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QUESTÃO 01 - Segundo o disposto na Lei nº 
9.394/96, o dever do Estado com educação escolar 
pública  será efetivado mediante a garantia de: 

 
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade; 
II - Acesso aos níveis mais elevados do ensino,  da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 
de cada um; 
III - Oferta de educação escolar regular para jovens 
e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades  e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as 
condições de acesso e permanência na escola. 

 
Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Apenas o item III está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 02 - Delia Lerner escreveu em seu livro Ler 
e Escrever na Escola: o Real, o Possível e o Necessário 
que “A escola tem a finalidade de comunicar às novas 
gerações o conhecimento elaborado pela sociedade. 
Para tornar realidade este propósito, o objeto de 
conhecimento – o saber científico ou as práticas sociais 
que se tenta comunicar – se transforma em ‘objeto de 
ensino’. Ao se transformar em objeto de ensino, o saber 
ou a prática a ensinar se modificam: é necessário 
selecionar-se algumas questões em vez de outras, é 
necessário privilegiar-se certos aspectos, há que se 
distribuir as ações no tempo, há que se determinar uma 
forma de organizar os conteúdos. A necessidade de 
comunicar o conhecimento leva a:  

a) temporalizá-lo.”  
b) modificá-lo.”  
c) organizá-lo.”  
d) socializá-lo.” 
e) N.D.A. 

 
QUESTÃO 03 - Assinale a alternativa correta sobre  
a     educação básica, com base na Lei nº 9.394/96: 

 
a) A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o 
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. 

b) A educação básica somente poderá 
organizar-se em séries anuais, com base  na 
idade, na competência e em outros critérios, 
ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o  recomendar. 

c) Será objetivo ocasional das autoridades 
responsáveis alcançar relação adequada 
entre o número de alunos e o professor, a 

carga horária e as condições materiais do 
estabelecimento. 

d) Os currículos da educação infantil, do     ensino 
fundamental e do ensino médio devem ter 
base estadual comum, não podendo ser 
complementada, em cada sistema de ensino 
ou em cada estabelecimento escolar. 

e) O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá 
componente curricular facultativo da 
educação básica. 
 

QUESTÃO 04 - O Estatuto da Criança e do 
Adolescente dispõe que a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios deverão atuar de 
forma  articulada na elaboração de políticas públicas 
e  na execução de ações destinadas a coibir o uso  de 
castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante 
e difundir formas não violentas de educação de 
crianças e de adolescentes, tendo  como principais 
ações: 

 
I - A desintegração com os órgãos do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, que atuam na promoção, proteção e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente; 
II - A formação continuada e a capacitação dos 
profissionais de saúde, educação e assistência 
social e dos demais agentes que atuam na 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente para o        desenvolvimento das
 competências necessárias à prevenção, à 
identificação de evidências, ao diagnóstico e ao 
enfrentamento de todas as formas de violência contra 
a criança              e o adolescente; 
III - O apoio e o incentivo às práticas de resolução 
pacífica de conflitos que envolvam violência contra a 
criança e o adolescente. 

 
Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão incorretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 05 – Segundo Perrenoud, conhecer o nível 
e as possibilidades de desenvolvimento dos alunos, 
além de acompanhar sua evolução e estabelecer 
objetivos claros de aprendizagem, estão ligados à 
competência:  

a) Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 
diferenciação.  

b) Informar e envolver os pais.  
c) Administrar a progressão das aprendizagens.  
d) Administrar sua própria formação continuada.  
e) Utilizar as novas tecnologias. 

 
 



FIEB - Página 2 de 10 – Processo Seletivo EFAEeEM – FÍSICA - 2023 
 

QUESTÃO 06 - É uma modalidade avaliativa pontual 
que ocorre ao fim de um processo educacional (ano, 
semestre, bimestre, ciclo, curso etc.). Os resultados 
deste modelo de avaliação servem para verificar, 
classificar, situar, informar e certificar. 

 
O trecho acima descreve a avaliação: 

a) Paralela. 
b) Situacional. 
c) Meridiana. 
d) Somativa. 
e) Optativa. 

 
QUESTÃO 07 – A pedagogia de projetos tem como seu 
principal representante o filósofo americano e educador 
John Dewey, que definiu alguns princípios básicos para 
a elaboração de projetos na escola. Assinale a 
alternativa que apresenta um dos seus princípios.  

a) O programa escolar precisa estar organizado 
por meio de uma lista de conteúdos 
obrigatórios, previamente definidos, que 
precisam ser trabalhados e desenvolvidos na 
sua totalidade ao longo do ano letivo.  

b) A escola deve oportunizar experiências de 
aprendizagem que fortaleçam o 
comportamento solidário e democrático, 
propiciando a eficácia social.  

c) Controle dos temas e tempos para a realização 
do projeto, dando maior poder ao docente na 
organização e na proposição das atividades.  

d) O tema a ser desenvolvido é previamente 
escolhido pelo professor, de acordo com o que 
ele observou e constatou sobre os alunos.  

e) A avaliação acontece priorizando a 
memorização e repetição, tendo como foco 
central os conteúdos. 
 

