
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 

 
PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06. 
 
17/05 - Dia Internacional Contra a Homofobia 
 
O Dia Internacional Contra a Homofobia (International 
Day Against Homophobia, em inglês) é comemorado em 
17 de maio em homenagem à data em que o termo 
“homossexualismo” passou a ser desconsiderado e a 
homossexualidade foi excluída da Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde (CID) da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em 17 de maio de 1990. No 
Brasil, esta data está incluída no calendário oficial do 
país desde 2010. 
Também conhecido como “Dia Internacional de Luta 
Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia”, esta data visa 
conscientizar a população em geral sobre a luta contra a 
discriminação dos homossexuais, transexuais e 
transgêneros. 
A homofobia consiste no ódio e repulsa por 
homossexuais, atitude esta que deve ser combatida para 
que possamos formar uma sociedade que esteja 
baseada na tolerância e respeito ao próximo, 
independente da sua orientação sexual. 
Ainda existe um grande preconceito contra os 
homossexuais na maioria das sociedades que, 
infelizmente, se reflete em atos desumanos de violência 
extrema contra esses indivíduos. 
Nesta data, são organizadas diversas atividades que 
promovem e apoiam a igualdade de direitos dos 
homossexuais e demais pessoas que se encaixam na 
comunidade LGBT. 
Vale ressaltar que o objetivo desta data é debater os 
mais variados tipos de preconceitos contra as diferentes 
orientações sexuais e identidades de gênero, além de 
gerar o desenvolvimento de uma conscientização civil 
sobre a importância da criminalização da homofobia. 
(Disponível em https://www.calendarr.com/brasil/dia-
internacional-contra-a-homofobia/) 
 
01) Quanto ao gênero textual, podemos afirmar que esse 
texto é: 
a) Relatório. 
b) Charge. 
c) Notícia. 
d) Relato autobiográfico. 
e) Memorando. 
 
02) De acordo com o texto, homofobia é: 
a) Tolerância e respeito ao próximo. 
b) Ódio e repulsa por homossexuais. 
c) Aceitação das diferentes orientações sexuais. 
d) Um tratado de paz e harmonia. 
e) Medo de lugares fechados. 
 
03) No Brasil, o Dia Internacional Contra a Homofobia, 
está incluído no calendário oficial do país desde: 
a) 2011. 
b) 2009. 
c) 2013. 
d) 2010. 
e) 2000. 
 
04) ”(...) atitude esta que deve ser combatida para que 
possamos formar uma sociedade que esteja baseada na 
tolerância e respeito ao próximo (...)”.Os termos grifados, 
no texto, possuem o valor semântico de: 
a) Causa. 
b) Consequência. 

c) Conformidade. 
d) Tempo. 
e) Finalidade. 
 
05) ”[...] que esteja baseada na tolerância e respeito ao 
próximo [...]”.O termo grifado, no texto, no trecho em que 
se encontra, refere-se a: 
a) Sociedade. 
b) Homofobia. 
c) Atitude. 
d) Gênero. 
e) Igualdade. 
 
06) Uma palavra que substitua o termo ”repulsa” no texto 
e que mantenha o mesmo significado é: 
a) Aceitação. 
b) Consciência. 
c) Asco. 
d) Dignidade. 
e) Respeito. 
 
07) Observe as frases abaixo: 
I. O cantor Mc Lan é idolatrado pelo público jovem. 
II. Ladrão se mata à bala na cidade. 
III. Quero um vidro de molho tártaro. 
Temos o termo acessório aposto em: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) I e II. 
e) II e III. 
 
08) Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo 
grifado funciona como objeto indireto: 
a) Vi-a hoje. 
b) Disseram-lhe coisas ofensivas. 
c) Deixei-o na porta de casa. 
d) Juro que não quis magoá-lo. 
e) E estes livros, vocês queriam-nos? 
 
09) Assinale a alternativa correta quanto à conjugação 
verbal: 
a) Nós ceiamos no natal. 
b) Eles durmiram cedo. 
c) Meus pais frigem os ovos. 
d) Eu sempre perdo a hora. 
e) Marta reouve o dinheiro perdido. 
 
10) ”Seria bom se ele ___________nesta situação e 
fizesse com que o réu ___________a quantia roubada 
por ele.” 
A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 
a) Intervisse, repôs. 
b) Intervi-se, reponha-se. 
c) Interviesse, reposse. 
d) Interviesse, repusesse. 
e) Intervem, repõe. 
 

 

MATEMÁTICA 

 

11) Ao transformar 100 decâmetros em centímetros, o 

resultado encontrado será: 

a) 10.000.000. 

b) 1.000.000. 

c) 100.000. 

d) 10.000. 

e) 1.000. 

 

12) Ao se deparar com a transformação de 1,242 

decímetros em quilômetros, um estudante encontrou 

como resposta correta: 



a) 0,1242. 

b) 0,01242. 

c) 0,001242. 

d) 0,0001242. 

e) 0,00001242. 

 

13) O valor de x na da equação 3x – 3 = - 18  

corresponde a: 

a) 5. 

b) -5. 

c) 7. 

d) -7. 

e) 0. 

