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INSTRUÇÕES
1. Este Caderno contém 07 páginas com questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
- Português, com 05 questões enumeradas de 01 a 05;
- Matemática, com 05 questões enumeradas de 06 a 10;
- Conhecimentos Específicos, com 15 questões, enumeradas de 11 a 25;
- Conhecimentos Gerais, com 05 questões, enumeradas de 25 a 30.
2. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais somente uma atende
às condições do enunciado.
3. Esta prova terá a duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para preenchimento
do Gabarito de Resposta, sendo permitida a saída do candidato da sala de prova somente
após 30 minutos do seu início.
4. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os
acertos.
5. Não será permitido ao candidato o destaque de qualquer página da prova.
6. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
8. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá transcrever todas as
alternativas assinaladas para o Gabarito de Respostas, utilizando caneta esferográfica de
tinta preta ou azul.
9. Você receberá do Fiscal o Gabarito de Respostas. Verifique se estão em ordem e com
todos os dados impressos corretamente. Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
10. Após certificar-se de que a Gabarito de Respostas é seu, assine-o com caneta
esferográfica de tinta preta ou azul no local em que há a indicação: “ASSINATURA DO (A)
CANDIDATO (A) ”.
12. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
13. É de inteira responsabilidade do candidato qualquer prejuízo advindo de marcação
incorreta efetuada no Gabarito de Respostas - Atenção: O Gabarito de Respostas não
será substituído em hipótese alguma.
14. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.

Boa Prova!
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QUESTÃO 05
LINGUA PORTUGUESA
Em qual das orações abaixo o verbo em
destaque está no pretérito imperfeito do
QUESTÃO 01
indicativo:
Analise as assertivas abaixo e, seguindo as
a) Os alunos estudavam para a prova, quando
regras do acordo ortográfico, assinale aquela
o diretor se apresentou.
que está incorreta:
b) O marido aguardara a mulher chegar do
a) João não pode sair esta noite.
supermercado.
b) Eles têm muita vontade de conhecer este
c) Ninguém irá embora.
lugar.
d) O candidato estudou bastante para o
c) Eu não gosto de jogar futebol, prefiro
concurso.
praticar polo.
e) Se eu estivesse descansado, iria para o baile.
d) José quase nunca perde, já que tem muita
sorte.
MATEMÁTICA
e) A plateia não parava de aplaudir o artista.
QUESTÃO 06
Todos os produtos estavam na promoção. Maria
escolheu aquele que estava com 20% de
desconto e pagou o valor de R$ 928,00 pela
calça. O valor sem o desconto é de:
a) R$ 1.113,60.
b) R$ 1.116,30.
c) R$ 1.160,00.
d) R$ 1.600,00.
e) R$ 1.113,36.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que a palavra em
destaque está incorreta:
a) Adoraríamos conhecer as praias da Costa do
Sauipe.
b) Eles ouvem atentamente a palestra, mas não
arguem nada.
c) As amigas tiveram uma ótima idéia.
d) Mesmo em assembleia eles não decidem
nada.
e) O céu e o mar se contrastam.

QUESTÃO 07
Suponhamos que um alpinista esteja com
dificuldades físicas extremas e necessite subir
15 metros de um determinado morro para
chegar ao primeiro ponto de sua escalada onde
se contra a equipe de socorro. Durante um dia
ele consegue subir exatamente 3 metros, mas
por conta da sua situação e da condição do local,
acaba escorregando 1 metro. Nesse contexto,
quantos dias o alpinista levará para chegar ao
ponto onde está a equipe de socorro:
a) 5.
b) 6.
c) 7.
d) 8.
e) 9.

QUESTÃO 03
Considere as orações abaixo elencadas.
1. Ela é uma rosa.
2. Ele sempre foi um Zé Mané.
3. Desejamos uma cabeça de alho.
Assinale a alternativa que representa, na
ordem, as figuras de linguagem acima descritas:
a) Metáfora, metonímia e catacrese.
b) Símile, anticrese e catacrese.
c) Metáfora, antítese, paradoxo.
d) Símile, metonímia e paradoxo.
e) Paradoxo, símile e antítese.
QUESTÃO 04
Qual das alternativas a seguir não está de
acordo com as regras do acordo ortográfico:
a) Gisele Bündchen.
b) Argüir.
c) Sub-rogação.
d) Interestadual.
e) Coprodução.

