
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Professor de Ensino Fundamental II – (Educação 
Física) 

 
PORTUGUÊS 

 
As questões de 01 a 06 referem-se ao texto abaixo. 

 

Marcela 

 

 Gastei trinta dias para ir do Rocio Grande ao 

coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego 

desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso 

e tinhoso. [...] 

 Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação, ou 

qualquer outro nome, que eu de nomes não curo; teve a 

fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi 

curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais 

acreditasse dividir comigo o governo de Roma; mas, 

quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o 

Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os 

poderes na minha mão; foi a fase cesariana. Era meu o 

universo; mas, ai triste! não o era de graça. Foi-me 

preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro 

explorei as larguezas de meu pai; ele dava-me tudo o 

que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem 

frieza; dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora 

também. Mas a tal extremo chegou o abuso, que ele 

restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois 

mais. Então recorri a minha mãe, e induzi-a a desviar 

alguma cousa, que me dava às escondidas. Era pouco; 

lancei mão de um recurso último: entrei a sacar sobre a 

herança de meu pai, a assinar obrigações, que devia 

resgatar um dia com usura. 

(ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás 

Cubas. São Paulo: Scipione, 2010) 

 

01) No trecho, o personagem principal, Brás Cubas: 

a) Fala de seu amor profundo por Marcela, que também 

o amava. 

b) Conta sobre sua amizade com Xavier. 

c) Relembra o quanto o relacionamento com Marcela lhe 

trouxe despesas.  

d) Mostra que tinha uma vida de riqueza e luxo. 

e) Revela que era um rapaz ajuizado. 

 

02) “[...] que eu de nomes não curo...”. A palavra em 

destaque poderia ser substituída, com os devidos ajustes 

e sem alteração de sentido, por: 

a) Entendo. 

b) Aprecio. 

c) Me interesso. 

d) Presto atenção. 

e) Converso. 

 

03) “[...] quando a credulidade não pôde resistir à 

evidência...”. O acento da palavra em destaque: 

a) Está em desacordo com a Nova Ortografia, uma vez 

que a palavra não se encaixa em nenhuma regra. 

b) Justifica-se pelo fato de se tratar de uma paroxítona 

terminada em e. 

c) Está correto, pois a palavra é uma oxítona terminada 

em e. 

d) Está correto por ser um monossílabo. 

e) Está correto, pois se trata de um dos poucos casos em 

que se mantém o acento diferencial. 

 

04) “[...] induzi-a a desviar alguma cousa...”. A palavra 

em destaque: 

a) Está ortograficamente incorreta; a forma correta é 

“coisa”. 

b) É usada correntemente pelos falantes da língua 

portuguesa nos dias de hoje. 

c) Mostra que o texto está escrito em português de 

Portugal. 

d) Revela que o texto fala de uma época passada, 

provavelmente, o século XIX. 

e) Nenhuma das anteriores. 

 

05) “[...] sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o 

governo de Roma...”. Metaforicamente, a palavra em 

destaque se refere: 

a) A Marcela. 

b) À capital da Itália. 

c) Ao governo da Itália. 

d) Às atividades políticas de Brás Cubas. 

e) Ao cargo de governador de Brás Cubas. 

 

06) Pela leitura do texto, entende-se que a expressão “foi 

a fase cesariana” refere-se: 

a) Ao parto de Marcela. 

b) Ao nascimento do filho de Brás Cubas. 

c) À gravidez de Marcela. 

d) Ao romano César. 

e) Ao período de surgimento do governo de Roma. 

 

07) Há problema de concordância na alternativa: 

a) Alugam-se casas na praia. 

b) Pedro ou Paulo conseguirá o emprego. 

c) É proibida entrada. 

d) Ela emagrecia a olhos vistos. 

e) Os rumores são tais quais os fatos. 

 

O trecho a seguir se refere às questões 08, 09 e 10. 

 

“Os fatos em si mesmos às vezes não bastam: para que 

provem é preciso que sua observação seja acurada e 

que eles próprios sejam adequados, relevantes, típicos 

ou característicos, suficientes ou fidedignos.” (Othon M. 

