
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEB II - Ciências 

PORTUGUÊS 
 
01) Nas orações: 

I- E no chão só vou me atirar. 

II- Quem sabe um dia eu volte... 

III- Comeram todos os doces, às escondidas. 

A alternativa que apresenta advérbio (locução 

adverbial) de modo é: 

a) Apenas a I. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III. 

 

02) As palavras abaixo formam plural como o de 

barba-de-bode, exceto:  

a) Galinha-d’angola. 

b) Saca-rolha. 

c) Quiabo-de-cipó. 

d) Barriga-d’água. 

e) Arco-da-velha. 

 

03) Nas orações: 

I- A pobre mulher chegou chorando. 

II- A estrela da manhã é um planeta. 

III- O animal ainda saiu falando. 

A alternativa que não apresenta adjetivo é: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas apresentam. 

e) N.D.A. 

 

04) “Francisco foi ___ compras no Paraguai. Andou de 

ônibus, de trem, de charrete e até ___ pé. ___ pessoas 

que o conheciam não entendiam os motivos dessas 

viagens malucas. ___ vezes é preciso ficar ___ sós com 

nossos pensamentos.” 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

a) As, à, as, a, à. 

b) Às, a, as, às, a. 

c) Às, à, às, às, à. 

d) As, a, as, às, à. 

e) Às, a, as, as, a. 

 

05) Em: “Churrasco é com gaúcho”, temos: 

a) 19 letras e 19 fonemas. 

b) 19 letras e 18 fonemas. 

c) 19 letras e 17 fonemas. 

d) 19 letras e 16 fonemas. 

e) 19 letras e 15 fonemas. 

 

06) A alternativa que apresenta voz reflexiva é: 

a) A menina riscou a boneca. 

b) Ceci maquiou-se diante do espelho. 

c) O trabalho foi feito com sucesso. 

d) João perdeu a hora novamente. 

e) Carlos esmurrou a parede de raiva. 

 

07) No trecho: 

“...Quero te amar sem medo 

Não tem segredo 

Eu vou tentar te seduzir”, temos: 

a) 6 verbos, 2 no infinitivo. 

b) 6 verbos, 1 no infinitivo. 

c) 5 verbos, 3 no infinitivo. 

d) 5 verbos, 2 no infinitivo. 

e) 6 verbos, 2 locuções verbais. 

 

08) No trecho: 

“O meu jeito de ser? Era você 

Era te amar, não era sofrer...” 

O tempo verbal que se repete é: 

a) Presente do Indicativo. 

b) Pretérito perfeito. 

c) Pretérito imperfeito do indicativo. 

d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 

e) Pretérito mais-que-perfeito. 

 

09) Dadas as orações. 

I- Decifra-me ou devoro-te. 

II- “Não me deixe só...” 

III- Te amo, sua doida! 

A colocação pronominal está incorreta na alternativa: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas estão corretas. 

e) N.D.A. 

 

10) Dadas as orações: 

I- Ninguém me deve favor algum. 

II- Entrei na festa, porque me convidaram. 

III- Agora me conte como foi seu dia. 

A colocação pronominal está correta na alternativa: 

a) Apenas a I. 

b) Apenas a II. 

c) Apenas a III. 

d) Todas estão corretas. 

e) N.D.A. 

 

 

MATEMÁTICA 

11) Sobre o conjunto dos números reais, é correto 
afirmar que: 
a) O conjunto dos números reais é formando apenas 
pelos conjuntos dos números naturais e inteiros. 
b) Pertencem ao conjunto dos números reais os números 
naturais, inteiros, racionais e irracionais. 
c) O conjunto dos números reais é formado apenas pelo 
conjunto dos números inteiros e irracionais. 
d) O conjunto dos números reais é formado apenas pelos 
conjuntos dos números inteiros e racionais. 
e) O conjunto dos números reais é formado pelo conjunto 
dos números inteiros positivos e negativos. 
 
12) Convertendo 0,0025 quilômetros, em metros, o 
resultado obtido será: 
a) 0,25m. 
b) 2,5m. 
c) 25m. 
d) 250m. 
e) 2500m. 
 
13) Classifique as afirmações abaixo como V 
(verdadeira) ou F (falsa): 
I – 1 litro corresponde a 1000 mililitros. 
II - 1 metro cúbico corresponde a 1 litro 
III – 1 decalitro corresponde a 10 litros. 
A alternativa que corresponde a sequencia correta é: 
a) V, F, V. 
b) V, V, F. 
c) V, F, F. 
d) F, V, F. 
e) F, F, V. 



 
14) Dos números abaixo, NÃO é racional apenas o 
número: 
a) 1/4. 
b) 2,3232... 

c) √2. 

d) √9. 
e) 0,25. 
 