QUESTÃO 08 - Construir uma avaliação capaz de 
dialogar com a complexidade do real, com a 
multiplicidade de conhecimentos, com as 
particularidades dos sujeitos, com a dinâmica 
individual/coletivo, com a diversidade de lógicas, 
dentro de um processo costurado pelos múltiplos 
papéis, valores e vozes sociais, perpassado pelo 
confronto de interesses individuais e coletivos, não é 
tarefa simples. A avaliação só tem sentido se for 
acompanhada por uma mudança de atitudes, por 
uma concepção diferente do que seja, por parte do 
professor e dos alunos, a avaliação. Isto é, qual a sua 
função, o que é que se lhe deve pedir como devemos 
atuar, em suma, quais são os seus reais objetivos.  
A partir destas reflexões, destaque alguns cuidados 
que o professor deve ter ao avaliar os alunos:  
I- Articular o instrumento com os conteúdos 
planejados, ensinados e aprendidos;  
II- Cobrir uma amostra significativa dos conteúdos 
ensinados e aprendidos;  
III- Usar linguagem clara e compreensível;  
IV- Construir instrumentos que auxiliem a 
aprendizagem dos educandos.  

Assinale a única sequência correta:  

a) Apenas os itens II e IV estão corretos.  
b) Os itens I, II, III e IV estão corretas.  
c) Apenas o item III está correto 
d) Apenas os itens I e IV estão corretos.  
e) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

QUESTÃO 09 -  No livro Avaliação da Aprendizagem 
Escolar, Cipriano Luckesi afirma o seguinte: “Com a 
função classificatória, a avaliação constitui-se num 
instrumento estático e frenador do processo de 
crescimento; com a função diagnóstica, ao contrário, 
ela constitui-se num momento dialético do processo de 
avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento 
para a autonomia, do crescimento para a competência 
etc. Como diagnóstica, ela será um momento dialético 
de ‘senso’ do estágio em que se está e de sua distância 
em relação à perspectiva que está colocada como 
ponto a ser atingido à frente. A função classificatória 
subtrai da prática da avaliação aquilo que lhe é 
constitutivo, a saber:  

a) a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto 
à ação, quando ela não está avaliando uma 
ação.”  

b) a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto 
à avaliação, quando ela está avaliando uma 
ação.”  

c) a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto 
à avaliação, quando ela não está avaliando 
uma ação.”  

d) a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto 
à ação, quando ela está avaliando uma ação.” 

e) N.D.A. 
 
QUESTÃO 10 - A didática é disciplina importante para 
a maioria das graduações de formação educacional. 
Quase sempre o profissional que se forma vai trabalhar 
no ensino fundamental, seja como professor de área 
especifica como português, matemática, ciências, etc. 
como na educação geral (ensino infantil e fundamental 
menor). Seja qual for a área de atuação no ensino 
fundamental, o docente tem que ter uma formação 
didática para auxiliá-lo em seu trabalho. (...) 
(https://pedagogiaaopedaletra.com/a-didatica-e-metodologia-do-
ensino/) - (Adaptado)  

Nessa perspectiva, analise as assertivas:  

I.Na atualidade, cada vez mais, as escolas estão 
exigindo profissionais dinâmicos, que tenham um 
conhecimento didático diversificados para enfrentar os 
desafios constantes de uma sociedade cada vez mais 
exigente por uma educação de qualidade e que facilite 
a aprendizagem do aluno de uma forma mais completa 
em todos os aspectos humanos.  

II.A didática só entrará "no mérito da questão", se servir 
como mecanismo de tradução prática, no exercício 
educacional, de decisões filosófico-políticas e 
epistemológica de um projeto histórico de 
desenvolvimento do povo.  
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III.Para exercer o seu papel específico, a didática 
jamais deverá apresentar-se como elo tradutor de 
posicionamentos teóricos em práticas educacionais.  

Está(ão) coerente(s) com o enunciado:  

a) III apenas.  
b) I e II apenas.  
c) I, II e III.  
d) I apenas.  
e) II e III apenas. 

QUESTÃO 11 - A organização do trabalho pedagógico 
em sala de aula contempla aspectos importantes, 
devendo-se ter como foco 
principal:_____________________.  

Marque a alternativa com dados coerentes para 
completar o enunciado. 

a) A interdisciplinaridade.  
b) A estrutura física da sala de aula.  
c) A disposição do mobiliário como as carteiras 

dos alunos, a mesa do professor, os armários e 
estantes no interior da sala de aula.  

d) A apropriação do conhecimento por parte dos 
alunos.  

e) A relação professor – aluno 

QUESTÃO 12 -  Nos países da América Latina e 
Caribe, boa parte dos alunos não tem aprendido o que 
os currículos sinalizam como o mínimo necessário para 
o seu desenvolvimento. Há uma profunda desigualdade 
de natureza socioeconômica e cultural nos sistemas 
educativos desses países, refletida nas diferenças 
entre as escolas e o rendimento dos alunos, 
especialmente quando se considera o tipo de 
população escolar atendida. Assim, têm-se enfrentado 
dois importantes desafios que estão inter-relacionados: 
primeiro, promover uma educação de qualidade, 
oportunizando aprendizagens relevantes e 
significativas para os alunos; segundo, promover a 
educação inclusiva e equitativa em que todos adquiram 
os aprendizados fundamentais. Logo, em uma escola 
inclusiva:  
I. Os alunos que têm mais dificuldade, por razões 
diversas, recebem cuidados diferenciados para que 
possam aprender o que se define como necessário.  
II. Há práticas de discriminação positiva, tais como 
reforço escolar, aulas com diversidade de práticas 
pedagógicas.  
III. Há igualdade de tratamento, o que exige que cada 
um receba o mesmo que o outro.  
Está correto o que se afirma em 
 

a) I, apenas.  
b) II e III, apenas.  
c) I e II, apenas.  
d) I e III, apenas.  
e) I, II e III. 

