
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Professor PEB II – Ensino Fundamental – História 
 

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 de ela 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, 18.000 metros, 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 contém 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) Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a 
História como área escolar obrigatória surgiu com a 
criação do(a): 
a) Colégio Pedro II. 
b) Escola Nacional de Belas Artes. 
c) Universidade de São Domingos. 
d) Colégio São Luís. 
e) Colégio Jesuíta da Vila de Piratininga. 
 
22) É consensual a impossibilidade de estudar a História 
de todos os tempos e sociedades. Torna-se necessário 
fazer seleções baseadas em determinados critérios para 
estabelecer os conteúdos a serem ensinados. A seleção 
de conteúdos na história do ensino da área tem sido 
variada, sendo feita geralmente segundo uma tradição já 
consolidada, mas permanentemente rearticulada de 
acordo com temas relevantes a cada momento histórico.  
Os conteúdos expressam três grandes intenções: 
I- Favorecer o conhecimento de diversas sociedades, por 
meio de estudos que considerem especificamente as 
temporalidades contemporâneas. 
II- Propiciar a compreensão de que as histórias 
individuais e coletivas se integram e fazem parte da 
História. 
III- Contribuir para a formação intelectual e cultural dos 
estudantes. 
Indique a alternativa correta: 
a) As assertivas I e II estão corretas. 
b) Todas estão incorretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Somente a assertiva III está correta. 
e) Somente a assertiva I está incorreta. 
 
23) De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, 
assinale a alternativa que não condiz com uma das 
habilidades que o aluno da 5ª série/6º ano deverá 
desenvolver no primeiro bimestre: 
a) Reconhecer os acontecimentos históricos em sua 
temporalidade, estabelecendo relações de anterioridade 
e posterioridade. 
b) Identificar a existência das diferentes linguagens das 
fontes históricas. 
c) Identificar e valorizar a diversidade do patrimônio 
cultural, reconhecendo suas manifestações e inter-
relações em diferentes sociedades. 
d) Elaborar o conceito de memória, reconhecendo sua 
importância para a construção do conhecimento 
histórico. 
e) Desenvolver o espírito investigativo e a autonomia ao 
buscar dados e informações. 
 
24) “De modo geral, o ensino de História pode ser 
caracterizado a partir de dois grandes momentos. O 
primeiro teve início na primeira metade do século 
___________, com a introdução da área no currículo 
escolar. Após a Independência, com a preocupação de 
criar uma ‘genealogia da nação’, elaborou-se uma 



‘história nacional’, baseada em uma matriz europeia e a 
partir de pressupostos eurocêntricos. O segundo 
momento ocorreu a partir das décadas de ___ e ___ 
deste século, orientado por uma política nacionalista e 
desenvolvimentista. O Estado também passou a realizar 
uma intervenção mais normativa na educação e foram 
criadas as faculdades de filosofia no Brasil, formando 
pesquisadores e professores, consolidando-se uma 
produção de conhecimento científico e cultural mais 
autônoma no país. (Parâmetros Curriculares Nacionais: 
História). 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas acima: 
a) XIX, 40 e 50. 
b) XIX, 30 e 60. 
c) XX, 20 e 30. 
d) XIX, 30 e 40. 
e) XX, 50 e 70. 
 
25) De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, 
assinale a alternativa que não condiz com uma das 
habilidades que o aluno da 7ª série/8º ano deverá 
desenvolver no segundo bimestre: 
a) Identificar os principais conceitos necessários à 
compreensão da Revolução Francesa (sociedade 
estamental, burguesia, nobreza, Antigo Regime, 
Iluminismo, revolução burguesa, Constituição, 
Assembleia Constituinte, sufrágio censitário, sufrágio 
universal, cidadania, direitos humanos e liberalismo). 
b) Reconhecer, pelo estudo de obras de arte, a 
importância da presença dos viajantes estrangeiros para 
a “redescoberta do Brasil”. 
c) Identificar o sentido dos repartimientos nas colônias 
espanholas da América. 
d) Estabelecer relações entre a Revolução Francesa e a 
expansão napoleônica. 
e) Reconhecer a importância da existência de um 
documento que estabeleça quais são os principais 
direitos humanos. 
 
