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1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) 
opções de respostas em cada uma.  
 
2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade 
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.  
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.  
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais 
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.  
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas 
as questões apresentaram marcação de resposta.  
 
 

3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante 
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, 
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de 
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de 
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala, 
o Caderno de Provas. 
 

5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta. 
 
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar 
celular nas dependências da escola. 
 

7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e 
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta. 

 

CADERNO DE PROVAS 
EDUCADOR FÍSICO- 

EDUCAÇÃO 
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PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder ás 
questões de 01 a 04. 
Por que a energia solar não 
deslancha no Brasil 
 

A capacidade instalada no 
Brasil, levando em conta todos os tipos 
de usinas que produzem energia 
elétrica, é da ordem de 132 gigawatts 
(GW). Deste total menos de 0,0008% é 
produzida com sistemas solares 
fotovoltaicos (transformam diretamente 
a luz do Sol em energia elétrica). Só 
este dado nos faz refletir sobre as 
causas que levam nosso país a tão 
baixa utilização desta fonte energética 
tão abundante, e com características 
únicas. 

O Brasil é um dos poucos países 
no mundo, que recebe uma insolação 
(número de horas de brilho do Sol) 
superior a 3000 horas por ano. E na 
região Nordeste conta com uma 
incidência média diária entre 4,5 a 6 
kWh. Por si só estes números colocam 
o pais em destaque no que se refere ao 
potencial solar. 

Diante desta abundância, por 
que persistimos em negar tão grande 
potencial? Por dezenas de anos, os 
gestores do sistema elétrico 
(praticamente os mesmos) insistiram na 
tecla de que a fonte solar é cara, 
portanto inviável economicamente, 
quando comparadas com as 
tradicionais. 

Até a “Velhinha de Taubaté” 
(personagem do magistral Luis 
Fernando Veríssimo), que ficou 
conhecida nacionalmente por ser a 
última pessoa no Brasil que ainda 
acreditava no governo militar, sabe que 
o preço e a viabilidade de uma dada 
fonte energética dependem muito da 
implementação de políticas públicas, de  

incentivos, de crédito com baixos juros, 
de redução de impostos. Enfim, de 
vontade política para fazer acontecer. 

O que precisa ser dito 
claramente para entender o porquê da 
baixa utilização da energia solar 
fotovoltaica no país é que ela não tem 
apoio, estímulo nem neste, nem nos 
governos passados. A política 
energética na área da geração 
simplesmente relega esta fonte 
energética. Por isso, em pleno século 
XXI, a contribuição da eletricidade solar 
na matriz elétrica brasileira é pífia, 
praticamente inexiste. 

Heitor Scalambrini  
Costa. In: Carta Capial, Set, 2015. 

 

QUESTÃO 01) De acordo com o texto, 

é possível afirmar que: 

A) O Brasil é o país com o maior índice 
de insolação do  
mundo, recebendo mais de 3000 horas 
de brilho do sol  
por ano; 
B) A Região Nordeste possui uma  
incidência média de  
insolação de 4,5 a 6kWh por ano; 
C) O potencial solar do Brasil fica aquém 
quando  
comparado a maioria dos países em 
desenvolvimento; 
D) A insolação recebida pelo Brasil 
supera a da maioria  
dos países do mundo. 
 

QUESTÃO 02) De acordo com o autor, 

a energia solar não é efetivamente 

utilizada no Brasil porque: 

A)Sempre faltou vontade política; 
B)O país não possui potencial solar; 
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C)A fonte solar é cara e inviável 
economicamente; 
D)O país vem investindo em políticas 
energéticas, mas os ganhos são de 
longo prazo. 
 
QUESTÃO 03) Observe este trecho: 

“Por isso, em pleno século XXI, a 

contribuição da eletricidade solar na 

matriz elétrica brasileira é pífia.” 

A palavra destacada possui o 
significado de: 
 
A) Problemática; 
B) Desditosa; 
C) Malfadada; 
D) Insignificante. 
 

QUESTÃO 04) Quando o autor cita a 

“Velhinha de Taubaté”, pretende: 

A) Destacar a importância da crença em 
determinadas ideologias, como a 
convicção da utilização da energia solar; 
B) Resgatar personagens escritos por 
outros autores que viveram os mesmos 
dilemas tratados no texto; 
C) Usar a ironia para destacar que 
qualquer pessoa pode perceber que a 
viabilidade de fontes energéticas carece 
de políticas públicas; 
D) Traduz a convicção em uma 
determinada concepção, como é o caso 
dos governantes que acreditam na 
utilização da energia solar. 
 

QUESTÃO 05) Na oração: "Em nossa 

cidade não se vive senão de política", o 

sujeito é: 

A) Indeterminado; 
B) Oculto; 
C) Oração sem sujeito; 
D) Simples. 
 

QUESTÃO 06) Assinale a opção em 

que há erro na indicação da classe 

gramatical da palavra destacada: 

A) “...para fazer jus à condição de país 
do futebol” (substantivo); 
B) “...que prometem soluções 
aparentemente imediatas...” (pronome 
relativo); 
C) “...não podemos esquecer que os 
problemas sociais, econômicos e 
políticos brasileiros...” (conjunção 
integrante); 
D) “...conforme a declaração do então 
presidente da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) Ricardo 
Teixeira,..” (conjunção coordenativa); 
 
QUESTÃO 07) No verso: “Devagar é 

que não se vai longe”. Aparece a 

seguinte figura de linguagem: 

A) Antítese; 
B) Metonímia; 
C) Metáfora; 
D) Comparação; 
 
QUESTÃO 08) O sinal indicativo de 

crase não está de acordo com a 

Gramática Normativa em: 

A) À medida que se luta por seus 
sonhos, mais rápido podes alcançá-los; 
B) No restaurante, pediram um filé à 
Camões; 
C) Podemos ficar frente à frente com o 
inimigo para tentarmos derrotá-lo;  
D) Chegamos àquela cidade durante o 
dia; 
 
QUESTÃO 09) Assinale a opção que 

nas orações do texto tem-se um 

exemplo de predicado verbo-nominal: 

A) “Mas você é orgulhosa.”; 
B) “Também os batedores vão adiante 
do imperador.”; 
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C) “Uma e outra iam andando 
orgulhosas...”; 
D) “...a costureira dobrou a costura..”; 
 
QUESTÃO 10) Quanto à colocação 

pronominal, marque o item em que a 

posição do pronome em relação ao 

verbo está de acordo com a gramática 

normativa: 

A) Te acompanharei aonde fores, onde 
estarás, estarei contigo; 
B) Convidarei-te para meu aniversário; 
C) Ninguém havia lembrado-me de 
fazer as reservas para o jantar na 
inauguração do restaurante; 
D) Tudo se acaba com a morte, menos 
a saudade. 
 
MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11) Do ponto de vista lógico, 

a proposição ~A^B →C se caracteriza 

como: 

A)Tautologia; 
B)Contingência; 
C)Silogismo; 
D)Contradição. 
 
QUESTÃO 12) Qual a negação lógica 

da frase: “Toda mulher bonita é 

casada”? 

A) Toda mulher bonita é solteira; 
B) Nenhuma mulher bonita é solteira; 
C) Existe uma mulher bonita que não é 
solteira; 
D) Alguma mulher bonita não é casada; 
QUESTÃO 13) A proposição “ João é 
engenheiro ou Joana não trabalha” é 
logicamente equivalente a: 
 
A) Se Joana trabalha, então João é 
engenheiro; 

B) Se Joana trabalha, então João não é 
engenheiro; 
C) João é engenheiro ou Joana 
trabalha; 
D) Joana trabalha e João não é 
engenheiro. 
 

QUESTÃO 14) Os números 3, a e   12 

são diretamente proporcionais aos 

números 6, 18 e b. Assim, o valor de b 

– a corresponde a: 

A) 9; 
B) 12; 
C) 15; 
D) 21. 
 

QUESTÃO 15) Pedro produz 16 caixas 

em 1 hora. Em 5 horas e 40 minutos, 

quantas caixas Pedro irá produzir?  

a) Aproximadamente 85 caixas.  
b) Aproximadamente 70 caixas.  
c) Aproximadamente 75 caixas.  
d) Aproximadamente 90 caixas.  
 

QUESTÃO 16) Das 22 questões de uma 

prova, Marcos errou 4. Se a prova vale 

100, qual será a nota aproximada de 

Marcos?  

a) 80,18  
b) 88,08  
c) 81,81  
d) 83  

 
QUESTÃO 17) Entre as proposições a 

seguir, assinale a única coerente do 

ponto de vista lógico 

(A) Se todo pai é avô, então todo avô é 
pai. 
(B) Se algum ator é poeta, então 
nenhum poeta é ator. 
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(C) Se algum verde é liso, então algum 
liso é verde. 
(D) Se 3 é maior que 2, então 2 é maior 
que 3. 
 

QUESTÃO 18) A respeito da negação 

das operações lógicas assinale o que for 

incorreto: 

A) A negação da negação (dupla 
negação) de uma proposição é 
logicamente equivalente à proposição; 
B) A negação de uma conjunção é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção; 
C)A negação de uma disjunção é 
logicamente equivalente a uma 
conjunção; 
D) A negação do condicional é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção. 
 

QUESTÃO 19) Em uma entrevista para 

saber se as pessoas utilizariam os 

produtos A, B, ou C, chegou-se a 

seguinte conclusão: 229 pessoas 

utilizariam o produto A, 223 utilizariam 

produto B, 196 utilizariam produto C, 79 

utilizariam os produtos A e B, 89 os 

produtos A e C, 69 os produtos B e C, 

37 os três produtos e 53 nenhum dos 

três. Nessas condições, é correto 

afirmar que: 

A) 275 pessoas utilizariam somente um 

dos produtos. 

B) 112 pessoas utilizariam somente o 

produto C. 

C) 225 pessoas utilizariam os produtos 

A e C, mas não utilizariam o produto B. 

D) 500 pessoas foram entrevistadas. 

 

QUESTÃO 20) Amanda comprou um 

armário de R$ 640,00 e deu uma 

entrada de R$ 64,00, parcelando o 

restante da compra em 9 prestações de 

mesmo valor. Assinale a alternativa que 

representa o valor de cada prestação 

que Amanda deverá pagar. 

A) R$ 64,00. 
B) R$ 72,00. 
C) R$ 81,00. 
D) R$ 96,00. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21) Julgue se as afirmações 
abaixo são verdadeiras, e em seguida 
assinale a alternativa correta:  

I. Em exercícios de longa duração, o 
sistema anaeróbio é a principal via para 
a ressíntese de ATP, ocorrendo nas 
mitocôndrias e utilizando oxigênio.  
II. A energia necessária para a 
contração muscular, durante a 
realização de exercícios físicos, é 
proveniente da hidrólise de ATP, onde 
sua concentração intramuscular é 
extremamente alta, sendo suficiente 
para fornecer energia por um período 
relativamente longo.  
III. Ao se observar a contribuição 
energética dos três sistemas 
energéticos em função do tempo de 
esforço, é possível observar que o 
sistema fosfagênio representa o 
principal sistema energético para 
esforços de intensidade máxima entre 1 
e 10 segundos, dependendo 
especificamente da contribuição do 
sistema creatina-fosfato para a 
produção de energia.  
A) Somente as afirmações I e III são 
verdadeiras.  
B) Somente a afirmação II é verdadeira.  
C) Somente a afirmação III é verdadeira.  
D) As afirmações I, II e III são 
verdadeiras.  
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QUESTÃO 22) Uma das finalidades do 
Educador físico é prescrever exercícios, 
contudo, os termos: atividade física, 
exercício físico e aptidão física precisam 
ser distintos. Diante desse cenário 
marque a alternativa que expressa a 
natureza de uma atividade física: 

A) Participar de uma corrida é um 
exemplo de atividade física. 
B) Qualquer movimento corporal que 
permite um gasto de energia maior do 
que quando o corpo está em repouso. 
C) Atividade planejada, elaborada, 
estruturada e possui um objetivo em 
comum. 
D) Constitui uma sequência pré-
elaborada de movimentos. 
 
QUESTÃO 23) Na finalização de um 
lance livre (arremesso) em uma partida 
de basquetebol é necessária utilização 
de algumas capacidades coordenativas. 
Não é uma dessas capacidades neste 
momento: 

A) Coordenação óculo-manual. 
B) Destreza podal.  
C) Estabilidade braço-mão. 
D) Precisão. 
 
QUESTÃO 24) Das faltas de equipe do 
basquetebol não é correto afirmar que:  

A) Uma falta de equipe é uma falta 
pessoal, técnica, antidesportiva ou 
desqualificante cometida por um 
jogador.  
B) Uma equipe está em situação de 
penalidade de falta de equipe quando 
tiver cometido 6 faltas de equipe em um 
período.  
C) Todas as faltas de equipe cometidas 
no intervalo do jogo deverão ser 
consideradas como sendo cometidas no 
próximo período ou período extra.  
D) Todas as faltas cometidas em um 
período extra deverão ser consideradas 

como sendo cometidas no quarto 
período. 
QUESTÃO 25) Qual o fundamento do 
handebol descrito abaixo? 
 