 
QUESTÃO 13 -  A importância de estimular o 
protagonismo juvenil está descrita na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e em outros documentos 

educacionais brasileiros. Para uma escola, o principal 
desafio para desenvolver esse tipo de trabalho é  
 

a) lidar com situações não planejadas e 
inadequadas geradas pelos alunos e que 
causam constrangimentos.  

b) encontrar recursos para oferecer atividades no 
contraturno, pois é nesse espaço que podem 
protagonizar ações.  

c) libertar-se de práticas docentes arraigadas nas 
quais o professor é o centro de todas as 
aprendizagens. 

d) abrir mão de conteúdos importantes, 
especialmente aqueles voltados para 
realizarem o ENEM, e dar espaço para outro 
tipo de ações dos jovens.  

e) criar oportunidades para os alunos de tal forma 
que se sintam muito empoderados e não seja 
mais possível controlar a indisciplina na escola. 

 
QUESTÃO 14 - A educação inclusiva é uma educação 
democrática, comunitária, pois supõe que o professor 
saia da sua solidão, arrogância, falso domínio e tenha 
a coragem de dizer não sei, tenho medo, nojo, 
vergonha, pena, não respeito, quero aprender ou rever 
minhas estratégias pedagógicas, pois não consigo 
ensinar para certos tipos de criança, não sei controlar o 
tempo, não sei ajudar - não no sentido da 
codependência, mas no sentido da interdependência, - 
não sei respeitar meu aluno. (Por: Lino de Macedo. 
Fundamentos para uma Educação Inclusiva.) 
(http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-
virtual /espaco-educar/educacao-
especial/artigos/fundamentos%20para%20 
uma%20educacao%20inclusiva.pdf) - (p.11)  

O "Programa de Educação Inclusiva" tem por objetivo:  

a) Colocar em prática uma nova definição, 
tornando a educação capaz de acolher todo 
indivíduo, independente das diferenças, 
eliminando os preconceitos existentes entre os 
diversos povos e culturas.  

b) Mostrar à sociedade as providências instituídas 
pelas políticas educacionais.  

c) Fazer valer os preceitos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais.  

d) Trabalhar a autoestima dos portadores de 
deficiências físicas e/ou psíquicas.  

e) Respeitar o que institui a Lei de Diretrizes e 
Bases nº 9394/96. 

QUESTÃO 15 - Conforme a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, a educação especial se organizou 
tradicionalmente como:  
 

a) Atendimento inconveniente particularizado 
substitutivo ao ensino aceitável, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e 
modalidades que levaram à criação de 
instituições especializadas, escolas especiais e 
classes especiais.  
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b) Atendimento grosseiro individualizado 
substitutivo ao ensino regular, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e 
modalidades que levaram à criação de 
instituições especializadas, escolas especiais e 
classes especiais.  

c) Atendimento educacional especializado 
substitutivo ao ensino comum, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e 
modalidades que levaram à criação de 
instituições especializadas, escolas especiais e 
classes especiais.  

d) Atendimento educativo inábil substitutivo ao 
ensino regular, evidenciando diferentes 
compreensões, terminologias e modalidades 
que levaram à criação de instituições 
especializadas, escolas especiais e classes 
especiais.  

e) Atendimento de ensino principiante substitutivo 
ao ensino superior, evidenciando diferentes 
compreensões, terminologias e modalidades 
que levaram à criação de instituições 
especializadas, escolas especiais e classes 
especiais. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 16 E 17 

 
Devolva-Me 

Rasgue as minhas cartas 
E não me procure mais 

Assim será melhor, meu bem! 
O retrato que eu te dei 
Se ainda tens, não sei 

Mas se tiver, devolva-me! 
Deixe-me sozinho 

Porque assim 
Eu viverei em paz 

Quero que sejas bem feliz 
Junto do seu novo rapaz 
Rasgue as minhas cartas 
E não me procure mais 

Assim vai ser melhor, meu bem! 
O retrato que eu te dei 
Se ainda tens, não sei 

Mas se tiver, devolva-me! 
Devolva-me! 
Devolva-me! 

Renato Barros e Lilian Knapp 
 

QUESTÃO 16 - O eu-lírico da canção fala diretamente 
a um hipotético leitor. Ele faz isso para:  

a)  Estabelecer um contato com o intuito de uma 
reaproximação amorosa.  

b)  Expressar seu descontentamento com o 
término de uma relação com muitos bons 
momentos.  

c)  Estabelecer o término do relacionamento, 
sendo, neste caso, simbolizado pela destituição 
de elementos físicos do casal, como cartas e 
retratos.  

d)  Lamentar o fato de o hipotético leitor a quem a 
letra da canção se dirige ter abandonado o eu-
lírico, o que causa neste imenso rancor.  

e)  Noticiar o hipotético leitor da falta de vontade 
do eulírico em levar adiante o relacionamento. 