15) Classifique as afirmações sobre o conjunto dos 
números reais como verdadeira ou falsa e assinale a 
alternativa que apresenta a sequencia correta. 
I-Todo número real é um número racional. 
II- O número –1 é um número real. 
III- Todo número irracional é também um número real. 
a) V, F, V. 
b) V, F, F. 
c) F, V, F. 
d) F, F, V. 
e) F, V, V. 
 

16) O valor da expressão 
𝐚𝟐−𝐛𝟑

𝐛𝟐−𝐚𝟐
, para a = -1 e B = −2, é: 

a) 7/3. 
b) 5/3. 
c) 7/5 
d) 3. 
e) 5. 
 
17) Sobre o sistema de medidas, NÃO está correto 
afirmar que: 
a) Uma área de 25 km2 é igual a uma área de 
2.500.000m2. 
b) 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 
c) Caminhar 18.000 decímetros é o mesmo que caminhar 
1,8 quilômetros. 
d) Uma pessoa de 100 quilos tem 100.000 gramas. 
e) 18 hectômetros equivalem a 1800 metros. 
 

18) O valor da expressão algébrica y = x – (x)
1

2 , para x = 
4 é: 
a) 1/2. 
b) 2. 
c) 1. 
d) 0. 
e) – 1/2. 
 
19) 21,12 decâmetros foram convertidos em diversas 
unidades de medida. A conversão realizada de forma 
incorreta foi: 
a) 0,2112 quilômetros. 
b) 21120 centímetros. 
c) 211,2 hectômetros. 
d) 2112 decímetros. 
e) 211200 milímetros. 
 
20) Certo candidato teve dificuldade em resolver uma 
questão em determinado concurso e classificou como 
verdadeira todas as alternativas abaixo, porém uma 
delas apresentava uma falsa afirmação. A única 
alternativa que contem uma afirmação falsa é: 
a) O número -1 é um número real. 
b) O número 0,25 é um número racional. 
c) O número 0 é um número inteiro. 
d) O número 0,111... é um número racional. 
e) O número 0,123... é um número racional. 
 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 

21) Delia Lerner, em seu livro “Ler e escrever na escola: 
o real, o possível e o necessário”, afirma que o desafio 
que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os 

alunos à cultura do escrito, é o de conseguir que todos 
seus ex-alunos: 
a) Tenham conhecimento concreto da língua portuguesa. 
b) Cheguem a ser membros plenos da comunidade de 
leitores e escritos. 
c) Parem de usar a leitura e a escrita de forma supérflua, 
desvalorizando-a, ao ponto de minimizá-los ao máximo. 
d) Se identifiquem com a leitura e escrita e atuem em 
profissões que as valorizem. 
e) Sejam capazes de interpretar completamente os 
vários sentidos que possam estar contidos em um texto. 
 
22) Delia Lerner, em seu livro “Ler e escrever na escola: 
o real, o possível e o necessário” afirma que para 
concretizar o propósito de formar todos os alunos como 
praticantes da cultura escrita, é necessário 
reconceitualizar o objeto de ensino e construí-lo tomando 
como referência fundamental: 
a) As novas práticas de leitura e escrita das mídias 
sociais. 
b) O gosto pela leitura e escrita. 
c) Os filmes e músicas mais populares. 
d) As práticas sociais de leitura e escrita. 
e) O processo contínuo e insistente da leitura e escrita. 
 
23) De acordo com Delia Lerner, “O necessário é fazer 
da escola uma comunidade de leitores que recorrem aos 
textos” para, exceto: 
a) Construírem argumentos concretos e suficientes para 
criticar qualquer pessoa de forma ávida e impetuosa. 
b) Desejarem conhecer outros modos de vida. 
c) Viverem outras aventuras. 
d) Descobrirem outras formas de utilizar a linguagem 
para criar novos sentidos. 
e) Diferenciarem-se de outros autores ou personagens. 
 
24) “O real é que levar à prática o necessário é uma 
tarefa difícil para a escola. Conhecer as dificuldades e 
compreender em que medida derivam (ou não) de 
necessidades legítimas da instituição escolar constituem 
passos indispensáveis para construir alternativas que 
permitam superá-las. É por isso que, antes de formular 
soluções – antes de desdobrar o possível -, é preciso 
enunciar e analisar as dificuldades.” (LERNER, Delia. Ler 
e escrever na escola: o real). Segundo a autora, existem 
algumas razões para que essa tarefa seja difícil. Marque 
a opção incorreta referente a essas razões: 
a) A necessidade institucional de controlar a 
aprendizagem leva a pôr em primeiro plano somente os 
aspectos mais acessíveis à avaliação. 
b) A escolarização das práticas de leitura e de escrita 
apresenta problemas árduos. 
c) 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 
têm oportunidade de exercer e, portanto, quais poderão 
ou não poderão aprender. 
d) Os propósitos que se perseguem na escola ao ler e 
escrever são diferentes dos que orientam a leitura e a 
escrita fora dela. 
e) A inevitável distribuição dos conteúdos no tempo pode 
levar a unificar o objeto de ensino. 
 