QUESTÃO 08
João dirigiu-se a uma loja e depois de muita
insistência, acabou conseguindo um desconto
de 20% e adquiriu a bicicleta que tanto
desejava. Meses depois, numa negociação com
seu vizinho, vendeu-a com um lucro de 30%
sobre o preço pago da loja. Contudo, seu vizinho
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pagou 50% de entrada e o remanescente em
de 1988, analise as afirmativas abaixo e assinale
quatro de parcelas iguais de R$ 130,00 cada.
V para a verdadeira e F para a falsa:
Com essas informações, qual o valor que João
(
) Igualdade de condições para o acesso e
pagou pela bicicleta da loja:
permanência na escola.
a) R$ 1.020,00.
(
) Liberdade de aprender, ensinar,
b) R$ 1.040,00.
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
c) R$ 1.000,00.
saber.
d) R$ 960,00.
(
) Gestão democrática do ensino público
e) R$ 980,00.
e privado na forma da lei.
(
) Pluralismo de ideias e de concepções
QUESTÃO 09
pedagógicas, e coexistência de instituições
A distância entre a cidade X e a cidade Y por
públicas e privadas de ensino.
uma rodovia é de exatamente 60 quilômetros.
(
)
Gratuidade
do
ensino
em
Num determinado período do dia, por conta da
estabelecimentos oficiais.
ausência de veículos que circulam no local, é
possível transitar por essa rodovia numa
As afirmativas são respectivamente:
velocidade constante de 120Km/h. Sendo
a) V, V, F, V, V.
assim, qual o tempo necessário para se dirigir
b) V, V, V, F, F.
da cidade X para a cidade Y nesse período do
c) F, V, F, V, V.
dia:
d) V, F, V, V, F.
a) 2 horas.
e) F, F, V, F, V.
b) 1 hora e 15 minutos.
c) 1 hora.
QUESTÃO 12
d) 45 minutos.
Em conformidade com o Art. 56 do Estatuto da
e) 30 minutos.
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de
julho
de
1990),
os
dirigentes
de
QUESTÃO 10
estabelecimentos de ensino fundamental
Um agricultar pretende iniciar o plantio de café.
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
Para tanto, adquiri um sítio retangular que
1. Maus tratos envolvendo seus alunos.
mede 20 metros por 150 metros. Em cada
2. Elevados níveis de repetência.
metro quadrado desse sítio ele consegue
3. Discussões entre os alunos nas saídas das
plantar 6 pés de café, mas por conta das pragas
aulas.
que atingem o local, ao final consegue colher
4. Reiteração de faltas justificadas e de evasão
café de apenas 4 pés. É certo que de cada pé de
escolar, esgotados os recursos escolares.
café, extrai-se 12Kg de grãos. Ao final da
colheita, quantos quilos de grãos de café o
Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):
agricultor terá colhido:
a) 1, 2 e 4 apenas.
a) 144.000.
b) 1, 2, 3 e 4.
b) 216.000.
c) 4 apenas.
c) 122.000.
d) 1 e 2 apenas.
d) 864.000
e) 3 e 4 apenas.
e) 8.160.
QUESTÃO 13
De acordo com os Princípios e Fins da Educação
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Nacional, expressos na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 20 de
QUESTÃO 11
dezembro de 1996) em seu Art. 2º, a educação,
Conforme os princípios através dos quais o
dever _____________________________________________,
ensino será ministrado, previstos no Art. 206 da
inspirada nos princípios de liberdade e nos
Constituição da República Federativa do Brasil
ideais de solidariedade humana, tem por
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finalidade o pleno desenvolvimento do
orientações e regulamentações necessários à
educando, seu preparo para o exercício da
concretização do PME, que é:
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
a) O Ministério Público.
b) O Fórum Municipal de Educação.
Assinale a alternativa que completa
c) A Diretoria Regional de Ensino.
corretamente a lacuna do texto acima:
d) A Secretaria Municipal de Educação.
a) Do Ministério Público e da comunidade.
e) O Conselho Municipal de Educação
b) Do Estado e da sociedade.
c) Da família e do Estado.
QUESTÃO 16
d) Do Poder público e da comunidade.
