
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Professor de Educação Infantil 

 
PORTUGUÊS 

 
Para as questões de 01 a 05, leia o poema abaixo: 
 
Adeus, meus sonhos! 
 
Álvares de Azevedo 
 
Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!  
Não levo da existência uma saudade!  
E tanta vida que meu peito enchia  
Morreu na minha triste mocidade!  
 
Misérrimo! Votei meus pobres dias  
À sina doida de um amor sem fruto,  
E minh'alma na treva agora dorme  
Como um olhar que a morte envolve em luto.  
 
Que me resta, meu Deus?  
 
Morra comigo  
A estrela de meus cândidos amores,  
Já não vejo no meu peito morto  
Um punhado sequer de murchas flores! 
(Disponível em  
http://diariodakiro.blogspot.com/2012/01/adeus-meus-
sonhos-alvares-de-azevedo.html)                                                                                        
 
01) A causa principal do desejo de morrer evidenciado 
pelo eu lírico é: 
a) Ser portador de uma doença grave. 
b) Não se adequar às regras da sociedade em que vive. 
c) Viver um amor proibido. 
d) Dedicar toda sua vida a um amor sem fruto. 
e) A culpa por ter cometido um assassinato. 
 
02) “Morra comigo/ a estrela de meus cândidos amores”. 
Observando esse verso, percebemos o uso da figura de 
linguagem conhecida por: 
a) Comparação. 
b) Metáfora. 
c) Metonímia. 
d) Catacrese. 
e) Elipse. 
 
03) Quando o eu lírico, ao falar de sua amada usa como 
referência a estrela, ele quer dizer: 
a) Que o amor entre ambos é recíproco. 
b) Que seu brilho o encanta. 
c) Que seu amor é inalcançável. 
d) Que ele é feliz. 
e) Que pertencem a etnias diferentes. 
 
04) Pranteio, morro, levo e dorme são verbos conjugados 
no tempo verbal conhecido por: 
a) Pretérito perfeito do indicativo. 
b) Pretérito mais que perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do indicativo. 
d) Presente do subjuntivo. 
e) Presente do indicativo. 
 
05) A palavra de mesmo significado que pode substituir 
cândidos, sem comprometer o contexto, é: 
a) Puros. 
b) Atrozes. 
c) Oblíquos. 
d) Tristes. 
e) Amargos. 
 
Para as questões de 06 a 10, leia o texto abaixo. 
 

Lavagem cerebral 
 
Gabriel, o Pensador 
[...] 
O racismo é burrice 
Mas o burro não é o racista 
É o que pensa que racismo não existe 
O pior cego é o que não quer ver 
E o racismo está dentro de você 
Porque o racista na verdade é um tremendo babaca 
Que assimila o preconceito porque tem cabeça fraca 
E desde sempre não para pra pensar 
Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar 
E de pai pra filho o racismo passa 
Em forma de piadas que teriam bem mais graça 
Se não fossem o retrato da nossa ignorância 
Transmitindo a discriminação desde a infância 
E o que as crianças aprendem brincando 
É nada mais nada menos do que a estupidez se 
propagando 
Qualquer tipo de racismo não se justifica  
Ninguém explica 
Precisamos da lavagem cerebral para acabar com esse 
lixo que é uma herança cultural [...]. 
(Disponível em https://genius.com/Gabriel-o-pensador-
lavagem-cerebral-lyrics) 
 
06) A frase que encerra a ideia de que o racismo passa 
de geração para geração corresponde a: 
a) “Mas o burro não é o racista”. 
b) “Porque o racista na verdade é um tremendo babaca”. 
c) “O pior cego é o que não quer ver”. 
d) “E de pai pra filho o racismo passa”. 
e) “Qualquer tipo de racismo não se justifica”. 
 
07) “O racismo é burrice, mas o burro não é o racista”. A 
conjunção grifada expressa a ideia de: 
a) Adição. 
b) Adversidade. 
c) Alternativa. 
d) Conclusão. 
e) Explicação. 
 