QUESTÃO 17 - Para conseguir o efeito linguístico 
esperado, aproximando-se razoavelmente da estrutura 
de uma carta, os autores usaram preferencialmente 
verbos flexionados em:  

a)  Presente do indicativo  
b)  Presente do subjuntivo  
c)  Presente  
d)  Imperativo afirmativo  
e)  Pretérito imperfeito do indicativo 

QUESTÃO 18 - Assinale a alternativa que apresenta 
um hiato, um ditongo e um dígrafo, nessa ordem:  
 

a) Aí; depois; carregador.  
b) Bateria; ainda; praticamente.  
c) Metais; deixar; erradas. 
d) Veículo; aviões; testar.  
e) Isso; elevariam; bateria. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 19 E 20 

 
Uma galinha 

Era uma galinha de domingo. Ainda viva 
porque não passava de nove horas da manhã.  

Parecia calma. Desde sábado encolhera-se 
num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, 
ninguém olhava para ela. Mesmo quando a 
escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença, 
não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se 
adivinharia nela um anseio.  

Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as 
asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três 
lances, alcançar a murada do terraço. Um instante 
ainda vacilou — o tempo da cozinheira dar um grito — 
e em breve estava no terraço do vizinho, de onde, em 
outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou 
em adorno deslocado, hesitando ora num, ora noutro 
pé. A família foi chamada com urgência e consternada 
viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa 
lembrando-se da dupla necessidade de fazer 
esporadicamente algum esporte e de almoçar vestiu 
radiante um calção de banho e resolveu seguir o 
itinerário da galinha: em pulos cautelosos alcançou o 
telhado onde esta hesitante e trêmula escolhia com 
urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais 
intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um 
quarteirão da rua. Pouco afeita a uma luta mais 
selvagem pela vida a galinha tinha que decidir por si 
mesma os caminhos a tomar sem nenhum auxílio de 
sua raça. O rapaz, porém, era um caçador adormecido. 
E por mais ínfima que fosse a presa o grito de conquista 
havia soado.  

Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela 
corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, 
pairava ofegante num beiral de telhado e enquanto o 
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rapaz galgava outros com dificuldade tinha tempo de se 
refazer por um momento. E então parecia tão livre.  

Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como 
seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas 
vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É 
verdade que não se poderia contar com ela para nada. 
Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na 
sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas 
galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante 
outra tão igual como se fora a mesma.  

Afinal, numa das vezes em que parou para 
gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e 
penas, ela foi presa. Em seguida carregada em triunfo 
por um asa através das telhas e pousada no chão da 
cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se 
um pouco, em cacarejos roucos e indecisos.  

Foi então que aconteceu. De pura afobação a 
galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez 
fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora 
para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. 
Sentou-se sobre o ovo e assim ficou respirando, 
abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração tão 
pequeno num prato solevava e abaixava as penas 
enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um 
ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo 
estarrecida. Mal porém conseguiu desvencilhar-se do 
acontecimento despregou-se do chão e saiu aos gritos:  

— Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha, 
ela pôs um ovo! Ela quer o nosso bem!  

Todos correram de novo à cozinha e rodearam 
mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta 
não era nem suave nem arisca, nem alegre nem triste, 
não era nada, era uma galinha. O que não sugeria 
nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha 
olhavam já há algum tempo, sem propriamente um 
pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma 
cabeça de galinha. O pai afinal decidiu-se com certa 
brusquidão:  

— Se você mandar matar esta galinha nunca 
mais comerei galinha na minha vida!  

— Eu também!, jurou a menina com ardor.  

A mãe, cansada, deu de ombros.  

Inconsciente da vida que lhe fora entregue, a 
galinha passou a morar com a família. A menina, de 
volta do colégio, jogava a pasta longe sem interromper 
a corrida para a cozinha. O pai de vez em quando ainda 
se lembrava: ―E dizer que a obriguei a correr naquele 
estado!‖ A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, 
menos ela, o sabiam. Continuou entre a cozinha e o 
terraço dos fundos, usando suas duas capacidades: a 
de apatia e a do sobressalto.  

Mas quando todos estavam quietos na casa e 
pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena 

coragem, resquícios da grande fuga — e circulava pelo 
ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado 
como num campo, embora a pequena cabeça a traísse: 
mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua 
espécie já mecanizado.  

Uma vez ou outra, sempre mais raramente, 
lembrava de novo a galinha que se recortara contra o 
ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses 
momentos enchia os pulmões com o ar impuro da 
cozinha e, se fosse dado a fêmeas cantar, ela não 
cantaria mas ficaria muito mais contente. Embora nem 
nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se 
alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou 
bicando milho — era uma cabeça de galinha, a mesma 
que fora desenhada no começo dos séculos.  

Até que um dia mataram-na, comeram-na e 
passaram-se anos.  

