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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSORES 
 

BARUERI, 15 DE DEZEMBRO DE 2019 
NOME:   Nº DE INSCRIÇÃO 

        

        

 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA  
LEIA COM ATENÇÃO 

 

1. Só abra o caderno de questões quando o fiscal autorizar. 
 

2. Você está recebendo o caderno com 40 questões, sendo: 05 de Atualidades, 15 de 

Conhecimentos Pedagógicos, 15 de Língua Portuguesa e 5 de Legislação. 

3. A prova terá duração de (3) três horas. 

4. Confira se o caderno de questões está completo. 
 

5. Preencha acima o espaço com seu nome completo e número de inscrição. 
 

6. Leia com atenção e marque as respostas no caderno de questões. 
 

7. Cada questão tem somente uma resposta certa, não deixe respostas em branco. 
 

8. ATENÇÃO – Confira seus dados no cartão de respostas e passe as respostas escolhidas 

no cartão, com caneta azul ou preta, marcando somente uma alternativa. 
 

9. É proibido o uso de aparelhos eletrônicos. Desligue o celular e coloque-o embaixo da 

carteira. Caso contrário, o candidato será automaticamente excluído do processo seletivo. 

10. Terminada a prova, o caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas 

deverão ser entregues ao fiscal da sala. 
 

11. O candidato somente poderá sair da sala após decorrida uma hora do início da prova. 
 

12. Quando houver necessidade de comunicar-se com o fiscal da sala, levante o braço e 

aguarde. 

 

 

BOA PROVA! 
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ATUALIDADES 

 
Só o começo 

 
O Brasil conta enfim com uma carta 

essencial de direitos de aprendizagem e 
obrigações da escola, batizada Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Incompleta, decerto, pois falta a parte do 
ensino médio e, mesmo quanto ao 
fundamental, há pendências no texto recém 
homologado, uma vez que não se resolveu a 
questão divisiva da educação religiosa. 

 Ainda assim, é um bom começo.  
Só o começo, ressalve-se. Um 

documento com objetivos claros não garante, 
pelo simples fato de existir, que venham a ser 
alcançados já em 2020, quando a base 
deverá estar implantada. Resta um trabalho 
hercúleo pela frente.  

De todo modo, não deixa de ser 
admirável que o passo inicial tenha sido 
dado. Desde 2015, o Ministério da Educação 
logrou apresentar três versões anteriores da 
BNCC.  

Os equívocos de fundo ideológico do 
primeiro documento foram expurgados a 
tempo, ainda que num processo de 
discussão de início desorganizado.  

De 12 milhões de comentários 
colhidos em consulta pública, a BNCC 
progrediu para um documento mais 
concatenado e útil, apesar de longo (466 
páginas).  

Será necessário que governos 
estaduais e prefeituras concretizem os 
objetivos em currículos adaptados às 
condições regionais e locais. Cumpre ainda 
produzir material didático coerente com a 
base e treinar professores nas técnicas 
didáticas correspondentes.  

Em paralelo, haverá que adequar 
sistemas e exames de avaliação. Mais do 
que verbas, imprescindíveis, mas escassas, 
o esforço demandará um empenho de 
coordenação e liderança do governo federal 
que talvez só se apresente, com sorte, após 
a eleição presidencial de 2018. 

(Editorial. Folha de S.Paulo, 22.12.2017. Adaptado) 

 
1) No editorial, a frase “Ainda assim, é um 
bom começo.” (2ºparágrafo) permite concluir 
que  
 

(A) o grande alcance da BNCC parece ter 
superado pequenos problemas da 
elaboração do documento, homologado sem 
pendências.  
(B) o percurso de elaboração da BNCC 
merece ser elogiado, uma vez que não houve 
contratempos prejudiciais ao documento.  
(C) a possibilidade de um bom propósito na 
elaboração da BNCC se perde, já que muitos 
contratempos limitam sua qualidade.  
(D) a série de problemas que ocorreu durante 
a elaboração da BNCC fez com que ela se 
tornasse um documento ineficaz.  
(E) o documento da BNCC vale como 
propósito de melhoria da educação brasileira. 
 
2) De acordo com o texto, é correto afirmar 
que a BNCC é: 
 
(A) um marco importante na afirmação do 
direito à aprendizagem e das obrigações dos 
responsáveis pelo ensino.  
(B) resultado do aumento de recursos 
disponíveis para pesquisas voltadas a 
melhorar a qualidade da educação.  
(C) marcada por equívocos ideológicos 
irreparáveis decorrentes do debate inicial, os 
quais deveriam ter sido eliminados.  
(D) um documento que já prevê os sistemas 
e exames de avaliação, reduzindo a atuação 
de estados e municípios.  
(E) um documento admirável e com objetivos 
claros, destinado à melhoria da educação 
nacional em todos os níveis de ensino.  
 
3) “A comissão especial da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta quarta-feira (8 de 
novembro), por 18 votos a 1, o texto-base da 
proposta que inclui na Constituição a garantia 
do direito à vida “desde a concepção”.        
(G1, 8 nov. 17. Disponível em: <https://goo.gl/qV6edQ>. 
Adaptado) 

Na prática, a proposta aprovada na comissão 

(A) autoriza o aborto exclusivamente nas 
gestações com risco de parto prematuro.    
(B) descriminaliza a prática do aborto, 
garantindo o acesso ao procedimento no 
SUS.                                                                          
(C) permite o aborto apenas nos casos de 
gestação de adolescentes de até 16 anos. 
(D) impossibilita o aborto nas gestações que 
têm paternidade reconhecida.                     
(E) proíbe qualquer forma de aborto, mesmo 
aquelas previstas atualmente na legislação. 
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4) Brasil investe porcentagem alta do PIB em 
educação, mas pouco por aluno, diz OCDE.  