Garcia) 

 

08) O autor usa, para descrever como devem ser os 

fatos, alguns adjetivos. São eles: 

a) Observação, mesmos, preciso. 

b) Relevantes, fidedignos, acurada. 

c) Bastam, provem, sejam. 

d) Típicos, adequados, suficientes. 

e) Mesmos, vezes, próprios. 

 

09) Os verbos que se referem ao sujeito “os fatos” são: 

a) Preciso, seja. 

b) Bastam, provem. 

c) Provem, é. 

d) Seja, sejam. 

e) É, bastam. 

 

10) Das palavras abaixo, qual possui 7 letras e 6 

fonemas? 

a) Rainhas. 

b) Próprio. 

c) Exemplo. 

d) Patrão. 

e) Palavra. 

 

MATEMÁTICA 



11) As notas de um candidato em suas provas de um 

concurso foram: 8,2; 9,1; 7,2; 6,8; 8,6 e 7,2. 

A nota média e a nota mediana são respectivamente: 

a) 7,9; 7,2. 

b) 7,85; 7. 

c) 7,85; 7,7. 

d) 7,85; 7,6. 

e) 7,9; 8,2. 

 

12) Sendo A = [
1 −1

−2 2
] e B = [

2 5
1 −1

], o valor de B.A 

será: 

a) [
−8 8
0 0

]. 

b) [
−8 8
3 −3

]. 

c) [
−8 8
−4 −3

]. 

d) [
2 −5

−2 −2
]. 

e) [
1 6

−2 −12
]. 

 

13) A diferença entre o 32º e o 12° termo da sequência 

(2, 5, 8, 11,...) é: 

a) 35. 

b) 38. 

c) 60. 

d) 95. 

e) 98. 

 

14) Sendo os conjuntos A = {0, 1, 2, 3} 𝑒 𝐵 = {4, 5, 6, 7}, 

estão corretas as afirmações sobre as relações de A em 

B, apenas: 

I - {(0,4); (1,5); (2,6); (3,7)} é uma função. 

II - {(0,4); (1,7); (2,6); (0,7)} é uma função. 

III - {(3,4); (2,5); (0,7); (1,6)} é uma função. 

a) Apenas I. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas I e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

15) A capacidade, em litros, de uma piscina com volume 

igual a 86,2 metros cúbicos é igual a:  

a) 86.200 litros. 

b) 8.620 litros. 

c) 862 litros. 

d) 86,2 litros. 

e) 8,62 litros. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS 

E LEGISLAÇÃO 

 

16) Em primeiro lugar, no que se refere ao currículo, 
além de controlar – [...] – a transposição didática, de 
cuidar que o objeto apresentado na escola conserve as 
características essenciais que tem fora dela e de velar 
para que as atividades e as intervenções que 
eventualmente se sugerem ao professor tornem possível 
a formação de leitores e escritores competentes, em vez 
de atrapalhar, devem ser levadas em conta – entre 
outras – as seguintes questões: 
I. Necessidade de estabelecer objetivos por semestre. 
II. A importância de atribuir aos objetivos gerais 
prioridade absoluta sobre os objetivos específicos. 
III. A necessidade de evitar o estabelecimento de uma 
correspondência termo a termo entre objetivos e 
atividades. 

De acordo com Delia Lerner, assinale quais das 
alternativas acimas estão corretas: 
a) II e III. 
b) Somente I. 
c) I e II. 
d) Somente II. 
e) I, II e III. 
 
17) “Para dar apenas um exemplo de relevância que 
assumem algumas das contribuições das ciências da 
linguagem na perspectiva didática, assinalaremos que as 
contribuições da sociolinguística obrigam a revisar 
criticamente – entre outros aspectos – a noção de 
___________, que está tão arraigada na escola, para 
substituí-la pela de “adequação à situação comunicativa”, 
o que supõe abandonar a desvalorização que sofreram 
os dialetos ou socioletos sem prestígio (que são a língua 
materna de muitos dos alunos de nossas escolas)”. 
(LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o 
possível e o necessário). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) “Apuração”. 
b) “Ensinamento”. 
c) “Explicação”. 
d) “Oralidade”. 
e) “Correção”. 
 
