrica 8xy – 
5yx + 14x + 7y, quando x é igual a -1 e y é igual a 2, é: 
a) -26. 
b) -6. 
c) 4. 



d) 12. 
e) 26. 
 
14) Em um trabalho escolar, uma professora solicitou aos 
alunos que anotassem o quanto haviam andado de carro 
no final de semana, de acordo com a unidade de medida 
solicitada. 
Um dos grupos apresentou a seguinte anotação: 42 
quilômetros, 18.000metros, 1.200.000 decímetros e 
25.000.000 centímetros. Após verificar as anotações, a 
professora solicitou aos alunos a soma dos valores e a 
conversão para hectômetros. O resultado encontrado por 
eles foi: 
a) 3220 hm. 
b) 3922 hm 
c) 4300 hm. 
d) 4750 hm.  
e) 4840 hm. 
 
15) Após realizar diversas conversões de unidades de 
medidas, um aluno apresentou um erro. 
Assinale a alternativa que contem um erro de conversão 
de unidade de medida 
a) 250 decâmetros correspondem a 2500 metros. 
b) 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 
c) 1 hectômetro corresponde a 0,1 decâmetro. 
d) 10 litros correspondem a 100 decilitros. 
e) 2 metros quadrados correspondem a 20.000 
centímetros quadrados. 
 
16) As afirmações abaixo referem-se a conjuntos 
numéricos 
I- A raiz quadrada de dois não pertence ao conjunto dos 
números Racionais. 
II- {-1, 0, 1} pertence ao conjunto dos números Naturais. 
III- Todo número que pertence ao conjunto dos números 
Naturais também pertence ao conjunto dos números 
Reais. 
Estão corretas apenas as afirmações: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas I e III. 
 
17) O resultado da expressão – (16x2y) ÷ (2xy2) é: 
a) -8xy. 
b) -8x2y1/2. 
c) 8x2y1/2. 
d) -8xy-1. 
e) 8xy. 
 
18) As afirmações abaixo se referem a expressões 
algébricas. 
I – (x+y).(x-y)  = x2-y2. 
II – (a – b)2 = a2 -2ab-b2. 
III – x2 – 4 = (x+2).(x-2). 
Estão corretas apenas as afirmações: 
a) I. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I e II. 
e) I, II e III. 
 
19) Em quilogramas, a soma de 2,5 mg com 9,56 dg 
corresponde a: 
a) 0,0009585 kg. 
b) 0,009585 kg. 
c) 0,001206 kg. 
d) 0,000981 kg. 
e) 0,095625 kg. 
 

20) Classifique as afirmações como verdadeiras ou 
falsas e indique a resposta correta 
I – Na multiplicação de números reais, dois números 
negativos resultam em um número positivo. 
II – A adição entre dois números com sinais diferentes é 
feita subtraindo-se esses números. 
III – Na adição de dois números reais, dois números com 
sinais iguais resultam em um número positivo. 
a) V, V, F. 
b) V, F, F. 
c) V, F, V. 
d) F, V, V. 
e) F, V, F. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Introdução, o Brasil é também signatário da 
_____________________, assinada pelos nove países 
em desenvolvimento de maior contingente populacional 
do mundo — em que reconhece a educação como 
instrumento proeminente da promoção dos valores 
humanos universais, da qualidade dos recursos humanos 
e do respeito pela diversidade cultural. 
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 
lacuna acima: 
a) Declaração de Salamanca. 
b) Declaração Universal de Direitos Humanos. 
c) Convenção da Guatemala. 
d) Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 
e) Declaração de Nova Delhi. 
 
