
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Professor de Ensino Fundamental I 

 
PORTUGUÊS 

 
As questões de 01 a 04 se referem ao texto a seguir. 
 
Afinal, o que é a cultura do estupro e o que ela tem a 
ver com você 
 
São 500 mil casos de estupro por ano no Brasil, segundo 
estimativas do governo, e apenas 10% deles são 
registrados 
A expressão cultura do estupro viralizou nos últimos dias, 
a reboque da imensa repercussão de mais um caso de 
estupro coletivo. Um ano depois da violência sofrida por 
uma menina de 16 anos, no Rio de Janeiro, outra 
adolescente, desta vez de 12 anos, foi abusada por um 
grupo de garotos também na capital carioca. 
Cultura do estupro, segundo a ONU Mulheres, é "o termo 
usado para abordar as maneiras em que a sociedade 
culpa as vítimas de assédio sexual e normaliza o 
comportamento sexual violento dos homens. Ou seja: 
quando, em uma sociedade, a violência sexual é 
normalizada por meio da culpabilização da vítima, isso 
significa que existe uma cultura do estupro". 
Argumentos sobre a conduta, comportamento, forma de 
se vestir da mulher que foi violentada tiram o foco do fato 
de que há um agressor, que agiu contra a vontade dela, 
que se aproveitou de uma situação de fragilidade, que 
fez com ela atos não consentidos. [...] 
A moral da mulher não tem nenhuma relação com o 
comportamento agressivo e abusivo de um homem. 
"Ela bebeu até cair e depois reclama" [...]. Se um homem 
está bêbado, é espancado e tem sua carteira roubada, 
por exemplo, ele é culpado pelo crime? Abusar de uma 
mulher desacordada, não importa a razão, além de ser 
uma covardia, é crime. 
A cultura do estupro é justamente a aceitação e a 
proliferação do comportamento machista, sexista e 
misógino. Os homens não precisam responder por seus 
atos violentos (sexuais ou não) e cabe apenas a mulher 
o bom comportamento (o "se dar ao respeito") como 
forma de proteção. 
"Nenhum argumento deve, em nenhuma instância, 
normalizar ou justificar atos bárbaros e criminosos como 
o estupro. Por tudo isso que é tão importante que todas 
as pessoas, homens e mulheres, entrem para esse 
movimento pelo fim da cultura do estupro", escreve a 
ONU Mulheres. 
São 500 mil casos de estupro no Brasil por ano, segundo 
estimativa  do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), órgão vinculado ao Governo Federal. Apenas 
50 mil são denunciados, desses 70% das vítimas são 
crianças e adolescentes; 24% dos agressores são pais 
ou padrastos; 32%, amigos ou conhecidos. [...] 
(Disponível em 
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2016/
06/afinal-o-que-e-cultura-do-estupro-e-o-que-ela-tem-ver-
com-voce.html) 
 
01) De acordo com o texto, a cultura do estupro é: 
a) O mesmo que “estupro coletivo”. 
b) O nome dado à violência sexual provocada pela 
conduta, comportamento e forma de se vestir da mulher. 
c) O ato sexual não consentido. 
d) Uma expressão usada para designar a naturalização 
da violência sexual, através da culpabilização da vítima. 
e) Um termo usado para justificar o comportamento 
agressivo do homem em relação à mulher. 
 
02) A palavra “misógino” pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por: 
a) Aversivo em relação às mulheres. 

b) Preconceituoso. 
c) Sexualmente violento. 
d) Imoral. 
e) Tolerante quanto às diferenças. 
 
03) Pode-se depreender do texto que um dos 
argumentos que sustentam a cultura do estupro é:  
a) O descontrole intencional do homem de seus próprios 
atos. 
b) A não aceitação do comportamento machista, sexista 
e misógino do homem. 
c) O fato de que a mulher deve “se dar ao respeito”, a fim 
de se proteger. 
d) A fragilidade das vítimas. 
e) O não consentimento do ato sexual. 
 
04) Segundo o texto: 
a) 500 mil casos de estupro são denunciados no Brasil 
por ano. 
b) A maior parte dos agressores são pais e padrastos. 
c) O estupro não é um problema no Brasil, de acordo 
com as estatísticas.  
d) Nos casos de estupro no Brasil, o agressor não é um 
amigo ou conhecido. 
e) A maior parte das vítimas são crianças e 
adolescentes. 
 
05) Assinale a alternativa que contém apenas 
substantivos masculinos: 
a) Pane, tapa, hélice. 
b) Telefonema, grama (medida de peso), dó. 
c) Cônjuge, dinamite, pijama. 
d) Personagem, mascote, libido.  
e) Sósia, alface, guaraná. 
 