A Lei nº 2.079, de 5 de julho de 2011, (Estatuto
e) Da família, do estado e da comunidade.
e Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal de Pedregulho/SP), em seu § 2º do
QUESTÃO 14
Art. 1º, elenca:
As opções abaixo representam a Educação de
O Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira
Jovens e Adultos de acordo com o Parecer
tem por finalidade ______________, ____________ e
CNE/CEB nº 11, aprovado em 07 julho de 2010,
__________________ o processo educacional da rede
cujo assunto são as Diretrizes Curriculares
municipal de Pedregulho/SP, objetivando o mais
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9
amplo
desenvolvimento
do
educando,
(nove) anos, à exceção de uma. Assinale-a:
preparando-o para o exercício da cidadania.
a) A Educação de Jovens e Adultos, voltada para
a garantia de formação integral, da
Assinale a alternativa que completa
alfabetização às diferentes etapas da
corretamente as lacunas do fragmento acima:
escolarização ao longo da vida, inclusive
a) Incentivar, coordenar e orientar.
àqueles em situação de privação de
b) Contribuir, orientar e assessorar.
liberdade, é pautada pela inclusão e pela
c) Direcionar, orientar e incentivar.
qualidade social.
d) Assegurar, orientar e coordenar.
b) A idade mínima para ingresso nos cursos de
e) Assessorar, coordenar e assegurar.
EJA e para a realização de exames de
conclusão de EJA será de 15 (quinze) anos
QUESTÃO 17
incompletos.
Segundo Arroyo (2008), “os (as) professores
c) A idade mínima para ingresso nos cursos de
(as) são obrigados a preocupar-se não apenas
EJA e para a realização de exames de
com alunos com problemas de aprendizagem,
conclusão de EJA será de 15 (quinze) anos
mas com problemas de condutas”. Nesse sentido,
completos.
o autor assume que os educandos têm direito à
d) O projeto político-pedagógico e o regimento
formação:
escolar viabilizarão um modelo pedagógico
a) Cultural.
próprio para essa modalidade de ensino.
b) Estética.
e) Torna-se necessário incentivar a oferta de
c) Humana.
EJA nos períodos diurno e noturno, com
d) Ética.
avaliação em processo.
e) Científica.
QUESTÃO 15
É correto afirmar que a Lei nº 2.538, de 17 de
junho de 2015, que institui o Plano Municipal
de Educação do Município de Pedregulho/SP,
em seu Art. 7º, menciona o órgão que deverá
acompanhar as ações do poder executivo, tendo
em vista o cumprimento dos objetivos, metas e
ações desta Lei, emitindo pareceres,

QUESTÃO 18
Em consonância com os Parâmetros
Curriculares Nacionais, volume 1, (1997) a
organização do conhecimento escolar abarca
diferentes Áreas e Temas Transversais que não
constituem novas áreas e são definidos como:
a) Temas que se restringem a uma única Área
do conhecimento.
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b) Um conjunto de temas que aparecem
(
) Avaliar é um processo em que realizar
transversalizados nas Áreas definidas, isto é,
provas e testes, atribuir notas ou
permeando a concepção, os objetivos, os
conceitos é apenas parte do todo.
conteúdos e as orientações didáticas de cada
(
) É fundamental transformar a prática
Área.
avaliativa em prática de aprendizagem.
c) Um conjunto de temas cuja relevância deve
(
) A avaliação é algo inerente aos
se destacar em relação aos conteúdos das
processos educativos e de aprendizagem,
diferentes Áreas.
na qual todos os sujeitos desses processos
d) Um conjunto de temas que aparecem
estão envolvidos.
transversalizados em algumas Áreas
definidas do currículo, permeando apenas as
Assinale a alternativa que apresenta a
orientações didáticas.
sequência correta:
e) Temas que não contribuem para a
a) V, V, F, F.
construção
de
instrumentos
de
b) V, F, V, F.
compreensão e intervenção na realidade em
c) F, V, V, V.
que vivem os alunos.
d) F, F, F, V.
e) F, V, V, F.
QUESTÃO 19
QUESTÃO 21
Cortella (2011) em sua obra “A Escola e o
Jeffrey (2013), ao tratar da questão da
Conhecimento: fundamentos epistemológicos e
qualidade do ensino na educação de jovens e
políticos” afirma: “Não há humano fora da
adultos no Brasil, destaca alguns pontos
Cultura, pois ela é o nosso ambiente e nela somos
fundamentais que podem impactar a qualidade
socialmente formados e historicamente
da EJA. Analise as afirmativas abaixo:
determinados: o homem não nasce humano, mas
1. Qualidade estabelecida pelos respectivos
torna-se humano na vida social e histórica no
sistemas.
interior da Cultura”. Com esta ideia o autor
2. Qualidade dos professores de EJA e a
confirma que:
qualidade dos profissionais da educação.
a) O homem se produz historicamente a partir
3. Qualidade da gestão.
da cultura produzida e que se produz na sua
4. Qualidade das ações que determinam a
história
de
vida
como
processo
qualidade esperada da ação educativa;
determinante
de
ideias,
coisas
e
necessidades a serem atendidas.