(Fonte: www.estadão.com.br, 11/09/2018) 
 

Sobre os investimentos em educação no 
nosso país, é correto afirmar que:  
 
(A) já atingimos a meta estabelecida no PNE 
de investimento previsto em educação para 
2019. 
(B) o Brasil se destaca na América do Sul 
com os resultados de seus investimentos em 
educação.  
(C) apesar da porcentagem alta do PIB, o 
número de alunos no Brasil é maior e o PIB 
total é menor em comparação aos países da 
OCDE. 
(D) o investimento por aluno no Brasil traduz 
a disposição do país em expandir o acesso e 
fornecer educação de qualidade.  
(E) o valor investido hoje por aluno na 
educação pública é suficiente para a oferta 
de uma educação de qualidade. 
 
5) "A população brasileira foi estimada em 
210,1 milhões de habitantes em 5.570 
municípios, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa 
com o total de habitantes dos estados e dos 
municípios se refere a 1° de julho de 2019 e 
foi publicada no “Diário Oficial da União” 
desta quarta-feira (28). O número representa 
um aumento de 0,79% na comparação com a 
população estimada do ano passado. Em 
2018, o IBGE estimou um total de 208,5 
milhões pessoas." 
(Disponível em: https://tinyurl.com/y5dyn3yn. Acesso em 
06/09/18) 
 

A publicação do IBGE mostrou também que 
a Unidade da Federação que teve maior 
crescimento percentual de sua população foi: 
(A) Roraima. 
(B) São Paulo. 
(C) Distrito Federal. 
(D) Pernambuco. 
(E) Rondônia. 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  
 

6) Segundo Aguiar (2006), a proposta de 
desenvolvimento local como saída para a 
questão da pobreza, das desigualdades 
pessoais e regionais e da própria questão da 
sustentabilidade incorpora uma visão mais 

orgânica do desenvolvimento. Nesse 
contexto, a escola:  

 
(A) está envolvida como instituição local, 
mas não com relação a processos 
formativos.  
(B) deve desempenhar papel meramente 
secundário no seu entorno.  
(C) oferece espaço estratégico para o 
desenvolvimento de ações coletivas.  
(D) mostra não sofrer imposição de limites 
das relações capitalistas em que está 
imersa.  
(E) busca construir seu projeto político-
pedagógico com a participação restrita de 
pedagogos competentes e comprometidos.  
 
7) Os alunos desenvolvem fora da escola 
uma série de explicações acerca dos 
fenômenos naturais e dos produtos 
tecnológicos, que podem ter uma lógica 
interna diferente da lógica das Ciências 
Naturais, embora, às vezes, a ela se 
assemelhe. De alguma forma, essas 
explicações satisfazem as curiosidades dos 
alunos e fornecem respostas às suas 
indagações. São elas o ponto de partida 
para o trabalho de construção da 
compreensão dos fenômenos naturais, que 
na escola se desenvolve. É necessário que 
os modelos trazidos pelos alunos se 
mostrem insuficientes para explicar um 
dado fenômeno, para que eles sintam 
necessidade de buscar informações e 
reconstruí-los ou ampliá-los. 

(Parâmetros Curriculares Nacionais. Vol. 4) 
 

A intervenção didática adequada para a 
situação é a: 
 
(A) sistematização de conhecimentos. 
(B) problematização. 
(C) busca de conhecimentos em diversas 

fontes. 
(D) observação. 
(E) coleta de dados. 

 

8) Coll (1994) relata um estudo realizado 
sobre três formas básicas de organização 
social das atividades escolares, denominadas 
de cooperativa, competitiva e individualista, 
com os seguintes resultados: 
 
(A) nas experiências individualistas, os 
resultados de rendimento e de produtividade 
dos participantes são iguais aos alcançados 

https://tinyurl.com/y5dyn3yn.%20Acesso%20em%2006/09
https://tinyurl.com/y5dyn3yn.%20Acesso%20em%2006/09
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nas situações de cooperação, em todos os 
grupos de idade. 
(B) nas experiências competitivas, os grupos 
mostram-se, em geral, mais abertos e fluídos 
e se constituem sobre a base de variáveis 
como motivação ou interesses dos alunos, 
apresentando relativa homogeneidade nos 
resultados acadêmicos. 
(C) nas situações individualistas, os 
resultados de rendimento e produtividade dos 
participantes são superiores quando 
comparados aos resultados das experiências 
competitivas. 
(D) nas situações competitivas e 
individualistas, os resultados de rendimento e 
produtividade dos participantes são 
superiores aos resultados das experiências 
cooperativas. 
(E) as experiências cooperativas favorecem o 
estabelecimento de relações entre os alunos 
muito mais positivas, caracterizadas pela 
simpatia, atenção, cortesia e respeito mútuo, 
assim como por sentimentos recíprocos de 
obrigação e de ajuda. 
 
9) Moura (2010) apresenta um meio de 
trabalho pertinente ao processo de ensino e 
aprendizagem que se insere na Educação, 
promovendo-a de maneira significativa e 
compartilhada, auxiliando na formação 
integral dos indivíduos permeado pelas 
diversas oportunidades de aprendizagem 
conceitual, atitudinal, procedimental. Esse 
meio de trabalho é 
 
(A) o construtivismo. 
(B) a aprendizagem conceitual. 
(C) a formação globalizada. 
(D) a pedagogia de projetos. 
(E) a interdisciplinaridade. 
 