25) “Distribuir os conteúdos no tempo é uma exigência 
inerente ao ensino. A opção tradicional – ao menos 
desde o século ______ – consistiu em distribui-los 
estabelecendo uma correspondência termo a termo entre 
parcelas de saber e parcelas de tempo [...].” (LERNER, 
Delia. Ler e escrever na escola: o real). A autora se 
refere a qual século: 
a) XVII. 
b) XX. 
c) XV. 



d) XIX. 
e) XVI. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

26) A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 estabelece, em seu Art. 5º, que “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. 
Considerando o documento mencionado, analise as 
assertivas abaixo: 
I- Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição (Constituição 
da República Federativa do Brasil – 1988). 
II- É livre a manifestação do pensamento, desde que haja 
o anonimato. 
III- É inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e a suas liturgias. 
IV- Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 
em locais abertos ao público, com devida autorização e 
com condição de não frustrar outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local. 
V- É livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. 
Está correto somente o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) I, II e III. 
c) II, III, IV e V. 
d) I, III e V. 
e) I, III, IV e V. 
 
27) Qual alternativa não representa um dos direitos 
sociais, expressos na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988: 
a) Alimentação. 
b) Seguro desemprego. 
c) Transporte. 
d) Previdência social. 
e) Moradia. 
 
28) De acordo com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 206, qual das 
alternativas abaixo não representa um dos princípios 
pelo qual o ensino será ministrado: 
a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber. 
b) Igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola. 
c) Singularismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
d) Garantia de padrão de qualidade. 
e) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais. 
 
29) O dever do Estado com a educação, segundo a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
será efetivado mediante a garantia de: 
a) Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças 
até 6 (seis) anos de idade. 
b) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 
aos 18 (dezoito) anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria. 
c) Atendimento ao educando, em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

d) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, obrigatoriamente rede 
particular de ensino. 
e) Acesso garantido aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística a todos aqueles que 
concluírem o ensino médio. 
 
30) No que concerne ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente, assinale a única alternativa incorreta: 
a) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais. 
b) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 
da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
c) Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas 
as crianças e adolescentes, sem discriminação de 
nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou 
cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, 
ambiente social, região e local de moradia ou outra 
condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 
comunidade em que vivem. 
d) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
e) A garantia de prioridade, referida no Art. 4º, 
compreende a destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas ao lazer e atividades 
físicas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) “Especialmente a partir dos anos____, o ensino das 
Ciências Naturais se aproxima das Ciências Humanas e 
Sociais, reforçando a percepção da Ciência como 
construção humana, e não como ‘verdade natural’, e 
nova importância é atribuída à História e à Filosofia da 
Ciência no processo educacional. [...].” (Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Ciências). Assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna: 
a) 50. 
b) 70. 
c) 80. 
d) 60. 
e) 90. 
 
32) “_______ (século XIX) leva adiante a teorização 
acerca da crosta terrestre, entendida como camadas 
geológicas de diferentes idades, contribuindo para a 
concepção de que os ambientes da Terra se formaram 
por uma evolução contínua atuando por longos períodos 
de tempo [...].” (Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Ciências). Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 
a) Lyell. 
b) Newton. 
c) Kepler. 
d) Galileu. 
e) Copérnico. 
 
33) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ciências, marque a alternativa que não 
corresponde a uma das capacidades que os alunos terão 
que desenvolver até o final do ensino fundamental: 



a) Identificar relações entre conhecimento científico, 
produção de tecnologia e condições de vida, no mundo 
de hoje e em sua evolução histórica, e compreender a 
tecnologia como meio para suprir necessidades 
humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e 
benefícios das práticas científico-tecnológicas. 
b) Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação 
crítica e cooperativa para a construção coletiva do 
conhecimento. 
c) Formular questões, diagnosticar e propor soluções 
para problemas reais a partir de elementos das Ciências 
Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos 
e atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar. 
d) Saber combinar leituras, observações, 
experimentações e registros literários das aulas, 
formulando questionários a serem distribuídos à 
população. 
e) Compreender a natureza como um todo dinâmico e o 
ser humano, em sociedade, como agente de 
transformações do mundo em que vive, em relação 
essencial com os demais seres vivos e outros 
componentes do ambiente. 
 
