
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Professor de Educação Básica II – Educação Física 

 
PORTUGUÊS 

 
01) Nas palavras antena, centelha, passo e chinelinho 
podemos observar oralmente a seguinte quantidade de 
fonemas: 
a) Seis, sete, cinco, dez. 
b) Quatro, três, seis, nove. 
c) Cinco, seis, três, sete. 
d) Cinco, seis, quatro, oito. 
e) Quatro, cinco, seis, dez. 
 
02) Observe as frases abaixo: 
I. Vim, vi, venci. 
II. A vida no campo não é fácil. 
III. Acordei depois que o despertador tocou. 
IV. Triste, mas a vida está difícil. 
Temos período composto em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) I, II e III. 
 
03) ”____dias não venho ___ escola. Entrei ____ cinco 
horas, mas, o melhor, finalmente sairei daqui ____cinco 
minutos.” 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 
a) Há-à-há-a. 
b) A-a-há-a. 
c) A-a-a-à. 
d) Há-a-a-há. 
e) Há-a-há-a. 
 
04) Observe as frases abaixo: 
I. A prova era fácil. 
II. Pedro pulou o muro da escola. 
III. Edson chegou atrasado ao encontro 
IV. Maria estava cansada. 
Temos predicado verbo-nominal em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) I, II, III e IV. 
 
05) Assinale a frase gramaticalmente correta: 
a) Porque você atrasou? 
b) Marta pediu demissão por quê ganhava pouco. 
c) Eis o porque da minha revolta. 
d) Não sei por que brigamos. 
e) Não vim porquê estava doente. 
 
06) Observe as frases abaixo: 
I. Não me convidaram. 
II. Lúcia vendia bolsas. 
III. Ele comeu o pão. 
IV. Nunca enganaram a ti. 
Temos objeto direto preposicionado em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) I, II e IV. 
 
07) As palavras está e herói são acentuadas 
respectivamente por serem: 
a) Monossílabo tônico terminado em a e oxítona 
terminada em ditongo. 
b) Oxítona terminada em a e paroxítona terminada em 
ditongo. 

c) Paroxítona terminada em a e monossílabo tônico 
terminado em ditongo. 
d) Paroxítona terminada em a e oxítona terminada em 
ditongo. 
e) Ambas proparoxítonas. 
 
08) Observe as frases abaixo: 
I. O professor confia em seus alunos. 
II. O povo tinha necessidade de bons políticos. 
III. Duvido de suas palavras. 
IV. A crença em dias melhores faz a humanidade 
caminhar. 
Temos complemento nominal em: 
a) I e III. 
b) II e IV. 
c) III e IV. 
d) I. 
e) II. 
 
09) Assinale a opção em que ocorre erro de acentuação 
gráfica: 
a) Jaú, fôlego, Piauí, céu. 
b) Armazém, lágrima, táxi, pólen. 
c) Dólar, vôo, jiló, café. 
d) Sótão, dínamo, vírus, fácil. 
e) Bígamo, pássaro, sábado, chá. 
                                                                                                                 
10) Indique a alternativa em que o exemplo dado não 
corresponde à figura de linguagem pedida: 
a) Catacrese: O telefone, o telefone e eu no banho. 
b) Metonímia: Li um Graciliano Ramos. 
c) Metáfora: Meu amigo é um gavião. 
d) Prosopopeia: As flores choravam com a partida do 
jardineiro. 
e) Eufemismo: Aquele jovem é funcionário da limpeza 
pública. 
 
 

MATEMÁTICA 
 

11) As conversões de 20° e 135° equivalem 

respectivamente, em radianos, a: 

a) 
π

4
 .

2π

3
. 

b) 
π

9
 .

3π

4
. 

c) 
π

3
 .

2π

3
. 

d) 
π

5
 .

3π

4
. 

e) 
π

4
 .

3π

4
. 

