
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Professor PEB II – Ensino Fundamental - Geografia  
 

PORTUGUÊS 
 
01) “Constância ia __ praia todas __ manhãs. Não que 

eu fosse de reparar nessas coisas, mas __ cada dia 

usava um biquíni. Todos __ admiravam pelo gingado, 

todos __ acompanhavam com os olhos... Era constante 

__ sua cadência, __ sua constância... Constância...” 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

a) A, às, a, à, à, a, a. 

b) À, às, a, a, a, à, à. 

c) À, as, a, a, a, a, a. 

d) À, às, a, a, a, à, a. 

e) A, às, a, à, a, à, à. 

 

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

a) Fui ao mercado, porque não tinha mais feijão. 

b) Você demorou tanto por que? 

c) Enquanto você explica o por quê não fez a tarefa, eu 

lavo a louça. 

d) Não fui bem na prova por que não li o texto. 

e) Faço a prova porquê tenho um objetivo. 

 

03) Dadas as orações: 

I – Robson agia feito um burro. 

II- O burro falante é um personagem fantástico. 

III- O burro quando empaca... 

A alternativa em que a palavra destacada tem função de 

substantivo é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

04) Nas orações: 

I- O pobre homem morreu de apendicíte. 

II- O eclipse lunar acontecerá a partir da meia-noite. 

III- Tenho uma amiga trilíngue. 

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- Aqueles meninos não lêem muito bem. 

II- É sabido que todos creem no Santíssimo. 

III- Este livro contêm todo o conhecimento. 

Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão erradas. 

 

06) Dadas as orações: 

I- Todo ano rezamos a novena de Natal. 

II- Ambos estavam cansados. 

III- Comprei o último par de sapatos em promoção! 

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- Ele me chamou para sair. 

II- Nunca disseram-lhe nada sobre Einstein? 

III- Me dê essas chaves agora! 

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: “Faria tudo igual de novo”, 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) Após fazer corretamente a conversão de 413,5 cm2 

para hm2, um estudante encontrou a seguinte resposta: 
a) 0,04135 hm2. 
b) 0,004135 hm2. 
c) 0,0004135 hm2. 
d) 0,00004135 hm2. 
e) 0,000004135 hm2. 
 
12) As afirmações abaixo se referem ao conjunto dos 
números Reais. 
I- O conjunto dos números Reais é formado pela 
intersecção do conjunto dos números Racionais com os 
números Irracionais. 
II- O conjunto dos números Naturais pertence ao 
conjunto dos números Racionais. 
III- O conjunto dos números Inteiros está contido no 
conjunto dos números Racionais. 
A alternativa que contém a sequência correta é: 
a) V, V, F. 
b) V, F, V. 
c) F, V, V. 
d) F, F, V. 
e) F, V, F. 
 
13) Dos números abaixo NÃO pertence ao conjunto dos 
números Racionais apenas o número: 

a) √3. 
b) 1,71. 
c) 2,1212... 

d) √9 
e) 1/3. 



 
14) Classifique as afirmações abaixo como verdadeira 
(V) ou falsa (F): 
I - Todo número inteiro é um número racional. 
II- Todo número decimal exato é um número racional. 
III- Todo número decimal periódico é um número racional 
A sequência que demonstra a classificação correta é: 
a) F, F, F. 
b) V, V, V. 
c) V, F, V. 
d) F, V, V. 
e) F, V, F. 
 
15) Uma piscina com volume de 83,2 m3 tem sua 
capacidade, em litros, igual a: 
a) 83.200.000. 
b) 8.320.000. 
c) 832.000. 
d) 83.200. 
e) 8.320. 
 
16) Ao realizar uma atividade em sua escola, um aluno 
se deparou com duas conversões de unidades para 
resolver. Transformar 10 kg e18 litros, em toneladas e 
mililitros respectivamente. Sabendo que a conversão foi 
feita de maneira correta, o resultado encontrado por ele 
foi: 
a) 0,001 e 1.800. 
b) 0,01 e 1.800. 
c) 0,01 e 18.000. 
d) 0,0001 e 1.800. 
e) 0,0001 e 18.000. 
 
17) A quantidade de litros de água que cabem em 6,5 
m3de volume é igual a: 
a) 65 l. 
b) 650 l. 
c) 6.500 l. 
d) 65.000 l. 
e) 6.500.000 l. 
 