“É o fundamento responsável pela 
recuperação e/ou manutenção da posse 
de bola, o que é essencial para que se 
consiga chegar ao gol adversário e 
executar um arremesso em busca do 
gol”. 
 
A) Empunhadura.  
B) Drible. 
C) Arremesso. 
D) Recepção. 
 
QUESTÃO 26) Do tiro lateral do 
handebol, não é correto afirmar que: 
 
A) Um tiro lateral é concedido quando a 
bola cruzar completamente a linha 
lateral, ou quando um jogador de quadra 
da equipe defensora foi o último a tocar 
a bola antes de ela cruzar a linha de 
fundo de sua própria equipe. 
B) O tiro lateral é executado sem o apito 
dos árbitros pelo adversário da equipe 
cujo jogador tocou por último a bola 
antes dela ter cruzado a linha ou tocado 
o teto ou objeto fixo. 
C) O tiro lateral é executado do lugar 
onde a bola cruzou a linha lateral ou; se 
ela cruzou a linha de fundo, da 
intersecção entre a linha lateral e a linha 
de fundo deste mesmo lado. 
D) O executante deve permanecer com 
os dois pés em contato com a linha 
lateral e conservar-se na posição 
correta até que a bola tenha saído de 
sua mão. 
 
QUESTÃO 27) A posição corporal 
descrita abaixo é para realizar qual 
fundamento do voleibol?  
 
“O posicionamento do corpo deve ser 
antecipado para que, quando a bola 
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chegar, o executante esteja: totalmente 
sob ela, em posição básica baixa ou 
média, dependendo da altura da bola; 
com os membros inferiores afastados o 
suficiente para não impedir pequenos 
ajustes finais antes do toque e dar 
equilíbrio ao corpo; com os braços 
semiflexionados, de modo que os 
cotovelos fiquem um pouco acima da 
linha dos ombros e ligeiramente à frente 
do corpo; com as mãos estendidas para 
trás e próximas da cabeça, acima dos 
olhos, aguardando a chegada da bola; e 
com os dedos quase na posição natural 
quando relaxados, um tanto mais 
estendidos, mas não completamente, 
pois o contato da bola com eles é que 
fará com que se estendam para 
amortecer sua chegada”.  
 
A) Bloqueio.  
B) Cortada.  
C) Manchete.  
D) Toque.  
 

QUESTÃO 28) Na utilização de jogos 
nas aulas, mais do que fazer um aluno 
participar de uma atividade, desperta-
mos nele algo que ele nem sempre 
acredita: ser criativo (SANTOS, 2014).  
Com relação aos jogos, é correto 
afirmar:  
 
A) Os jogos devem ser trabalhados 
exclusivamente nas aulas de Educação 
Física, que tem como especificidade o 
movimento humano.  
B) Por buscar sempre um vencedor, os 
jogos devem ser iniciados na Escola 
somente no Ensino Fundamental.  
C) Os jogos cooperativos requerem um 
trabalho individualizado com o objetivo 
de alcançar metas aceitáveis.  
D) É uma atividade ou ocupação 
voluntária, exercida dentro de certos e 
determinados limites de tempo e de 
espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias.  
 
QUESTÃO 29) O esqueleto humano é 
formado por 206 peças ósseas, não 
incluindo os ossos sesamoides. 
Existem, basicamente, dois tipos de 
ossos: o compacto, que é bastante 
denso e forma a parte mais externa de 
ossos longos e chatos, e o osso 
esponjoso, que tem uma estrutura 
esponjosa, composta por numerosas 
trabéculas e forma a parte mais interna 
dos ossos. A esse respeito, numere a 
coluna II de acordo com a coluna I, 
relacionando a classificação aos 
exemplos ósseos. 
 
COLUNA I  
1. Osso pneumático: possui uma 
cavidade revestida de mucosa.  
2. Osso sesamoide: osso intratendíneo, 
cuja função é semelhante à de uma 
polia para os tendões.  
3. Osso plano ou chato: duas dimensões 
são prevalentes.  
COLUNA II  
( ) Encontra-se esse tipo de osso nas 
mãos e nos pés.  
( ) Exemplo: a escápula, o esterno e o 
frontal. 
( ) Nos seres humanos, são cinco: o 
maxilar, o esfenoide, o etmoide, o frontal 
e o temporal. Estão localizados ao redor 
da cavidade nasal, com a qual se 
comunicam. 
Assinale a sequência correta. 
A) 1 2 3  
B) 3 2 1  
C) 2 1 3  
D) 2 3 1 
 
QUESTÃO 30) Desenvolvimento motor 
é um processo sequencial e continuado, 
relativo à idade, do qual um indivíduo 
progride de um movimento simples sem 
habilidade até o ponto de conseguir 
habilidades motoras complexas e 
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organizadas. Analise as afirmativas a 
seguir relativas aos princípios do 
desenvolvimento. 
I-Princípio da especificidade: apesar de 
ser global, desenvolvendo sempre em 
todos os aspectos, o desenvolvimento 
enfatizará um aspecto em cada 
situação.  
II-Princípio da progressividade: o 
desenvolvimento não ocorre de forma 
rápida. É um processo longo e lento, 
porém está sempre em evolução.  
III-Princípio da individualidade: o 
desenvolvimento étediferen para cada 
pessoa, respeitando suas 
características e experiências 
vivenciadas. 
IV-Princípio da continuidade: o 
desenvolvimento motor inicia-se depois 
de alguns meses após o nascimento e 
prossegue até a fase adulta (em torno 
de 60 anos). 
Estão corretas as afirmativas  
A) I, II e III, apenas.  
B) I, II e IV, apenas.  
C) I, III e IV, apenas.  
D) II, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 31) De acordo com a 
História, a Educação Física se origina 
principalmente da: 
A) Classe Médica e Indústrias. 
B) Escolas e Indústrias  
C) Indústrias e Instituições Militares  
D) Instituições Militares e a Classe 
Médica 
QUESTÃO 32) A descrição de todo 
movimento corporal é baseada nos 3 
planos de Secção anatômica ou planos 
de movimento. Já os eixos de 
movimento são linhas imaginárias que 
atravessam os planos do corpo 
perpendicularmente para possibilitar 
movimentos, e cada um é exclusivo para 
cada plano. Assinale a opção correta em 
relação aos tipos de planos e seus 
respectivos eixos de movimento.  

I. PLANO SAGITAL: Divide o 
corpo verticalmente em metades direita 
e esquerda. Os movimentos corporais 
ou de seus segmentos ocorrem para 
frente e para trás. Seu EIXO de rotação 
é o LATERO-LATERAL. 
II.  PLANO SAGITAL: Divide o 
corpo verticalmente em metades 
anterior e posterior. Movimentos 
corporais ou de seus segmentos 
ocorrem laterais ao corpo, 
aproximando-o ou afastando-o da linha 
média do corpo. Seu EIXO de Rotação 
é o LONGITUDINAL. 
III. PLANO FRONTAL: Divide o 
corpo verticalmente em metades 
anterior e posterior. Movimentos 
corporais ou de seus segmentos 
ocorrem laterais ao corpo, 
aproximando-o ou afastando-o da linha 
média do corpo. Seu EIXO de rotação é 
o ÂNTERO-POSTERIOR.  
IV. PLANO TRANSVERSO: Divide 
o corpo verticalmente em metades 
direita e esquerda. Os movimentos 
corporais ou de seus segmentos 
ocorrem para frente e para trás. Seu 
EIXO de rotação é o LATERO-
LATERAL  
V. PLANO FRONTAL: Divide o 
corpo horizontalmente em metades 
superior e inferior. Movimentos 
corporais paralelos ao solo, quando o 
corpo está na posição ereta. Seu EIXO 
de Rotação é ÂNTERO-POSTERIOR.  
VI. PLANO TRANSVERSO: Divide 
o corpo horizontalmente em metades 
superior e inferior. Movimentos 
corporais paralelos ao solo, quando o 
corpo está na posição ereta. Seu EIXO 
de Rotação é o LONGITUDINAL.  
Estão corretas as seguintes opções: 
A) II, IV e V  
B) I, II e V  
C) I, II e III  
D) I, III e VI  
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QUESTÃO 33) Sobre os alunos com 
necessidades especiais, sabe-se que 
estes devem ser incluídos nas aulas de 
Educação Física. Pois, a Educação 
Física contribui para o desenvolvimento 
físico, intelectual, social e psicológico 
através de jogos e brincadeiras. É nesse 
contexto que a inclusão deve ocorrer. 
Nesse contexto assinale a alternativa 
correta em que de como a inclusão deva 
ocorrer.  
 
A) A inclusão deve ocorrer com a 
adaptação dos recursos, das regras, 
dos professores, dos alunos e de todos 
os envolvidos no processo de 
ensino/aprendizagem do aluno. 
B) A inclusão do aluno deve ocorrer de 
forma isolada dos outros alunos, com 
regras diferentes. 
C) A inclusão deve ocorrer apenas entre 
alunos com diferentes tipos de 
necessidades especiais. 
D) A inclusão deve ocorrer por através 
de aulas de Educação Física desde que 
sempre acompanhamento de um outro 
profissional da saúde de acordo com a 
necessidade do aluno.  
 
QUESTÃO 34) O corpo humano é 
anatomicamente dividido em sistemas. 
Dentre esses sistemas reconhecemos 
no sistema nervoso duas partes 
fundamentais que são divididas 
topograficamente e também 
funcionalmente. Um é uma proporção 
de recepção de estímulos, de comando 
e desencadeadora de respostas. O 
outro está constituído por vias que 
conduzem os estímulos. 
Respectivamente estamos falando de 
quais sistemas?  
 
A) Sistema nervoso perceptivo e 
Sistema nervoso encefálico. 
B) Sistema nervoso central e Sistema 
nervoso perceptivo. 

C) Sistema nervoso encefálico e 
Sistema nervoso periférico. 
D) Sistema nervoso central e Sistema 
nervoso periférico. 
 
QUESTÃO 35) Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais consideram que 
a avaliação deve ser algo útil, tanto para 
o aluno como para o professor, para que 
ambos possam dimensionar os avanços 
e as dificuldades dentro do processo de 
ensino e aprendizagem e torná-lo cada 
vez mais produtivo. Assinale as opções 
corretas quanto a avaliação nas aulas 
de Educação Física. 
I.Resumem-se a alguns testes de força, 
resistência e flexibilidade, medindo 
apenas a aptidão física do aluno. 
II. Não se trata mais daquela avaliação 
padronizada que espera o mesmo 
resultado de todos. 
III.O conhecimento de jogos, 
brincadeiras e outras atividades 
corporais, suas respectivas regras, 
estratégias e habilidades envolvidas, o 
grau de independência para cuidar de si 
mesmo ou para organizar brincadeiras, 
a forma de se relacionar com os 
colegas, entre outros, são aspectos que 
permitem uma avaliação abrangente do 
processo de ensino e aprendizagem. 
IV. Deve ser feita por meio de provas 
escritas e teóricas. 
V. Deve ser feita de forma contínua, de 
maneira que o professor possa intervir 
no sentido de ensinar e corrigir por meio 
de feedbacks. 
Estão corretas:  
A) I, II e III  
B) II, III e IV  
C) IV, V e I  
D) V, III e II 
 
QUESTÃO 36) O processo de inclusão 
social pleno das pessoas com 
deficiência é lento devido a inúmeras 
barreiras encontradas na sociedade, as 
quais vão desde a dificuldade de 
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tolerância e convivência com as 
diferenças até a falta de organização 
urbana das cidades para melhorar a 
acessibilidade a todas as pessoas. No 
caso de uma turma de educação física 
que tenha entre seus alunos um 
cadeirante, o estágio mais avançado de 
inclusão dar-se-á quando: 
 
A) O aluno cadeirante tiver alguma 
função de apoio no jogo dos andantes, 
como arbitrar a partida ou fazer a 
súmula.  
B) O cadeirante se sentir bem com sua 
diferença, a qual o impede de jogar com 
os andantes.  
C) O aluno cadeirante tiver seu direito 
respeitado de não jogar com os 
andantes.  
D) O s alunos andantes não 
estigmatizarem o cadeirante. 
 
QUESTÃO 37) A história da Educação 
Física no Brasil é marcada pelos 
médicos higienistas que desenharam 
um modelo para a sociedade brasileira 
caracterizado por: 
 
A) A educação e criação dos filhos em 
ambiente familiar era fundamental. 
B) Construção de um discurso 
revolucionário liberal com autonomia 
dos professores.  
C) Construção de um discurso 
normativo, disciplinador e moral, com 
caráter cientifico.  
D) Pelas imposições dos colégios sobre 
os médicos. 
 
QUESTÃO 38) Assinale a alternativa 
que contém estruturas apenas de 
membros superiores:  
 
A) Ligamento coracoumeral, tibia, 
tríceps braquial.  
B) Úmero, músculo flexor ulnar do 
carpo, ligamento colateral radial.  

C) Músculo pronador redondo, 
ligamento cruzado posterior, radio.  
D) Ligamento colateral fibular, ulna, 
bíceps braquial. 
 