 

12) Os dados abaixo se referem ao nível de glicose de 

10 estudantes de ensino médio: 97  75  63  72  77  81  77  

80 110   78. As medidas de tendência central (média, 

moda, mediana) são respectivamente, iguais a: 

a) 81; 77; 77,5. 

b) 81; 79; 77,5. 

c) 81; 77; 79. 

d) 81; 63; 79. 

e) 81; 110; 77,5. 

 

13) Em relação à progressão aritmética (10, 16, 22, …), a 

soma dos termos a10 + a 15 é igual a: 

a) 104. 

b) 144. 

c) 146. 

d) 158. 

e) 194. 

 

14) Um galpão tem 1.600 m² de área construída e em 

seu redor existem 3.600 m² de área livre. A razão da 

área construída para a área livre é: 



a) 2/3. 

b) 3/4. 

c) 4/5. 

d) 6/9. 

e) 4/9. 

 

15) Um reservatório possui volume de 5.000 metros 

cúbicos. Sua capacidade, em litros, equivale a:  

a) 50.000 litros. 

b) 500.000 litros. 

c) 5.000.000 litros. 

d) 50.000.000 litros. 

e) 500.000.000 litros. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS 
E LEGISLAÇÃO 

 
16) Art. 5º - 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, nos termos seguintes: 
I. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente. 
II. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas 
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do 
valor do patrimônio transferido. 
III. O civilmente identificado não será submetido a 
identificação criminal, em nenhuma hipótese. 
De acordo com a Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) Somente II. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Art. 18-B - Os pais, os integrantes da família 
ampliada, os responsáveis, os agentes públicos 
executores de medidas socioeducativas ou qualquer 
pessoa encarregada de cuidar de crianças e de 
adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que 
utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou 
degradante como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes 
medidas, que serão aplicadas de acordo com a 
gravidade do caso: 
I. Encaminhamento a tratamento psicológico ou 
psiquiátrico. 
II. Multa. 
III. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento 
especializado. 
Com base na Lei nº 8.069 de 1990, está incorreto o que 
se afirma em: 
a) Somente I. 
b) Somente II. 
c) Somente III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Segundo a Lei 9.394/96, a classificação em qualquer 
série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, 
pode ser feita: 
I. Por promoção, para alunos que cursaram, com 
aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria 
escola. 
II. Por transferência, para candidatos procedentes de 
outras escolas. 

III. Dependendo da escolarização anterior, mediante 
avaliação feita pela escola, que defina o grau de 
desenvolvimento e experiência do candidato e permita 
sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme 
regulamentação do respectivo sistema de ensino. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e III. 
b) Somente III. 
c) I e II. 
d) Somente I. 
e) II e III. 
 
19) Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e 
médio, será organizada de acordo com as seguintes 
regras comuns: 
I - A carga horária mínima anual será de oitocentas horas 
para o ensino fundamental e para o ensino médio, 
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos 
exames finais, quando houver. 
Segundo a Lei 9.394/96, a carga horária mínima anual de 
que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de 
forma progressiva, no ensino médio, para: 
a) mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de 
ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo 
menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de 
março de 2017. 
b) mil e trezentas horas, devendo os sistemas de ensino 
oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos 
mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março 
de 2017. 
c) mil e quinhentas horas, devendo os sistemas de 
ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo 
menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de 
março de 2017. 
d) mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de 
ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo 
menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de 
março de 2017. 
e) mil e seiscentas horas, devendo os sistemas de 
ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo 
menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de 
março de 2017. 
 
20) A Lei 9.394/96 afirma que para efeito de 
cumprimento das exigências curriculares do ensino 
médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer 
competências e firmar convênios com instituições de 
educação a distância com notório reconhecimento, 
mediante as seguintes formas de comprovação: 
I. Atividades de educação técnica oferecidas em outras 
instituições de ensino credenciadas. 
II. A inclusão de experiência prática de trabalho no setor 
produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo 
parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de 
instrumentos estabelecidos pela legislação sobre 
aprendizagem profissional. 
III. Cursos oferecidos por centros ou programas 
ocupacionais. 
Está incorreto o que se afirma em: 
a) Somente III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) Somente II. 
 