Fonte: Os Cem Melhores Contos do Século 

QUESTÃO 19 - Em relação ao elemento textual ― 
galinha, no primeiro parágrafo, fica implícito que ela 
estava:  

a) na iminência de ser morta.  
b) prestes a ser trancafiada no galinheiro.  
c) na eminência de compor o cardápio de 

domingo.  
d) na iminência de fugir.  
e) prestes a ter seu destino inalterado.  

QUESTÃO 20 - De acordo com a organização interna 
do texto, pode-se afirmar que ele se constitui de uma 
sequência de:  

a) dados;  
b) argumentos;  
c) conceitos;  
d) fatos;  
e) aspectos. 

QUESTÃO 21 - Leia as afirmativas a seguir:  

I. A grafia do verbo seguinte está correta: 
usàr.  

II. Na oração "Esperou uma hora para fazer a 
barba", o vocábulo "barba" é classificado 
como conjunção.  

III. A grafia do verbo seguinte está correta: 
pêrder.  

IV. A grafia do verbo seguinte está correta: 
pàrtir.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) Nenhuma afirmativa está correta.  
b) Apenas uma afirmativa está correta.  
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.  
d) Apenas três afirmativas estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 22 - Está correta a pontuação do seguinte 
comentário (adaptado do livro Os sapatos de Orfeu):  
 

a) Quando fez sessenta anos, Carlos Drummond 
de Andrade, reuniu os poemas, que escreveu 
em várias épocas sobre a sua família, criando 
para eles o título: a família que me dei.  

b) Houve época em que os encontros entre os 
poetas Drummond e João Cabral de Melo Neto, 
passaram a ser quase que diariamente.  

c) Ao comentar um poema de Drummond, João 
Cabral de Melo Neto disse ao poeta que, no 
lugar da palavra “anistia”, que se repete várias 
vezes, ele deveria ter escrito “aspirina” ou 
“melhoral”.  

d) Se Manuel Bandeira teve o beco das carmelitas 
na Lapa, Drummond teve a Esplanada do 
Castello que, passou a ser uma espécie de 
paisagem mental para ele.  

e) Às vésperas dos seus cinquenta anos, 
Drummond confessou que, se tornara escritor 
pela impossibilidade de ver as coisas, de 
maneira diferente das que via. 

 
QUESTÃO 23 - Leia as afirmativas a seguir:  

I. Na oração "O seu drama fez chorar as 
pedras", o vocábulo "pedras" é classificado 
como interjeição.  

II. No período "O diretor da empresa em que 
o trabalho é produtivo", o vocábulo 
"trabalho" é classificado como interjeição.  

III. A grafia do verbo seguinte está correta: 
mânter.  

IV. A grafia do adjetivo seguinte está correta: 
embaraçôzo.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) Nenhuma afirmativa está correta.  
b) Apenas uma afirmativa está correta.  
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.  
d) Apenas três afirmativas estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
QUESTÃO 24 - Alguns países já haviam 
democratizado o acesso ao ensino público e gratuito e, 
a despeito disso, pouco ou nada havia mudado.  
Mantendo-se o sentido, sem que nenhuma outra 
alteração seja feita na frase, o trecho sublinhado acima 
pode ser substituído por:  
 

a) porquanto  
b) não obstante  
c) assim  
d) por conseguinte  
e) nesse caso 

 
QUESTÃO 25 - “Essas condutas são visíveis quando 
qualificam defensores dos Direitos Humanos – que 
seguem resoluções ratificadas por órgãos 
internacionais – como “defensores de bandidos.”: Do 
ponto de vista semântico, marque a ÚNICA alternativa 

que estabelece, com o vocábulo grifado no período 
acima, uma relação sinonímica.  
 

a) Emendadas.  
b) Refundidas.  
c) Arrumadas.  
d) Sancionadas.  
e) Invalidadas. 

 
QUESTÃO 26 - Assinale a alternativa na qual o 
substantivo pode ter seu significado totalmente alterado 
ao receber desinência de plural (-s):  
 

a) Carta – cartas.  
b) Cabeça – cabeças.  
c) Costa – costas.  
d) Poema – poemas.  
e) Fila – filas. 

 
QUESTÃO 27 - Assinale a alternativa correta quanto à 
concordância verbal:  
 

a) Eles é que sempre fazem essa bagunça toda.  
b) Duzentos reais são muito para mim.  
c) Paulo eram as alegrias da família.  
d) Vamos embora, já são uma hora!  
e) Esperei-as voltarem da festa. 

 
QUESTÃO 28 - Das alternativas abaixo, apenas uma 
apresenta palavras corretas quanto à ortografia:  
 

a) Intenção, acessório, sensor.  
b) Ajitado, jeito, lijeiro.  
c) Socego, ácido, sismado.  
d) Paralisar, princeza, azilo.  
e) Abotoar, buteco, botijão. 

 
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 29 E 30 

 
Afinal, o que é a cultura do estupro e o que ela tem 
a ver com você  
 

São 500 mil casos de estupro por ano no Brasil, 
segundo estimativas do governo, e apenas 10% deles 
são registrados.  