34) No documento intitulado Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Ciências, dois eixos temáticos são 
reiteradamente escolhidos para o primeiro e segundo 
ciclos. De acordo com o documento, os eixos citados 
são: 
a) “Terra e Universo” e “Ser Humano e Saúde”. 
b) “Vida e Ambiente” e “Ser Humano e Saúde”. 
c) “Tecnologia e Sociedade” e “Vida e Ambiente” 
d) “Terra e Universo” e “Tecnologia e Sociedade”. 
e) “Vida e Ambiente” e “Terra e Universo”. 
 
35) Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 
dizem que os temas de estudo e as atividades de 
Ciências Naturais devem ser organizados para que os 
alunos ganhem progressivamente algumas capacidades. 
Assinale a alternativa que não condiz com essas 
capacidades: 
a) Elaborar, individualmente e em grupo, relatos orais e 
outras formas de registros acerca do tema em estudo, 
considerando informações obtidas por meio de 
observação, experimentação, textos ou outras fontes. 
b) Caracterizar as condições e a diversidade de vida no 
planeta Terra em diferentes espaços, particularmente 
nos ecossistemas americanos. 
c) Compreender a alimentação humana, a obtenção e a 
conservação dos alimentos, sua digestão no organismo e 
o papel dos nutrientes na sua constituição e saúde. 
d) Reconhecer que a humanidade sempre se envolveu 
com o conhecimento da natureza e que a Ciência, uma 
forma de desenvolver este conhecimento, relaciona-se 
com outras atividades humanas. 
e) Valorizar o cuidado com o próprio corpo, com atenção 
para o desenvolvimento da sexualidade e para os hábitos 
de alimentação, de convívio e de lazer. 
 
36) Qual dos conteúdos centrais abaixo corresponde ao 
eixo temático “Vida e ambiente”, no que diz respeito ao 
terceiro ciclo e em consonância com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Ciências? 
a) Investigação de diferentes explicações sobre a vida 
na Terra, sobre a formação dos fósseis e comparação 
entre espécies extintas e atuais. 
b) Caracterização da constituição da Terra e das 
condições existentes para a presença de vida. 
c) Distinção de alimentos que são fontes ricas de 
nutrientes plásticos, energéticos e reguladores, 
caracterizando o papel de cada grupo no organismo 
humano, avaliando sua própria dieta, reconhecendo as 
consequências de carências nutricionais e valorizando os 
direitos do consumidor. 

d) Caracterização do ciclo menstrual e da ejaculação, 
associando-os à gravidez, estabelecendo relações entre 
o uso de preservativos, a contracepção e a prevenção 
das doenças sexualmente transmissíveis, valorizando o 
sexo seguro. 
e) Investigação dos modos de conservação de 
alimentos - cozimento, adição de substâncias, 
refrigeração e desidratação -, quanto ao modo de 
atuação específico, à importância social, histórica e local, 
descrevendo processos industriais e artesanais para este 
fim. 
 
37) “Nos anos de ______, a Proposta Curricular de 
Ciências e os Programas de Saúde da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo elegem o “ambiente” 
– subdividido em “componentes e fenômenos” e 
“interações” – como eixo articulador dos demais 
conteúdos, ao longo das oito séries/nove anos do Ensino 
Fundamental.” (Currículo do Estado de São Paulo: 
Ciências da Natureza e suas tecnologias). Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
a) 1950. 
b) 1970. 
c) 1960. 
d) 1980. 
e) 1990. 
 
38) De acordo com Currículo do Estado de São Paulo: 
Ciências da Natureza e suas tecnologias, o subtema 
“Meio ambiente” faz parte da: 
a) 6ª série/7º ano. 
b) 7ª série/8º ano. 
c) 5ª série/6º ano. 
d) 8ª série/9º ano. 
e) N.D.A. 
 
39) De acordo com Currículo do Estado de São Paulo: 
Ciências da Natureza e suas tecnologias, o subtema 
“Energia no cotidiano e no sistema produtivo” faz parte 
da: 
a) 6ª série/7º ano. 
b) 7ª série/8º ano. 
c) 5ª série/6º ano. 
d) 8ª série/9º ano. 
e) N.D.A. 
 
40) De acordo com Currículo do Estado de São Paulo: 
Ciências da Natureza e suas tecnologias, o subtema 
“Saúde: um direito da cidadania” faz parte da: 
a) 6ª série/7º ano. 
b) 7ª série/8º ano. 
c) 5ª série/6º ano. 
d) 8ª série/9º ano. 
e) N.D.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