QUESTÃO 39) Articulação pode ser 
definida como a junção ou ponto pivô 
entre dois ou mais ossos. A 
classificação das articulações se baseia 
principalmente no potencial de 
movimentação, enquanto os ossos 
conferem sustentação rígida ao corpo e 
proporcionam um sistema de alavancas 
aos músculos. Sobre ossos e 
articulações do corpo humano, pode-se 
afirmar que:  
 
A) A movimentação do corpo como um 
todo ocorre principalmente pela fricção 
de ossos em articulações individuais.  
B)  Sinartrose é uma doença que afeta 
os ossos permitindo pouca ou quase 
nenhuma movimentação.  
C) O osso é um tecido conjuntivo 
altamente especializado com rico 
suprimento sanguíneo e metabolismo 
dinâmico.  
D) A cartilagem articular é um tipo de 
cartilagem hialina altamente 
vascularizada. 
 
QUESTÃO 40) Para o desenvolvimento 
motor existe uma direção 
desenvolvimental. Assinale a alternativa 
CORRETA condizente com este 
processo desenvolvimentista.  
 
A) O conceito cefalocaudal se refere ao 
sistema límbico. 
B) A direção desenvolvimental 
independe da mielinização. 
C) A direção é cefalocaudal e 
proximodistal.  
D) A direção desenvolvimental é das 
extremidades para o neuroeixo.  
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Nº DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

  

 

 

 

 

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) 
opções de respostas em cada uma. Será atribuído 1(um) pontos para cada acerto, 
totalizando 40 (quarenta) pontos. 
 

2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade 
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.  
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.  
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais 
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.  
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas 
as questões apresentaram marcação de resposta.  
 
 

3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante 
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, 
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de 
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de 
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala, 
o Caderno de Provas. 
 

5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta. 
 
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar 
celular nas dependências da escola. 
 

7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e 
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta. 

CADERNO DE PROVAS 
NUTRICIONISTA- 

EDUCAÇÃO 
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PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder ás 
questões de 01 a 04. 
Por que a energia solar não 
deslancha no Brasil 
 

A capacidade instalada no 
Brasil, levando em conta todos os tipos 
de usinas que produzem energia 
elétrica, é da ordem de 132 gigawatts 
(GW). Deste total menos de 0,0008% é 
produzida com sistemas solares 
fotovoltaicos (transformam diretamente 
a luz do Sol em energia elétrica). Só 
este dado nos faz refletir sobre as 
causas que levam nosso país a tão 
baixa utilização desta fonte energética 
tão abundante, e com características 
únicas. 

O Brasil é um dos poucos países 
no mundo, que recebe uma insolação 
(número de horas de brilho do Sol) 
superior a 3000 horas por ano. E na 
região Nordeste conta com uma 
incidência média diária entre 4,5 a 6 
kWh. Por si só estes números colocam 
o pais em destaque no que se refere ao 
potencial solar. 

Diante desta abundância, por 
que persistimos em negar tão grande 
potencial? Por dezenas de anos, os 
gestores do sistema elétrico 
(praticamente os mesmos) insistiram na 
tecla de que a fonte solar é cara, 
portanto inviável economicamente, 
quando comparadas com as 
tradicionais. 

Até a “Velhinha de Taubaté” 
(personagem do magistral Luis 
Fernando Veríssimo), que ficou 
conhecida nacionalmente por ser a 
última pessoa no Brasil que ainda 
acreditava no governo militar, sabe que 
o preço e a viabilidade de uma dada 
fonte energética dependem muito da 
implementação de políticas públicas, de  

incentivos, de crédito com baixos juros, 
de redução de impostos. Enfim, de 
vontade política para fazer acontecer. 

O que precisa ser dito 
claramente para entender o porquê da 
baixa utilização da energia solar 
fotovoltaica no país é que ela não tem 
apoio, estímulo nem neste, nem nos 
governos passados. A política 
energética na área da geração 
simplesmente relega esta fonte 
energética. Por isso, em pleno século 
XXI, a contribuição da eletricidade solar 
na matriz elétrica brasileira é pífia, 
praticamente inexiste. 

Heitor Scalambrini  
Costa. In: Carta Capial, Set, 2015. 

 

QUESTÃO 01) De acordo com o texto, 

é possível afirmar que: 

A) O Brasil é o país com o maior índice 
de insolação do  
mundo, recebendo mais de 3000 horas 
de brilho do sol  
por ano; 
B) A Região Nordeste possui uma  
incidência média de  
insolação de 4,5 a 6kWh por ano; 
C) O potencial solar do Brasil fica aquém 
quando  
comparado a maioria dos países em 
desenvolvimento; 
D) A insolação recebida pelo Brasil 
supera a da maioria  
dos países do mundo. 
 
QUESTÃO 02) De acordo com o autor, 

a energia solar não é efetivamente 

utilizada no Brasil porque: 

A)Sempre faltou vontade política; 
B)O país não possui potencial solar; 
C)A fonte solar é cara e inviável 
economicamente; 
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D)O país vem investindo em políticas 
energéticas, mas os ganhos são de 
longo prazo. 

QUESTÃO 03) Observe este trecho: 

“Por isso, em pleno século XXI, a 

contribuição da eletricidade solar na 

matriz elétrica brasileira é pífia.” 

A palavra destacada possui o 
significado de: 
 
A) Problemática; 
B) Desditosa; 
C) Malfadada; 
D) Insignificante. 
 

QUESTÃO 04) Quando o autor cita a 

“Velhinha de Taubaté”, pretende: 

A) Destacar a importância da crença em 
determinadas ideologias, como a 
convicção da utilização da energia solar; 
B) Resgatar personagens escritos por 
outros autores que viveram os mesmos 
dilemas tratados no texto; 
C) Usar a ironia para destacar que 
qualquer pessoa pode perceber que a 
viabilidade de fontes energéticas carece 
de políticas públicas; 
D) Traduz a convicção em uma 
determinada concepção, como é o caso 
dos governantes que acreditam na 
utilização da energia solar. 
 

QUESTÃO 05) Na oração: "Em nossa 

cidade não se vive senão de política", o 

sujeito é: 

A) Indeterminado; 
B) Oculto; 
C) Oração sem sujeito; 
D) Simples. 
 

QUESTÃO 06) Assinale a opção em 

que há erro na indicação da classe 

gramatical da palavra destacada: 

A) “...para fazer jus à condição de país 
do futebol” (substantivo); 
B) “...que prometem soluções 
aparentemente imediatas...” (pronome 
relativo); 
C) “...não podemos esquecer que os 
problemas sociais, econômicos e 
políticos brasileiros...” (conjunção 
integrante); 
D) “...conforme a declaração do então 
presidente da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) Ricardo 
Teixeira,..” (conjunção coordenativa); 
 

QUESTÃO 07) No verso: “Devagar é 

que não se vai longe”. Aparece a 

seguinte figura de linguagem: 

A) Antítese; 
B) Metonímia; 
C) Metáfora; 
D) Comparação; 
 
QUESTÃO 08) O sinal indicativo de 

crase não está de acordo com a 

Gramática Normativa em: 

A) À medida que se luta por seus 
sonhos, mais rápido podes alcançá-los; 
B) No restaurante, pediram um filé à 
Camões; 
C) Podemos ficar frente à frente com o 
inimigo para tentarmos derrotá-lo;  
D) Chegamos àquela cidade durante o 
dia; 
 

QUESTÃO 09) Assinale a opção que 

nas orações do texto tem-se um 

exemplo de predicado verbo-nominal: 

A) “Mas você é orgulhosa.”; 
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B) “Também os batedores vão adiante 
do imperador.”; 
C) “Uma e outra iam andando 
orgulhosas...”; 
D) “...a costureira dobrou a costura..”; 
 

QUESTÃO 10) Quanto à colocação 

pronominal, marque o item em que a 

posição do pronome em relação ao 

verbo está de acordo com a gramática 

normativa: 

A) Te acompanharei aonde fores, onde 
estarás, estarei contigo; 
B) Convidarei-te para meu aniversário; 
C) Ninguém havia lembrado-me de 
fazer as reservas para o jantar na 
inauguração do restaurante; 
D) Tudo se acaba com a morte, menos 
a saudade. 
 
MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11) Do ponto de vista lógico, 

a proposição ~A^B →C se caracteriza 

como: 

A)Tautologia; 
B)Contingência; 
C)Silogismo; 
D)Contradição. 
 
QUESTÃO 12) Qual a negação lógica 

da frase: “Toda mulher bonita é 

casada”? 

A) Toda mulher bonita é solteira; 
B) Nenhuma mulher bonita é solteira; 
C) Existe uma mulher bonita que não é 
solteira; 
D) Alguma mulher bonita não é casada; 
QUESTÃO 13) A proposição “ João é 
engenheiro ou Joana não trabalha” é 
logicamente equivalente a: 
 

A) Se Joana trabalha, então João é 
engenheiro; 
B) Se Joana trabalha, então João não é 
engenheiro; 
C) João é engenheiro ou Joana 
trabalha; 
D) Joana trabalha e João não é 
engenheiro. 
 

QUESTÃO 14) Os números 3, a e   12 

são diretamente proporcionais aos 

números 6, 18 e b. Assim, o valor de b 

– a corresponde a: 

A) 9; 
B) 12; 
C) 15; 
D) 21. 
 

QUESTÃO 15) Pedro produz 16 caixas 

em 1 hora. Em 5 horas e 40 minutos, 

quantas caixas Pedro irá produzir?  

a) Aproximadamente 85 caixas.  
b) Aproximadamente 70 caixas.  
c) Aproximadamente 75 caixas.  
d) Aproximadamente 90 caixas.  
 

QUESTÃO 16) Das 22 questões de uma 

prova, Marcos errou 4. Se a prova vale 

100, qual será a nota aproximada de 

Marcos?  

a) 80,18  
b) 88,08  
c) 81,81  
d) 83  

 
QUESTÃO 17) Entre as proposições a 

seguir, assinale a única coerente do 

ponto de vista lógico 

(A) Se todo pai é avô, então todo avô é 
pai. 
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(B) Se algum ator é poeta, então 
nenhum poeta é ator. 
(C) Se algum verde é liso, então algum 
liso é verde. 
(D) Se 3 é maior que 2, então 2 é maior 
que 3. 
 

QUESTÃO 18) A respeito da negação 

das operações lógicas assinale o que for 

incorreto: 

A) A negação da negação (dupla 
negação) de uma proposição é 
logicamente equivalente à proposição; 
B) A negação de uma conjunção é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção; 
C)A negação de uma disjunção é 
logicamente equivalente a uma 
conjunção; 
D) A negação do condicional é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção. 
 

QUESTÃO 19) Em uma entrevista para 

saber se as pessoas utilizariam os 

produtos A, B, ou C, chegou-se a 

seguinte conclusão: 229 pessoas 

utilizariam o produto A, 223 utilizariam 

produto B, 196 utilizariam produto C, 79 

utilizariam os produtos A e B, 89 os 

produtos A e C, 69 os produtos B e C, 

37 os três produtos e 53 nenhum dos 

três. Nessas condições, é correto 

afirmar que: 

A) 275 pessoas utilizariam somente um 

dos produtos. 

B) 112 pessoas utilizariam somente o 

produto C. 

C) 225 pessoas utilizariam os produtos 

A e C, mas não utilizariam o produto B. 

D) 500 pessoas foram entrevistadas. 

 

QUESTÃO 20) Amanda comprou um 

armário de R$ 640,00 e deu uma 

entrada de R$ 64,00, parcelando o 

restante da compra em 9 prestações de 

mesmo valor. Assinale a alternativa que 

representa o valor de cada prestação 

que Amanda deverá pagar. 

A) R$ 64,00. 
B) R$ 72,00. 
C) R$ 81,00. 
D) R$ 96,00. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21) A avaliação do gasto 

energético total é de fundamental 

importância para estimar a ingestão 

calórica diária do indivíduo. O excesso 

do consumo de calorias pode gerar 

quadros graves de obesidade. O aporte 

insuficiente de calorias, por outro lado, 

pode afetar o crescimento e o 

desenvolvimento. Considerando a 

determinação das necessidades 

energéticas, assinale a alternativa 

CORRETA.  

A) A necessidade energética total é 

independente do metabolismo.  

B) A avaliação do gasto energético não 

é uma ferramenta utilizada na 

determinação do cuidado nutricional no 

estado fisiológico alterado, pois não 

considera o fator injúria do paciente.  

C) Devido à grande quantidade de 

tecido adiposo em pessoas obesas, 

estas possuem uma necessidade 

energética aumentada.  

D) Ao longo da vida, a necessidade 

energética dos humanos tende a 

diminuir, o que se deve principalmente à 

perda gradual de massa magra. 
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QUESTÃO 22) Existem duas formas 

distintas de referência do metabolismo: 

metabolismo basal e metabolismo em 

repouso. Em relação ao metabolismo 

basal, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

A) É determinado pela manhã, após 8 

horas de sono.  

B) Representa 30% a 45 % do gasto 

energético total diário.  

C) O paciente deve estar em jejum e em 

estado mental e físico de repouso, à 

temperatura de 20 ºC.  

D) O indivíduo deve estar acordado e 

não pode ter praticado qualquer 

atividade física nas últimas 24h. 