10) Ao afirmar que a escola precisa ir além 
do discurso democrático, respeitar a 
concretude de sua comunidade, do efetivo 
exercício da democracia, por meio do qual 
todos tenham o seu tempo de 
amadurecimento epistemológico e tornem-se 
capazes de traçar seu próprio percurso 
reflexivo, Resende (1998) se reporta aos 
referenciais que buscam: 
 
(A) a cultura da diversidade do coletivo e do 
multiculturalismo.  
(B) o trabalho tecnicista e o parcelamento 
das atividades.  

(C) a homogeneização pela ideologia 
dominante.  
(D) a hierarquia e o privilégio da competência 
técnica.  
(E) o espaço, que seja livre de confronto, 
entre o pensar e o agir. 
 
11) Paulo Freire, em Pedagogia da 
Autonomia (1999), desenvolveu uma 
temática rica sobre a formação dos 
professores, defendendo reflexões a respeito 
de uma prática dialógica como uma exigência 
de humanização docente. Para tal, o 
professor deve  

(A) dominar o conteúdo.  
(B) manter um bom nível de avaliação entre 
os alunos.  
(C) desenvolver uma docência crítica. 
(D) criar um ambiente agradável e sem 
conflito.  
(E) alcançar alto padrão de produtividade dos 
seus alunos. 

 
12) Assinale a alternativa correta. 
 
De acordo com Veiga, currículo é um 
importante elemento constitutivo da 
organização escolar e implica 
necessariamente a interação entre sujeitos 
que têm um mesmo objetivo e a opção por 
um referencial teórico que o sustente (2002, 
p.26). Numa perspectiva crítica mais 
abrangente e visando à transformação social 
que deve se traduzir em propostas de 
intervenção na sociedade, entende-se como 
currículo: 
 
(A) todas as disciplinas que integram a grade 
curricular da escola objetivando a 
transmissão do conhecimento já elaborado e 
acumulado pela humanidade. 
(B) o conjunto das atividades da escola que 
afeta direta e indiretamente o processo de 
transmissão - assimilação e produção do 
conhecimento, incluindo o currículo oculto. 
(C) o rol das disciplinas com os seus 
conteúdos organizados sequencialmente em 
termos lógicos, obedecendo ao 
estabelecimento de prioridades de acordo 
com as finalidades da educação escolar e o 
público a que se destina. 
(D) o documento que expressa e organiza a 
formação dos conhecimentos, métodos e 
atividades em disciplinas, matérias ou áreas, 
competências etc. 
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(E) a síntese de conhecimentos 
predeterminados e organizados 
hierarquicamente, resultantes de um suposto 
consenso cultural. 
 
13) Leia o fragmento a seguir, extraído das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica: 
 
“Os conhecimentos escolares podem ser 
compreendidos como o conjunto de 
conhecimentos que ________________ 
seleciona e transforma, no sentido de torná-
los passíveis de serem ensinados, ao mesmo 
tempo em que servem de elementos para a 
formação ética, ____________ e política do 
aluno. As instâncias que mantêm, organizam, 
orientam e oferecem recursos à escola, como 
o próprio Ministério da Educação, as 
Secretarias de Educação, os Conselhos de 
Educação, assim como os autores de 
materiais e livros didáticos, transformam o 
conhecimento acadêmico, segmentando-o de 
acordo com os anos de escolaridade, 
ordenando-o em unidades e tópicos e 
buscam ainda ilustrá-lo e formulá-lo em 
questões para muitas das quais já se têm 
respostas. Esse processo, em que o 
conhecimento de diferentes áreas sofre 
mudanças, transformando-se em 
conhecimento escolar, tem sido chamado de 
______________.”  
Assinale a opção cujos itens completam 
corretamente as lacunas do fragmento acima.  
 
(A) a escola – integral – Base Nacional 
Comum Curricular 
(B) a Secretaria Municipal de Educação – 
formal – interdisciplinar 
(C) o Ministério da Educação – estética – 
Base Nacional Comum Curricular 
(D) a escola – estética – transposição 
didática 
(E) a Secretaria Municipal de Educação – 
formal – transposição didática 
 
14) Para Terezinha Azerêdo Rios, é 
importante considerar o ensino uma prática 
social específica, que ocorre formalmente de 
maneira sistemática, intelectual e organizada 
no interior de um processo de educação, nas 
instituições escolares. 
 
Com relação a esse ensino, a autora afirma 
que é preciso: 
 

(A) descobrir sua função essencial de 
socialização criadora e recriadora de 
conhecimento e cultura. 
(B) resgatar e assumir as tradições e os 
valores inquestionáveis que foram perdidos 
com a globalização. 
(C) garantir as condições de sua efetivação 
por meio da instalação de 
microcomputadores conectados à internet em 
todas as salas de aula. 
(D) compreender que ele ocorre de forma 
paralela e inarticulada ao processo de 
aprendizagem. 
(E) considerar a necessidade de um trabalho 
individual e disciplinar, numa clara percepção 
das diferenças e especificidades dos saberes 
e práticas. 
 