21) Art. 13 - § 3º - A organização do percurso formativo, 
aberto e contextualizado, deve ser construída em função 
das peculiaridades do meio e das características, 
interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não 
só os componentes curriculares centrais obrigatórios, 
previstos na legislação e nas normas educacionais, mas 



outros, também, de modo flexível e variável, conforme 
cada projeto escolar, e assegurando: 
I. Constituição de rede de aprendizagem, entendida 
como um conjunto de ações didático-pedagógicas, com 
foco na aprendizagem e no gosto de aprender, 
subsidiada pela consciência de que o processo de 
comunicação entre estudantes e professores é efetivado 
por meio de teoria intensiva. 
II. Organização da matriz curricular entendida como 
alternativa operacional que embase a gestão do currículo 
escolar e represente subsídio para a gestão da escola 
(na organização do tempo e do espaço curricular, 
distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes), 
passo para uma gestão centrada na abordagem 
interdisciplinar, organizada por eixos temáticos, mediante 
interlocução entre os diferentes campos do 
conhecimento. 
III. Entendimento de que eixos temáticos são uma forma 
de organizar o trabalho pedagógico, limitando a 
dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no 
qual se constroem objetos de estudo, propiciando a 
concretização da proposta pedagógica centrada na visão 
interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a 
compartimentalização de conteúdos rígidos. 
Em consonância com a Resolução CNE/CEB nº 4 de 
2010, está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
22) De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 4 de 2010, 
assinale a alternativa incorreta acerca da formação 
básica comum e parte diversificada: 
a) A parte diversificada pode ser organizada em temas 
gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados 
colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela 
unidade escolar.  
b) Os componentes curriculares são organizados pelos 
sistemas educativos, em forma de áreas de 
conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, preservando-
se a especificidade dos diferentes campos do 
conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as 
habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, em 
ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento 
integral do cidadão. 
c) A parte diversificada enriquece e complementa a base 
nacional comum, prevendo o estudo das características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia 
e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos 
e espaços curriculares constituintes do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio, dependendo do ciclo da 
vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola. 
d) A LDB inclui o estudo de, pelo menos, uma língua 
estrangeira moderna na parte diversificada, cabendo sua 
escolha à comunidade escolar, dentro das possibilidades 
da escola, que deve considerar o atendimento das 
características locais, regionais, nacionais e 
transnacionais, tendo em vista as demandas do mundo 
do trabalho e da internacionalização de toda ordem de 
relações. 
e) A base nacional comum e a parte diversificada não 
podem se constituir em dois blocos distintos, com 
disciplinas específicas para cada uma dessas partes, 
mas devem ser organicamente planejadas e geridas de 
tal modo que as tecnologias de informação e 
comunicação perpassem transversalmente a proposta 
curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 
imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. 
 
23) Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de 
Educação Física escolar trazem como contribuição para 

a reflexão e discussão da prática pedagógica, três 
aspectos fundamentais, que são: 
I. Princípio do movimento. 
II. Princípio da eficácia. 
III. Princípio do envolvimento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) I e III. 
c) Somente II. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) “É preciso lembrar que, no âmbito da Educação 
Física, a psicomotricidade influenciou a perspectiva 
construtivista-interacionista na questão da busca da 
formação integral, com a inclusão das dimensões 
afetivas e cognitivas ao movimento humano. Na 
discussão do objeto da Educação Física escolar, ambas 
trazem uma proposta de ensino para a área que abrange 
principalmente crianças na faixa etária até os 
__________ anos”. (Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. 
Física, p. 23). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta: 
a) 8-9. 
b) 4-5. 
c) 10-11. 
d) 15-16. 
e) 13-14. 
 