 

QUESTÃO 23) Uma vez ingeridos, os 

alimentos devem percorrer um longo 

caminho até que sejam assimilados e 

utilizados pelo organismo. Os processos 

digestivos decompõem o alimento em 

nutrientes, preparando-os para a 

absorção. Esses processos envolvem 

mecanismos secretores, de transporte 

por membranas e motores bem 

controlados que garantem uma perfeita 

interação entre todas as porções do 

TGI. A esse respeito, assinale a 

alternativa CORRETA.  

A) Gastrina e secretina são exemplos de 

hormônios que controlam os processos 

envolvidos na indução de fome e 

saciedade, respectivamente.  

B) A maior parte da absorção de 

nutrientes ocorre no intestino grosso.  

C) O alimento no estômago recebe as 

soluções do pâncreas e da vesícula 

biliar.  

D) A principal função do intestino 

delgado é digerir e absorver os 

nutrientes 

 

QUESTÃO 24) Alguns compostos 

presentes nas refeições podem facilitar 

ou inibir a absorção de nutrientes. A 

esse respeito, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

A) Refeições ricas em proteína podem 

aumentar em até 15% a absorção de 

ferro, cálcio, zinco e selênio.  

B) O consumo de cálcio pode interferir 

na absorção de ferro.  

C) As fibras podem prejudicar a 

absorção de ácido fólico.  

D) Os fitatos (componentes de grãos) 

auxiliam na absorção de cálcio, ferro e 

zinco. 

QUESTÃO 25) Considerando uma 

Unidade de Alimentação que possui 

fluxo homogêneo dos comensais, 

sabendo-se que estes gastam, em 

média, 15 minutos para consumo de 

cada refeição, calcule o número de 

assentos necessários no refeitório. 

Refeição Número 

de 

refeições 

Horário de 

Distribuição 

Almoço 2.000 11:30-13:00 

Jantar 2.000 18:00-19:00 

 

Assinale a alternativa que apresenta o 

número correto de assentos.  

A) 334.  

B) 500.  

C) 668.  

D) 1.000. 
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QUESTÃO 26) Considerando os 

seguintes dados, calcule a quantidade 

de carne (peito de frango) a ser 

comprada para uma certa Unidade de 

Alimentação e Nutrição: 

• peso líquido (PL) = 100 g; 

• per capita bruto (PB) = 130 g; 

• frequência no cardápio = 3; 

• margem de segurança = 5% do 

total obtido; 

• quantidade excedente no 

estoque = 17,5 kg; e, 

• número de comensais = 1.000. 

Assinale a alternativa que apresenta a 

quantidade, em Kg, de peito de frango a 

ser comprada. 

A) 297,5 

B) 332,5 

C) 392,0 

D) 427,0 

 

QUESTÃO 27) Em relação às 

vitaminas, assinale a alternativa 

CORRETA.  

A) A vitamina A pré-formada, conhecida 

como carotenoide, tem como principais 

fontes o fígado, os óleos de fígado de 

peixes e os vegetais de pigmentação 

verde-escura, vermelha e laranja.  

B) A vitamina D, cujas fontes principais 

são os óleos de fígado de peixes, é 

instável e deteriora-se com o 

aquecimento dos alimentos ou 

armazenamento por longos períodos.  

C) A vitamina K, considerada um dos 

antioxidantes mais importantes para a 

célula, é resistente à cocção em água, 

porém é destruída pela fritura de 

imersão.  

D) O ácido fólico deve ser suplementado 

na gestação com o objetivo de prevenir 

a má formação no tubo neural. 

 

QUESTÃO 28) Dentre as principais 

políticas públicas que promovem o 

direito humano à alimentação 

adequada, temos o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE), que 

tem como objetivo: 

A) o emprego da alimentação saudável 

e adequada, compreendendo o uso de 

alimentos variados, seguros, que 

respeitem a cultura, as tradições e os 

hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo para o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos e para a 

melhoria do rendimento escolar, em 

conformidade com sua faixa etária e seu 

estado de saúde, inclusive dos que 

necessitam de atenção específica.  

B) a universalidade do atendimento aos 

alunos matriculados na rede pública de 

educação básica.  

C) contribuir para o crescimento e o 

desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de práticas alimentares 

saudáveis, mediante ação de educação 

alimentar e nutricional e a oferta de 

refeições durante o período letivo. 

D) apoiar os estados e municípios 

brasileiros no desenvolvimento de 

ações e abordagens para a promoção 

da saúde e prevenção de doenças 

relacionadas com a alimentação e 

nutrição, tais como: anemias, 

desnutrição, diabetes, obesidade, 

hipovitaminose A, entre outras. e) a 

inclusão da educação alimentar e 

nutricional no processo de ensino 
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aprendizagem, que perpassa pelo 

currículo escolar, abordando o tema 

alimentação e nutrição e o 

desenvolvimento de práticas saudáveis 

de vida, na perspectiva da segurança 

alimentar e nutricional. 

 

QUESTÃO 29) Com relação à técnica 

dietética, assinale V para a afirmativa 

verdadeira e F para a falsa.  

(  ) O tipo de preparação à ‘’cocote’’ 

refere-se a alimento revestido de uma 

envoltura de ovo e farinha de trigo antes 

de fritar.  

(  ) Para separar duas partes sólidas de 

um mesmo alimento utiliza-se a técnica 

de subdivisão por tamisação.  

( ) Lardear significa introduzir em uma 

carne, tiras de toucinho temperado.  

As afirmativas são, respectivamente,  

A) V, V e V.  

B) V, F e F.  

C) F, F e V.  

D) F, V e V. 

 

QUESTÃO 30) O nutricionista deve 

estar atento às ocorrências clínicas de 

ingestão de alimentos que podem estar 

contaminados, pois muitas doenças são 

transmitidas por alimentos. A esse 

respeito, analise as afirmativas a seguir.  

I. A intoxicação decorre da ingestão de 

toxina pré-formada produzida pelo 

microrganismo patogênico devido à sua 

multiplicação no alimento.  

II. A infecção decorre da ingestão de 

alimentos contendo células viáveis de 

microrganismos patogênicos que se 

reproduzem no organismo.  

III. A toxinfecção decorre da ingestão de 

quantidade aumentada de bactéria na 

forma vegetativa que liberam toxinas no 

trato gastrointestinal sem colonizar.  

Assinale:  

A) se somente a afirmativa I estiver 

correta.  

B) se somente a afirmativa II estiver 

correta. 

C) se somente as afirmativas I e III 

estiverem corretas.  

D) se todas as afirmativas estiverem 

corretas 

  

QUESTÃO 31) Ao preparar um bolo 

deve-se obedecer às indicações das 

receitas, que estão baseadas na ação 

de cada componente da preparação. 

Como regra geral, devem ser 

observadas as seguintes proporções:  

I. o peso do açúcar não deve exceder ao 

de farinha. 

II. a gordura deve entrar na proporção 

de 25% do peso do açúcar.  

III. o volume dos ingredientes líquidos 

deve corresponder ao peso da farinha.  

Assinale:  

A) se somente a proporção I estiver 

correta.  

B) se somente a proporção II estiver 

correta.  

C) se somente a proporção III estiver 

correta.  

D) se somente as proporções I e III 

estiverem corretas.  

 

QUESTÃO 32) Qual a recomendação 

de ingestão de fibras ao dia para um 

adolescente do sexo feminino com 12 

anos?  

A) 9g  

B) 14g 

C) 18g  
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D) 17g 

 

QUESTÃO 33) Em uma unidade de 

alimentação e nutrição, o 

dimensionamento de equipamentos e 

instalações interferem diretamente na 

produção. Com relação à armazenagem 

refrigerada de gêneros perecíveis, 

assinale a afirmativa correta.  

A) Deve ter duas câmaras: uma para 

carnes e outra laticínios.  

B) Deve ter, no mínimo, duas câmaras: 

uma para carnes e outra para laticínios.  

C) Deve ter três câmaras: uma para 

carnes, outra para hortifruti e ainda outra 

para laticínios.  

D) Deve ter uma câmara para carnes e 

uma antecâmara para hortifruti 

 

QUESTÃO 34) No armazenamento de 

laticínios em câmaras frigoríficas devem 

ser observadas as seguintes condições 

de temperatura e umidade relativa, 

respectivamente:  

A) 4C e 50%.  

B) 10C e 70%.  

C) 10C e 50%.  

D) 4C e 70%.  

 

QUESTÃO 35) Nos alimentos, os 

ácidos graxos podem ser encontrados 

como poliinsaturados, monoinsaturados 

e saturados. A respeito disso, assinale a 

opção correta: 

A) Os ácidos graxos saturados são 

responsáveis pelo aumento de 

colesterol sanguíneo. Algumas fontes 

são desses ácidos são a gema do ovo, 

carnes em geral, vísceras e óleo de 

coco.  

B) Os ácidos graxos poliinsaturados são 

importantes para o organismo porque 

diminuem o colesterol “ruim” e 

aumentam o “bom”.  

C) Os ácidos graxos monoinsaturados 

são encontrados no azeite, abacate e no 

óleo de canola.  

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão 

corretas. 

 

QUESTÃO 36) De acordo com a PNAN 

(Política Nacional de Alimentação e 

Nutrição), a carência de vitamina A, de 

iodo, anemia ferropriva e a desnutrição 

energético-protéica são definidas como: 

A) doenças carenciais de exclusividade.  

B) doenças primárias.  

C) doenças não metebólicas.  

D) endemias carenciais. 

 

QUESTÃO 37) O pré-escolar de 3 anos 

deve fazer um consumo diário de 

lipídios e colesterol que permita um bom 

padrão de crescimento e auxilie na 

prevenção de doença aterosclerótica 

de, respectivamente,  

A) 30% e < 300 mg/dia.  

B) 20% e < 150 mg/dia.  

C) 40% e > 200 mg/dia.  

D) 20% e > 300 mg/dia.  

 

QUESTÃO 38) Assinale a opção que 

indica fatores que provocam 

desnutrição nas doenças inflamatórias 

intestinais.  

A) A má absorção e o aumento da 

ingestão de nutrientes.  

B) O aumento das perdas intestinais e a 

anorexia.  

C) A baixa reposição celular e a redução 

da ingestão de nutrientes.  
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D) O aumento da demanda energética e 

o aumento da superfície absortiva. 

 

QUESTÃO 39) O fator de correção foi 

estabelecido para poder determinar as 

quantidades certas para comprar e 

avaliar o preço total da compra, 

principalmente daqueles que 

apresentam perdas inevitáveis (cascas, 

aparas etc.). Considerando que são 

necessários 900 g de chuchu para 

preparar um suflê e que o seu fator de 

correção é igual a 1,5, a quantidade de 

chuchu que se deve comprar, em kg, é 

igual a:  

A) 0,6.  

B) 1,35.  

C) 6,0.  

D) 13,5. 

 

QUESTÃO 40) Para se calcular o 

número de equipamentos e selecionar 

os tipos a serem utilizados em um 

serviço de alimentação, são 

necessárias algumas informações 

como: tipo de cardápio; número de 

refeições; política de compra; sistema 

de distribuição; disponibilidade 

econômica da empresa; quadro de 

pessoal; entre outros. Diante disso, 

considerando que uma câmara de um 

forno elétrico prepara 12,0 Kg de frango 

em 20 minutos, quantas câmaras serão 

necessárias para assar 320 Kg em 3 

horas?  

A) 2.  

B) 3.  

C) 4.  

D) 5. 
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Nº DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

  

 

 

 

 

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) 
opções de respostas em cada uma.  
 

2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade 
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.  
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.  
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais 
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.  
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas 
as questões apresentaram marcação de resposta.  
 
 

3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante 
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, 
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de 
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de 
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala, 
o Caderno de Provas. 
 

5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as h e encerrando às 
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta. 
 
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar 
celular nas dependências da escola. 
 

7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e 
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta. 

 

CADERNO DE PROVAS PROFESSOR 
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PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder ás 
questões de 01 a 04. 
Por que a energia solar não 
deslancha no Brasil 
 

A capacidade instalada no 
Brasil, levando em conta todos os tipos 
de usinas que produzem energia 
elétrica, é da ordem de 132 gigawatts 
(GW). Deste total menos de 0,0008% é 
produzida com sistemas solares 
fotovoltaicos (transformam diretamente 
a luz do Sol em energia elétrica). Só 
este dado nos faz refletir sobre as 
causas que levam nosso país a tão 
baixa utilização desta fonte energética 
tão abundante, e com características 
únicas. 

O Brasil é um dos poucos países 
no mundo, que recebe uma insolação 
(número de horas de brilho do Sol) 
superior a 3000 horas por ano. E na 
região Nordeste conta com uma 
incidência média diária entre 4,5 a 6 
kWh. Por si só estes números colocam 
o pais em destaque no que se refere ao 
potencial solar. 

Diante desta abundância, por 
que persistimos em negar tão grande 
potencial? Por dezenas de anos, os 
gestores do sistema elétrico 
(praticamente os mesmos) insistiram na 
tecla de que a fonte solar é cara, 
portanto inviável economicamente, 
quando comparadas com as 
tradicionais. 