 

14) O décimo primeiro termo da progressão aritmética  

(8, 16,...), corresponde a: 

a) 72. 

b) 80. 

c) 88. 

d) 96. 

e) 104. 

 

15) Sendo A = (
2 4
−1 2
3 6

) e B = (
3
0
), então o produto AxB 

é igual a: 

a)(
6 0
−3 0
9 0

). 

b) (6 −3 9). 

c) (
6 −3 9
0 0 0

). 

d) (
6
−3
9
). 

e) (
6 12
−3 6
9 18

). 

 
 

INFORMÁTICA 

 

16) Qual dos atalhos abaixo abre uma nova tela do 

Windows Explorer no Microsoft Windows 8? 

a) CTRL + W. 

b) CTRL + E. 

c) CTRL + F. 

d) TECLA DO WINDOWS + E. 

e) TECLA DO WINDOWS + W. 

 

17) No mundo conectado à Internet, ameaças 

tecnológicas surgem o tempo todo. Para mitigar esses 

problemas, o Windows 8 disponibiliza uma ferramenta 

para instalar, de forma automática, atualizações de 

segurança desenvolvidas pela Microsoft. Das opções 

abaixo, escolha o nome dessa ferramenta: 

a) Windows Explorer. 

b) Windows Update. 

c) Windows Download Manager. 

d) Microsoft Mitigation Services. 

e) Internet Security Automatization. 

 

18) No Microsoft Excel, versão 2010 em português 

brasileiro com suas configurações padrão, a função 

=AGORA() retorna qual valor? 

a) a fórmula retorna a data e a hora atual do sistema 

operacional. 

b) a fórmula retorna os dados que estão sendo digitados 

neste exato momento. 

c) a fórmula retorna o resultado da última soma realizada 

na célula ativa. 

d) a fórmula retorna o nome do host e seu endereço IP. 

e) a fórmula retorna os dados do usuário atual do 

Microsoft Excel. 

 

19) Ao digitar a fórmula ="Meu nome é "&H5&". Tenho 

"&I5&" anos." na célula H6 de uma planilha do Microsoft 

Excel, versão 2010 em português brasileiro com suas 

configurações padrão, qual será seu resultado?  

Escolha a opção abaixo que mostra corretamente o 

resultado da fórmula, atribuindo o conteúdo da célula H5 

como sendo Pedro e o conteúdo da célula I5 como sendo 

15. 

a) Meu nome é Pedro & tenho 15 anos. 

b) “Meu nome é pedro. tenho 15 anos.” 

c) Meu nome é Pedro & tenho quinze anos. 

d) Meu nome é “Pedro”. Tenho “15” anos. 

e) Meu nome é Pedro. Tenho 15 anos. 

 

20) O que acontece quando o atalho “tecla do Windows + 

P” é pressionado? 

a) Opções de pintura. 

b) Configuração de página do Windows. 

c) Realiza a captura da tela e salva em um arquivo .png. 

d) Opções de projeção. 

e) Abre as opções de impressão do Windows. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) Para os fins da Lei 8.069/90, considera-se castigo 
físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada 
com o uso da força física sobre a criança ou o 
adolescente que resulte em: 
I. Humilhação. 
II. Sofrimento físico. 
III. Imposição em realizar atividades escolares. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) Somente I. 
c) I e III. 
d) Somente II. 
e) I, II e III. 
 
22) 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 cursos ou programas de 
orientação. 
II. Multa no valor de dois a quatro salários mínimos. 
III. Prisão perpétua. 
Em consonância com a Lei 8.069/90, é incorreto o que se 
afirma em: 
a) Somente I. 
b) Somente II. 
c) Somente III. 
d) I e II. 
e) II e III. 



 
23) Art. 21 - A educação escolar compõe-se de: 
I. Educação básica. 
II. Educação tecnicista. 
III. Educação superior. 
Com base na Lei nº 9.394/96, 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. 
 
24) De acordo com o artigo 24 da Lei 9.394/96, é correto 
o que se afirma na alternativa: 
a) A carga horária mínima anual será de setecentas 
horas para o ensino fundamental. 
b) A carga horária mínima anual será de novecentas e 
cinquenta horas para o ensino fundamental. 
c) A carga horária mínima anual será de mil e cem horas 
para o ensino fundamental. 
d) A carga horária mínima anual será de mil e trezentas 
horas para o ensino fundamental. 
e) A carga horária mínima anual será de oitocentas horas 
para o ensino fundamental. 
 
25) Observe as informações abaixo referentes à 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
I. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao 
ensino regular. 
II. A União organizará o sistema federal de ensino e o 
dos Territórios, financiará as instituições de ensino 
públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão 
mínimo de qualidade do ensino mediante assistência 
técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios. 
III. O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá 
disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Com base no artigo 212 da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, em seu 
parágrafo 6º, indique a alternativa correta: 
a) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação serão 
distribuídas proporcionalmente ao número de 
professores na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino. 
b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação serão 
distribuídas proporcionalmente ao número de 
profissionais registrados na educação básica nas 
respectivas redes públicas de ensino. 
c) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação serão 
distribuídas proporcionalmente ao número de alunos 
matriculados na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino. 
d) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação serão 
distribuídas proporcionalmente ao número de salas 
abertas na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino. 
e) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação serão 

distribuídas proporcionalmente ao número de 
professores coordenadores na educação básica nas 
respectivas redes públicas de ensino. 
 