22) No que concerne aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
que não condiz com o que se espera do aluno do terceiro 
e quarto ciclos no processo de produção de textos orais: 
a) Planejar a fala pública usando a linguagem escrita em 
função das exigências da situação e dos objetivos 
estabelecidos. 
b) Monitorar seu desempenho oral, levando em conta a 
intenção comunicativa e a reação dos interlocutores e 
reformulando o planejamento prévio, quando necessário. 
c) Considerar os papéis assumidos pelos participantes, 
ajustando o texto à variedade linguística adequada. 
d) Saber que existem variações linguísticas, mas que a 
norma culta da língua portuguesa deve ser a única 
respeitada. 
e) Considerar possíveis efeitos de sentido produzidos 
pela utilização de elementos não verbais. 
 
23) Nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução   
afirma-se que a garantia do acesso e da permanência na 
escola dependem da solução de problemas variados, 
dentre os quais se destacam os ligados à:  
a) Pobreza. 
b) Repetência. 
c) Não disponibilidade de roupas adequadas. 
d) Alimentação precária. 
e) Falta de transporte. 
 
24) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
que não condiz com o que se espera do aluno do terceiro 
e quarto ciclos no processo de produção de textos 
escritos: 
a) Redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de 
maneira a garantir a continuidade temática. 
b) Utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da 
escrita em função das exigências do gênero e das 
condições de produção. 
c) Analise e revise o próprio texto em função dos 
objetivos estabelecidos, da intenção comunicativa e do 
leitor a que se destina, redigindo tantas quantas forem as 



versões necessárias para considerar o texto produzido 
bem escrito. 
d) Constitua um conjunto de conhecimentos sobre o 
funcionamento da linguagem e sobre o sistema 
linguístico relevantes para as práticas de escuta, leitura e 
produção de textos. 
e) Redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de 
maneira a garantir a explicitação de relações entre 
expressões mediante recursos linguísticos apropriados 
(retomadas, anáforas, conectivos), que possibilitem a 
recuperação da referência por parte do destinatário. 
 
25) A função da escola em proporcionar um conjunto de 
práticas preestabelecidas tem, segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais - Introdução, o propósito de 
contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos 
sociais e culturais de maneira ________________. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Crítica e construtiva. 
b) Sábia e duradoura. 
c) Obediente e educada. 
d) Consciente e eficaz. 
e) Subserviente e controlada. 
 
26) Considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa, qual das alternativas abaixo não 
condiz com os valores e atitudes subjacentes às práticas 
de linguagem? 
a) Reconhecimento da necessidade de dominar os 
saberes envolvidos nas práticas sociais mediadas pela 
linguagem como ferramenta para a continuidade de 
aprendizagem fora da escola. 
b) Elaboração de roteiros para realização de entrevistas 
ou encenação de jogos dramáticos improvisados. 
c) Interesse pela leitura e escrita como fontes de 
informação, aprendizagem, lazer e arte. 
d) Valorização da linguagem escrita como instrumento 
que possibilita o distanciamento do sujeito em relação a 
ideias e conhecimentos expressos, permitindo formas de 
reflexão mais aprofundadas. 
e) Valorização das diferentes opiniões e informações 
veiculadas nos textos - orais ou escritos - como 
possibilidades diferenciadas de compreensão do mundo. 
 
27) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Introdução, pode-se dizer que o 
analfabetismo no Brasil é, hoje, um fenômeno localizado. 
Enquanto a região Sudeste, por exemplo, apresenta uma 
taxa inferior a 5% de analfabetos com 15 anos ou mais 
de idade, a região Nordeste apresenta, nessa faixa, uma 
taxa superior a: 
 
a) 60%. 
b) 50%. 
c) 30%. 
d) 20%. 
e) 40%. 
 
28) “O principal instrumento utilizado para avaliar o 
ensino fundamental em todo o país é o 
__________________________________, implantado a 
partir de 1990 e realizado com o apoio das secretarias de 
educação dos estados e municípios. Os levantamentos 
de dados são realizados a cada dois anos, abrangendo 
uma amostra probabilística representativa dos 26 
estados e do Distrito Federal [...].” (Parâmetros 
Curriculares Nacionais - Introdução, 1998). 
Com base no documento especificado, assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
a) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
IDEB. 
b) Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 
Estado de São Paulo - Saresp. 

c) Prova Brasil. 
d) Provinha Brasil. 
e) Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - 
SAEB. 
 
29) Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Introdução - 
dizem que o Plano Decenal de Educação, à luz da 
Constituição de 1988, reafirma a necessidade e a 
obrigação do(a)(s) __________ de elaborar parâmetros 
claros, no campo curricular, capazes de orientar o ensino 
fundamental de forma a adequá-lo aos ideais 
democráticos e à busca da melhoria da qualidade do 
ensino nas escolas brasileiras. 
Marque a opção que preenche corretamente a lacuna 
acima: 
a) Escola. 
b) Estado. 
c) Município. 
d) Distrito Federal. 
e) País. 
 
30) Considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa, no processo de escuta de textos 
orais, espera-se que o aluno do terceiro e quarto ciclos 
____________________. 
Assinale a alternativa que preenche incorretamente a 
lacuna acima: 
a) Possa desenvolver textos acadêmicos com 
competência. 
b) Utilize a linguagem escrita, quando for necessário, 
como apoio para registro, documentação e análise. 
c) Amplie, progressivamente, o conjunto de 
conhecimentos discursivos, semânticos e gramaticais 
envolvidos na construção dos sentidos do texto. 
d) Amplie a capacidade de reconhecer as intenções do 
enunciador, sendo capaz de aderir a ou recusar as 
posições ideológicas sustentadas em seu discurso. 
e) Reconheça a contribuição complementar dos 
elementos não verbais (gestos, expressões faciais, 
postura corporal). 

 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
31) Telma Weisz afirma que para terem valor pedagógico 
e serem boas situações de aprendizagem, as atividades 
propostas devem reunir algumas condições e respeitar 
alguns princípios. Boas situações de aprendizagem 
costumam ser aquelas em que ________________. 
Assinale a alternativa que preenche incorretamente a 
lacuna acima; 
a) A organização da tarefa pelo professor garanta a 
máxima circulação de informação possível. 
b) Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e 
pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar. 
c) Os alunos têm problemas a resolver e decisões a 
tomar em função do que se propõem produzir. 
d) O conteúdo trabalhado mantém suas características 
de objeto sociocultural real, sem se transformar em 
objeto escolar vazio de significado social. 
e) Os alunos precisam se sentir à vontade para 
conversar sobre o assunto que desejarem a hora que 
quiserem. 
 
32) Assinale a alternativa incorreta em relação ao livro O 
diálogo entre o ensino e a aprendizagem, de Telma 
Weisz: 
a) O aluno poderá receber qualquer ensinamento que o 
professor transmitir. 
b) Existe o processo de aprendizagem desenvolvido pelo 
aluno. 
c) O sujeito do processo de ensino é o professor. 



d) Existe o processo de ensino desenvolvido pelo 
professor. 
e) O processo de aprendizagem não deve se adaptar ao 
ensino. 
 
33) Segundo Délia Lerner, o que se põe como 
necessário é o enfrentamento do real no intuito de formar 
alunos praticantes da cultura escrita. Para isso, é 
necessário redimensionar o ensino das práticas de leitura 
e escrita como práticas sociais. Para esse 
redimensionamento é preciso olhar e analisar cinco 
questões presentes na escola que estão assinaladas 
abaixo, com exceção da alternativa: 
a) Os fins que se notam na escola ao ler e escrever são 
semelhantes aos que dirigem a leitura e a escrita fora 
dela – há função social real. 
b) A escolarização das práticas de leitura e escrita 
proporciona problemas intensos. 
c) A necessidade institucional de controlar a 
aprendizagem leva a pôr em primeiro lugar os aspectos 
mais compreensíveis da avaliação. 
d) A inevitável distribuição dos conteúdos no tempo pode 
levar a parcelar o objeto de ensino. 
e) A maneira como se distribuem os direitos e obrigações 
entre o professor e os alunos determina quais são os 
conhecimentos e estratégias que as crianças têm ou não 
a oportunidade de exercer e, portanto, quais poderão ou 
não aprender. 
 