Até a “Velhinha de Taubaté” 
(personagem do magistral Luis 
Fernando Veríssimo), que ficou 
conhecida nacionalmente por ser a 
última pessoa no Brasil que ainda 
acreditava no governo militar, sabe que 
o preço e a viabilidade de uma dada 
fonte energética dependem muito da 
implementação de políticas públicas, de  

incentivos, de crédito com baixos juros, 
de redução de impostos. Enfim, de 
vontade política para fazer acontecer. 

O que precisa ser dito 
claramente para entender o porquê da 
baixa utilização da energia solar 
fotovoltaica no país é que ela não tem 
apoio, estímulo nem neste, nem nos 
governos passados. A política 
energética na área da geração 
simplesmente relega esta fonte 
energética. Por isso, em pleno século 
XXI, a contribuição da eletricidade solar 
na matriz elétrica brasileira é pífia, 
praticamente inexiste. 

Heitor Scalambrini  
Costa. In: Carta Capial, Set, 2015. 

 

QUESTÃO 01) De acordo com o texto, 

é possível afirmar que: 

A) O Brasil é o país com o maior índice 
de insolação do  
mundo, recebendo mais de 3000 horas 
de brilho do sol  
por ano; 
B) A Região Nordeste possui uma  
incidência média de  
insolação de 4,5 a 6kWh por ano; 
C) O potencial solar do Brasil fica aquém 
quando  
comparado a maioria dos países em 
desenvolvimento; 
D) A insolação recebida pelo Brasil 
supera a da maioria  
dos países do mundo. 
 

QUESTÃO 02) De acordo com o autor, 

a energia solar não é efetivamente 

utilizada no Brasil porque: 

A)Sempre faltou vontade política; 
B)O país não possui potencial solar; 
C)A fonte solar é cara e inviável 
economicamente; 
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D)O país vem investindo em políticas 
energéticas, mas os ganhos são de 
longo prazo. 
 

QUESTÃO 03) Observe este trecho: 

“Por isso, em pleno século XXI, a 

contribuição da eletricidade solar na 

matriz elétrica brasileira é pífia.” 

A palavra destacada possui o 
significado de: 
A) Problemática; 
B) Desditosa; 
C) Malfadada; 
D) Insignificante. 
 

QUESTÃO 04) Quando o autor cita a 

“Velhinha de Taubaté”, pretende: 

A) Destacar a importância da crença em 
determinadas ideologias, como a 
convicção da utilização da energia solar; 
B) Resgatar personagens escritos por 
outros autores que viveram os mesmos 
dilemas tratados no texto; 
C) Usar a ironia para destacar que 
qualquer pessoa pode perceber que a 
viabilidade de fontes energéticas carece 
de políticas públicas; 
D) Traduz a convicção em uma 
determinada concepção, como é o caso 
dos governantes que acreditam na 
utilização da energia solar. 
 

QUESTÃO 05) Na oração: "Em nossa 

cidade não se vive senão de política", o 

sujeito é: 

A) Indeterminado; 
B) Oculto; 
C) Oração sem sujeito; 
D) Simples. 
 

QUESTÃO 06) Assinale a opção em 

que há erro na indicação da classe 

gramatical da palavra destacada: 

A) “...para fazer jus à condição de país 
do futebol” (substantivo); 
B) “...que prometem soluções 
aparentemente imediatas...” (pronome 
relativo); 
C) “...não podemos esquecer que os 
problemas sociais, econômicos e 
políticos brasileiros...” (conjunção 
integrante); 
D) “...conforme a declaração do então 
presidente da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) Ricardo 
Teixeira,..” (conjunção coordenativa); 
 
QUESTÃO 07) No verso: “Devagar é 

que não se vai longe”. Aparece a 

seguinte figura de linguagem: 

A) Antítese; 
B) Metonímia; 
C) Metáfora; 
D) Comparação; 
 
QUESTÃO 08) O sinal indicativo de 

crase não está de acordo com a 

Gramática Normativa em: 

A) À medida que se luta por seus 
sonhos, mais rápido podes alcançá-los; 
B) No restaurante, pediram um filé à 
Camões; 
C) Podemos ficar frente à frente com o 
inimigo para tentarmos derrotá-lo;  
D) Chegamos àquela cidade durante o 
dia; 
 
QUESTÃO 09) Assinale a opção que 

nas orações do texto tem-se um 

exemplo de predicado verbo-nominal: 

A) “Mas você é orgulhosa.”; 
B) “Também os batedores vão adiante 
do imperador.”; 
C) “Uma e outra iam andando 
orgulhosas...”; 
D) “...a costureira dobrou a costura..”; 
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QUESTÃO 10) Quanto à colocação 

pronominal, marque o item em que a 

posição do pronome em relação ao 

verbo está de acordo com a gramática 

normativa: 

A) Te acompanharei aonde fores, onde 
estarás, estarei contigo; 
B) Convidarei-te para meu aniversário; 
C) Ninguém havia lembrado-me de 
fazer as reservas para o jantar na 
inauguração do restaurante; 
D) Tudo se acaba com a morte, menos 
a saudade. 
 
MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11) Do ponto de vista lógico, 

a proposição ~A^B →C se caracteriza 

como: 

A)Tautologia; 
B)Contingência; 
C)Silogismo; 
D)Contradição. 
 
QUESTÃO 12) Qual a negação lógica 

da frase: “Toda mulher bonita é 

casada”? 

A) Toda mulher bonita é solteira; 
B) Nenhuma mulher bonita é solteira; 
C) Existe uma mulher bonita que não é 
solteira; 
D) Alguma mulher bonita não é casada; 
 
QUESTÃO 13) A proposição “ João é 

engenheiro ou Joana não trabalha” é 

logicamente equivalente a: 

A) Se Joana trabalha, então João é 

engenheiro; 

B) Se Joana trabalha, então João não é 
engenheiro; 
C) João é engenheiro ou Joana 
trabalha; 

D) Joana trabalha e João não é 
engenheiro. 
 

QUESTÃO 14) Os números 3, a e   12 

são diretamente proporcionais aos 

números 6, 18 e b. Assim, o valor de b 

– a corresponde a: 

A) 9; 
B) 12; 
C) 15; 
D) 21. 
 

QUESTÃO 15) Pedro produz 16 caixas 

em 1 hora. Em 5 horas e 40 minutos, 

quantas caixas Pedro irá produzir?  

a) Aproximadamente 85 caixas.  
b) Aproximadamente 70 caixas.  
c) Aproximadamente 75 caixas.  
d) Aproximadamente 90 caixas.  
 

QUESTÃO 16) Das 22 questões de uma 

prova, Marcos errou 4. Se a prova vale 

100, qual será a nota aproximada de 

Marcos?  

a) 80,18  
b) 88,08  
c) 81,81  
d) 83  

 
QUESTÃO 17) Entre as proposições a 

seguir, assinale a única coerente do 

ponto de vista lógico 

(A) Se todo pai é avô, então todo avô é 
pai. 
(B) Se algum ator é poeta, então 
nenhum poeta é ator. 
(C) Se algum verde é liso, então algum 
liso é verde. 
(D) Se 3 é maior que 2, então 2 é maior 
que 3. 
 

QUESTÃO 18) A respeito da negação 

das operações lógicas assinale o que for 

incorreto: 
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A) A negação da negação (dupla 
negação) de uma proposição é 
logicamente equivalente à proposição; 
B) A negação de uma conjunção é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção; 
C)A negação de uma disjunção é 
logicamente equivalente a uma 
conjunção; 
D) A negação do condicional é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção. 
 

QUESTÃO 19) Em uma entrevista para 

saber se as pessoas utilizariam os 

produtos A, B, ou C, chegou-se a 

seguinte conclusão: 229 pessoas 

utilizariam o produto A, 223 utilizariam 

produto B, 196 utilizariam produto C, 79 

utilizariam os produtos A e B, 89 os 

produtos A e C, 69 os produtos B e C, 

37 os três produtos e 53 nenhum dos 

três. Nessas condições, é correto 

afirmar que: 

A) 275 pessoas utilizariam somente um 

dos produtos. 

B) 112 pessoas utilizariam somente o 

produto C. 

C) 225 pessoas utilizariam os produtos 

A e C, mas não utilizariam o produto B. 

D) 500 pessoas foram entrevistadas. 

 

QUESTÃO 20) Amanda comprou um 

armário de R$ 640,00 e deu uma 

entrada de R$ 64,00, parcelando o 

restante da compra em 9 prestações de 

mesmo valor. Assinale a alternativa que 

representa o valor de cada prestação 

que Amanda deverá pagar. 

A) R$ 64,00. 
B) R$ 72,00. 
C) R$ 81,00. 
D) R$ 96,00. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21) A Didática tem como 

objeto de estudo:  

A) A técnica de ensino em todos os seus 
aspectos práticos e operacionais, os 
princípios que devem qualquer tipo de 
ensino para qualquer tipo de aluno, ou 
seja, o processo de ensino-
aprendizagem;  
B) O comportamento humano, tendo por 
base a natureza do indivíduo;  
C) Todo e qualquer assunto 
educacional;  
D) A interação do indivíduo com o meio 
social em que vive e os processos 
sociais;  
 

QUESTÃO 22) “O desempenho do 

professor em sala de aula depende da 

aplicabilidade de suas habilidades 

específicas, que lhe permitam um 

melhor domínio de ensino-

aprendizagem”. Assinale a alternativa 

que se refere às habilidades 

necessárias para uma boa docência:  

A) Iniciação, explorar o conteúdo, 
ilustrar com exemplos, formular 
perguntas, incentivar a participação dos 
alunos, comunicação e fechamento da 
aula;  
B) Atividades preliminares, sondagem, 
revisão dos pré-requisitos;  
C) Exposição de conteúdos, 
autoritarismo para dominar a sala, 
movimentação;  
D) Participação, reforço, focos, 
experiências anteriores;  
 

QUESTÃO 23) Leia as assertivas e 

assinale a correta no que se refere ao 

planejamento no contexto educacional: 
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A) O planejamento educacional deve 
ocorrer em dois níveis dependentes: no 
âmbito da unidade escolar e no âmbito 
do ensino; 
B) Na perspectiva da gestão 
democrática, o planejamento  
escolar caracteriza-se pelo seu caráter 
interativo, dialógico e inflexível; 
C) No planejamento elaborado pelo 
professor basta constar os objetivos e 
os procedimentos metodológicos e 
avaliativos; 
D) O plano é o produto, refere-se a um 
determinado momento do 
planejamento. Já o planejamento é o 
processo contínuo, dinâmico que incita 
uma determinada intervenção na 
realidade; 
 

QUESTÃO 24) Sobre as concepções de 

ensino e aprendizagem, marque (V) 

para verdadeiro e (F) para falso: 

(  )Os inatistas afirmam que as formas 

de conhecimento estão 

predeterminadas no sujeito, ou seja, as 

capacidades de cada pessoa já estão 

prontas quando ela nasce e vão sendo 

aprimoradas a partir da influência do 

meio; 

( )Os inatistas acreditam que o indivíduo 
é construído a partir da influência do 
meio; 
( )Para os interacionistas, o sujeito se 
constitui historicamente nas interações 
com o meio, com os objetos e, 
principalmente, com as outras pessoas; 
( )Os ambientalistas consideram que o  
indivíduo está sujeito às contingências 
do meio, sendo o conhecimento uma 
cópia de algo dado no mundo externo. 
 
A sequência que completa corretamente 
é: 
A) V, F, V, V; 
B) V, V, F, V; 
C) F, V, V, V; 

D) V, F, F, V; 
 

QUESTÃO 25) A educação não pode 

desprezar a tecnologia, mas tê-la como 

aliada no processo de ensino-

aprendizagem para haver interação 

humana, educativa e social. Sobre as 

novas tecnologias da educação, marque 

o item incorreto: 

A) A Educação à distância está cada vez 
mais presente na vida das pessoas, pois 
os recursos técnicos de comunicação 
permitem romper as  
barreiras da distância física; 
B) Na EAD a comunicação é 
bidirecional, ou seja, são estabelecidas 
as relações dialogais, criativas, críticas 
e participativas no ambiente virtual de 
aprendizagem; 
C) Quando se fala em tecnologia, está 
se referindo apenas ao computador e à 
internet; 
D) O uso das tecnologias de informação 
e comunicação é importante porque 
ampliam o papel do professor, que deixa 
de ser o informador e passa a ser um 
orientador da aprendizagem. 
 

QUESTÃO 26) Sobre o relacionamento 

professor-aluno, marque o incorreto: 

A) O professor deve ser bonzinho para 
conquistar os alunos; 
B) O professor deve ter uma conduta 
ética e respeitosa com os educandos; 
C) O professor deve ter uma postura de 
autoridade e não de autoritarismo; 
D) A empatia que o aluno tem pelo  
professor pode ser projetada na  
disciplina que esse professor  
leciona. 
 

QUESTÃO 27) Para desenvolvimento 

da escola é importante que as etapas e 

níveis de aprendizado a serem 

alcançados pelos alunos estão 
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claramente definidos. No contexto do 

“ensino e aprendizagem” essa 

caracterização pode ser corretamente 

associada ao seguinte requisito:  

A) Resultados escolares.  
B) Currículo organizado e articulado.  
C) Gestão do pessoal docente e não-
docente.  
D) Protagonismo juvenil.  
 