15) Com relação à aprendizagem do que 
ensinar e de como ensinar, Delors et alii 
afirmam que, para o professor, 
 
(A) diferentemente do que ocorre com os 
membros das outras profissões, a sua 
formação inicial lhe basta para o resto da 
vida. 
(B) a competência na disciplina ensinada é 
imprescindível, mas a competência 
pedagógica, mesmo sendo desnecessária, 
deve ser cuidadosamente respeitada. 
(C) sua formação deve inculcar-lhe uma 
concepção de pedagogia que se limite ao 
utilitário, caso contrário, ela perderá sua 
função educativa. 
(D) sua formação deveria incluir um forte 
componente de formação para a pesquisa e 
deveriam estreitar-se as relações entre os 
institutos de formação pedagógica e a 
universidade. 
(E) sua formação tem de ser uma formação à 
parte que o isole das outras profissões, pois 
é prejudicial à educação que os professores 
exerçam outras profissões. 
 
16) Considerando-se as sete categorias 
básicas de construção do conhecimento, na 
perspectiva dialética, analise as informações 
a seguir. 
• É o amplo e complexo processo de 
estabelecimento de relações entre o objeto 
de conhecimento e as representações 
mentais prévias e as necessidades do 
sujeito. 
• É a exigência, no processo de 
conhecimento, da atividade do aluno para ser 
sujeito do próprio conhecimento (agir para 
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conhecer), e da articulação do objeto com a 
prática social mais ampla (objeto-realidade). 
• É a postura do professor no sentido de, ao 
invés de dar pronto, levar o aluno a pensar, a 
partir do questionamento de suas 
percepções, representações e práticas. 
 
De acordo com Vasconcellos, as 
informações, correta e respectivamente, 
referem-se à: 
 
(A) criticidade; historicidade; práxis. 
(B) significação; práxis; problematização. 
(C) historicidade; criticidade; significação. 
(D) problematização; práxis; significação. 
(E) significação; criticidade; continuidade-
ruptura. 
 
17) Segundo Perrenoud, “[...] sob as 
aparências da continuidade, as práticas 
pedagógicas mudam lenta, mas 
profundamente.  Ao longo das décadas, elas: 
 
(A) exigem uma disciplina cada vez mais 
estrita, deixando pouca liberdade aos 
alunos”. 
(B) vinculam-se mais à adaptação do aluno à 
sociedade, um pouco menos ao 
desenvolvimento da pessoa”. 
(C) concebem progressivamente o ensino 
como uma sucessão de lições, 
desconsiderando a organização de situações 
de aprendizagem”. 
(D) direcionam-se a um planejamento 
didático mais rígido, sem negociação com os 
alunos, e desconsiderando ocasiões e 
aportes imprevisíveis”. 
(E) visam cada vez mais frequentemente a 
construir competências, para além dos 
conhecimentos que mobilizam”. 

 
18) Na ação docente, de acordo com Rios, 
construir a felicidadania, entre outras coisas, 
é: 
 
I. reconhecer o outro, o qual, para o 
professor, na relação docente, é o aluno. É 
preciso considerar o aluno na perspectiva da 
igualdade na diferença, que é o espaço da 
justiça e da solidariedade; 
II. traçar e desenvolver um projeto individual 
de trabalho. Um projeto de escola é a soma 
de projetos individuais, os quais, em última 
análise, têm por finalidade a superação de 
dificuldades de aprendizagem; 

III. lutar pela criação e pelo aperfeiçoamento 
de condições viabilizadoras do trabalho de 
boa qualidade. Essas condições encontram-
se unicamente no docente, não dizem 
respeito à infraestrutura do local de trabalho. 
 
Está correto o contido em 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
19) Associe cada estratégia de integração 
disciplinar à sua definição: 
 
I –   multidisciplinaridade; 
II –  interdisciplinaridade; 
III – transdisciplinaridade. 
(  ) Há uma relação entre os conteúdos de 
duas ou mais disciplinas para abordar um 
tema de maneira mais aprofundada. 
( ) um tema é abordado por diversas 
disciplinas sem uma relação direta entre elas. 
(  ) É uma abordagem mais complexa, em 
que a divisão por disciplinas, hoje implantada 
nas escolas, deixa de existir. 
 
A ordem correta das associações é: 
 
(A) I – II – III. 
(B) II – I – III. 
(C) II – III – I. 
(D) III – I – II.  
(E) III – II – I.  
 
20) Em relação à escola, segundo os 
paradigmas do consenso e do conflito, 
analise as seguintes afirmações: 
 
I – Na escola, existem e coexistem duas 
estruturas: formal e informal. Um exemplo da 
estrutura formal encontra-se em situações 
em que um professor, em virtude de seu 
amplo e profundo conhecimento das relações 
informais da escola, torna-se mais importante 
que um administrador. 
II – O paradigma do conflito enfatiza as 
tensões e oposições entre os professores e 
estudantes. A escola é vista como uma 
instituição que impõe certos valores e 
padrões culturais ao aluno. 
III – O paradigma do consenso enfatiza os 
valores comuns e a cooperação entre 
professores e alunos, de modo que a escola 
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funcione como elemento de integração e 
continuidade entre gerações. 
 