06) Observa os períodos: 
I – Ela andava como se fosse uma modelo. 
II – João foi embora antes que a confusão começasse. 
III – Não comprou um carro novo, embora tivesse o 
dinheiro. 
Pode-se afirmar que: 
a) Em I, há conjunção subordinativa comparativa. 
b) Em III, há conjunção subordinativa temporal. 
c) Em I, há conjunção subordinativa proporcional. 
d) Em II, há conjunção subordinativa concessiva. 
e) Há conjunção subordinativa consecutiva nos três 
períodos. 
 
07) O vocábulo grifado é um pronome pessoal na 
alternativa: 
a) Saímos com os amigos na sexta-feira. 
b) Quero os meus livros, não os seus. 
c) Os meninos são maioria na classe. 
d) Eu os encontrei novamente na reunião. 
e) Guarde os papéis na gaveta. 
 
08) Assinale a alternativa na qual o substantivo pode ter 
seu significado totalmente alterado ao receber desinência 
de plural (-s): 
a) Carta – cartas. 
b) Cabeça – cabeças. 
c) Costa – costas. 
d) Poema – poemas. 
e) Fila – filas. 
 
09) Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal: 
a) Eles é que sempre fazem essa bagunça toda. 
b) Duzentos reais são muito para mim. 
c) Paulo eram as alegrias da família. 
d) Vamos embora, já são uma hora! 
e) Esperei-as voltarem da festa. 
 

https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/


10) Das alternativas abaixo, apenas uma apresenta 
palavras corretas quanto à ortografia: 
a) Intenção, acessório, sensor. 
b) Ajitado, jeito, lijeiro. 
c) Socego, ácido, sismado. 
d) Paralisar, princeza, azilo. 
e) Abotoar, buteco, botijão. 
 

MATEMÁTICA 

 
11) Qual alternativa corresponde ao resultado da 

expressão √27
3

-2.[√2.(√8-1)] ? 

a) 2.√2 - 5 

b) 2.√2 

c) 2.√2 + 5 

d) 5 - 2.√2 
e) 5 
 
12) As dimensões do retângulo para que sua área 
máxima seja 15 são: 
a) 10 e 2. 
b) 6 e 2. 
c) 2 e 4. 
d) 5 e 7. 
e) 2 e 3. 
 
13) Em uma escola, a nota final do bimestre na disciplina 
de matemática é calculada pela média das notas obtidas 
em cada instrumento de avaliação oferecido, 
considerando seus pesos. Em uma determinada ocasião, 
o professor de matemática ofereceu três instrumentos de 
avaliação às suas turmas, conforme segue na tabela 
abaixo: 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO PESO 

PESQUISA 3,0 

LISTA DE EXERCÍCIOS 3,0 

PROVA 4,0 

Supondo que um aluno tenha obtido as notas 7, 7 e 5 na 
pesquisa, lista de exercícios e prova, respectivamente, a 
nota final obtida no bimestre pelo aluno é: 
a) 5,1. 
b) 5,9. 
c) 6,3. 
d) 6,4. 
e) 6,2. 
 
14) Observe a sequência abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A próxima figura será composta de: 
a) 16 quadrados. 
b) 15 quadrados. 
c) 14 quadrados. 
d) 13 quadrados. 
e) 12 quadrados. 
 
15) Se 05 homens produzem 25 unidades de um certo 
produto em 07 dias, então 04 homens irão produzir 13 
unidades em, aproximadamente, 
a) 05 dias. 
b) 04 dias. 
c) 03 dias. 
d) 02 dias. 
e) 01 dia. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS 
E LEGISLAÇÃO 

 

16) Jussara Hoffmann, em seu livro Avaliação mediadora 

- uma prática em construção da pré-escola à 

universidade, afirma que muitos fatores dificultam a 

superação da prática tradicional da avaliação. Um 

desses fatores tem persistido em imperar entre as 

crenças dos professores.  

A qual crença a autora se refere? 

a) Manter a avaliação classificatória como garantia de um 

ensino de qualidade. 

b) Usar formas distintas de avaliação e, com isso, não 

estabelecer um padrão. 

c) Evitar qualquer tipo de avaliação para não gerar 

conflitos com os pais e os alunos. 

d) Insistir no uso da chamada oral como forma de 

ridicularizar os alunos frente a seus colegas. 

e) Aplicar somente avaliações teóricas, principalmente 

aquelas baseadas em vestibulares, como forma de 

atender às necessidades dos alunos que irão fazer o 

ensino superior. 

 

17) No livro Avaliação mediadora - uma prática em 

construção da pré-escola à universidade, Jussara 

Hoffmann diz que quando pede para que as pessoas 

representem a avaliação por meio de imagens, a 

configuração é clara e consistente. 