27) Art. 213 - Os recursos públicos serão destinados às 
escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas: 
I. Comunitárias. 
II. Confessionais. 
III. Filantrópicas. 
Segundo a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, está correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) De acordo com o artigo 14 da Resolução CNE/CEB 
n° 4 de 2010, em seu parágrafo 1º, assinale a alternativa 
que não integra a base nacional comum nacional: 
a) Língua Portuguesa e Matemática apenas. 
b) Ensino religioso e filosófico apenas. 
c) Estudos centralizados nas Culturas Europeias. 
d) Arte e Educação Física. 
e) História, mundo físico e natural. 
 
29) “Capacidade de perceber formas e objetos mesmo 
quando apresentados em ângulos não usuais, 
capacidade de perceber o mundo visual com precisão, 
de efetuar transformações sobre as percepções [...]. 
(ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus 
estímulos, p. 111). 
A qual inteligência o autor se refere? 
a) Linguística. 
b) Pictórica. 
c) Espacial. 
d) Cinestésica-corporal. 
e) Lógico-matemática. 
 
30) Segundo o livro As inteligências múltiplas e seus 
estímulos, “Beethoven, Chopin, Brahms, Schubert e 
Tchaikovski” são exemplos de qual inteligência? 
a) Pictórica. 
b) Musical. 
c) Pessoal. 
d) Naturalista. 
e) Lógico-matemática. 
 
31) Observe: 
(       ) O balbucio e o choro da criança, mesmo suas 
primeiras palavras, são claramente estágios do 
desenvolvimento da fala que têm absoluta relação com a 
evolução do pensamento. 
(       )  Em um certo momento, mais ou menos aos seis 
anos, as curvas da evolução do pensamento e da fala, 
até então separadas, encontram-se e unem-se para 
iniciar uma nova forma de comportamento. 
(        )  A função  social  da fala já é aparente durante o 
primeiro ano, isto é, na fase pré-intelectual do 
desenvolvimento da fala. 
Com base no livro Pensamento e Linguagem, indique a 
sequência correta quanto às opções acima. 
a) V, F, V. 
b) F, F, F. 
c) V, V, V. 
d) F, V, F. 
e) F, F, V. 
 
32) Leia com atenção: 
I. O conceito de aprender a aprender continua, na 
essência, sendo o mesmo proposto pela Escola Nova, 
nos anos 1920. 



II. Uma situação-problema se define sempre em relação 
ao aprendiz. 
III. O professor que pretenda qualificar-se melhor para 
lidar com a aprendizagem dos alunos precisa estudar e 
desenvolver uma postura investigativa. 
Em consonância com o livro O diálogo entre o ensino e a 
aprendizagem, está correto o que se afirma em: 
a) Somente I. 
b) Somente II. 
c) Somente III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) “[...] apropriar-se da modernização dos processos 
produtivos, fruto da evolução científica e tecnológica, 
assumindo papel tanto de usuário como de produtor de 
novas tecnologias, sem renegar os valores e o cultivo de 
bens culturais locais”. (Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Introdução, p. 16). 
O documento afirma que existem muitas questões sem 
respostas definitivas e que há, pelo menos, uma certeza: 
a de que as políticas para a educação não podem deixar 
de se interpelar por desafios e que alguns documentos 
apontam tensões consideradas centrais e que merecem 
ser analisadas nesse sentido. 
Uma das tensões mencionadas no texto está definida 
acima. De qual se trata? 
a) A tensão entre o instantâneo/efêmero e o durável. 
b) A tensão entre a cultura local e a modernização dos 
processos produtivos. 
c) A tensão entre o espiritual e o material. 
d) A tensão entre o universal e o singular. 
e) A tensão entre o global e o local. 
 
34) “A construção de uma referência curricular nacional 
para o ensino fundamental, consubstanciada nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, foi concebida de 
modo a possibilitar sua discussão e tradução em 
propostas regionais nos diferentes estados e municípios 
brasileiros”. (Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Introdução, p. 51). 
Quantos são os níveis de concretização apresentados 
pelo documento? 
a) Dois níveis. 
b) Oito níveis. 
c) Cinco níveis. 
d) Três níveis. 
e) Quatro níveis. 
 
35) Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil, assinale a alternativa correta em 
relação à matrícula da criança: 
a) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de 
crianças que completam 5 ou 6 anos até o dia 15 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 
b) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de 
crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 
c) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de 
crianças que completam 5 ou 6 anos até o dia 25 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 
d) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de 
crianças que completam 5 ou 6 anos até o dia 1 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 
e) É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de 
crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 1 de 
março do ano em que ocorrer a matrícula. 
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