08) “Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe 
ensinar”. O termo grifado se refere, no texto, a: 
a) Burro. 
b) Cego. 
c) Sociedade. 
d) Preconceito. 
e) Racista. 
 
09) Babaca, fraca e  cultural desempenham no texto 
morfologicamente a função de: 
a) Substantivos. 
b) Verbos. 
c) Adjetivos. 
d) Preposições. 
e) Advérbios. 
 
10) Uma palavra que segue a mesma regra de 
acentuação da palavra “infância”, no texto, corresponde 
a: 
a) Ignorância. 
b) Não. 
c) É. 
d) Ninguém. 
e) Está. 
 

 

MATEMÁTICA 

 



11) Os pontos G, H e I são os pontos médios dos 

lados de um triângulo ABC. A razão entre a área do 

triângulo GHI e do triângulo ABC é: 

a) 1/3. 
b) 1/4. 
c) 2/3. 
d) 5/2. 
e) 3/2. 
 

12) As raízes de uma função quadrática decrescente 

são -2 e 4. O valor máximo que esta função assume é: 

a) 4. 
b) 2. 
c) 9. 
d) 10. 
e) 0. 

 

13) Se 1 é raiz da equação x3 + x2 + x - 39 = 0, as suas 
raízes complexas são: 
a) 3i e -3i 
b) -1 + 2i e -1 - 2i 
c) -2 + 3i e -2 - 3i 
d) 2 + 2i e 2 - 2i  
e) Não possui raízes complexas. 
 
14) A figura abaixo representa duas circunferências 
concêntricas de centro A, cujos raios AB e AD medem, 
respectivamente, 9 e 2,5 cm. A área da coroa circular 
destacada abaixo, em cm², é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 74,75.π. 
b) 70,25.π. 
c) 72,55.π. 
d) 70.π. 
e) 75.π. 
 

15) Na figura representada abaixo AB̅̅ ̅̅  ∥ CD̅̅ ̅̅̅. Se BÂE 

mede 25º e DĈE mede 36º. Então a medida de CÊA é: 
a) 25º 
b) 36º 
c) 51º 
d) 61º 
e) 70º 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, PEDAGÓGICOS 
E LEGISLAÇÃO 

 
16) “Esta [...] concepção está relacionada à tendência 
tradicional de educação, em que o planejamento era feito 
sem grande preocupação de formalização, basicamente 
pelo professor, e tendo como horizonte a tarefa de ser 
desenvolvida em sala de aula. Os planos eram 
apontamentos feitos em folhas, fichas, cadernos (tipo 
‘semanário’, até hoje utilizado por professores de 1ª a 4ª 
série), a partir das leituras preparatórias para as aulas. 
Uma vez elaborados, eram retomados cada vez que ia 
dar aquela aula de novo, servindo por anos e anos”. 
(VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento - plano 
de ensino-aprendizagem e projeto educativo: elementos 
metodológicos para elaboração e realização). 
A qual tipo de planejamento o autor se refere? 

a) Planejamento Idealista. 
b) Planejamento Participativo. 
c) Planejamento Instrumental/Normativo. 
d) Planejamento de Divisão Democrática. 
e) Planejamento como Princípio Prático. 
 
17) Telma Weisz, em seu livro O diálogo entre o ensino e 
a aprendizagem, relembra uma metáfora, muito utilizada 
por um educador muito conceituado. A referida metáfora 
é “educação bancária”, que é usada para falar de uma 
escola em que se pretende “sacar” exatamente aquilo 
que se “depositou” na cabeça do aluno. Quem foi o 
educador criador dessa metáfora? 
a) Jean Piaget. 
b) John Dewey. 
c) Paulo Freire. 
d) Lev Vygotsky. 
e) Jerome Bruner. 
 
