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CADERNO DE PROVA ESCRITA OBJETIVA 

 PROFESSOR  
 LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  

 1. Aguarde AUTORIZAÇÃO para abrir o caderno de provas; 

2. Confira seu número de inscrição e nome completo; 

3. A interpretação das 20 (vinte) questões é parte do processo de avaliação, 

NÃO sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova; 

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com quatro alternativas 

cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, das quais somente uma é correta; 

5. Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA, examine-o e verifique se o nome nele 

impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a 

imediatamente ao Aplicador de Prova; 

6. O candidato só poderá retirar-se da sala após 01 (uma) hora a partir do 

início da prova; 

7. Transcreva para o CARTÃO-RESPOSTA à opção que julgar correta em cada 

questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta azul ou 

preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação; 

8. Não haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro de preenchimento 

ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa 

em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato; 

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre 

candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos 

(eletrônicos ou não), inclusive relógio. O NÃO cumprimento dessas exigências 

implicará a exclusão do candidato deste Processo Seletivo Simplificado; 

10. O candidato somente poderá levar o CADERNO DE PROVAS caso saia da 

sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos; 

11. O tempo para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA está contido na 

duração desta prova; 

12. Confira, no CARTÃO-RESPOSTA, o número de sua Inscrição, o cargo para o 

qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado; 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada 

e leve-o. 

 

 

 

 

 

 
LÍNGUA  

PORTUGUESA 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 DURAÇÃO DA PROVA: 3h00min  

 NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

NOME DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO  

 

 
 

................................................................................................................................................................................... 
 

RESPOSTAS 

01  05  09  13  17  

02  06  10  14  18  

03  07  11  15  19  

04  08  12  16  20  
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LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS 

QUESTÕES 1, 2 e 3. 

 

COMO UMA ONDA 
Lulu Santos e Nelson Mota  

   

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa, tudo sempre passará 

A vida vem em ondas como um mar 

Num indo e vindo infinito 

 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente viu há um 

segundo 

Tudo muda o tempo todo no mundo 

Não adianta fugir, 

Nem mentir pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

 

Como uma onda no mar 
 

SANTOS, Lulu; Mota, Nelson. O último romântico. Intérprete: 

Lulu Santos. Rio de Janeiro: BMG Ariola,1987.1 CD.  

 

QUESTÃO 01 

Com base no texto acima, é correto 

afirmar que, para o musicista, a vida 

esta interligada... 

(A) à ação do tempo; 

(B) ao amor; 

(C) ao coração; 

(D) a mentir pra si. 

 

QUESTÃO 02 

Em “A vida vem em ondas como um 

mar”, ocorre uma figura de linguagem 

denominada de: 

(A) Antítese; 

(B) Metáfora; 

(C) Comparação; 

(D) Aliteração. 

 

QUESTÃO 03 

No 4º verso da segunda estrofe, “Não 

adianta fugir”. De acordo com o 

contexto, o sentido do elemento grifado 

acima pode ser adequadamente 

reproduzido por: 

(A) raspar; 

(B) escapar; 

(C) confrontar; 

(D) medir. 

 

LEIA OS QUADRINHOS ABAIXO DEPOIS 

RESPONDA AS QUESTÕES DE NUMERO 4 

e 5. 

 

 
LAERTE, Suriá. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2004. 

 

QUESTÃO 04 

Analisemos o primeiro e o último 

quadrinho. Qual é o motivo que leva o 

personagem a troca os verbos 

“CONTAR por RIR” no texto: 

(A) por que para ele é melhor rir do que 

se contar; 

(B) por que para ele é contraditório 

proibir algo que já está acontecendo; 

LÍNGUA PORTUGUESA 
QUESTÕES DE 01 A 05 
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(C) por que ele obedece a uma ordem; 

(D) por que ele não gosta do verbo 

contar. 

 

QUESTÃO 05 

Assinale a análise do termo destacado: 

“É proibido contar piada de monstro” 

(A) objeto direto; 

(B) objeto indireto; 

(C) agente da passiva; 

(D) objeto direto e objeto indireto. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 06 

Considere o número ímpar ABCD, em 

que cada letra representa um 

algarismo. Sabendo que A + B + C + D = 

2, então o algarismo das dezenas desse 

número é igual a: 

(A) 0 

(B) 1 

(C) 2 

(D) 3 

 

QUESTÃO 07 

(OBMEP) Colocando sinais de adição 

entre alguns dos algarismos do número 

123456789 podemos obter várias somas. 