Das alternativas abaixo, qual não condiz com essa 

configuração? 

a) Trovoadas. 

b) Labirintos. 

c) Relâmpagos. 

d) Carrascos.  

e) Pomares. 

 

18) “A _______________, portanto, é uma mediação no 

processo de transformação. Digamos assim, ela pode 

agir ‘através’ do sujeito. Para quem deseja a mudança 

resta, pois, a possibilidade de interagir com a 

intencionalidade dos sujeitos, favorecer a interação entre 

eles, de forma a que possam ter uma ação pautada 

numa nova concepção. [...]”. (VASCONCELLOS, Celso 

dos S. Planejamento - plano de ensino-aprendizagem e 

projeto educativo: elementos metodológicos para 

elaboração e realização, p. 11). 

Assinale a alternativa que indica sobre o que o autor está 

falando no trecho exposto acima. 

a) autonomia. 

b) reflexão. 

c) hierarquia. 

d) ordem. 

e) liderança. 

 

19) Celso dos S. Vasconcellos, em seu livro 

Planejamento - plano de ensino-aprendizagem e projeto 

educativo: elementos metodológicos para elaboração e 

realização, afirma que os conteúdos a serem trabalhados 

na formação dos sujeitos podem ser classificados em 

três grandes categorias. Quais são elas? 

a) Conceituais, procedimentais e atitudinais. 

b) Iniciais, intermediárias e finais. 

c) Principiante, medial e experiencialista. 

d) Fácil, difícil e desafiante. 
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e) Basilar, fundamentalista e integracionalista. 

 

20) “[...] As cartilhas trabalham com uma concepção de 

língua escrita como transcrição da fala: elas supõem a 

escrita como um espelho da língua que se fala [...]”. 

(WEISZ, Telma – O diálogo entre o ensino e a 

aprendizagem, p. 47). 

Segundo a autora, o modelo típico de cartilha está 

baseado em qual teoria de aprendizagem? 

a) Behaviorista. 

b) Apriorista. 

c) Conectivista. 

d) Empirista. 

e) Socio-interacionista. 

 

21) Observe: 

I. São admissíveis, no processo, as provas obtidas por 

meios ilícitos. 

II. Será admitida ação privada nos crimes de ação 

pública, se esta for intentada no prazo legal. 

III. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se 

encontre serão comunicados imediatamente ao juiz 

competente e à família do preso ou à pessoa por ele 

indicada. 

De acordo com o artigo 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil – 1988, está correto o que se afirma 

em: 

a) Somente I. 

b) I e III. 

c) Somente II. 

d) I e II. 

e) Somente III. 

 

22) Segundo consta no artigo 6º da Constituição da 

República Federativa do Brasil – 1988, assinale a 

alternativa abaixo que não corresponde a um direito 

social. 

a) Caderneta de poupança. 

b) Educação. 

c) Previdência social. 

d) Saúde. 

e) Transporte. 

 

23) Leia atentamente as alternativas abaixo e indique se 

elas são verdadeiras (V) ou falsas (F) fundamentando-se 

na Constituição da República Federativa do Brasil – 

1988. 

(  )  Os  Municípios  atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. 

(  ) A União aplicará, anualmente, nunca menos de vinte 

e um por cento da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

(  ) As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo 

e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou 

por instituições de educação profissional e tecnológica 

ficam vedadas de receber apoio financeiro do Poder 

Público. 

De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa 

que contém a sequência correta. 

a) V, F, V. 

b) V, F, F. 

c) F, F, F. 

d) F, V, V. 

e) F, F, V. 

 

24) Art. 36-B - A educação profissional técnica de nível 

médio será desenvolvida nas seguintes formas: 

I. Articulada com o ensino médio. 

II. Subsequente, em cursos destinados a quem ainda não 

tenha concluído o ensino médio. 

III. Subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 

concluído o ensino médio. 

Em consonância com a Lei nº 9.394 de 1996, 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. 

 

25) O artigo 3º da Resolução CNE/CP nº 1 de 2012, diz 

que a Educação em Direitos Humanos, com a finalidade 

de promover a educação para a mudança e a 

transformação social, fundamenta-se em alguns 

princípios. 

Assinale a alternativa que não condiz com o enunciado 

acima. 

a) Sustentabilidade socioambiental. 

b) Religiosidade do Estado. 

c) Transversalidade, vivência e globalidade. 

d) Igualdade de direitos. 

e) Democracia na educação. 

 

26) Observe: 

I. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências. 

II. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. 

III. Exaltar aquilo que é próprio, individual. 

Fazem parte das competências gerais da Base Nacional 

Comum Curricular as alternativas: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) I, II e III. 

e) Somente I. 