QUESTÃO 28) A aprendizagem que as 

crianças adquirem na escola, pelo 

estudo das matérias, tem como 

resultado principal:  

A) A aquisição do saber escolar e o 
melhoramento progressivo das funções 
intelectuais.  
B) A melhoria da assistência social e 
das funções subjetivas.  
C) A melhoria da merenda escolar.  
D) A preparação para o trabalho 
manual.  
 

QUESTÃO 29) Complete as lacunas 

abaixo, com as palavras que estão 

faltando para preencher o conceito do 

Ministério da Educação (MEC), sobre a 

Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC): 

A Base Nacional Comum Curricular é 

uma das _______ estabelecidas pelo 

Plano Nacional de Educação (PNE) 

para melhorar a educação básica, que 

abrange a educação infantil, o ensino 

fundamental e o médio. O objetivo da 

Base é promover a ___________e 

a___________ do ensino no país por 

meio de uma_______________ comum  

obrigatória para toda a educação 
básica,  
respeitando a_____________________ 
assegurada pela Constituição aos 
estados, municípios e escolas. 

A) ferramentas, obrigatoriedade,  
melhoria, organização, aprendizagem. 
(B) estratégias, obrigatoriedade, 
melhoria, organização, escolarização. 
(C) estratégias, equidade, qualidade, 
referência, autonomia. 
(D) ferramentas, equidade, qualidade, 
referência, aprendizagem. 
 
QUESTÃO 30) A Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) vai orientar 

as matrizes de referência dos exames e 

avaliações do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). Além disso: 

A) Servirá para reformular a formação 
de docentes. O documento que será 
referência obrigatória para a elaboração 
dos currículos de educação básica foi 
entregue pelo Ministério da Educação 
ao Conselho Nacional de Educação e 
Cultura (CNEC). As mudanças nas 
matrizes de referência do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb) 
passam a valer a partir de 2018. “Quem  
manda na avaliação é o currículo. Com 
o impacto da BNCC nos currículos, 
todas as matrizes também serão 
adequadas”. A BNCC estabelece 
conteúdos essenciais e competências 
que as crianças e adolescentes deverão 
desenvolver na educação básica e no 
Ensino Superior. 
B) Servirá para reformular a formação 
de docentes. O documento que será 
referência obrigatória para a elaboração 
dos currículos de educação básica foi 
entregue pelo Ministério da Educação 
ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE). As mudanças nas matrizes de 
referência do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) passam a 
valer a partir de 2017. “Quem manda na 
avaliação é o currículo. Com o impacto 
da BNCC nos currículos, todas as 
matrizes também serão adequadas”. 
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A BNCC estabelece conteúdos 
essenciais e competências que as 
crianças e adolescentes deverão 
desenvolver na educação básica. 
C) Servirá para reformular a formação 
de docentes. O documento que será 
referência obrigatória para a elaboração 
dos currículos de educação básica foi 
entregue pelo Ministério da Educação 
ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE). As mudanças nas matrizes de 
referência do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) passam a 
valer a partir de 2019. “Quem manda na 
avaliação é o currículo. Com o impacto 
da BNCC nos currículos, todas as 
matrizes também serão adequadas”. 
A BNCC estabelece conteúdos 
essenciais e competências que as 
crianças e adolescentes deverão 
desenvolver na educação básica.  
D) Servirá para reformular a formação 
de docentes. O documento que será 
referência obrigatória para a elaboração 
dos currículos de educação básica foi 
entregue pelo Ministério da Educação 
ao Conselho Nacional de Educação 
(CNE). As mudanças nas matrizes de 
referência do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) passam a 
valer a partir de 2020. “Quem manda na 
avaliação é o currículo. Com o impacto 
da BNCC nos currículos, todas as 
matrizes também serão adequadas”. A 
BNCC estabelece conteúdos essenciais  
e competências que as crianças e 
adolescentes deverão desenvolver na 
educação básica. 
 

QUESTÃO 31) De acordo com a Base 

Nacional Comum Curricular assinale a 

alternativa CORRETA que apresenta 

uma competência geral da Base 

Nacional Comum Curricular. 

 

A) Construir e aplicar procedimentos de 
avaliação formativa de processo ou de 
resultado que levem em conta os 
contextos e as condições de 
aprendizagem, tomando tais registros 
como referência para melhorar o 
desempenho da escola, dos 
professores e dos alunos. 
B) Exercitar a curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a 
reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e inventar soluções 
com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 
C) Contextualizar os conteúdos dos 
componentes curriculares, identificando 
estratégias para apresentá-los, 
representá-los, exemplificá-los, 
conectá-los e torná-los significativos, 
com base na realidade do lugar e do 
tempo nos quais as aprendizagens 
estão situadas. 
D)Nenhuma das alternativas. 
 

QUESTÃO 32) O professor que espera 

desenvolver uma boa situação docente 

desenvolve a compreensão acerca da 

importância do planejamento e das 

relações existentes entre os conteúdos 

propostos, as estratégias utilizadas e o 

processo de construção da 

aprendizagem. O professor, ao planejar 

suas aulas, realizou uma sondagem 

sobre a realidade que se encontravam 

os seus alunos, o nível de 

aprendizagem que se encontravam e 

quais as dificuldades existentes. Com o 

objetivo de oferecer condições para o 

desenvolvimento harmônico de cada 

um, buscou conhecer o aluno e seu 

ambiente (escolar e comunitário). Esta 

fase de seu planejamento corresponde: 
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A) À elaboração do plano. 
B) Ao aperfeiçoamento do plano. 
C) À avaliação do plano. 
D) Ao diagnóstico da realidade 
 
QUESTÃO 33) Sabendo que, 

atualmente, a didática é a forma como o 

professor exala ao aluno o conteúdo de 

ensino, relacionando-o com os aspectos 

socioculturais desse aluno aprendente, 

bem como, lembrando que o objeto da 

didática é o processo de ensino e a 

aprendizagem, várias são as 

contribuições desta área da pedagogia 

para a prática docente. Partido desta 

base, a didática NÃO oferece ao 

professor a: 

A) Factibilidade de mostrar ao aluno as 
aplicações práticas do que lhe é 
ensinado. 
B) Possibilidade de normatizar e 
controlar o lapso de ensino, garantindo 
que tudo será ensinado em seu devido 
tempo, para, assim, auferir-se a 
compreensão dos princípios gerais e 
das especialidades de determinado 
assunto. 
C) Possibilidade de organizar a forma 
como será ensinado o conteúdo e o que 
será ensinado.  
D) Possibilidade de respeitar as 
competências culturais e sociais, dos 
alunos, suas histórias de vida, 
adequando, desse modo, a forma de 
ensino. 
 

QUESTÃO 34) O Planejamento permite 

aos educadores, EXCETO:  

a) Copiar a rotina do ano anterior, pois a 
realidade da turma é a mesma.  
b) Planejar ações para os alunos que 
estejam com dificuldades.  
c) Selecionar e produzir recursos 
didáticos.  
d) Participar do planejamento coletivo e  

desenvolvimento de projetos didáticos 
que envolvam as turmas da escola.  
 

QUESTÃO 35) Em se tratando da 

organização do tempo e do ambiente 

educativo, marque a alternativa correta. 

A) Assim como a aprendizagem não 
existe como categoria estática e está em 
permanente construção, a concepção 
sobre o tempo e o espaço difere entre 
sujeitos e concepções de sociedade e 
papel da educação na sociedade. 
B) A aprendizagem é singular, e não 
está vinculada aos significados dados 
pela cultura e pela história individual de 
cada um, por isso mesmo é possível 
estabelecer a mesma determinação 
espacial e temporal para garantia de 
acesso ao conhecimento. 
C) Para Zabalza, o contexto pode 
separar-se da dimensão temporal que o 
configura, porque no contexto estão 
presentes, de igual modo, instrumentos, 
materiais e símbolos que favorecem o 
desenvolvimento da autonomia das 
escolas e indivíduos. 
D) Para compreender o ambiente, o 
espaço, o tempo, as rotinas, é 
imprescindível distinguir o contexto  
interativo e o lugar onde acontecem as 
ações e interações, os quais não 
interferem no indivíduo em  
desenvolvimento. 
 
QUESTÃO 36) “Não se pode educar 

sem ao mesmo tempo ensinar; uma 

educação sem aprendizagem é vazia 

e, portanto, degenera, com muita 

facilidade, em retórica moral e 

emocional. É muito fácil, porém 

ensinar sem educar, e pode-se 

aprender durante o dia todo sem por 

isso ser educado.” (Hannah Arendt)  

No contexto da crítica acima, pode-se 
afirmar que:  
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A) à escola e aos educadores cabe 
instruir as crianças nos conhecimentos 
historicamente acumulados e à família 
educar desenvolvendo valores morais.  
B) cabe à escola, aos pedagogos e 
professores serem responsáveis por 
ensinar e educar as crianças, 
preparando-as para o convívio no 
mundo público.  
C) a autora apoia as práticas 
pedagógicas escolares desenvolvidas 
pelas escolas e pelos professores da  
época, baseadas no ensino tradicional.  
D) a escolarização de massa 
necessariamente resulta na baixa 
qualidade de ensino e na negligência 
dos educadores em educá-las 
desenvolvendo valores morais.  
 

QUESTÃO 37) No processo de ensino e 

de aprendizado, quando vencemos o 

medo de errar e aprendemos que sem o 

erro não nasce o novo, podemos ter um 

espaço onde:  

A) o ensino do conhecimento certo pode 
prevenir possíveis erros.  
B) não existe o certo ou o errado, pois 
todos estamos aprendendo na vida.  
C) é transmitido o conhecimento certo 
para que os alunos não errem.  
D) todos ensinam e aprendem e se 
criam novos conhecimentos.  
 

QUESTÃO 38) Analise as assertivas, e 

em seguida, assinale a alternativa que 

aponta a(s) CORRETA(S). Sobre a 

prática do professor: 

I. Mesmo que inconscientemente, ela 
pressupõe sempre uma concepção de 
ensino e aprendizagem. 
II. Se constituem a partir das 
concepções educativas e metodologias 
de ensino que permearam a formação 
educacional e o percurso profissional do 
professor. 

III. Discutir sobre ela é importante para 
que se explicitem os pressupostos 
pedagógicos que subjazem à atividade 
de ensino, na busca de coerência entre 
o que se pensa estar fazendo e o que 
realmente se faz. 
 
A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e III. 
C) Apenas III. 
D) I, II e III. 
 

QUESTÃO 39) Analise as assertivas, e 

em seguida, assinale a alternativa que 

aponta a(s) CORRETA(S). Para que 

haja aprendizagem, o professor deve 

garantir que o aluno: 

I. Conheça o objetivo da atividade. 
II. Se situe em relação à tarefa a ser  
desenvolvida. 
III. Reconheça os problemas que a 
situação apresenta. 
 
A)Apenas I. 
B)I, II e III. 
C)Apenas II. 
D)Apenas III. 
 

QUESTÃO 40) São atribuições 

inerentes ao cargo de professor as 

seguintes ações:  

I - Participar e cumprir o plano de 
trabalho e as atividades para as quais 
for designado, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de 
ensino.  
II - Participar anualmente do processo 
de matrícula junto a secretaria escolar.  
III - ministrar os dias letivos e horas – 
aulas estabelecidas.  
IV - Participar integralmente dos 
períodos dedicados às hora atividade, 
ao planejamento, à avaliação e ao 
aperfeiçoamento profissional.  
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Dentre as afirmativas acima estão 
corretas:  
 
a) Apenas as afirmativas II e III.  
b) Apenas as afirmativas I e II.  
c) Apenas as afirmativas I, III e IV.  
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
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Nº DA INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

  

 

 

 

 

1. Esta prova contém 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 4 (quatro) 
opções de respostas em cada uma.  
 

2. O Cartão Resposta será distribuído antes da realização da prova. É de responsabilidade 
do candidato preenchê-lo e devolvê-lo ao (à) fiscal de sala.  
2.1. Ao preencher o Cartão Resposta, observar as instruções específicas nele contidas.  
2.2. Ao fazer a prova, ficar atento (a) aos fatores que anulam uma questão: marcar mais 
de uma letra, rasurar ou deixar de marcar uma das letras.  
2.3. Antes de entregar o Cartão Resposta ao (à) fiscal, verificar cuidadosamente se todas 
as questões apresentaram marcação de resposta.  
 
 

3.Durante as provas, o candidato NÃO deverá: comunicar-se com outros candidatos durante 
a realização das provas; portar indevidamente e/ou fazer uso equipamentos eletrônicos, 
mesmo que desligados, como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar; livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, 
impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de 
consulta; bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc; retirar-se definitivamente da sala antes de 
decorridos 60 (sessenta) minutos do início das provas; levar consigo, ao se retirar da sala, 
o Caderno de Provas. 
 

5. A duração máxima das provas é de 3h00min (3 horas), iniciando as 9h e encerrando às 
12h, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão Resposta. 
 
6. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar 
celular nas dependências da escola. 
 

7. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair juntos, após a assinatura da frequência e 
do lacre do envelope contendo as provas e os cartões resposta. 