34) Marque a opção que não tem a ver com o diálogo 
entre o professor e o aprendiz e a organização de 
situações-aprendizagens feitas pelo professor, segundo 
Telma Weisz: 
a) Consiste em atividades planejadas. 
b) Consiste em propostas. 
c) Consiste em situações dirigidas com a intenção de 
favorecer a ação do aprendiz sobre um determinado 
objeto de conhecimento. 
d) A ação de aprendizagem está na origem de toda e 
qualquer aprendizagem. 
e) Basta que sejam planejadas, propostas e dirigidas 
para constituírem automaticamente boas situações de 
aprendizagem para os alunos. 
 
35) Délia Lerner diz que na escola é necessário trabalhar 
a leitura com duplo propósito. 
Diante da afirmação acima, aponte a alternativa que 
mostra esse duplo propósito; 
a) Sistemático e didático. 
b) Didático e comunicativo. 
c) Crítico e construtivo. 
d) Mecânico e linear. 
e) Divertido e acolhedor. 
 

 

LEGISLAÇÃO 

 

36) segundo a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho 
de 2010, as bases que dão sustentação ao projeto 
nacional de educação responsabilizam o poder público, a 
família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os 
educandos de um ensino ministrado de acordo com 
alguns princípios. Assinale a alternativa que não condiz 
com esses princípios: 
a) Singularismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
b) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais. 
c) Garantia de padrão de qualidade. 
d) Gestão democrática do ensino público, na forma da 
legislação e das normas dos respectivos sistemas de 
ensino. 
e) Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino. 

 
37) Segundo a Lei 9.394/96, o ensino será ministrado 
com base em alguns princípios. 
Aponte a alternativa que não se refere a esses princípios: 
a) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
b) Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
c) Gratuidade do ensino particular e público. 
d) Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino. 
e) Valorização da experiência extraescolar. 
 
38) Segundo a Lei 9.394/96, o dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de ___________________. 
Aponte a alternativa que preenche incorretamente a 
lacuna acima: 
a) Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e 
médio para todos os que não os concluíram na idade 
própria. 
b) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um. 
c) Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 
como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo 
de ensino-aprendizagem. 
d) Vaga na escola pública de educação infantil ou de 
ensino fundamental mais próxima de sua residência a 
toda criança a partir do dia em que completar 5 (cinco) 
anos de idade. 
e) Oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades adequadas 
às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se 
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola. 
 
39) Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, assinale a alternativa incorreta 
quanto à Educação Infantil: 
a) A educação infantil será oferecida em creches, ou 
entidades equivalentes, para crianças de até 5 (cinco) 
anos de idade. 
b) Avaliação mediante acompanhamento e registro do 
desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental 
é uma das regras comuns da organização da educação 
infantil. 
c) A educação infantil será oferecida em pré-escolas, 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 
d) A educação infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade. 
e) Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, 
distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 
trabalho educacional é uma das regras comuns da 
organização da educação infantil. 
 
40) A escola de qualidade social, de acordo com a 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, adota 
como centralidade o estudante e a aprendizagem, o que 
pressupõe atendimento aos seguintes requisitos, exceto: 
a) Realização de parceria com órgãos, tais como os de 
assistência social e desenvolvimento humano, cidadania, 
ciência e tecnologia, esporte, turismo, cultura e arte, 
saúde e meio ambiente. 
b) Consideração sobre a inclusão, a valorização das 
diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade 
cultural, resgatando e respeitando as várias 
manifestações de cada comunidade. 



c) Revisão das referências conceituais quanto aos 
diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo 
espaços sociais na escola e fora dela. 
d) Aperfeiçoamento individual dos profissionais da 
educação, através de programa de formação continuada. 
e) Preparação dos profissionais da educação, gestores, 
professores, especialistas, técnicos, monitores e outros. 