25) “[...] a intenção é a construção do conhecimento a 
partir da interação do sujeito com o mundo, e para cada 
criança a construção desse conhecimento exige 
elaboração, ou seja, uma ação sobre o mundo. [...] . 
Conhecer é sempre uma ação que implica esquemas de 
assimilação e acomodação num processo de constante 
reorganização”. (Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. 
Física, p. 24). 
A qual abordagem educacional o texto acima se refere? 
a) Psicomotora. 
b) Crítica. 
c) Cognitivista. 
d) Construtivista. 
e) Desenvolvimentista. 
 
26) A Educação Física dentro da sua especificidade 
deverá abordar os temas transversais, apontados como 
temas de urgência para o país como um todo, além de 
poder tratar outros relacionados às necessidades 
específicas de cada região. Os temas transversais são: 
I. Ética. 
II. Maturidade. 
III. Pluralidade Cultural. 
Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. 
Física, está incorreto o que se afirma em: 
a) I e III. 
b) Somente III. 
c) I e II. 
d) Somente II. 
e) Somente I. 
 
27) Os Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e 
quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. Física, afirmam 
que, para o terceiro e quarto ciclos, os conteúdos estão 
organizados em três blocos, que deverão ser 
desenvolvidos ao longo de todo o ensino fundamental. 
Os três blocos são: 
I. Esportes, jogos, lutas e ginásticas. 
II. Atividades rítmicas e expressivas. 
III. Conhecimentos sobre nutrição. 



Está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) I e II. 
c) Somente II. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
28) Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: Ed. 
Física, espera-se que ao final do quarto ciclo os alunos 
sejam capazes de: 
I. Conhecer, valorizar, apreciar e desfrutar de algumas 
das diferentes manifestações da cultura corporal, 
adotando uma postura despojada de preconceitos ou 
discriminações por razões sociais, sexuais ou culturais. 
Reconhecer e valorizar as diferenças de desempenho, 
linguagem e expressividade decorrentes, inclusive, 
dessas mesmas diferenças culturais, sexuais e sociais. 
Relacionar a diversidade de manifestações da cultura 
corporal de seu ambiente e de outros, com o contexto em 
que são produzidas e valorizadas. 
II. Participar de atividades de natureza relacional, 
reconhecendo e respeitando suas características físicas 
e de desempenho motor, bem como a de seus colegas, 
sem discriminar por características pessoais, físicas, 
sexuais ou sociais. Apropriar-se de processos de 
aperfeiçoamento das capacidades físicas, das 
habilidades motoras próprias das situações relacionais, 
aplicando-os com discernimento em situações-problema 
que surjam no cotidiano. 
III. Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma 
autônoma, bem como reivindicar locais adequados para 
promoção de atividades corporais e de lazer, 
reconhecendo-as como uma necessidade do ser humano 
e um direito do cidadão, em busca de uma melhor 
qualidade de vida. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) Somente II. 
c) Somente III. 
d) I e II. 
e) I, II e III. 
 
29) O Currículo do Estado de São Paulo refere-se à 
“cultura de movimento” como sendo a cultura: 
a) Massificada. 
b) Midiática e musical. 
c) Subculturais. 
d) Corporal e esportiva. 
e) Efêmera da contemporaneidade. 
 
30) O artigo intitulado Atividade física, processo saúde-
doença e condições socioeconômicas, afirma que “Vários 
estudos têm incorporado causas não-biológicas para 
interpretação do processo saúde-doença. [...] Num 
destes estudos, Burnley (1998) procurou examinar as 
desigualdades na incidência de doenças isquêmicas do 
coração, na Austrália entre 1969 e 1994 [...]”.  
O que o estudioso descobriu foi que houve uma queda 
nas taxas de mortalidade nesse período, mas que havia 
diferenças nessas mesmas desigualdades com relação 
à(ao): 
a) Intensidade solar. 
b) Meio ambiente. 
c) Atividade física intensiva. 
d) Ocupações profissionais. 
e) Quantidade exagerada de estudos. 
 