 

CADERNO DE PROVAS PSICOPEDAGOGO 
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PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder ás 
questões de 01 a 04. 
Por que a energia solar não 
deslancha no Brasil 
 

A capacidade instalada no 
Brasil, levando em conta todos os tipos 
de usinas que produzem energia 
elétrica, é da ordem de 132 gigawatts 
(GW). Deste total menos de 0,0008% é 
produzida com sistemas solares 
fotovoltaicos (transformam diretamente 
a luz do Sol em energia elétrica). Só 
este dado nos faz refletir sobre as 
causas que levam nosso país a tão 
baixa utilização desta fonte energética 
tão abundante, e com características 
únicas. 

O Brasil é um dos poucos países 
no mundo, que recebe uma insolação 
(número de horas de brilho do Sol) 
superior a 3000 horas por ano. E na 
região Nordeste conta com uma 
incidência média diária entre 4,5 a 6 
kWh. Por si só estes números colocam 
o pais em destaque no que se refere ao 
potencial solar. 

Diante desta abundância, por 
que persistimos em negar tão grande 
potencial? Por dezenas de anos, os 
gestores do sistema elétrico 
(praticamente os mesmos) insistiram na 
tecla de que a fonte solar é cara, 
portanto inviável economicamente, 
quando comparadas com as 
tradicionais. 

Até a “Velhinha de Taubaté” 
(personagem do magistral Luis 
Fernando Veríssimo), que ficou 
conhecida nacionalmente por ser a 
última pessoa no Brasil que ainda 
acreditava no governo militar, sabe que 
o preço e a viabilidade de uma dada 
fonte energética dependem muito da 
implementação de políticas públicas, de  

incentivos, de crédito com baixos juros, 
de redução de impostos. Enfim, de 
vontade política para fazer acontecer. 

O que precisa ser dito 
claramente para entender o porquê da 
baixa utilização da energia solar 
fotovoltaica no país é que ela não tem 
apoio, estímulo nem neste, nem nos 
governos passados. A política 
energética na área da geração 
simplesmente relega esta fonte 
energética. Por isso, em pleno século 
XXI, a contribuição da eletricidade solar 
na matriz elétrica brasileira é pífia, 
praticamente inexiste. 

Heitor Scalambrini  
Costa. In: Carta Capial, Set, 2015. 

 

QUESTÃO 01) De acordo com o texto, 

é possível afirmar que: 

A) O Brasil é o país com o maior índice 
de insolação do  
mundo, recebendo mais de 3000 horas 
de brilho do sol  
por ano; 
B) A Região Nordeste possui uma  
incidência média de  
insolação de 4,5 a 6kWh por ano; 
C) O potencial solar do Brasil fica aquém 
quando  
comparado a maioria dos países em 
desenvolvimento; 
D) A insolação recebida pelo Brasil 
supera a da maioria  
dos países do mundo. 
 
QUESTÃO 02) De acordo com o autor, 

a energia solar não é efetivamente 

utilizada no Brasil porque: 

A)Sempre faltou vontade política; 
B)O país não possui potencial solar; 
C)A fonte solar é cara e inviável 
economicamente; 
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D)O país vem investindo em políticas 
energéticas, mas os ganhos são de 
longo prazo. 
 
QUESTÃO 03) Observe este trecho: 

“Por isso, em pleno século XXI, a 

contribuição da eletricidade solar na 

matriz elétrica brasileira é pífia.” 

A palavra destacada possui o 
significado de: 
 
A) Problemática; 
B) Desditosa; 
C) Malfadada; 
D) Insignificante. 
 

QUESTÃO 04) Quando o autor cita a 

“Velhinha de Taubaté”, pretende: 

A) Destacar a importância da crença em 
determinadas ideologias, como a 
convicção da utilização da energia solar; 
B) Resgatar personagens escritos por 
outros autores que viveram os mesmos 
dilemas tratados no texto; 
C) Usar a ironia para destacar que 
qualquer pessoa pode perceber que a 
viabilidade de fontes energéticas carece 
de políticas públicas; 
D) Traduz a convicção em uma 
determinada concepção, como é o caso 
dos governantes que acreditam na 
utilização da energia solar. 
 

QUESTÃO 05) Na oração: "Em nossa 

cidade não se vive senão de política", o 

sujeito é: 

A) Indeterminado; 
B) Oculto; 
C) Oração sem sujeito; 
D) Simples. 

QUESTÃO 06) Assinale a opção em 

que há erro na indicação da classe 

gramatical da palavra destacada: 

A) “...para fazer jus à condição de país 
do futebol” (substantivo); 
B) “...que prometem soluções 
aparentemente imediatas...” (pronome 
relativo); 
C) “...não podemos esquecer que os 
problemas sociais, econômicos e 
políticos brasileiros...” (conjunção 
integrante); 
D) “...conforme a declaração do então 
presidente da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) Ricardo 
Teixeira,..” (conjunção coordenativa); 
 
QUESTÃO 07) No verso: “Devagar é 

que não se vai longe”. Aparece a 

seguinte figura de linguagem: 

A) Antítese; 
B) Metonímia; 
C) Metáfora; 
D) Comparação; 
 
QUESTÃO 08) O sinal indicativo de 

crase não está de acordo com a 

Gramática Normativa em: 

A) À medida que se luta por seus 
sonhos, mais rápido podes alcançá-los; 
B) No restaurante, pediram um filé à 
Camões; 
C) Podemos ficar frente à frente com o 
inimigo para tentarmos derrotá-lo;  
D) Chegamos àquela cidade durante o 
dia; 
 
QUESTÃO 09) Assinale a opção que 

nas orações do texto tem-se um 

exemplo de predicado verbo-nominal: 

A) “Mas você é orgulhosa.”; 
B) “Também os batedores vão adiante 
do imperador.”; 
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C) “Uma e outra iam andando 
orgulhosas...”; 
D) “...a costureira dobrou a costura..”; 
 
QUESTÃO 10) Quanto à colocação 

pronominal, marque o item em que a 

posição do pronome em relação ao 

verbo está de acordo com a gramática 

normativa: 

A) Te acompanharei aonde fores, onde 
estarás, estarei contigo; 
B) Convidarei-te para meu aniversário; 
C) Ninguém havia lembrado-me de 
fazer as reservas para o jantar na 
inauguração do restaurante; 
D) Tudo se acaba com a morte, menos 
a saudade. 
 
MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11) Do ponto de vista lógico, 

a proposição ~A^B →C se caracteriza 

como: 

A)Tautologia; 
B)Contingência; 
C)Silogismo; 
D)Contradição. 
 
QUESTÃO 12) Qual a negação lógica 

da frase: “Toda mulher bonita é 

casada”? 

A) Toda mulher bonita é solteira; 
B) Nenhuma mulher bonita é solteira; 
C) Existe uma mulher bonita que não é 
solteira; 
D) Alguma mulher bonita não é casada; 
 
QUESTÃO 13) A proposição “ João é 
engenheiro ou Joana não trabalha” é 
logicamente equivalente a: 
 
A) Se Joana trabalha, então João é 
engenheiro; 

B) Se Joana trabalha, então João não é 
engenheiro; 
C) João é engenheiro ou Joana 
trabalha; 
D) Joana trabalha e João não é 
engenheiro. 
 

QUESTÃO 14) Os números 3, a e   12 

são diretamente proporcionais aos 

números 6, 18 e b. Assim, o valor de b 

– a corresponde a: 

A) 9; 
B) 12; 
C) 15; 
D) 21. 
 

QUESTÃO 15) Pedro produz 16 caixas 

em 1 hora. Em 5 horas e 40 minutos, 

quantas caixas Pedro irá produzir?  

a) Aproximadamente 85 caixas.  
b) Aproximadamente 70 caixas.  
c) Aproximadamente 75 caixas.  
d) Aproximadamente 90 caixas.  
 

QUESTÃO 16) Das 22 questões de uma 

prova, Marcos errou 4. Se a prova vale 

100, qual será a nota aproximada de 

Marcos?  

a) 80,18  
b) 88,08  
c) 81,81  
d) 83  

 
QUESTÃO 17) Entre as proposições a 

seguir, assinale a única coerente do 

ponto de vista lógico 

(A) Se todo pai é avô, então todo avô é 
pai. 
(B) Se algum ator é poeta, então 
nenhum poeta é ator. 
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(C) Se algum verde é liso, então algum 
liso é verde. 
(D) Se 3 é maior que 2, então 2 é maior 
que 3. 
 

QUESTÃO 18) A respeito da negação 

das operações lógicas assinale o que for 

incorreto: 

A) A negação da negação (dupla 
negação) de uma proposição é 
logicamente equivalente à proposição; 
B) A negação de uma conjunção é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção; 
C)A negação de uma disjunção é 
logicamente equivalente a uma 
conjunção; 
D) A negação do condicional é 
logicamente equivalente a uma 
disjunção. 
 

QUESTÃO 19) Em uma entrevista para 

saber se as pessoas utilizariam os 

produtos A, B, ou C, chegou-se a 

seguinte conclusão: 229 pessoas 

utilizariam o produto A, 223 utilizariam 

produto B, 196 utilizariam produto C, 79 

utilizariam os produtos A e B, 89 os 

produtos A e C, 69 os produtos B e C, 

37 os três produtos e 53 nenhum dos 

três. Nessas condições, é correto 

afirmar que: 

A) 275 pessoas utilizariam somente um 

dos produtos. 

B) 112 pessoas utilizariam somente o 

produto C. 

C) 225 pessoas utilizariam os produtos 

A e C, mas não utilizariam o produto B. 

D) 500 pessoas foram entrevistadas. 

 

QUESTÃO 20) Amanda comprou um 

armário de R$ 640,00 e deu uma 

entrada de R$ 64,00, parcelando o 

restante da compra em 9 prestações de 

mesmo valor. Assinale a alternativa que 

representa o valor de cada prestação 

que Amanda deverá pagar. 

A) R$ 64,00. 
B) R$ 72,00. 
C) R$ 81,00. 
D) R$ 96,00. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21) Para MERY (1985), o 

psicopedagogo é um professor de tipo 

“particular” que realiza a sua tarefa de 

pedagogo em perder de vista os 

propósitos terapêuticos da sua ação. 

Qualquer que tenha sido sua formação 

(psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, 

professor), ele assumirá sempre a dupla 

polaridade do seu papel, o que 

determina o modo de ser perante a 

criança e seus familiares, bem como 

diante da equipe a que pertence. Diante 

dessa afirmação, marque V (verdadeiro) 

ou F (falso) para a especificidade do 

trabalho psicopedagógico: 

( )O objetivo do psicopedagogo é levar o 

sujeito a reintegrar-se à vida escolar 

normal, respeitando as suas 

possibilidades e interesse; 

( ) O desenvolvimento infantil é 

considerado a partir de uma perspectiva 

dinâmica, e é dentro dessa evolução 

dinâmica que o sintoma “transtorno de  

aprendizagem” é estudado. Assim, se 

for oferecida uma forma de relação 

melhor e diferente à criança, ela deverá 

retomar a sua evolução normal; 

(    ) Oferecer material diversificado para 

que os indivíduos treinem seus 
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conhecimentos acumulados pelas 

diversas disciplinas científicas; 

( ) A neutralidade do papel de 

psicopedagogo é negada, e este 

conhece a importância da relação 

transferencial entre o profissional e o 

sujeito da aprendizagem. 

A)F, V, V, F; 

B) V, V, F, V; 

C)V, V, V, F; 

D)F, F, F, V. 

 

QUESTÃO 22) A psicopedagogia, no 

âmbito da sua atuação preventiva, deve 

preocupar-se especificamente com: 

A) A educação utilizando utensílios de 
linguagem transformando o individuo 
em sujeito através de um planejamento 
educacional e um assessoramento 
pedagógico, atuando em uma 
modalidade de caráter preventivo;  
B) Com o individuo em seu contexto 
social, educacional propondo um 
assessoramento pedagógico corretivo, 
ou seja, realizando diagnóstico 
institucional e operacional; 
C) A escola, dedicando-se a áreas 
relacionadas ao planejamento 
educacional e assessoramento 
pedagógico, colaborando com os planos 
educacionais e sanitários no âmbito das 
organizações, atuando em uma 
modalidade cujo caráter é clinico, ou 
seja, realizando diagnóstico institucional 
e propostas operacionais pertinentes; 
D) A família, dedicando-se a prestar 
assessoria nas áreas relacionadas ao 
plano d curso, escolha de material 
pedagógico como realizando 
diagnósticos e propostas operacionais 
pertinentes; 
 

QUESTÃO 23) Segundo BOSSA 

(1994), o diagnóstico psicopedagógico é 

um processo contínuo e revisável, onde 

a intervenção do psicopedagogo inicia 

numa atitude investigadora, até a 

intervenção. Diante dessa colocação 

podemos citar como sendo recursos 

utilizados pelo psicopedagogo: 

A) Somente os testes DSM-IV-TR, 

CHAT e Audiometria; 

B) Recursos específicos como TEACCH 

como também jogos específicos, 

atividades expressivas e desenhos livre; 

C) Não existem recursos específicos e 

limitados, geralmente são jogos, 

atividades de expressão artística, 

linguagem oral e escrita, dramatização e 

todo tipo de recursos que facilitem o 

desenvolvimento da capacidade de 

aprender com autonomia e prazer; 

D)Recursos como entrevistas com os 

pais, professores, amigos. Como 

também o uso de desenhos livre, 

representações artísticas, linguagem 

corporal; 

 

QUESTÃO 24) Faz parte da definição 

de psicopedagogia, EXCETO: 

 

A) Disciplina de convergência destinada 

a compreensão e intervenção 

preventiva dos processos de 

aprendizagem humana; 

B) Trabalha com a articulação entre o 

desejo (saber) e o conhecimento 

(construção consciente e social); 

C)Relação do sujeito com o 

conhecimento gerado pela cultura; 

D)Estuda o sujeito biopsicossocial por 

meio do seu corpo em movimento; 
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QUESTÃO 25) Quanto ao campo de 

atuação do psicopedagogo faça a 

relação: 

I. Na saúde; 

II. Na educação; 

III. Na instituição. 

 

( ) O trabalho é realizado na socialização 

dos conhecimentos disponíveis, 

promovendo o desenvolvimento 

cognitivo e na construção de regras de 

conduta, dentro de um projeto social 

mais amplo; 

(  ) O trabalho é realizado na construção 

do conhecimento do sujeito, que neste 

momento é a instituição, com sua 

filosofia, valores e ideologia; 

( ) O trabalho é realizado em 

consultórios privados e/ou em 

instituições de saúde (como hospitais), 

no sentido de reconhecer e atender ás 

alterações da aprendizagem 

sistemática, de natureza patológica. 