De acordo com Gomes, está correto o que se 
afirma em: 
 
(A) I, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Considere o trecho e responda: 
 
Quanto ao papel da norma culta da língua, o 
gramático Evanildo Bechara assim se 
expressa: “Não resta dúvida de que ela é um 
componente determinante de ascensão 
social. Qualquer pessoa dotada de mínima 
inteligência sabe que precisa aprender a 
norma culta para almejar melhores 
oportunidades. Privar cidadãos disso é o 
mesmo que lhes negar a chance de progredir 
na vida.”             (Veja. 01.06.2011) 

 
21) Quanto ao trecho de Evanildo Bechara, é 
correto afirmar que: 
 
(A) a identificação das marcas de variação 
linguística pressupõe a definição do que se 
deve ou não falar na comunidade de falantes, 
tomando como parâmetro o que a escola 
determina como norma. 
(B) uma língua é um organismo vivo, 
dinâmico, sujeito a alterações decorrentes 
dos usos praticados por falantes cultos e 
escolarizados, em todos os componentes do 
sistema linguístico: fonética, léxico, 
morfologia e sintaxe. 
(C) a norma culta é um instrumento regulador 
da comunicação, instituidor de regras 
consensuais, capaz de moldar todas as 
variações possíveis previstas no sistema 
linguístico. 
(D) a comparação entre os diversos níveis de 
linguagem permite concluir que as 
modalidades formais de expressão sobrepõe-
se às demais, já que obras literárias são 
criadas, de acordo com suas regras. 
(E) o sistema linguístico concretiza-se 
mediante um amplo leque de variações 
geográficas, sociais e históricas e há 
contextos em que as condições de produção 

e recepção demandam o uso do padrão culto 
da língua. 
 
22) Os professores de uma escola decidiram 
trabalhar o tema “água”, com alunos dos 
sextos anos. Dentre alguns dos materiais 
selecionados, havia poemas, reportagens, 
histórias em quadrinhos, artigos de 
divulgação científica, charges. Os 
professores das diferentes disciplinas 
exploraram em cada texto o que foi mais 
relevante, porém, todos os textos foram 
trabalhados. Durante as atividades, os alunos 
foram criando um portfólio com as suas 
produções sobre o tema, que eram livres e 
deveriam, tanto quanto possível, envolver 
textos que circulassem em diferentes esferas 
sociais de comunicação. 
 
É correto afirmar que o trabalho desenvolvido 
pelos professores consistiu em: 
 
(A) um processo interpretativo em que a 
pluralidade de gêneros e temas abordados 
permitiu um contato mais significativo do 
aluno com os diferentes conhecimentos. 
(B) uma atividade dirigida que, por envolver 
várias disciplinas, obliterou a clareza dos 
objetivos de cada uma delas, além de ter 
limitado a autonomia dos alunos. 
(C) um projeto temático e interdisciplinar, 
priorizando os diferentes gêneros, além de 
propiciar uma relação criativa dos alunos com 
o conhecimento. 
(D) uma unidade didática de ensino em que o 
tema gerador implicou conhecimento comum 
a várias áreas, sem que se tenha proposto 
uma avaliação consequente do processo. 
(E) um ensino em bloco, priorizando 
estratégias diferenciadas em função dos 
assuntos abordados, mostrando-se fácil de 
avaliar por cobrar conteúdos predefinidos. 
 
23) Em uma turma de 6.º ano, são comuns 
nas produções escritas dos alunos 
enunciados como: “A água é muito 
importante para o ser humano. Não é 
possível para o ser humano viver sem água. 
Todos os dias, lemos notícias sobre o 
descuido do ser humano com a água. É 
preciso que o ser humano preserve a água”. 
 
Para melhorar a escrita dos alunos, deve-se 
investir em atividades que abordem 
 
(A) a coesão textual. 
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(B) a ortografia. 
(C) a pontuação. 
(D) a gramática normativa. 
(E) o emprego de advérbios. 

 
24) A cada dez feminicídios cometidos em 
23 países da América Latina e Caribe em 
2017, quatro ocorreram no Brasil. Segundo 
informações da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe (Cepal), vinculada 
à Organização das Nações Unidas (ONU), ao 
menos 2.795 mulheres foram assassinadas 
na região, no ano passado, em razão de sua 
identidade de gênero. Desse total, 1.133 
foram registrados no Brasil.” 

(Tribuna da Bahia, 18/11/2018.) 
 

O vocábulo feminicídio se refere a crimes 
contra mulheres. Assinale a opção que indica 
o vocábulo formado com esse mesmo 
radical e que tem seu significado 
corretamente indicado.  
 
(A) infanticídio / assassinato de soldados.  
(B) parricídio/ assassinato do pai ou 
antepassado.  
(C) regicídio / assassinato do príncipe-
regente. 
(D) matricídio / assassinato de caráter 
religioso.  
(E) suicídio / assassinato dos próprios 
sonhos. 
 

 
25) Analisando-se a linguagem do segundo 
quadrinho da tirinha, conclui-se que não há 
ambiguidade nas expressões “meio cheio” e 
“meio vazio” e em “seis” e “meia dúzia”, mas 
há frase ambígua em: 
 

(A) Não se leva a arte ao povo com 
candidatos querendo tirar proveito dos 
eventos artísticos em benefício próprio. 
(B) A obra restaurada de Portinari, que o 
artista não pôde inaugurar na ONU, é exibida 
em São Paulo. 
(C) Portinari não dá ao tema “Guerra” um 
tratamento realista, tal como fizeram os 
muralistas mexicanos, mas inspira-se nos 
cavaleiros do Apocalipse. 
(D) A colocação dos painéis na ONU foi 
pensada de forma estratégica: ao entrar, 
depara-se com a obra Guerra; ao sair, com a 
obra Paz. 
(E) Merece ser relembrada a frase de 
Portinari: “pintura que se desvincula do povo 
não é arte.” 
 
26) Leia a frase abaixo e marque a correta. 
 