18) As afirmações abaixo se referem a conjuntos 
numéricos. 
I- {-1, 0, 1} pertence ao conjunto dos números Naturais. 
II- {1, 2, 3, 4} pertence ao conjunto dos números Inteiros. 
III- {-2; -1/2; 0; 0,5; 1} pertence ao conjunto dos números 
Reais. 
É correto afirmar que: 
a) V, V, V. 
b) F, V, V. 
c) F, V, F. 
d) V, F, V. 
e) F, F, F. 
 
19) Sabendo que cada quarteirão mede 100 metros e 
que andei 14 quarteirões para chegar ao meu destino. A 
quantidade de quilômetros que caminhei para ir e voltar 
para o ponto de onde parti foi de: 
a) 0,028 km. 
b) 0,28 km. 
c) 2,8 km. 
d) 28 km. 
e) 280 km. 
 
20) A forma fatorada da expressão algébrica x2 + 14x + 
49 é: 
a) (x + 7)2. 
b) (x – 7)2. 
c) (x + 7). (x – 7). 
d) (x + 2) . (x + 7). 
e) (x + 1) . (x + 49). 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, para 
La Blache a Geografia: 
a) Não era uma ciência, era parte integrante da vida 
humana. 
b) Não deveria ser de ensino obrigatório nas escolas. 
c) Deveria ter seu ensino nas escolas pautado nas 
práticas, com viagens de vivência. 
d) Não era ciência dos homens, mas dos lugares. 
e) É estudada muito pouco e os alunos não têm 
oportunidade de apreciá-la. 
 
22) Considerando os Parâmetros Curriculares Nacionais, 
a identidade marcada pela interação entre os homens e a 
natureza passou a ser designada como: 
a) Essencialidade. 
b) Consistência humana. 
c) Mimese. 
d) Necessária. 
e) Gênero de vida. 
 
23) “Na década de ______, o Ministério da Educação 
publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 
reforçando a tendência da crítica ao ensino 
_____________, propondo, em seu lugar, o ensino por 
_____________.” 
Marque a opção abaixo que preencha as lacunas 
corretamente e na ordem em que aparecem no trecho 
retirado do Currículo do Estado de São Paulo: 
a) 1998, conteudista e competências. 
b) 1992, bancário e experiências. 
c) 1998, competências e conteudista. 
d) 1990, conteudista e competências. 
e) 1990, científico e estruturas. 
 
24) Para La Blache, a região tem a dimensão de uma 
realidade territorial concreta, física, representando um 
quadro de referência para a população que a habita. 
Nesse sentido, de acordo com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, os conceitos de região e 
paisagem eram: 
a) A essência da vida que nos cerca. 
b) A chave para se compreender a diversidade do 
mundo. 
c) Os mais plausíveis formulados até então. 
d) O clímax científico da geografia. 
e) A representação da existência humana. 
 
25) “Esse período pós-Segunda Guerra Mundial foi 
marcado por grandes confrontos políticos e doutrinários: 
Socialismo x Capitalismo. [...] Tomou-se consciência de 
que as diferenças tinham raízes históricas. De que elas 
não resultavam de forças espontâneas que comandavam 
as relações entre as diferentes classes sociais no interior  
das sociedades. De que as desigualdades no 
desenvolvimento entre os lugares e territórios 
originavam-se no interior das classes sociais e nas 
formas de alianças que estabeleciam entre si no interior 
dessas sociedades. Classes marcadas por ideologias 
que se estruturavam para sustentar desigualdades [...].” 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Geografia, esse momento histórico passou a ser 
chamado de: 
a) O amanhecer do Socialismo. 
b) Laços populacionais. 
c) O grande despertar. 
d) União pelo povo. 
e) A luz do desenvolvimento. 
 
26) “O ensino de Geografia na educação básica deve 
priorizar o estudo do ___________, da paisagem e do 
__________ em suas diferentes escalas, rompendo com 



uma visão __________, na qual a natureza segue o seu 
curso imutável e irreal enquanto a humanidade é vista 
como uma entidade a ser estudada à parte, como se não 
interagisse com o meio.” 
Assinale a alternativa que preenche as lacunas 
corretamente e na ordem em que aparecem no trecho 
retirado do Currículo do Estado de São Paulo: 
a) Território, lugar e estática. 
b) Espaço, meio e tecnicista. 
c) Estado, ambiente e humanista. 
d) Local, material e depositária. 
e) Planeta, palpável e centralizada. 
 