18) “[...] sugere que o aluno não aprende simplesmente 
porque não faz as tarefas previstas, não presta atenção 
às explicações do professor, não corresponde ao ideal 
do “bom aluno” [...]”. (HOFFMANN, Jussara. Avaliação 
mediadora - uma prática em construção da pré-escola à 
universidade, p.51). 
A qual visão de conhecimento a autora se refere? 
a) Humanista. 
b) Psicomotora. 
c) Behaviorista. 
d) Construtivista. 
e) Cognitivista. 
 
19) Observe: 
I. Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar 
suas ideias. 
II. Transformar os registros de avaliação em anotações 
significativas sobre o acompanhamento dos alunos em 
seu processo de construção de conhecimento. 
III. Garantir que os alunos sejam avaliados somente por 
meio de provas teóricas.  
De acordo com Jussara Hoffmann, indique as 
alternativas que estão de acordo com a concepção 
mediadora: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
e) Somente II. 
 
20) “[...] aquele estado em que as pessoas tornam-se 
estranhas a si mesmas e ao mundo que as rodeia, não 
podendo interferir na sua organização, nem sabendo 
justificar os motivos últimos de suas ações, 
pensamentos, emoções. É a situação mais ou menos 
acentuada de perda de sentido, de desorientação, de 
falta de compreensão e de domínio de várias 
manifestações da existência”. (VASCONCELLOS, Celso 
dos S. Planejamento - plano de ensino-aprendizagem e 
projeto educativo: elementos metodológicos para 
elaboração e realização). 
Assinale a alternativa que corresponde à definição 
acima: 
a) Desconfiança. 
b) Perversidade. 
c) Autoritarismo. 
d) Alienação. 
e) Preguiça. 
 
21) O artigo 4º da Resolução CNE/CP nº 1 de 2012, 
afirma que a Educação em Direitos Humanos como 
processo sistemático e multidimensional, orientador da 
formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se à 
algumas dimensões. 
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Das dimensões indicadas nas alternativas abaixo e com 
base no enunciado acima, assinale a incorreta: 
a) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 
expressem a cultura dos direitos humanos em todos os 
espaços da sociedade. 
b) Fortalecimento de práticas individualistas e 
autopromocionais que gerem ações e instrumentos em 
favor da promoção individual. 
c) Apreensão de conhecimentos historicamente 
construídos sobre direitos humanos e a sua relação com 
os contextos internacional, nacional e local. 
d) Desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva, utilizando 
linguagens e materiais didáticos contextualizados. 
e) Formação de uma consciência cidadã capaz de se 
fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e 
político. 
 
22) “O movimento mundial pela educação inclusiva é 
uma ação política, cultural, social e pedagógica, 
desencadeada em defesa do direito de todos os 
estudantes de estarem _____________, aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de 
___________________. A educação inclusiva constitui 
um paradigma educacional fundamentado na concepção 
de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 
como valores __________________, e que avança em 
relação à idéia de equidade formal ao contextualizar as 
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro 
e fora da escola”. (Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva da educação inclusiva, p. 01). 
Assinale a alternativa que preenche as lacunas de forma 
correta e sequenciada: 
a) instruídos, degradação e intrínsecos. 
b) empenhados, contrariação e utópicos. 
c) juntos, discriminação e indissociáveis. 
d) ensinados, intimidação e inalcançáveis. 
e) protegidos, sofrimento e distintos. 
  
23) Segundo o documento intitulado Política Nacional de 
Educação Especial na perspectiva da educação 
inclusiva, o Instituto dos Surdos Mudos foi uma das 
primeiras instituições criadas no Brasil para atender 
pessoas com deficiências.  
Hoje, esse Instituto é chamado de: 
a) Escola Brasileira de Surdos – EBS. 
b) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE. 
c) Organização pela Educação Especializada – OEE. 
d) Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES. 
e) Sociedade Pestalozzi. 
 
24) A respeito da educação de jovens e adultos, observe 
as alternativas abaixo. 
I. A educação de jovens e adultos será destinada 
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
II. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 
III. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 
Com base na 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) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, quando iniciou a Década da 
Educação? 
a) 2008. 
b) 1988. 
c) 1994. 
d) 2003. 
e) 1997. 
 