Estão corretas as afirmativas:
b) A história do homem difere da sua
a) 1, 2 e 3 apenas.
construção histórica e da cultura produzida.
b) 2, 3 e 4 apenas.
c) Homem, história e cultura são condições
c) 2 e 3 apenas.
inerentes ao homem, portanto ele não
d) 1 e 3 apenas.
produz história, produz somente a cultura.
e) 1, 2, 3 e 4.
d) O homem se produz a partir do seu desejo de
criar e constituir-se com uma cultura e saber
QUESTÃO 22
histórico unitário.
Na obra de La Taille: “Piaget, Vygotsky, Wallon
e) Ao nascer o homem produz o seu valor
– teorias psicogenéticas em discussão” (1992)
histórico e de cultura a partir da sua
Oliveira, ao tratar do tema: Vygotsky e o
condição econômica.
processo de formação de conceitos assume que
a linguagem é o sistema simbólico fundamental
QUESTÃO 20
na mediação entre sujeito e objeto do
Leia as afirmações abaixo, de Fernandes e
conhecimento e tem duas funções básicas,
Freitas (2007), sobre o Currículo e Avaliação e,
enumeradas pela autora, que são:
assinale V para a verdadeira e F para a falsa:
a) Interação
social
e
pensamento
(
) O papel da avaliação deve ser o de
generalizante.
classificar e selecionar os estudantes.
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b) Interação social e comunicação.
2. Os alunos têm problemas a resolver e
c) Pensamento generalizante e comunicação.
decisões a tomar em função do que se
d) Dimensão
social
e
pensamento
propõe produzir.
generalizante.
3. A organização da tarefa pelo professor
e) Compreender o mundo e agir sobre ele.
garante a mínima circulação de informação
possível.
4. O conteúdo trabalhado mantém suas
QUESTÃO 23
características de objeto sociocultural real,
Perrenoud (2000) apresenta dez domínios de
sem se transformar em objeto escolar vazio
competências reconhecidas como prioritárias
de significado social.
na formação contínua das professoras e dos
professores do ensino fundamental. “Enfrentar
Estão corretas as afirmativas:
os deveres e os dilemas éticos da profissão” é uma
a) 1, 2, 3 e 4.
delas. O autor elenca cinco competências
b) 1, 2 e 3 apenas.
específicas para desenvolver essa competência
c) 1, 2 e 4 apenas.
prioritária, coerentes com uma educação para a
d) 2 e 3 apenas.
cidadania, exceto:
e) 2, 3 e 4 apenas.
a) Prevenir a violência na escola e fora dela.
b) Impor regras, pois a disciplina deve fazer
parte da escola.
CONHECIMENTOS GERAIS
c) Lutar contra os preconceitos e as
discriminações sexuais, étnicas e sociais.
QUESTÃO 26
d) Analisar a relação pedagógica, a autoridade
“O caro leitor pode achar que essa notícia tem
e a comunicação em aula.
cara de dejà vu. E tenho de admitir que já está
e) Desenvolver o senso de responsabilidade, a
ficando repetitivo de noticiar, mas o fato é que o
solidariedade e o sentimento de justiça.
planeta não fica mais quente só ano a ano, mas
mês a mês. E fevereiro, acaba de revelar a Nasa,
QUESTÃO 24
foi muito quente mesmo. Lembra que o mundo
Podemos afirmar que a escola concretiza a sua
concordou em Paris no final do ano passado que
função social, através do que ela tem de mais
seria ideal que o aumento da temperatura
específico que é:
média do planeta fosse no máximo de 1,5°C até
a) A metodologia de ensino.
o final deste século? Pois o mês passado foi
b) O planejamento.
1,35°C mais quente que a média observada no
c) Na avaliação.
planeta entre 1951-1980.”
(http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiented) A lista de conteúdo.
se/fevereiro-foi-mes-mais-quente-da-historia-135ce) O trabalho com o conhecimento.
acima-da-media/)

QUESTÃO 25
Segundo Weisz (2006), o processo de ensino
deve dialogar com o de aprendizagem, ou seja,
deve haver diálogo entre professor e aprendiz,
cabendo ao professor organizar situações de
aprendizagem que, devem reunir alguns
pressupostos pedagógicos, objetivando fazer o
conhecimento do aluno, avançar. Assim sendo,
para a autora, são boas situações de
aprendizagem aquelas em que:
1. Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que
sabem e pensam sobre o conteúdo que se
quer ensinar.