A expressão “cultura do estupro” viralizou nos 
últimos dias, a reboque da imensa repercussão de mais 
um caso de estupro coletivo. Um ano depois da 
violência sofrida por uma menina de 16 anos, no Rio de 
Janeiro, outra adolescente, desta vez de 12 anos, foi 
abusada por um grupo de garotos também na capital 
carioca.  

Cultura do estupro, segundo a ONU Mulheres, 
é "o termo usado para abordar as maneiras em que a 
sociedade culpa as vítimas de assédio sexual e 
normaliza o comportamento sexual violento dos 
homens. Ou seja: quando, em uma sociedade, a 
violência sexual é normalizada por meio da 
culpabilização da vítima, isso significa que existe uma 
cultura do estupro".  

Argumentos sobre a conduta, comportamento, 
forma de se vestir da mulher que foi violentada tiram o 
foco do fato de que há um agressor, que agiu contra a 
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vontade dela, que se aproveitou de uma situação de 
fragilidade, que fez com ela atos não consentidos.  

[...] A moral da mulher não tem nenhuma 
relação com o comportamento agressivo e abusivo de 
um homem.  

"Ela bebeu até cair e depois reclama" [...]. Se 
um homem está bêbado, é espancado e tem sua 
carteira roubada, por exemplo, ele é culpado pelo 
crime? Abusar de uma mulher desacordada, não 
importa a razão, além de ser uma covardia, é crime.  

A cultura do estupro é justamente a aceitação 
e a proliferação do comportamento machista, sexista e 
misógino. Os homens não precisam responder por seus 
atos violentos (sexuais ou não) e cabe apenas a mulher 
o bom comportamento (o "se dar ao respeito") como 
forma de proteção.  

"Nenhum argumento deve, em nenhuma 
instância, normalizar ou justificar atos bárbaros e 
criminosos como o estupro. Por tudo isso que é tão 
importante que todas as pessoas, homens e mulheres, 
entrem para esse movimento pelo fim da cultura do 
estupro", escreve a ONU Mulheres.  

São 500 mil casos de estupro no Brasil por ano, 
segundo estimativa do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), órgão vinculado ao Governo 
Federal. Apenas 50 mil são denunciados, desses 70% 
das vítimas são crianças e adolescentes; 24% dos 
agressores são pais ou padrastos; 32%, amigos ou 
conhecidos. [...]  

(Disponível em 
https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2016/ 06/afinal-

o-que-e-cultura-do-estupro-e-o-que-ela-tem-vercom-voce.html) 
 
QUESTÃO 29 - Pode-se depreender do texto que um 
dos argumentos que sustentam a cultura do estupro é:  
 

a) O descontrole intencional do homem de seus 
próprios atos.  

b) A não aceitação do comportamento machista, 
sexista e misógino do homem.  

c) O fato de que a mulher deve “se dar ao 
respeito”, a fim de se proteger.  

d) A fragilidade das vítimas.  
e) O não consentimento do ato sexual. 

 
QUESTÃO 30 - Segundo o texto:  
 

a) 500 mil casos de estupro são denunciados no 
Brasil por ano.  

b) A maior parte dos agressores são pais e 
padrastos.  

c) O estupro não é um problema no Brasil, de 
acordo com as estatísticas.  

d) Nos casos de estupro no Brasil, o agressor não 
é um amigo ou conhecido.  

e) A maior parte das vítimas são crianças e 
adolescentes. 

 
QUESTÃO 31 - Ao se deparar com a transformação de 
1,242 decímetros em quilômetros, um estudante 
encontrou como resposta correta:  
 

a) 0,1242.  
b) 0,01242.  
c) 0,001242.  

d) 0,0001242.  
e) 0,00001242. 

 
QUESTÃO 32 - Leia as afirmativas a seguir:  
 
I. Se Ana comprou R$ 5 em uvas e R$ 13 em maçãs, 
então ela gastou R$ 18 com suas compras.  

II. Um quadrado com aresta medindo 96 cm terá um 
perímetro igual a 553 cm.  

III. Se uma vila de 420 moradores tiver sua população 
ampliada em 15%, passará a ter 488 habitantes.  

IV. Um quadrado com aresta medindo 90 cm terá um 
perímetro igual a 504 cm.  

Marque a alternativa CORRETA: 

a) Nenhuma afirmativa está correta.  
b) Apenas uma afirmativa está correta.  
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.  
d) Apenas três afirmativas estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO  33 - Leia as afirmativas a seguir:  

I. Se em um recipiente de 4L há 400ml de água, então 
ele está com 15% da sua capacidade preenchida.  

II. Se 1L de café custa R$ 8,12, então 60L custarão R$ 
584,64.  

III. Se em um recipiente de 17L há 850ml de cerveja, 
então ele está com 5% da sua capacidade preenchida. 

IV. Se Téo comprou R$ 16 em maçãs e R$ 29 em 
limões, então ele gastou R$ 38 com suas compras.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) Nenhuma afirmativa está correta.  
b) Apenas uma afirmativa está correta.  
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.  
d) Apenas três afirmativas estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 34 - Lucas comprou duas blusas que 
custavam R$ 56,00 cada, em uma promoção que 
prometia 25% de desconto. Porém, quando foi pagar a 
vendedora lhe cobrou R$79,80 e disse que lhe deu 
mais um descontinho em cima do valor promocional. De 
quantos por cento foi o segundo desconto que Lucas 
ganhou?  
 