Por exemplo, podemos obter 279 com 

quatro sinais de adição: 123 + 4 + 56 + 7 

+ 89 = 279. Quantos sinais de adição são 

necessários para que se obtenha assim 

o número 72? 

(A) 4 

(B) 5 

(C) 6 

(D) 7 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

O maior número que divide os números 

72 e 126 ao mesmo tempo é um 

número: 

(A) Múltiplo de 36 

(B) Compreendido entre 20 e 25 

(C) Múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo 

(D) Primo 

 

QUESTÃO 09 

(PUC-MG) Para cobrir completamente 

um piso retangular de 10,8m por 18,0m, 

foram gastas 4860 peças quadradas de 

cerâmica. O comprimento do lado de 

cada uma dessas peças, em 

centímetros, é: 

(A) 15 

(B) 17 

(C) 18 

(D) 20 

 

QUESTÃO 10 

Certa torneira mal fechada desperdiça 

2,5 ml de água por minuto. Nesse ritmo, 

quantos litros de água essa torneira 

desperdiçará em uma semana? 

(A) 4,2 L 

(B) 10,5 L 

(C) 25,2 L 

(D) 36 L 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

O educador José Carlos Libâneo 

defende uma concepção de 

educação crítica-social. Para Libâneo 

(2007), nessa concepção, os objetivos 

da escola são, EXCETO: 

MATEMÁTICA 
QUESTÕES DE 06 A 10 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
QUESTÕES DE 11 A 20 
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(A) a preparação para o processo 

produtivo e para a vida em uma 

sociedade técnico-informacional; 

(B) formação baseada na necessidade 

e interesse instantâneo do aluno; 

(C) formação para a cidadania crítica 

e participativa; 

(D) formação ética; 

 

QUESTÃO 12 

De acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (BRASIL, 1996), “... 

Art. 2º. A educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade...”. Os 

requisitos que completam o enunciado 

estão corretos em: 

I - o pleno desenvolvimento do 

educando,  

II - o preparo para o exercício da 

cidadania, 

III - a qualificação para o trabalho. 

 

(A) I, II e III 

(B) I e II 

(C) I e III 

(D) II e III 

 

QUESTÃO 13 

O processo educativo do ser humano é 

dever da família, sociedade e do 

Estado. Conforme documento oficial, 

Art. 4º, “é dever da família, da 

comunidade, da família em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e 

a convivência familiar e comunitária”. 

Trata-se: 

(A) da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação; 

(B) do Plano Nacional de educação; 

(C) do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

(D) das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental. 

 

QUESTÃO 14 

Leia os textos: 

TEXTO 01 

“O currículo é lugar, espaço, território. 

O currículo é relação de poder. 

O currículo é trajetória, viagem 

percurso. 

O currículo é autobiografia, nossa vida, 

Curriculum vitae: no currículo se forja a 

nossa identidade. 

O currículo é texto, discurso, 

documento. 

O currículo é documento de 

identidade”. 
(Tomaz Tadeu da Silva, 2004). 

 

TEXTO 02 

De acordo com Veiga, currículo é um 

importante elemento constitutivo da 

organização escolar e implica 

necessariamente a interação entre 

sujeitos que têm um mesmo objetivo e a 

opção por um referencial teórico que o 

sustente (2002, p.26).  

 

Numa perspectiva crítica mais 

abrangente e visando a transformação 

social que deve se traduzir em 

propostas de intervenção na 

sociedade, entende-se como currículo: 

 

(A) todas as disciplinas que integram a 

grade curricular da escola objetivando 

a transmissão do conhecimento já 

elaborado e acumulado pela 

humanidade; 
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(B) a síntese de conhecimentos 

predeterminados e organizados 

hierarquicamente, resultantes de um 

suposto consenso cultural; 

(C) o conjunto das atividades da escola 

que afeta direta e indiretamente o 

processo de transmissão-assimilação e 

produção do conhecimento, incluindo 

o currículo oculto; 

(D) o documento que expressa e 

organiza a formação dos 

conhecimentos, métodos e atividades 

em disciplinas, matérias ou áreas, 

competências etc. 

 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa CORRETA. 

Orientações gerais para o ensino 

fundamental foram elaboradas e 

divulgadas em forma de documentos 

pelo Ministério da Educação após 1996. 