Quanto__mim, nada mais direi__ favor ou 
contra uma decisão sobre a qual já opinei__ 
muito tempo. (UEL-PR) 
 
(A) à - à - há 
(B) à - à - à 
(C) a - à - há 
(D) à - a - à 
(E) a - a - há 
 
Para responder às questões de números 27 e 
28, considere as informações a seguir: 

 
Em outra escola, os professores 

também optaram por trabalhar com as 
músicas de Adoniran Barbosa. Porém, 
não apenas os de Português, mas os de 
todas as disciplinas. Além disso, além das 
músicas, outros textos de diferentes 
gêneros foram incluídos no projeto, 
mantendo-se um diálogo temático entre 
eles. Os professores discutiram as 
marcas linguísticas do texto, o cenário 
retratado pelo autor em suas músicas, a 
vida social apresentada, dentre outros 
aspectos.  
 
27) Nessa outra escola, as atividades 
priorizaram: 
 
(A) a variação linguística e a proposta de 
escrita livre, sem atender a formalismos.  
(B) o trabalho com projeto e a busca do 
ensino da norma social de prestígio.  
(C) a exploração dos gêneros textuais e a 
tendência pela aula tradicional.  
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(D) o multiletramento linguístico e as 
características da linguagem formal.  
(E) a abordagem interdisciplinar e as 
situações reais de produção do discurso.  
 
28) Um dos professores da escola 
solicitou a seus alunos que elaborassem 
um conto com as informações contidas na 
música de Adoniran Barbosa. A atividade 
solicitada explora o processo de: 
 
(A) normatização gramatical.  
(B) transdisciplinariedade.  
(C) cópia. 
(D) retextualização.  
(E) paródia. 
 
Leia o texto para responder à questão de 
número 29. 
 

Presidentes, governadores e prefeitos, 
todo político capricha na defesa da 
educação – sobretudo durante as eleições 
– mas a realidade é bem diferente. E 
resistente.  

Folha de ontem: “Gasto com 
servidores põe Estados em alerta”. O 
pagamento do funcionalismo e da 
burocracia cresce mais do que a 
arrecadação em 16 Estados (e no DF) e 
quase tanto na maioria. E daí? Daí não 
sobra dinheiro para investimento e nem 
mesmo para um piso nacional decente 
para os professores. Sem professor, não 
há educação.  

Sem educação, não há produtividade. 
Sem produtividade, não há crescimento. 
Fica só o oba-oba.  

(Folha de S.Paulo, 20.03.2012) 

 
29) Considerando a intenção do autor e 
as condições de produção do texto, no 
gênero textual em questão, as sequências 
tipológicas priorizadas são as: 
 
(A) argumentativas, por meio das quais o 
autor defende o investimento em 
educação.  
(B) narrativas, por meio das quais o autor 
relata a situação da educação nacional.  
(C) injuntivas, por meio das quais o autor 
interpela o leitor para que este aja a favor 
da educação.  
(D) descritivas, por meio das quais o autor 
compõe o cenário nefasto da educação 
brasileira.  

(E) expositivas, por meio das quais o 
autor apresenta um panorama ainda 
otimista da educação nacional.  
 
30) (U.E. Ponta Grossa – PR) A opção em 
que está correto o emprego do ponto e 
vírgula é: 
 
(A) Solteiro; foi um menino turbulento, 

casado; era um moço alegre, viúvo; 
tornara-se um macambúzio. 

(B) Solteiro, foi um menino turbulento; 
casado, era um moço alegre; viúvo, 
tornara-se um macambúzio. 

(C) Solteiro, foi um menino; turbulento, 
casado; era um moço alegre viúvo, 
tornara-se um macambúzio. 

(D) Solteiro foi um menino turbulento, 
casado era um moço alegre, viúvo; 
tornara-se um macambúzio. 

(E) Solteiro, foi um menino turbulento, 
casado; era um moço alegre, viúvo; 
tornara-se um macambúzio. 
 

31) Leia o fragmento a seguir: 
 
“ O texto, como objeto cultural, tem uma 
existência física que pode ser apontada e 
delimitada por nós: um filme, um romance, 
um anúncio, uma música. Entretanto, esses 
objetos não estão ainda prontos, pois 
destinam-se ao olhar, à consciência e à 
recriação dos leitores. Cada texto constitui 
uma proposta de significação que não está 
inteiramente construída. A significação se dá 
no jogo de olhares entre o texto e seu 
destinatário. Este último é o interlocutor ativo 
no processo de significação, na medida em 
que participa do jogo intertextual tanto quanto 
o autor.” ( PAULINO, G. et alii. 
Intertextualidades: teoria e prática. Belo 
Horizonte: Ed. Lê, 1995, p.15). 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) O texto é definido como processo, 
portanto, como um elemento incompleto, 
sendo sempre necessário ter a participação 
do leitor como recriador do mesmo. 
(B) O papel destinado ao receptor de um 
texto é o de agir conforme o intuito do autor, 
uma vez que o primeiro deve interpretar as 
intenções do segundo. 
(C) Depreende-se do excerto que a noção de 
texto refere-se fundamentalmente aos 
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produtos culturais que enfatizam a linguagem 
verbal. 
(D) O texto é definido como jogo, como 
intertextualidade, o que privilegia o objeto 
cultural enquanto existência física. 
(E) O Poema de sete faces, que se inicia com 
“ Quando nasci, um anjo torto;/ desses que 
vivem na sombra/disse: Vai, Carlos! ser 
gauche na vida (...)”, e Até o fim de Chico 
Buarque de Hollanda, com seu início “ 
Quando nasci veio um anjo safado/ O chato 
dum querubim/ E decretou que eu tava 
predestinado/ A ser errado/ (...)” são 
demonstrações equivocadas da relação do 
escritor e do receptor. 
 