As alternativas abaixo indicam as principais
causas do aumento da temperatura terrestre
são, exceto:
a) Aquecimento global provocado por
humanos.
b) El niño.
c) Concentrações de gases de efeito estufa na
atmosfera.
d) Derretimento das calotas de gelo localizadas
nos polos.
e) Queima de combustíveis fósseis usados em
veículos automotores.
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QUESTÃO 27
dentro da sigla e as críticas se intensificaram
“PSB e PSDB entraram com Arguições de
com a crise econômica e a deflagração do
Descumprimento de Preceito Fundamental
processo de impeachment.”
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2016)
(ADPFs) afirmando que a nomeação foi
inconstitucional porque houve desvio de
O texto faz referência à um fato político
finalidade, já que o objetivo foi conceder foro
recentemente noticiado pela mídia. Os espaços
privilegiado a Lula em razão das investigações
constantes no texto referem-se a um partido
contra ele na Operação Lava Jato.
político brasileiro. Assinale-o:
O ministro Teori havia pedido informações para
a) PSD.
a Presidência da República, Advocacia-Geral da
b) PT.
União e Procuradoria geral da República antes
c) PMDB.
de
analisar
as
ações.
d) PSDB.
Antes mesmo de os dados serem enviados, o
e) PP.
ministro Gilmar Mendes, relator de outras duas
ações - mandados de segurança apresentados
QUESTÃO 29
por PSDB e PPS, concedeu liminar para
O prêmio “Oscar” concedido anualmente pela
suspender a nomeação.”
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/)
dos Estado Unidos, confere o reconhecimento à
A notícia acima refere-se ao ato de nomeação
excelência de profissionais da indústria
realizado recentemente pela Presidente Dilma
cinematográfica. Esse ano de 2016, foi marcado
do ex-presidente Lula a um determinado órgão
pela concessão inédita ao ator Leonardo
do governo federal, tendo sido suspensa por
diCaprio como melhor ator pela atuação no
ordem do Poder Judiciário.
filme:
Assinale a alternativa que corresponde ao cargo
a) O regresso.
pelo qual refere-se a notícia:
b) Perdido em marte.
a) Ministro de Casa Civil.
c) O quarto de Jack.
b) Chefe de Gabinete.
d) Spotlight: Segredos revelados.
c) Secretário do Planejamento
e) Joy.
d) Líder do Governo na Câmara dos Deputados.
e) Ministro da Fazenda.
QUESTÃO 30
“Sete dirigentes da Fifa foram presos na Suíça
QUESTÃO 28
na manhã desta quarta-feira após serem
“O _______ deverá confirmar nesta terça-feira
acusados por suspeitas de corrupção
(29), em uma reunião do diretório nacional, a
envolvendo um montante de até US$ 150
ruptura já esperada com o governo da
milhões.
presidente Dilma Rousseff. A expectativa é que
Horas depois, autoridades suíças anunciaram
a decisão ocorra com a consequente entrega de
que fariam sua própria investigação sobre o
cargos ocupados por peemedebistas e seus
processo de escolha dos países-sede das Copas
indicados.
de 2018 (Rússia) e 2022 (Catar). A polícia suíça
Diante do iminente desembarque da base
entrou na sede da Fifa, em Zurique, e
aliada, o ministro do Turismo, Henrique
apreenderam provas eletrônicas.”
(http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/05/entendaEduardo Alves, já apresentou a sua carta de
o-escandalo-de-corrupcao-na-fifa.html)
demissão na segunda-feira (28). O partido
ainda está à frente de outras seis pastas (Saúde,
O trecho acima faz referência aos recentes
Agricultura, Ciência e Tecnologia, Aviação Civil,
esquemas de corrupção que envolveram órgão
Portos e Minas e Energia). Principal legenda da
máximo do futebol mundial. Três brasileiros
base aliada, o _______ detém a maior bancada na
estão implicados no esquema de corrupção,
Câmara dos Deputados, com 68 parlamentares.
O apoio ao governo, porém, nunca foi unânime
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dentre eles o ex-presidente da CBF José Maria
Marin.
Após os escândalos que atingiram a entidade,
foi eleito em março de 2016 o novo presidente:
a) Michel Platini.
b) Gianni Infantino.
c) Joseph Bllater.
d) Ali Bin Al-Hussein.
e) Jérôme Valcke.
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