a) O segundo desconto que Lucas ganhou foi de 
5%.  

b) O segundo desconto que Lucas ganhou foi de 
3%.  

c) O segundo desconto que Lucas ganhou foi de 
2%.  

d) O segundo desconto que Lucas ganhou foi de 
4,7%.  

e) O segundo desconto que Lucas ganhou foi de 
6,5%. 
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QUESTÃO 35 - Um fazendeiro tem 80 animais, sendo 
x vacas e y bois. Cada vaca consome 20kg de ração 
por semana e cada boi consome 30kg, sendo gastos 
neste período um total de 2100kg de ração. Quantas 
vacas e quantos bois o fazendeiro têm?  
 

a) O fazendeiro tem 45 vacas e 35 bois.  
b) O fazendeiro tem 60 vacas e 20 bois.  
c) O fazendeiro tem 25 vacas e 55 bois.  
d) O fazendeiro tem 30 vacas e 50 bois.  
e) O fazendeiro tem 40 vacas e 40 bois. 

 
QUESTÃO 36 - Em determinado exame, Sara obteve 
menos pontos que Manuel, Henrique menos pontos 
que Sara e Nancy mais pontos que Vannesa. Se 
Vannesa conseguiu mais pontos que Manuel, quem 
obteve a pontuação mais alta?  
 

a) Nancy.  
b) Manuel.  
c) Sara.  
d) Herinque.  
e) Vannesa. 

 
QUESTÃO 37 - Um comerciante contratou um 
funcionário que receberia um salário anual de R$ 6.000, 
uma televisão e um celular. Passados dez meses, o 
empregado, ao ser demitido, recebeu R$ 4.400 e as 
duas coisas que lhe foram prometidas. Caso o 
funcionário tivesse sido demitido após sete meses de 
contratação, teria obtido o valor de R$ 3.600 e o celular.  
Qual é, então, o valor do celular?  
 

a) R$ 1.500,00.  
b) R$ 1.600,00.  
c) R$ 1.800,00.  
d) R$ 2.000,00.  
e) R$ 2.200,00. 

 
QUESTÃO 38 - Numa sacola há 10 bolas numeradas 
de 1 a 10. Retira-se ao acaso uma das bolas e a 
probabilidade de o número desta bola ser um múltiplo 
de k é igual a 1/5. A soma dos possíveis valores de k é 
igual a:  

a)  11  
b)  9  
c)  7  
d)  5 
e)  13 

QUESTÃO 39 - Para ensinar probabilidade, uma 
professora de matemática desenvolveu vários 
experimentos com seus alunos. Um dos exercícios 
discutidos na sala foi sobre a probabilidade da soma 
dos resultados obtidos no lançamento de dois dados 
não viciados ser igual a 6. Acertaram os alunos que 
responderam que a probabilidade é de:  

a) 1/6.  
b) 3/6.  
c) 3/36.  

d) 5/36.  
e) 6/36. 

QUESTÃO 40 - Um mercado vende água somente em 
garrafas que contém 2 ou 5 litros e no estoque há um 
total de 80 dessas garrafas que totalizam 250 litros de 
água. Se n representa a quantidade de litros de água 
armazenada apenas nas garrafas de 5 litros, o valor de 
n é igual a:  
 

a) 200  
b) 180  
c) 160  
d) 150 
e) 115 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
DISCIPLINA/ÁREA: FÍSICA 
 

QUESTÃO 41 - Em virtude do princípio da ação e 
reação:  
 
a) a força de atração do Sol sobre a Terra é maior que 
a força de atração da Terra sobre o Sol.  
b) a força de atração da Terra sobre o Sol é maior que 
a força de atração do Sol sobre a Terra.  
c) as duas forças de atração, a do Sol sobre a Terra e 
a da Terra sobre o Sol, são iguais e por isso se 
equilibram. 
d) a força de atração do Sol sobre a Terra é igual à 
força de atração da Lua sobre a Terra.  
e) as duas forças de atração, a do Sol sobre a Terra e 
a da Terra sobre o Sol, são iguais em intensidade e em 
direção, têm sentidos opostos e não se equilibram. 
 
QUESTÃO 42 - A força de reação normal é uma força 
que surge quando existe contato entre o corpo e uma 
superfície, sendo definida como uma força de reação 
da superfície sobre a compressão que o corpo exerce 
sobre esta superfície. Abaixo temos quatro situações, 
com os respectivos diagramas de forças. Analise a 
representação da Força de Reação Normal (N) em 
cada uma das situações. 
 

 
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) A força de reação normal está corretamente 
representada em I, II e IV.  
b) A força de reação normal está corretamente 
representada em I, II e III.  
c) A força de reação normal está corretamente 
representada em I, III e IV.  
d) A força de reação normal está corretamente 
representada em II, III e IV.  
e) A força de reação normal está corretamente 
representada em todas as situações 
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QUESTÃO 43 - ) Por que, de acordo com a Terceira lei 
de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave 
dotada de hélices no espaço?  
 
a) Porque as leis de Newton são válidas somente na 
Terra.  
b) Por conta da gravidade zero do espaço.  
c) No espaço, não existe ar para ser empurrado pela 
hélice, logo, a aeronave não pode ser impulsionada 
para frente. Pela Terceira lei de Newton, a hélice 
empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é 
empurrada para frente.  
d) No espaço, somente é válida a lei da Inércia.  
e) No espaço, somente é válida a segunda lei de 
Newton. 
 