26) Observe as alternativas abaixo quanto às 
competências gerais presentes na Base Nacional 
Comum Curricular: 
I. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 
digital. 
II. Exercitar a apatia. 
III. Valorizar a diversidade de saberes e vivências 
culturais. 
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. 
 
27) De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, é 
um direito de aprendizagem e desenvolvimento na 
educação infantil: 
a) Explorar. 
b) Vigiar. 
c) Abster-se. 
d) Separar. 
e) Responder. 
 
28) “Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, 
organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das 
práticas e interações, garantindo a 
_______________________ de situações que 
promovam o desenvolvimento pleno das crianças”. (Base 
Nacional Comum Curricular, p. 37). 
Assinale a alternativa que preenche a lacuna de forma 
correta. 
a) particularidade. 
b) agilidade. 
c) disponibilidade. 
d) pluralidade. 
e) gratuidade. 
 
29) Observe: 
I. O eu, o meu e o que é próprio. 
II. Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. 
III. Escuta, fala, pensamento e imaginação. 
Dos campos de experiências da Educação Infantil, 
listados pela Base Nacional Comum Curricular, 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. 
 
30) “[...] Prazer especifico em resolver problemas 
embutidos em palavras cruzadas, charadas ou 
problemas lógicos como os do tangrama, dos jogos de 
gamão e xadrez”. (ANTUNES, Celso. As inteligências 
múltiplas e seus estímulos, p. 111). 
A descrição acima refere-se a qual tipo de inteligência? 
a) Lógico-matemática. 
b) Linguística. 
c) Pictórica. 
d) Naturalista. 



e) Imagética. 
 
31) “Proust, Gandhi, Freud, Anne Sullivan, Adler, Joana 
D’Arc, Martin Luther King”. De acordo com o livro As 
inteligências múltiplas e seus estímulos, de Celso 
Antunes, os nomes mencionados são exemplos de qual 
tipo de Inteligência? 
a) Espiritual. 
b) Exotérica. 
c) Pessoais. 
d) Impessoal. 
e) Praticante. 
 
32) Segundo as Diretrizes curriculares nacionais para 
educação infantil, é considerada Educação Infantil em 
tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quantas horas 
diárias? 
a) seis. 
b) três. 
c) quatro. 
d) sete. 
e) cinco. 
 
33) “[...] da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e 
da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 
artísticas e culturais”. (Diretrizes curriculares nacionais 
para educação infantil, p. 16). 
As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem 
respeitar alguns princípios. A definição acima se trata de 
qual deles? 
a) Princípio expressivo. 
b) Princípio estético. 
c) Princípio político. 
d) Princípio libertador. 
e) Princípio ético. 
 
34) “Bem recentemente ele (Eugen Bleuler) mostrou que 
o próprio termo “pensamento autístico” deu margem a 
muitos equívocos. Passou-se a inserir nesse conceito um 
conteúdo que aproximava o pensamento autístico do 
autismo esquizofrênico, a identificá-lo com o pensamento 
egoísta, etc. Por isso Bleuler propôs chamar o 
pensamento autístico de pensamento _____________ 
[...]”. (VYGOTSKY. A construção do pensamento e da 
Linguagem, p. 37, adaptado). 
Assinale a alternativa que indica a forma como Bleuler 
propôs chamar o “pensamento autístico”: 
a) realista. 
b) promissor. 
c) imaturo. 
d) irrealista. 
e) exacerbado. 
 
35) Observe: 
(       ) O pensamento e a palavra estão ligados entre si 
por um vínculo primário. 
(       ) O significado é um traço constitutivo indispensável 
da palavra. 
(       ) Generalização e significado da palavra não são 
sinônimos. 
Com base no livro A construção do pensamento e da 
Linguagem, indique respectivamente se as afirmativas 
acima são verdadeiras (V) ou falsas (F). 
a) F, V, V. 
b) V, F, V. 
c) F, F, V. 
d) V, F, F. 
e) F, V, F. 
 