18) Segundo o livro O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem, “Nos anos 1920, chega ao Brasil a visão 
da criança não como um adulto em miniatura, mas como 
como um ser com características cognitivas distintas – 
uma visão do aprendiz como um ser ativo que constrói 
seu próprio conhecimento. Eram as ideias da Escola 
Ativa – aqui chamada de Escola Nova, nome que se deu 
aos vários movimentos dentro da educação [...]”. Esses 
movimentos tiveram pensadores importantes. Assinale a 
opção abaixo que não condiz com esses pensadores: 
a) Claparède. 
b) Decroly. 
c) Coll. 
d) Dewey. 
e) Montessori. 
 
19) “Enfrentamos um grande desafio: construir uma nova 
versão fictícia da leitura, uma versão que se ajuste muito 
mais à prática social que tentamos comunicar e permita a 
nossos alunos se apropriarem efetivamente dela. 
Articular a teoria _________________ da aprendizagem 
com as regras e exigências institucionais está longe de 
ser fácil: é preciso encontrar outra maneira de 
administrar o tempo, é preciso criar novos modos de 
controlar a aprendizagem, é preciso transformar a 
distribuição dos papéis do professor e do aluno em 
relação à leitura, é preciso conciliar os objetivos 
institucionais com os objetivos pessoais dos alunos...” 
(LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o 
possível e o necessário). 
Qual é a teoria citada no texto e que falta à lacuna? 
a) Socialista. 
b) Desenvolvimentista. 
c) Crítica. 
d) Construtivista. 
e) Niveladora. 
 
20) Com base no livro de Telma Weisz, O diálogo entre o 
ensino e a aprendizagem, como foi a pedagogia 
desenvolvida por Montessori? 
a) Pedagogia voltada para o desenvolvimento social, 
com um método apoiado na partilha de materiais. 
b) Pedagogia centrada na criança, com um método 
apoiado em uma série de materiais específicos e caros, 
confeccionados especialmente para o ensino escolar. 



c) Pedagogia centrada na transferência de conteúdos, 
com objetivo de tornar a criança mais atenta aos 
estudos. 
d) Pedagogia do amor, segundo a qual o professor 
deveria deixar de lado qualquer técnica, didática ou 
conteúdo e demonstrar carinho às crianças. 
e) Pedagogia centrada na criticidade, com um método 
bastante rígido de ensino, segundo o qual o aluno 
deveria ouvir atentamente cada orientação de seu 
professor e executá-la de forma mais próxima da 
perfeita. A não execução geraria severas críticas, 
segundo as quais o aluno se adequaria para tentar se 
superar. 
 
21) Observe: 
I. Os adultos aprendem apenas o que lhes é significativo. 
II. As crianças podem aprender tudo o que lhes é 
ensinado. 
III. A maioria dos docentes ensinam várias maneiras de 
ler às crianças. 
Segundo Delia Lerner, assinale a alternativa incorreta: 
a) I, II e III. 
b) Somente III. 
c) Nenhuma. 
d) Somente II. 
e) Somente I. 
 
22) Com base na Lei 8069/90, assinale a alternativa 
incorreta: 
a) O programa social que tenha por base o trabalho 
educativo, sob responsabilidade de entidade 
governamental ou não governamental sem fins 
lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele 
participe condições de capacitação para o exercício de 
atividade regular remunerada. 
b) A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada 
por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta 
Lei. 
c) Ao adolescente aprendiz, maior de quinze anos, são 
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. 
d) Considera-se aprendizagem a formação técnico-
profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da 
legislação de educação em vigor. 
e) A remuneração que o adolescente recebe pelo 
trabalho efetuado ou a participação na venda dos 
produtos de seu trabalho não desfigura o caráter 
educativo. 
 
23) Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
(      ) Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino. 
(  ) Singularismo de ideias e de concepções 
pedagógicas. 
(      ) Garantia de padrão de qualidade. 
(      ) Gratuidade do ensino em estabelecimentos público 
e privados. 
Com base na Lei nº 9.394/96, classifique as alternativas 
acima em verdadeiras (V) ou falsas (F): 
a) F, F, V, F. 
b) V, F, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, V, F, V. 
e) F, V, F, V. 
 
24) Os Parâmetros Curriculares Nacionais: temas 
transversais, ao propor uma educação comprometida 
com a cidadania, elegeram, baseados no texto 
constitucional, princípios segundo os quais orientar a 
educação escolar: 
I. Igualdade de direitos. 
II. Dignidade da pessoa humana. 
III. Participação. 

IV. Proatividade. 
V. Corresponsabilidade pela vida social. 
Qual das alternativas acima não corresponde aos 
princípios segundo os quais a educação escolar deverá 
ser orientada? 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 
 
25) “Em 1973, o MEC cria o ______________________, 
responsável pela gerência da educação especial no 
Brasil, que, sob a égide integracionista, impulsionou 
ações educacionais voltadas às pessoas com deficiência 
e às pessoas com superdotação, mas ainda configuradas 
por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do 
Estado”. (Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da educação inclusiva). 
Assinale a opção abaixo que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Agência Brasileira para a Educação Inclusiva – ABEI. 
b) Divisão de Educação Especial e Inclusiva – DEEI. 
c) Centro Nacional de Educação Especial – CENESP. 
d) Diretoria Educativa Especial do Brasil – DEEB. 
e) Ministério Nacional da Educação Especial – MNEE. 
 
26) Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão 
a incumbência de: 
I. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas. 
II. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
III. Prover meios para a recuperação dos alunos de 
menor rendimento. 
Segundo a Lei nº 9.394/96, estão incorretas as 
alternativas: 
a) Somente I. 
b) Somente III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) Somente II. 
 
27) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido 
em entidade governamental ou não-governamental, é 
vedado trabalho: 
I. Perigoso, insalubre ou penoso. 
II. Realizado em horários e locais que não permitam a 
frequência à escola. 
III. Noturno, realizado entre vinte e três horas de um dia e 
seis horas do dia seguinte. 
De acordo com a Lei 8069/90, está correto o que se 
afirma  
a) I e II. 
b) Somente III. 
c) Somente I. 
d) Somente II. 
e) I, II e III. 
 
28) A avaliação processual dos conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais deverá ser integrada, 
podendo ter momentos formalizados que enfatizem uma 
ou outra categoria. É aconselhável que esse processo 
integre também a avaliação do aluno, não só como 
autoavaliação, mas também como reflexão sobre a 
metodologia e a organização do processo de trabalho, 
dando subsídios para o professor avaliar seu próprio 
trabalho e planejar sua continuidade. 
Em síntese, os instrumentos de avaliação deverão: 
I. Reconhecer o desenvolvimento individual valorizando o 
aluno e contribuindo com a autoestima. 



II. Considerar de forma individual os conteúdos 
conceituais, procedimentais e atitudinais. 
III. Avaliar a construção do conhecimento como um 
merecimento. 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Educação 
Física, indique qual das alternativas acima está correta: 
a) Somente I. 
b) Todas. 
c) Somente II.  
d) Nenhuma. 
e) Somente III. 
 
29) Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Educação 
Física, o que é a coeducação? 
a) Alunos com mesma idade. 
b) Mesmo conteúdo para todas as turmas. 
c) Meninos e meninas na mesma turma. 
d) Alunos e professores chegam a um acordo sobre o 
conteúdo estudado. 
e) Professores de escolas diferentes revezando no 
ensino. 
 
30) “Burnley (1998) lembra que, entre as teorias que 
buscam explicar as causas das doenças, a teoria 
______________________, congruente com a ideologia 
dominante de saúde, sugere que a prevenção é uma 
responsabilidade pessoal, cujo foco de intervenção se 
dará sobre o controle dos fatores de risco individuais.” 
(PALMA, A. Atividade física, processo saúde-doença e 
condições socioeconômicas). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) Do “estilo de vida”. 
b) Do “processo saudável”. 
c) Da “consciência crítica”. 
d) Da “perspectiva de vida linear”. 
e) Da “prevenção de doenças precoces”. 
 
