
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEB II - Português 

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 dos números 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 (V) ou falsa (F) e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 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 18.000decímetros 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 e 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-as, ao ponto de minimizá-las 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 diversas ações, 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 distribuí-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 ao 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 artigo 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 V, para verdadeiro, e F, para falso, 
assinale a alternativa correta com relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 
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 relacionados ao lazer e atividades 
físicas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) “O ensino de Língua Portuguesa tem sido, desde os 
anos ___, o centro da discussão acerca da necessidade 
de melhorar a qualidade de ensino no país. O eixo dessa 
discussão no ensino fundamental centra-se, 
principalmente, no domínio da leitura e da escrita pelos 
alunos, responsável pelo fracasso escolar que se 
expressa com clareza nos dois funis em que se 
concentra a maior parte da repetência: na primeira série 
(ou nas duas primeiras) e na quinta série. No primeiro, 
pela dificuldade de alfabetizar; no segundo, por não se 
conseguir levar os alunos ao uso apropriado de padrões 
da linguagem escrita, condição primordial para que 
continuem a progredir.” (Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa, 1998). Assinale a 
alternativa que indica o ano correto que falta à lacuna: 
a) 70. 
b) 90. 
c) 60. 
d) 80. 
e) 50. 
 
32) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa, algumas críticas eram 
frequentes quanto ao ensino tradicional de língua 
portuguesa. Das alternativas abaixo, assinale aquela que 
não condiz com as desaprovações citadas no 
documento: 
a) A excessiva valorização da gramática normativa e a 
insistência nas regras de exceção, com o consequente 
preconceito contra as formas de oralidade e as 
variedades não-padrão. 



b) A desconsideração da realidade e dos interesses dos 
alunos. 
c) O ensino descontextualizado da metalinguagem, 
normalmente associado a exercícios mecânicos de 
identificação de fragmentos linguísticos em frases soltas. 
d) O uso do texto como expediente para ensinar valores 
morais e como pretexto para o tratamento de aspectos 
gramaticais. 
e) A apresentação de uma teoria gramatical complexa - 
uma espécie de gramática acadêmica e exacerbada. 
 
33) Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua 
portuguesa, pode-se considerar o ensino e a 
aprendizagem de Língua Portuguesa como prática 
pedagógica resultante da articulação de três variáveis, 
que estão apresentadas de forma correta na alternativa: 
a) Aluno, escola e família. 
b) Aluno, professor e conteúdo. 
c) Aluno, conhecimento e mediação do professor. 
d) Aluno, contexto escolar e estudo. 
e) Aluno, conteúdo e estudo. 
 
34) “No processo de ensino-aprendizagem dos diferentes 
ciclos do ensino fundamental, espera-se que o aluno 
amplie o domínio ativo do discurso nas diversas 
situações comunicativas, sobretudo nas instâncias 
públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua 
inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas 
possibilidades de participação social no exercício da 
cidadania.” (Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro 
e quarto ciclos do ensino fundamental: língua português, 
1998). Para que isso seja possível, a escola deverá 
organizar um conjunto de atividades que, 
progressivamente, possibilite ao aluno, exceto: 
a) Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos 
orais e na leitura e produção de textos escritos de modo 
a atender a múltiplas demandas sociais, responder a 
diferentes propósitos comunicativos e expressivos, e 
considerar as diferentes condições de produção do 
discurso. 
b) Analisar criticamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 
avaliação dos textos, identificando referências 
intertextuais presentes no texto. 
c) Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo 
social como instrumento adequado e eficiente na 
comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo 
nas interações com pessoas de outros grupos sociais 
que se expressem por meio de outras variedades. 
d) Analisar cuidadosamente os diferentes discursos, 
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 
ponderação ao criticar, julgando sua interpretação da 
realidade. 
e) Usar os conhecimentos adquiridos por meio da 
prática de análise linguística para expandir sua 
capacidade de monitoração das possibilidades de uso da 
linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica. 
 
35) Assinale a alternativa, no que concerne aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto 
ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa, que 
não tem relação com os temas transversais: 
a) Educação tecnológica. 
b) Pluralidade Cultural. 
c) Saúde. 
d) Trabalho e Consumo. 
e) Orientação Sexual. 
 
36) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa, no processo de escuta 
de textos orais, espera-se do aluno que, exceto: 

a) Amplie, progressivamente, o conjunto de 
conhecimentos discursivos, semânticos e gramaticais 
envolvidos na construção dos sentidos do texto. 
b) Amplie a capacidade de reconhecer as intenções do 
enunciador, sendo capaz de aderir ou recusar as 
posições ideológicas sustentadas em seu discurso. 
c) Reconheça a contribuição complementar dos 
elementos não verbais (gestos, expressões faciais, 
postura corporal). 
d) Utilize a linguagem escrita, quando for necessário, 
como apoio para registro, documentação e análise. 
e) Saiba selecionar textos segundo seu interesse e 
necessidade. 
 
37) De acordo com Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua 
portuguesa, no processo de leitura de textos escritos, 
espera-se do aluno que, exceto: 
a) Compreenda a leitura em suas diferentes dimensões 
- o dever de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler. 
b) Seja capaz de aderir ou recusar as posições 
ideológicas que reconheça nos textos que lê. 
c) Planeje a fala pública usando a linguagem escrita em 
função das exigências da situação e dos objetivos 
estabelecidos. 
d) Seja receptivo a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, por meio de leituras 
desafiadoras para sua condição atual, apoiando-se em 
marcas formais do próprio texto ou em orientações 
oferecidas pelo professor. 
e) Leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e 
temas com os quais tenha construído familiaridade, 
selecionando procedimentos de leitura adequados a 
diferentes objetivos e interesses e a características do 
gênero e suporte. 
 
38) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa, no processo de 
produção de textos escritos, espera-se do aluno que, 
exceto: 
a) Redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de 
maneira a garantir a relevância das partes e dos tópicos 
em relação ao tema e propósitos do texto. 
b) Utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da 
escrita em função das exigências do gênero e das 
condições de produção. 
c) Realize escolhas de elementos lexicais, sintáticos, 
figurativos e ilustrativos, ajustando-os às circunstâncias, 
formalidade e propósitos da interação. 
d) Saiba utilizar e valorizar o repertório linguístico de sua 
comunidade na produção de textos. 
e) 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. 
 
39) De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa, no processo de 
produção de textos orais, espera-se do aluno que, 
exceto: 
a) Saiba utilizar e valorizar o repertório linguístico de sua 
comunidade na produção de textos. 
b) Monitore seu desempenho oral, levando em conta a 
intenção comunicativa e a reação dos interlocutores e 
reformulando o planejamento prévio, quando necessário. 
c) Considere possíveis efeitos de sentido produzidos 
pela utilização de elementos não-verbais. 
d) Constitua um conjunto de conhecimentos sobre o 
funcionamento da linguagem e sobre o sistema 



linguístico relevante para as práticas de escuta, leitura e 
produção de textos. 
e) Considere os papéis assumidos pelos participantes, 
ajustando o texto à variedade linguística adequada. 
 
40) Os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e 
quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa 
trazem alguns gêneros privilegiados para a prática de 
escuta e leitura de textos. No caso da linguagem escrita, 
assinale a alternativa que apresenta um gênero que não 
faz parte dos textos literários: 
a) Conto. 
b) Canção. 
c) Romance. 
d) Poema. 
e) Crônica. 

 