QUESTÃO 44 - Considere as proposições 
relacionadas aos fluidos hidrostáticos.  
I. A pressão diminui com a altitude acima do nível do 
mar e aumenta com a profundidade abaixo da interface 
ar-água  
II. O elevador hidráulico é baseado no Princípio de 
Pascal  
III. Sabendo-se que a densidade do gelo, do óleo e da 
água são iguais a 0,92 g/cm³, 0,80 g/cm³e 1,0 g/cm³, 
respectivamente, pode-se afirmar que o gelo afunda no 
óleo e flutua na água  
IV. O peso aparente de um corpo completamente 
imerso é menor que o peso real, devido à ação da força 
de empuxo, exercida pelo líquido sobre o corpo, de 
cima para baixo.  
 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  
e) Todas as afirmativas são verdadeiras 
 
QUESTÃO 45 - De acordo com o Princípio de 
Arquimedes, "Quando um corpo está totalmente 
submerso, ou mesmo parcialmente submerso, em um 
fluido (líquido ou gás) em equilíbrio, este exerce sobre 
o corpo uma força vertical E, denominada empuxo, cujo 
sentido é para cima, isto é, oposto ao sentido do peso 
p" do corpo”. As figuras 1, 2, 3 e 4 representam quatro 
situações nas quais quatro esferas estão totalmente ou 
parcialmente submersas em um tanque que contém 
água. Apesar de serem constituídas de materiais 
diferentes umas das outras, todas as esferas possuem 
o mesmo volume V. Sabe-se que, nas figuras 2 e 3, as 
esferas têm metade do seu volume submerso (V/2). 
 

 
 
Ao se comparar os módulos dos empuxos E1, E2, E3, 
E4, que se referem respectivamente às forças que a 
água exerce sobre as esferas nas situações 
representadas nas figuras 1, 2, 3, e 4, é correto afirmar 
que:  

 
a) E1 = E2 = E3 = E4  
b) E1 > E2 > E3 >E4  
c) E1 > E4 > E2 = E3  
d) E1 = E4 > E2 = E3  
e) nenhuma das alternativas anteriores são corretas. 
 
QUESTÃO 46 - No interior de um tubo em U, aberto 
em ambos os ramos, que contém água (2), de 
densidade igual a 1,0 g/cm3 , coloca-se no ramo 
esquerdo um óleo (1), de densidade desconhecida (d1) 
até atingir o equilíbrio hidrostático, como mostrado na 
figura.  

 
Assim, sendo os líquidos não miscíveis, a partir desta 
condição é possível afirmar que a densidade do óleo 
(d2), em g/cm3 , é de:  
 
a) 0,5  
b) 0,8  
c) 1,0  
d) 1,2  
e) 2,0 
 
QUESTÃO 47 - No elevador mostrado na figura a 
seguir, o carro no cilindro à esquerda, na posição E, 
tem uma massa de 900 kg, e a área da secção 
transversal do cilindro é 2500 cm2 . Considere a massa 
do pistão desprezível e a aceleração da gravidade igual 
a 10 m/s2 . A área da secção transversal do cilindro, na 
posição D, é 25 cm2 , e o pistão tem massa 
desprezível.  
 

 
 
Se o elevador for preenchido com óleo de densidade 
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900 kg/m3 , a força mínima F, em Newton, necessária 
para manter o sistema em equilíbrio será  
 
a) 0  
b) 10  
c) 800  
d) 900  
e) 1100 
 
QUESTÃO 48 - Um corpo de 30 kg de massa cai em 
queda livre de uma altura de 2 m. Considerando a 
aceleração da gravidade g = 10 m/s2 , é correto afirmar 
que, durante a queda, o corpo atrai a Terra com:  
 
a) força desprezível, aproximadamente zero.  
b) força menor que 300N.  
c) força superior a 300N.  
d) força igual a 300N.  
e) uma força cada vez maior à medida que se aproxima 
do chão. 
 
QUESTÃO 49 - Vejamos a figura abaixo.  
 

 
 
Na figura temos dois blocos cujas massas são, 
respectivamente, 4 kg e 6 kg. A fim de manter a barra 
em equilíbrio, determine a que distância x o ponto de 
apoio deve ser colocado. Suponha que inicialmente o 
ponto de apoio esteja a 40 cm da extremidade direita 
da barra.  
 
a) x = 60 cm  
b) x = 20 cm  
c) x = 50 cm  
d) x = 30 cm  
e) x = 40 cm 
 
QUESTÃO 50 - É desejado produzir uma grande 
pressão sobre uma placa metálica para que ela possa 
ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos:  
 
a) diminuir a densidade do prego.  
b) aumentar a área de contato do prego com a placa 
metálica.  
c) diminuir a área de contato do prego com a placa 
metálica.  
d) diminuir a força aplicada sobre o prego.  
e) aumentar o volume do prego. 