32) Analise o texto a seguir e, ao final, 
responda as questões:  
 
“A primeira porta dava para uma vasta 
cozinha à moda antiga, com uma grande 
estufa e uma imensa lareira de onde pendia 
ainda uma caldeira de cobre. Tudo mobiliário 
de outros tempos, talvez herdado pelo tio-avô 
de meu avô. Agora era antiquário. Através 
dos vidros transparentes da cristaleira, eu via 
pratos com flores, bules, taças de café com 
leite. Busquei instintivamente um porta-
jornais e, portanto, sabia que devia estar por 
ali. E estava pendurado num canto perto da 
janela, de madeira com pirogravuras de 
grandes papoulas chamejantes sobre um 
fundo amarelo. Se durante a guerra faltava 
carvão e lenha, a cozinha devia ser o único 
lugar aquecido e sabe-se lá quantas noites 
passei naquele aposento”. (Umberto Eco in A 
Misteriosa Chama da Rainha Loana, São 
Paulo: Record, 2005, p. 97). 
 
A narrativa de Umberto Eco sugere que a 
personagem:  
 
(A) está descrevendo o interior de uma casa 
desconhecida.  
(B) está se recordando de um ambiente 
familiar.  
(C) está comparando objetos usados.  
(D) tem a intenção de abrir um antiquário. 
(E) está descrevendo o interior da casa de 
um dos vizinhos. 
 
33) No que se refere ao ensino da língua 
portuguesa e sua relação com a prática 
pedagógica, assinale a alternativa correta: 
 

(A) conceber a gramática apenas como um 
livro que apresenta uma série de estruturas 
sintáticas da língua não gera problema algum 
para a prática docente.  
(B) os temas propostos para a escrita em 
sala de aula não precisam ser significativos, 
relevante para os alunos.  
(C) sublinhar ou riscar o erro do aluno e 
escrever a forma correta no texto contribui 
para conscientizá-lo dos fatores relacionados 
àquele erro.  
(D) os livros são extremamente confiáveis, de 
modo que o professor pode realizar as 
atividades por eles propostas sem uma 
análise mais apurada.  
(E) o docente que entende a escrita apenas 
como produto tende a dificultar o 
desenvolvimento da competência redacional 
dos estudantes, pois não os ajuda a 
compreender que a escrita pressupõe 
planejamento. 
 
Para responder às questões de números 34 e 
35, leia e analise o texto abaixo. 
 
Com “leitura – fruição de texto” estou 
pretendendo recuperar de nossa experiência 
uma forma de interlocução praticamente 
ausente nas aulas de língua portuguesa: o ler 
por ler, gratuitamente. E o gratuitamente aqui 
não quer dizer que tal leitura não tenha um 
resultado. O que define esse tipo de 
interlocução é o desinteresse pelo controle 
do resultado. À primeira vista, esta seria uma 
relação exclusiva com o texto literário, feita 
pelo cidadão comum (não aluno, não 
professor de língua, não profissional da 
linguagem). Vou um pouco mais longe: ela 
não é exclusiva do texto literário. Por que se 
lê jornal? Para se (manter) informar (do): a 
informação pela informação. A gratuidade da 
informação disponível, de que poderemos ou 
não fazer uso. É uma forma de interlocução 
distinta daquela que denominamos aqui de 
leitura – busca de informações. O “para que” 
tem resposta circular: informar-se para 
informar-se, pelo prazer gratuito de estar 
informado. (...) Recuperar na escola e trazer 
para dentro dela – o prazer – me parece o 
ponto básico para o sucesso de qualquer 
esforço honesto de “incentivo à leitura”. 
(GERALDI, João Wanderley. Prática da 
leitura de textos na escola. In: ___. (Org.). O 
texto na sala de aula. Cascavel: ASSOESTE, 
1985. p. 86)  
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34. De acordo com as ideias defendidas pelo 
autor, pode-se inferir que as características 
da “leitura-fruição de texto” são:  
 
(A) Ler em situação pessoal e privada / Ler 
para divertir-se. Nesta categoria estão 
incluídos textos que no cotidiano são fontes 
de leituras escolhidas pelo leitor, para sua 
satisfação pessoal, de acordo com seu 
interesse próprio, em busca de informação, 
divertimento ou reflexão.  
(B) Ler em situação pública / Ler para uso 
público / Ler para se informar. Nesta 
categoria estão incluídos textos que no 
cotidiano são fontes de leituras públicas ou 
institucionais utilizadas pelo leitor em um ato 
de comunicação formal e determinado por 
regras contextuais pré-fixadas.  
(C) Ler em situação de trabalho ou 
ocupacional. Nesta categoria estão incluídos 
textos que no cotidiano são fontes de leituras 
utilizadas pelo leitor para aplicar a informação 
para determinado fim, situação, ação 
ocupacional ou de trabalho.  
(D) Ler em situação de estudo e educação 
formal / Ler para educar-se / Ler para 
aprender. Nesta categoria estão incluídos 
textos que no cotidiano são fontes de leituras 
indicadas, em situação escolar ou de 
aprendizagem explícita, para aprender 
determinado assunto, informação, conceito. 
(E) Ler em situação de produção de textos / 
Ler para expandir os conhecimentos prévios / 
Ler para pesquisar. Nesta categoria estão 
incluídos textos que no cotidiano são fontes 
de leituras escolhidas pelo leitor para 
construção de novos textos solicitados para 
determinado fim. 
 