27) No que concerne aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a tendência lablachiana da Geografia e as 
correntes que dela se desdobraram mais tarde, a partir 
dos anos 60, passaram a ser chamadas de:  
a) Nova Geografia. 
b) Geografia Tradicional. 
c) Visão Antropogeográfica. 
d) Geografia Contemporânea. 
e) Geografia Humanista. 
 
28) O conceito de escala geográfica expressa as 
diferentes dimensões que podem ser escolhidas para o 
estudo do espaço geográfico, passível de ser abordado a 
partir de recortes como o lugar, a região, o território 
nacional ou o mundo. No entanto, as diferentes escalas 
geográficas estão sempre inter-relacionadas: é preciso, 
por exemplo, considerar o mundo, a região e o território 
nacional na análise dos fenômenos que ocorrem no 
lugar. Os conceitos estruturadores devem considerar as 
seguintes dimensões: 
I- Educação cartográfica. 
II- Antropocentrismo. 
III- Território. 
IV. Natureza permanente. 
Com base no Currículo do Estado de São Paulo, assinale 
a alternativa correta quanto às assertivas acima: 
a) Apenas a assertiva III está correta. 
b) As assertivas I e II estão erradas. 
c) As assertivas I e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva IV está correta. 
e) Todas as assertivas estão corretas. 
 
29) “No pós-guerra, a realidade tornou-se mais 
complexa. O desenvolvimento do capitalismo afastou-se 
cada vez mais da fase concorrencial e penetrou na fase 
monopolista do grande capital. A urbanização acentuou-
se e megalópoles começaram a se constituir. O espaço 
agrário sofreu as modificações estruturais comandadas 
pela_____________________, em função da 
industrialização e da mecanização das atividades 
agrícolas em várias partes do mundo; as realidades 
locais passaram a se articular em uma rede de escala 
mundial. Cada lugar ou região deixou de explicar-se por 
si mesmo.” (Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Geografia). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna 
corretamente: 
a) Revolução Verde. 
b) Aceleração do crescimento populacional. 
c) Reforma Agrária. 
d) Exaltação do Capitalismo. 
e) Revolução Industrial. 
 
30) O Currículo do Estado de São Paulo diz que a 
aprendizagem da Geografia na educação básica, 
entendida como um processo de construção da 
espacialidade, deve considerar alguns objetivos. 
Assinale a opção abaixo que não representa esses 
objetivos: 

a) Diferenciar e estabelecer relações entre os eventos 
geográficos em diferentes escalas. 
b) Reconhecer-se, de forma crítica, como elemento 
pertencente ao espaço geográfico e capaz de 
transformá-lo. 
c) Desenvolver o domínio da espacialidade e do 
deslocar-se com autonomia. 
d) Estabelecer múltiplas interações entre os conceitos de 
paisagem, lugar e território. 
e) Desenvolver raciocínio estático, embasando-se em 
livros didáticos e nas relações entre homem e natureza. 

 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

31) Delia Lerner afirma que “Em primeiro lugar, para 
possibilitar a escolarização das práticas sociais de leitura 
e escrita, para que os professores possam programar o 
ensino, um passo importante que deve ser dado em 
relação ao projeto curricular é o de explicitar, entre os 
aspectos implícitos nas práticas, aqueles que resultam 
hoje acessíveis graças aos estudos [...].” Assinale a 
alternativa que não corresponde a um desses estudos 
que a autora cita: 
a) Psicolinguísticos. 
b) Retóricos. 
c) Históricos. 
d) Sociolinguísticos. 
e) Antropológicos. 
 
32) Telma Weisz, em seu livro O diálogo entre o ensino e 
a aprendizagem, 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 não preenche corretamente a 
lacuna acima: 
a) A organização da tarefa pelo professor garante 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) O conteúdo trabalhado mantém suas características 
de objeto sociocultural real, sem transformar em objeto 
escolar vazio de significado social. 
d) A forma como a proposta é feita pelo professor faz 
com os alunos esgotem suas fontes de conhecimento e 
tenham que buscar informações extras. 
e) Os alunos têm problemas a resolver e decisões a 
tomar em função do que se propõem produzir. 
 