A) I, III, II; 

B) II, III, I;  

C) III, I, II; 

D) Nenhuma das alternativas anteriores 

está correta. 

 

QUESTÃO 26) Marque V (verdadeiro) e 

F (falso), ao avaliar o psicopedagogo 

deve: 

(   ) Manter a intencionalidade (o foco) 

no seu trabalho; 

( ) Compreender o sujeito no 

espaço/contexto em que ele vive; 

( ) Ter consciência da apreensão da 

realidade; 

(  ) Focar nas experiências das vivencias 

corporais  

contextualizada; 

(  ) Considerar sua própria subjetividade, 

sua história e  

seus processos inconscientes. 

A) F, F, F, V, V; 

B) V, F, V, F, V; 

C) V, V, V, F, V; 

D) F, V, V, V, V. 

 

QUESTÃO 27) O psicopedagogo tem 

atuação em diversos contextos de 

dificuldades de aprendizagem, mas se 

falamos sobre a Psicopedagogia 

Institucional, estamos certamente 

mostrando a perspectiva de atuação 

desse profissional, principalmente nas 

seguintes áreas: 

A) Nas escolas e nos hospitais; 

B) Nas empresas e nos presídios; 

C) Nas instituições escolares e nas 

empresas; 

D) Nas escolas e nas ONGs. 

 

QUESTÃO 28) No estágio de 

desenvolvimento cognitivo da criança, 

no período das operações concretas é 

correto afirmar que, EXCETO:  

A) O pensamento adquiriu 

reversibilidade.  

B) A criança soluciona problemas de 

conservação.  

C) A idade referente a este período é de 

onze aos quinze anos.  

D) A criança não pode resolver 

problemas verbais e problemas 

hipotéticos mais complexos.  

 

QUESTÃO 29) A ação psicopedagógica 

numa instituição também visa fortalecer 

a sua identidade. Busca o resgate das 

raízes dessa instituição e ao mesmo 
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tempo em que possa atuar de acordo 

com a realidade vivenciada no momento 

atual, integra a escola às reais 

demandas da sociedade. Diante desta 

afirmativa, o Psicopedagogo que 

procura investir nesta concepção no 

processo ensino-aprendizagem deve, 

EXCETO:  

A) Incentivar a implementação de 

projetos que estimulem a autonomia de 

professores e alunos.  

B) Estimular parceria entre escola e 

família.  

C) Incentivar os sujeitos da ação 

educativa a atuarem desconsiderando  

as bagagens intelectuais  

e morais da comunidade.  

D) Orientar e interagir com os 

professores no sentido de desenvolver 

mais o raciocínio do aluno, ajudando a 

aprender a  

pensar e a estabelecer relações entre os 

conteúdos trabalhados.  

E) Sua prática deve ser integrada à ação 

da equipe escolar contribuindo para a 

flexibilização de atuação de medidas 

que coloca questões que estimulem 

reflexões e a confrontação, com 

questões insuficientemente discutidas.  

 

QUESTÃO 30) A ação psicopedagógica 

e a transformação da realidade escolar 

procuram investir numa concepção de 

ensino-aprendizagem que:  

 

A) Assessore as escolas no 

planejamento e atendimento à demanda 

por vagas.  

B) Incentive os sujeitos da ação 

educativa a atuarem  

considerando integralmente bagagens 

intelectual e moral.  

C) Enfatize o essencial: conceitos e 

conteúdos estruturantes, com 

significado relevantes de acordo com a 

demanda em  

questão.  

D) Reforce a parceria entre escola e 

família.  

 

QUESTÃO 31) O Psicopedagogo 

quando recebe um aluno encaminhado 

pela professora com uma determinada 

queixa, segue uma sequência de 

atividades:  

1.Realiza entrevistas e anamnese.  

2.Avalia e diagnostica as condições de 

aprendizagem.  

3.Realiza devolutiva para pais ou 

responsáveis, para escola e para o 

aluno após um diagnóstico inicial.  

4.Atende o aluno, estabelecendo um 

processo corretor psicopedagógico 

encontrado na sua avaliação 

diagnóstica e estudos.  

5. Orienta os pais quanto às suas 

atitudes para com seus filhos, bem 

como para seu aluno e a escola.  

6.Pesquisa para conhecer a etiologia ou 

a patologia do aluno com profundidade.  

A ordem correta é:  

A) 1, 2, 3, 4, 6, 5  

B) 1, 2, 4, 5, 6, 3  

C) 2, 1, 5, 4, 3, 6  

D) 2, 1, 4, 6, 5, 3  

 

QUESTÃO 32) Um Psicopedagogo ao 

realizar uma avaliação da linguagem de 

uma criança na faixa etária de zero a 

seis anos, através da observação ativa, 

deve estar atento para identificar 
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possíveis alterações e alguns pontos 

devem ser considerados. Diante desta 

afirmativa, marque a alternativa correta:  

A) A linguagem se constrói a partir da 

ação da criança, se expressa primeiro 

pela ação e do gesto.  

B) A criança estará pronta à expressão 

oral quando sua expressão motora 

estiver efetivada. 

C) A criança consegue classificar e 

seriar objetos através de palavras. 

D) Todas as alternativas anteriores 

estão corretas. 

 

QUESTÃO 33) Segundo o Código de 

Ética da Psicopedagogia, é dever do 

psicopedagogo: 

(A) Emprestar técnicas psicológicas. 

(B) Induzir convicções políticas nos 

alunos. 

(C) Preservar a identidade dos alunos. 

(D)Aconselhar os alunos moralmente.  

 

QUESTÃO 34) De acordo com o Código 

de Ética da Associação Brasileira de 

Psicopedagogia, é correto afirmar: 

(A) a intervenção pedagógica é sempre 

relacionada a distúrbios de ajustamento 

e comportamentais; 

(B) o trabalho psicopedagógico é 

sempre de natureza clínica; 

(C) o psicopedagogo deve guardar sigilo 

sobre fatos de que tenha conhecimento 

a partir de sua atividade profissional; 

(D) o exercício da psicopedagogia é 

restrito aos profissionais com graduação 

em psicopedagogia; 

 

QUESTÃO 35) A psicopedagogia conta 

presentemente com duas fortes 

tendências de ação: a de caráter clínico 

e a de caráter preventivo. Considerando 

estas ações psicopedagógicas, analise.  

I. A atuação clínica caracteriza-se por 

ter a finalidade de reintegrar o sujeito 

com problemas de aprendizagem ao 

processo.  

II. A atuação preventiva tem a meta de 

refletir e discutir projetos pedagógico-

educacionais, processo didático-

metodológico e dinâmica institucional.  

III. A atuação preventiva visa analisar e 

modificar os processos educativos para 

diminuir a frequência dos casos de 

problemas de aprendizagem.  

IV. Toda ação psicopedagógica clínica 

contém em si uma natureza preventiva, 

pois ao tratar determinado problema, se 

contribui para evitar outros.  

Estão corretas apenas as afirmativas  

A) II, III  

B) III, IV  

C) I, II, IV  

D) I, II, III, IV  
 

QUESTÃO 36) As dificuldades de 

aprendizagem acabam por gerar o 

fracasso escolar, e a psicopedagogia, 

que estuda o processo de 

aprendizagem, atua para a superação 

dessas dificuldades sob um caráter 

institucional ou clínico. Sobre esse 

assunto, assinale a alternativa 

INCORRETA.  

A) As dificuldades de aprendizagem são 

reações incompreendidas de crianças 

biologicamente (neurologicamente) 

normais, mas que estão sendo 

obrigadas a se adaptar às condições 

adversas das salas de aula.  

B) O sujeito impedido de aprender 

realiza as funções sociais da educação.  
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C) As principais causas das dificuldades 

de aprendizagem são físicas, 

sensoriais, neurológicas, intelectuais ou 

cognitivas, socioeconômicas e 

emocionais.  

D)As dificuldades de aprendizagem 

tornam as crianças mais frágeis com um 

baixo nível de estímulo e confiança, o 

que pode levá-las à falta de motivação, 

isolamento, crises de angústia e 

estresse. 

 

QUESTÃO 37) Segundo Bossa (2000), 

“a presença de um psicopedagogo no 

contexto escolar é essencial”, ou seja, 

ele tem muito que fazer na escola. A sua 

intervenção inclui:  

A) Orientar os pais na convivência 

familiar. 

B) Auxiliar os educadores no 

planejamento das atividades de  

rotina.  

C) Colaborar no desenvolvimento de  

projetos pedagógicos inovadores da 

prática docente. 

D) Executar a implementação e 

implantação de nova proposta 

metodológica de ensino. 

 

QUESTÃO 38) “O insucesso do aluno 

pode levá-lo ao fracasso e 

consequentemente ao abandono 

escolar”. “A manifestação de baixo 

desempenho e  ou dificuldades de 

aprendizagem pode acontecer de 

forma momentânea ou duradoura, 

mas qualquer destas situações deve 

ser motivo de preocupação e alerta, 

tanto para a escola como para os 

pais.” 

Neste momento a intervenção 
psicopedagógica é de suma importância 
acontecer, por que: 
A) Focaliza o aluno na sua relação com 
a aprendizagem. 
B) Desenvolve um clima favorável para 
as diversas escutas.  
C) Planeja com o professor atividades 
significativas. 
D) Executa ações socializadoras com os 
pais. 
 
QUESTÃO 39) A psicopedagogia 

escolar nasceu da necessidade de uma 

melhor compreensão do processo da 

aprendizagem humana e assim estar 

resolvendo as dificuldades da mesma, 

ou mesmo prevenindo-as, visando o 

interesse e o prazer do aluno e do 

professor pelo processo de ensinar e 

aprender, garantindo o sucesso escolar 

para todos. Neste contexto podemos 

afirmar que: 

A) A escola mudou com o passar dos 

tempos, novas tecnologias e 

metodologias ingressaram no cotidiano  

escolar proporcionando total sucesso na 

aprendizagem dos alunos. 

B) Professores e planos de curso 

tornam-se defasados, necessitando de 

atualização porque paradigmas 

ultrapassados ou esgotados continuam 

determinando a ação educativa. 

C) Muitas vezes desmotivado e 

amedrontado pela reprovação, num 

local em que as necessidades 

individuais de aprendizagem não são 

atendidas e o aluno resiste em 

aprender. 

D) Com a complexidade que envolve 

aprendizagem, a Psicopedagogia 

assume um caráter multidisciplinar, que  
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busca conhecimento em diversas outras 

áreas de conhecimento, além da 

psicologia e da pedagogia. 

QUESTÃO 40) A psicopedagogia 

clínica é o atendimento diferenciado que 

pode ir além das questões-problema 

vinculadas à aprendizagem, podendo 

trazer à tona, mais facilmente, as razões 

que desencadeiam as necessidades 

individuais, às vezes alheias ao fator 

escola, que fazem com que as crianças 

e adolescentes sintam-se excluídos, ou 

excluam-se a si mesmos do sistema 

educacional. Sobre essa ação, é 

CORRETO afirmar que: 

A) A procura preventiva de um 

profissional fora do espaço escolar é 

essencial porque traz alternativas às 

propostas e condições existentes na 

escola. 

B) A imparcialidade sem preceitos ou 

preconceitos na escuta, interpretação, 

reflexão e intervenção, criando e 

recriando espaços, é fundamental no 

atendimento clínico.  

C) Nessa modalidade clínica, o 

psicopedagogo trabalha sozinho porque 

possui um cabedal de conhecimentos 

que dispensa parcerias. 

D) O psicopedagogo é um terapeuta ao 

trabalhar com a aprendizagem mesmo 

que a queixa seja emocional. 

  

 

 