35) Em seu artigo, Prática de leitura de textos 
na escola, o autor propõe, para o 
desenvolvimento da “leitura-fruição de texto” 
na escola, atividades como:  
 
(A) o estudo do texto identificando a tese 
defendida, os argumentos apresentados em 
favor da tese defendida; a coerência entre 
tese e argumento.  
(B) a busca de informações no texto com 
roteiro previamente elaborado.  
(C) a dramatização de uma narrativa ou a 
produção de um poema, a partir de outro 
anteriormente lido.  
(D) a frequência a espaços em que livros são 
disponibilizados e os alunos possam ler 

livremente por curiosidade, ou pela capa ou 
pelo título.  
(E) o reconhecimento do tema principal ou 
dos processos simples de coesão, 
compreendendo as relações e construindo 
um sentido para integrar várias partes de um 
texto. 
 
LEGISLAÇÃO: 

 
36) Leia o fragmento a seguir:  
 
“Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será 
ministrado com base em princípios como: 
 
a)______________ de condições para o 
acesso e a permanência na escola;  
b) _____________ de ideias e de 
concepções pedagógicas; e  
c)___________ da experiência extraescolar”.  
 
Assinale a opção cujos itens completam 
corretamente as lacunas do fragmento acima.  
 
(A) Pluralismo - Garantia - Igualdade. 
(B) Garantia - Igualdade - Pluralismo. 
(C) Igualdade - Pluralismo - Valorização. 
(D) Garantia - Valorização - Igualdade. 
(E) Igualdade - Garantia - Valorização. 
 
37) O adolescente João, aluno regularmente 
matriculado no 9º ano do ensino 
fundamental, após ser avaliado na escola 
onde estuda, ficou insatisfeito com o 
resultado. 
 
Levando-se em consideração o artigo 53, 
inciso III, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/90), é correto 
afirmar que: 
 
(A) compete ao professor estabelecer os 
critérios avaliativos, não podendo ser 
contestados pelos alunos por uma questão 
de (in)competência. 
(B) o professor tem autoridade e autonomia 
para utilizar os critérios avaliativos que julgar 
necessários e, portanto, não precisa dar 
satisfação de seus instrumentos avaliativos. 
(C) o aluno tem o direito de contestar os 
critérios avaliativos utilizados, inclusive 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 
(D) os critérios avaliativos podem ser 
contestados pelo aluno, desde que ele seja 
disciplinado e assíduo. 
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(E) o adolescente não possui aptidão para 
contestar os critérios avaliativos, pois ainda 
está em processo de desenvolvimento e 
formação. 
 
38) De acordo com o MEC, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) é um documento 
de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens 
essenciais que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica. 
 
Sobre esse documento, é incorreto afirmar 
que: 
 
(A) define os currículos dos sistemas e redes 
de ensino das Unidades Federativas; 
(B) estabelece conhecimentos, competências 
e habilidades que se espera que todos os 
estudantes desenvolvam ao longo da 
escolaridade básica; 
(C) é referência nacional e obrigatória para a 
formulação dos currículos dos sistemas e das 
redes escolares; 
(D) define as aprendizagens essenciais que 
todos os alunos devem desenvolver ao longo 
da educação básica – de forma progressiva e 
por áreas de conhecimento; 
(E) foi criado em observância à legislação 
nacional relativa ao campo da educação. 
 
39) Leia o trecho de uma entrevista na qual 
um professor de Manaus é questionado 
sobre o Projeto Político-Pedagógico (PPP) 
de sua escola. 
 
“Eu não sei te dizer o que tem no Projeto 
Político-Pedagógico, não sei te dizer qual é a 
função dele aqui na escola porque nunca me 
foi apresentado”. 
 
No que se refere ao Projeto Político-
Pedagógico e sua proposição legal, a 
situação relatada pelo professor: 
 
(A) está de acordo com o que prevê a Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96); 
(B) deve estar de acordo com a legislação 
educacional local; 
(C) contraria o que prevê a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/96); 

(D) está de acordo com a legislação nacional 
que prevê que a escola decida quem 
participará da elaboração do PPP; 
(E) é comum, pois a nossa Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.934/96) não aborda o tema. 
 
40) Decreto Municipal de Barueri, nº 
8.306/16, de 25/02/16. Com relação às 
adaptações curriculares, para alunos alvo da 
Educação Especial, é errado afirmar que: 
 
(A) na documentação que registra a vida 
escolar do aluno deverá constar anualmente 
o registro das habilidades que o aluno 
conseguiu desenvolver, as que está em 
desenvolvimento e as que realiza com ajuda. 
(B) as adaptações curriculares deverão ser 
realizadas em três níveis: no âmbito do 
projeto pedagógico, no currículo escolar 
desenvolvido em sala de aula e no nível 
individual. 
(C) o currículo estabelecido pelas diretrizes 
curriculares nacionais deve ser desenvolvido 
com todos os alunos e no caso de alunos 
com comprometimento cognitivo, psíquico e 
sensorial significativo, priorizar-se à o 
currículo funcional.  
(D) o planejamento e a execução da 
adaptação curricular é de total competência 
do professor que trabalha na sala de 
recursos para atendimento educacional 
especializado – AEE. 
(E) na década de 90, a Educação para todos, 
inclusão de todas as crianças na escola, vem 
dando novo rumo às expectativas 
educacionais para os alunos com 
necessidades especiais. 
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