33) Telma Weisz diz que “[...] o conhecimento só avança 
quando o aprendiz tem bons problemas sobre os quais 
pensar [...].” A qual perspectiva a autora se refere? 
a) Gestalt. 
b) Genético-dialética. 
c) Sociointeracionista. 
d) Inatismo. 
e) Construtivista. 
 
34) “[...] quando dizemos que os alunos devem ter 
problemas a resolver e decisões a tomar em função do 
que se propõem produzir, estamos nos referindo a uma 
questão de natureza ___________, que tem enormes 
consequências de natureza pedagógica (e vice-versa) 
[...].” (WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem). Assinale a alternativa que preenche a 
lacuna corretamente: 
a) Ideológica. 
b) Política. 
c) Cultural. 
d) Social. 



e) Racional. 
 
35) Telma Weisz diz que os alunos aprendem a dar 
informações que julgam importantes para o colega num 
ambiente: 
a) Competitivo e inspirador. 
b) Respeitoso e solidário. 
c) Calmo e organizado. 
d) Cauteloso e dosado. 
e) Inclusivo e facilitado. 
 

 

LEGISLAÇÃO 

 

36) Observe as assertivas: 
I- Orientar os cursos de formação inicial e continuada de 
docentes e demais profissionais da Educação Básica, os 
sistemas educativos dos diferentes entes federados e as 
escolas que os integram, indistintamente da rede a que 
pertençam. 
II- Desencorajar a reflexão crítica e propositiva que deve 
subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do 
projeto político-pedagógico da escola de Educação 
Básica. 
III- Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da 
Educação Básica contidos na Constituição, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 
demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações 
que contribuam para assegurar a formação básica 
comum estadual, tendo como foco os alunos que dão 
vida ao currículo e à escola. 
No que concerne à Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de 
julho de 2010, identifique a alternativa correta: 
a) Apenas a I está correta. 
b) Todas estão incorretas. 
c) As assertivas I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
e) Apenas a III está correta. 
 
37) As bases que dão sustentação ao projeto nacional de 
educação, segundo a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 
de julho de 2010, 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) Valorização do profissional da educação escolar. 
b) Respeito à liberdade e aos direitos. 
c) Igualdade de condições para o acesso, inclusão, 
permanência e sucesso na escola. 
d) Valorização da experiência conteudista. 
e) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. 
 
38) A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade 
de promover a educação para a mudança e a 
transformação social, fundamenta-se em alguns 
princípios: 
I- Dignidade humana. 
II- Igualdade de direitos. 
III- Religiosidade do Estado. 
IV- Centralização de atendimento às pessoas pobres. 
De acordo com a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de 
maio de 2012, assinale a alternativa correta: 
a) As assertivas III e IV estão corretas. 
b) Somente a I está correta. 
c) As assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II e IV estão corretas. 
e) Somente a III está incorreta. 
 
39) De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de 
julho de 2010, a escola de qualidade social adota como 

centralidade o estudante e a aprendizagem, o que 
pressupõe atendimento a alguns requisitos. 
Assinale a alternativa que não se refere a esses 
requisitos: 
a) Compatibilidade entre a proposta curricular e a 
infraestrutura entendida como espaço formativo dotado 
de efetiva disponibilidade de tempos para a sua 
utilização e acessibilidade. 
b) Intra-relação entre organização do currículo, do 
trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do 
professor, tendo como objetivo a aprendizagem do 
estudante. 
c) Foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela 
aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como 
instrumento de contínua progressão dos estudantes. 
d) Integração dos profissionais da educação, dos 
estudantes, das famílias e dos agentes da comunidade 
interessados na educação. 
e) Revisão das referências conceituais quanto aos 
diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo 
espaços sociais na escola e fora dela. 
 
40) Assinale a alternativa que não condiz com a 
Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004: 
a) Diferenciar e estabelecer relações entre os eventos 
geográficos em diferentes escalas. 
b) Reconhecer-se, de forma crítica, como elemento 
pertencente ao espaço geográfico e capaz de 
transformá-lo. 
c) Desenvolver o domínio da espacialidade e do 
deslocar-se com autonomia. 
d) Estabelecer múltiplas interações entre os conceitos de 
paisagem, lugar e território. 
e) Desenvolver raciocínio estático, embasando-se em 
livros didáticos e nas relações entre homem e natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