26) De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, 
assinale a alternativa que não condiz com uma das 
habilidades que o aluno da 8ª série/9º ano deverá 
desenvolver no terceiro bimestre: 
a) Reconhecer os principais movimentos nacionalistas na 
África e na Ásia envolvidos nas lutas pela independência. 
b) Reconhecer a importância dos movimentos coletivos e 
de resistência para as conquistas sociais e a 
preservação dos direitos dos cidadãos ao longo da 
história. 
c) Caracterizar os governos militares instalados no Brasil 
a partir de 1964, considerando especialmente a 
supressão das liberdades e a repressão à oposição. 
d) Estabelecer relações entre a Segunda Guerra Mundial 
e o processo de descolonização da África e da Ásia. 
e) Reconhecer a importância da preservação da memória 
para o conhecimento da história da humanidade. 
 
27) De acordo com o Currículo do Estado de São Paulo, 
assinale a alternativa que não condiz com uma das 
habilidades que o aluno da 6ª série/7º ano deverá 
desenvolver no primeiro bimestre: 
a) Identificar em diferentes documentos históricos os 
principais movimentos sociais brasileiros e seu papel na 
transformação da realidade. 
b) Identificar processos históricos relativos às atividades 
econômicas, responsáveis pela formação e ocupação 
territorial. 
c) Estabelecer relações entre as manifestações culturais 
do presente e as raízes históricas de sua constituição. 
d) Reconhecer, a partir de diferentes referências, a 
importância da cultura material como fonte histórica. 

e) Classificar cronologicamente os principais períodos 
que dividem a história das sociedades ocidentais. 
 
28) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a primeira proposta de História do Brasil 
elaborada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) e que repercutiu no ensino de História destacava: 
a) O domínio europeu e sua história de conquista, como 
desenvolveram suas tecnologias e suas estratégias 
comerciais e como seu domínio prejudicou diretamente 
nosso país. 
b) A religiosidade inerente ao homem e o conhecimento 
sobre as diversas religiões. 
c) O Brasil com sua história intricada, berço de 
inverdades. 
d) O processo histórico de independência do Brasil, a fim 
de implantar um contexto de criticidade em sala de aula. 
e) A contribuição do branco, do negro e do índio na 
constituição da população brasileira. 
 
29) Espera-se que, ao longo do ensino fundamental, os 
alunos gradativamente possam ampliar a compreensão 
de sua realidade, especialmente confrontando-a e 
relacionando-a com outras realidades históricas e, assim, 
possam fazer suas escolhas e estabelecer critérios para 
orientar suas ações. Nesse sentido, segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, os alunos deverão 
ser capazes de ____________________. 
Assinale a alternativa que preenche incorretamente a 
lacuna acima: 
a) Identificar relações sociais no seu próprio grupo de 
convívio, na localidade, na região e no país, e outras 
manifestações estabelecidas em outros tempos e 
espaços. 
b) Reconhecer que o conhecimento histórico é parte de 
um conhecimento transversal e paralelo. 
c) Dominar procedimentos de pesquisa escolar e de 
produção de texto, aprendendo a observar e colher 
informações de diferentes paisagens e registros escritos, 
iconográficos, sonoros e materiais. 
d) Valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos 
grupos e dos povos como condição de efetivo 
fortalecimento da democracia, mantendo-se o respeito às 
diferenças e a luta contra as desigualdades. 
e) Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes 
grupos, em diversos tempos e espaços, em suas 
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, 
reconhecendo semelhanças e diferenças entre eles, 
continuidades e descontinuidades, conflitos e 
contradições sociais. 
 
30) Os Parâmetros Curriculares Nacionais de História 
afirmam que, sob inspiração do nacional-
desenvolvimentismo, nas décadas de 50 e 60, o ensino 
de História voltou-se especialmente para as temáticas: 
a) Sustentáveis. 
b) Educacionais. 
c) Econômicas. 
d) Raciais. 
e) Migratórias. 

 
 

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 a 
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. 