Tais orientações incluem a área de arte, 

com um histórico da área no ensino 

fundamental, e também objetivos, 

conteúdos, critérios de avaliação, 

orientações didáticas e bibliografia 

para o ensino das artes visuais, da 

dança, da música e do teatro. Esses 

documentos são: 

 

(A) Diretrizes Curriculares Nacionais - 

DCN; 

(B) Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN; 

(C) Plano Nacional da Educação - PNE; 

(D) Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN. 

 

QUESTÃO 16 

O termo pedagogia tradicional, como 

bem o conhecemos através dos cursos 

de formação inicial e continuada, 

adveio do estudo das concepções 

antigas de educação. Essa teoria ou 

concepção pedagógica formou-se a 

partir dos pontos recorrentes nas 

práticas de ensino evidentes ao longo 

da história da educação. Daí o termo 

Pedagogia Tradicional, para explicitar a 

sua recorrência, a sua gênese histórico-

cronológica. 

A introdução da denominação 

“Concepção Pedagógica Tradicional 

ou Pedagogia Tradicional foi introduzida 

no final do século XIX com o advento 

do movimento renovador que, para 

marcar a novidade das propostas que 

começaram a ser veiculadas, 

classificaram como ‘tradicional’ a 

concepção até então dominante”. 
 

Texto extraído do site: 

https://www.infoescola.com/pedagogia/concepcao-

pedagogica-tradicional/ 

 

 Ainda sobre a tendência tradicional, é 

correto afirmar que:  

(A) o aluno é o sujeito central do 

processo; 

(B) o enfatiza a memorização; 

(C) valoriza os conhecimentos do aluno; 

(D) afirma que a capacidade de 

assimilação da criança é diferente da 

capacidade do adulto. 

 

QUESTÃO 17 

A imagem a seguir ilustra um processo 

educativo, com base: 

 
Disponível em: http://www.tetsuccesskey.com Acesso em 

03/01/2018. 
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(A) Na Pedagogia Tradicional; 

(B) Na Teoria Construtivista; 

(C) No Positivismo; 

(D) No Essencialismo. 
 

QUESTÃO 18 

Dentre as opções abaixo, qual NÃO é 

um tipo de avaliação de 

aprendizagem: 

(A) Avaliações diagnósticas; 

(B) Avaliação idiopática; 

(C) Avaliação comparativa; 

(D) Avaliação somativa. 

 

QUESTÃO 19 

Para Emília Ferreiro, a escrita pode ser 

compreendida de duas formas: como 

representação da linguagem ou como 

código de transcrição gráfica das 

unidades sonoras. E nisso reside uma 

diferença irredutível de sua 

interpretação da tese de Magda 

Soares. Enquanto para a primeira a 

escrita é uma representação, para a 

última se trata de um código.  

Emília Ferreiro propôs uma nova 

classificação de modos de 

diferenciação conforme são 

elaborados por crianças. Elas podem se 

apresentar sob os pontos de vista 

quantitativo e qualitativo. Sobre este 

último, pode-se considerar como modo 

CORRETO:  

(A) Diferenciação qualitativa 

intrarelacional - estabelece-se pela 

possibilidade de determinar quais letras 

e, em que ordem, compõe um nome 

escrito, com relação a uma estrutura 

referencial externa fixa; 

(B) Diferenciação qualitativa 

intrarelacional - estabelece-se pela 

exigência da variação interna, de 

acordo com a qual um texto escrito 

não pode ter repetição da mesma 

letra; 

(C) Diferenciação qualitativa 

interrelacional sistemática - para que 

hajam interpretações diferentes deve 

haver uma diferença objetiva nos 

próprios textos; 

(D) Diferenciação qualitativa 

interrelacional (não sistemática) - 

estabelece-se pela exigência da 

variação interna, de acordo com a 

qual um texto escrito não pode ter 

repetição da mesma letra. 

 

QUESTÃO 20 

A avaliação é uma das atividades que 

ocorre dentro de um processo 

pedagógico. Dentro desse processo 

defina avaliação formativa: 

(A) Quando avaliação ocorre ao final 

do processo, com a finalidade de 

apreciar o resultado; 

(B) Quando a avaliação acontece ao 

longo do processo, com o objetivo de 

reorientá-lo; 

(C) Quando a avaliação conduz um 

processo de formação docente e 

discente; 

(D) Quando a avaliação classifica os 

discentes. 

 

RA SCUNHO: 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 