 

27) Quantas são as competências gerais da Base 

Nacional Comum Curricular? 

a) 8. 

b) 15. 

c) 5. 

d) 10. 

e) 12. 

 

28) Leia com atenção. 

(       ) Expressar. 

(       ) Rechaçar. 

(       ) Autuar. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, 

indique se as alternativas acima são direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. 

Faça essa indicação através da letra V (verdadeiro) ou F 

(falso) e assinale a sequência correta. 

a) V, V, F. 

b) V, F, F. 



c) F, F, F. 

d) F, V, F. 

e) F, V, V. 

 

29) Segundo a Base Nacional Comum Curricular, 

assinale a alternativa que indica, de forma correta, um 

campo de experiência da Educação Infantil. 

a) Caminhos, percursos e trilhas. 

b) O eu, o outro e o nós. 

c) Imaginação, liberdade e libertinagem. 

d) Ludibriação, tornar místico o brincar na educação 

infantil. 

e) Cálculo, quantidade e dimensão.  

 

30) “A carga horária mínima anual do Ensino 

Fundamental regular será de 

___________________________ horas relógio, 

distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de 

efetivo trabalho escolar”. (Resolução nº 7, de 14 de 

dezembro de 2010). 

Assinale a alternativa que preencha a lacuna acima de 

forma correta. 

a) 500 (quinhentas). 

b) 1100 (mil e cem). 

c) 800 (oitocentas). 

d) 700 (setecentas). 

e) 980 (novecentas e oitenta). 

 

31) Art. 15 - Os componentes curriculares obrigatórios do 

Ensino Fundamental serão assim organizados em 

relação às áreas de conhecimento: 

I. Linguagens. 

II. Matemática. 

III. Ciências Relativas. 

IV. Ciências Sociais. 

V. Ensino Religioso. 

Segundo a Resolução nº 7 de 2010, está correto o que 

se afirma em: 

a) I, II e V. 

b) II e IV. 

c) I, III e V. 

d) II, III e IV. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

32) Analise: 

(        ) Os conhecimentos escolares são aqueles que as 

diferentes instâncias que produzem orientações sobre o 

currículo, as escolas e os professores selecionam e 

transformam a fim de que possam ser ensinados e 

aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de 

elementos para a formação ética, estética e política do 

aluno. 

(         )  Voltados à divulgação de valores fundamentais 

ao interesse social e à preservação da ordem 

democrática, os conhecimentos que fazem parte da base 

nacional comum a que todos devem ter acesso, 

independentemente da região e do lugar em que vivem, 

asseguram a característica unitária das orientações 

curriculares nacionais, das propostas curriculares dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos 

projetos políticos-pedagógicos das escolas. 

(       )  A Educação Física, componente obrigatório do 

currículo do Ensino Fundamental, integra a proposta 

político-pedagógico da escola e não poderá ser 

facultativa ao aluno, em nenhuma hipótese. 

Sobre os itens acima, com base na Resolução nº 7 de 

2010, assinale a alternativa que contêm a sequência 

correta quanto às verdadeiras (V) e falsa (F): 

a) V, F, V. 

b) F, F, V. 

c) F, V, F. 

d) V, V. F. 

e) F, V, V. 

 

33) Com base na Resolução nº 7 de 2010, assinale a 

alternativa correta. 

a) Na parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 

3º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar. 

b) Na parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 

2º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar. 

c) Na parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 

7º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar. 

d) Na parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 

8º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar. 

e) Na parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 

6º ano, o ensino de, pelo menos, uma Língua Estrangeira 

moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 

escolar. 

 

34) “Facilidade para o cálculo e para a percepção da 

geometria espacial [...]”. (ANTUNES, Celso. As 

inteligências múltiplas e seus estímulos, p. 111). 

A descrição acima se refere a qual tipo de inteligência? 

a) Linguística. 

b) Lógico-matemática. 

c) Espacial. 

d) Psíquica. 

e) Intuitiva. 

 

35) Leia com atenção: 

(        ) Não existe uma psicologia geral e única. 

(       ) Do ponto de vista da teoria básica de Piaget, o elo 

central, que permite resumir numa unidade todas as 

peculiaridades do pensamento infantil consiste no 

egocentrismo. 

(         )  Vygotsky  foi  quem  introduziu o método  clínico, 

que o promoveu a um dos primeiros lugares na 

metodologia da investigação psicológica. 

De acordo com o livro “A formação do símbolo na 

criança: imitação, jogos, sonho e representação”, indique 

abaixo a sequência correta quanto às alternativas 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 

a) F, F, V. 

b) F, V, F. 



c) F, V, V. 

d) V, F, V. 

e) V, V, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