31) “Mais recentemente [...], a Educação Física sofreu, 
mais uma vez, influências importantes no aspecto 
político. O governo militar investiu nessa disciplina em 
função de diretrizes pautadas no nacionalismo, na 
integração (entre os Estados) e na segurança nacionais, 
objetivando tanto a formação de um exército composto 
por uma juventude forte e saudável como a 
desmobilização das forças políticas oposicionistas.” 
(Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto 
ciclos do ensino fundamental: Educação Física). 
Esse investimento militar, o qual cita o texto acima, 
ocorreu em que década? 
a) Década de 90. 
b) Década de 50. 
c) Década de 60. 
d) Década de 80. 
e) Década de 70. 
 
32) “Assistimos, desde as últimas décadas do século 
passado, à ascensão da cultura corporal e esportiva [...] 
como um dos fenômenos mais importantes nos meios de 
comunicação de massa e na economia mundial.” 
(Currículo do Estado de São Paulo: Educação Física). 
O Currículo do Estado de São Paulo afirma denominar 
essa “cultura corporal e esportiva” de uma maneira mais 
ampla. Qual é a outra denominação encontrada no 
documento? 
a) “Cultura contemporânea”. 
b) “Cultura do poder”. 
c) “Cultura de massa”. 
d) “Cultura de movimento”. 
e) “Cultura econômica”. 
 

33) “A principal vantagem desta abordagem é que ela 
possibilitou uma maior integração com a proposta 
pedagógica ampla e integrada da Educação Física nos 
primeiros anos de educação formal. Porém, representou 
o abandono do que era específico da Educação Física, 
como se o conhecimento do esporte, da dança, da 
ginástica e dos jogos fosse, em si, inadequado para os 
alunos.” (Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e 
quarto ciclos do ensino fundamental: Educação Física). 
A qual abordagem se refere o texto acima? 
a) Psicomotora. 
b) Desenvolvimentista. 
c) Gestalt. 
d) Construtivista. 
e) Sócio-interacionista. 
 
34) Com base nas informações contidas no Currículo do 
Estado de São Paulo: Educação Física, selecione a 
opção incorreta: 
a) Os esportes, as danças, as artes marciais/lutas, as 
ginásticas e os exercícios físicos tornam-se, cada vez 
mais, produtos de consumo (mesmo que apenas como 
imagens) e objetos de informações amplamente 
divulgadas ao grande público. 
b) Grande proporção da população pratica esportes e 
exercícios físicos de modo sistemático. 
c) Muitas vezes, o mesmo jovem que resiste a participar 
das aulas de Educação Física na escola, se movimenta 
espontaneamente no contexto da sua “galera”. 
d) O enfoque cultural ganhou relevância na Educação 
Física, por levar em conta as diferenças manifestas pelos 
alunos em variados contextos e por pregar a pluralidade 
de ações, sugerindo a relativização da noção de 
desenvolvimento dos mesmos conteúdos da mesma 
forma. 
e) Particularmente os adolescentes e jovens são 
atingidos por um bombardeio de imagens e enunciados 
que propõem um padrão de beleza corporal a ser 
alcançado por todos. 
 
35) “[...] é dirigida especificamente para a faixa etária até 
14 anos e busca nos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento uma fundamentação para a Educação 
Física escolar. É uma tentativa de caracterizar a 
progressão normal do crescimento físico, do 
desenvolvimento motor e da aprendizagem motora em 
relação à faixa etária e, em função dessas 
características, sugerir aspectos ou elementos relevantes 
à estruturação de um programa para a Educação Física 
na escola.” (Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro 
e quarto ciclos do ensino fundamental: Educação Física). 
A qual abordagem se refere o texto acima? 
a) Psicomotora. 
b) Desenvolvimentista. 
c) Gestalt. 
d) Construtivista. 
e) Sócio-interacionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


