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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!

Caderno de Questões
Professor de Inglês
A pequena palavra que se alonga como um
LÍNGUA PORTUGUESA
canto de cigarra perdido numa tarde de
domingo.
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05
(https://poemasfrasesetextos.wordpress.com/cronicastextos/rubem-braga/ acesso em 24/02/2016)

DESPEDIDA – Rubem Braga
E no meio dessa confusão alguém partiu sem
se despedir; foi triste. Se houvesse uma
despedida talvez fosse mais triste, talvez tenha
sido melhor assim, uma separação como às
vezes acontece em um baile de carnaval —
uma pessoa se perca da outra, procura-a por
um instante e depois adere a qualquer cordão.
É melhor para os amantes pensar que a última
vez que se encontraram se amaram muito —
depois apenas aconteceu que não se
encontraram mais. Eles não se despediram, a
vida é que os despediu, cada um para seu lado
— sem glória nem humilhação.
Creio que será permitido guardar uma leve
tristeza, e também uma lembrança boa; que
não será proibido confessar que às vezes se
tem saudades; nem será odioso dizer que a
separação ao mesmo tempo nos traz um
inexplicável sentimento de alívio, e de sossego;
e um indefinível remorso; e um recôndito
despeito.
E que houve momentos perfeitos que
passaram, mas não se perderam, porque
ficaram em nossa vida; que a lembrança deles
nos faz sentir maior a nossa solidão; mas que
essa solidão ficou menos infeliz: que importa
que uma estrela já esteja morta se ela ainda
brilha no fundo de nossa noite e de nosso
confuso sonho?
Talvez não mereçamos imaginar que haverá
outros verões; se eles vierem, nós os
receberemos obedientes como as cigarras e as
paineiras — com flores e cantos. O inverno —
te lembras — nos maltratou; não havia flores,
não havia mar, e fomos sacudidos de um lado
para outro como dois bonecos na mão de um
titeriteiro inábil.
Ah, talvez valesse a pena dizer que houve um
telefonema que não pôde haver; entretanto, é
possível que não adiantasse nada. Para que
explicações? Esqueçamos as pequenas coisas
mortificantes; o silêncio torna tudo menos
penoso; lembremos apenas as coisas douradas
e digamos apenas a pequena palavra: adeus.

QUESTÃO 01
Rubem Braga escreve sobre a profundidade de
sentimentos do ser humano dando a ideia de
que o acaso o separou de um grande amor.
Podemos afirmar que o Gênero Textual
utilizado para sua escrita é:
a) Artigo.
b) Biografia.
c) Crônica.
d) Conto.
e) Resenha.
QUESTÃO 02
Ao observar o seguinte trecho do texto: “nem
será odioso dizer que a separação ao mesmo
tempo nos traz um inexplicável sentimento de
alívio, e de sossego; e um indefinível remorso; e
um recôndito despeito”, é possível substituir
os termos em destaque, na ordem e, sem
prejuízo de entendimento, por:
a) Contentamento – conhecido.
b) Sentimento – decifrável.
c) Ofuscamento – flagrante.
d) Pensamento – aparente.
e) Arrependimento – secreto.
QUESTÃO 03
Ao final do texto o autor escreve: “A pequena
palavra que se alonga/como um canto de
cigarra perdido numa tarde de domingo”.
Podemos destacar, no trecho grifado, o uso
sequencial de dois recursos estilísticos, no
intuito de atribuir um sentido mais
aprofundado às expressões. Esses recursos são
figuras de linguagem, na ordem que se
apresentam, denominadas:
a) Metáfora – Metonímia.
b) Personificação – Metonímia.
c) Catacrese – Comparação.
d) Personificação – Comparação.
e) Metáfora – Comparação.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que todas as palavras
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apresentadas,
exerçam
a
função
de
6. As idades de João e Maria somam 40 anos.
substantivos (Classe Gramatical) no texto:
Com base nessas informações, assinale a
a) Confusão – carnaval – cordão – lembrança –
alternativa que apresenta as informações
morta.
corretas:
b) Carnaval – cordão – lembrança – morta –
a) 1 e 2.
noite.
b) 1 e 4.
c) Confusão – carnaval – lembrança – morta –
c) 3 e 4.
noite.
d) 5 e 6.
d) Confusão – carnaval – cordão - morta –
e) 3 e 6.
noite.
e) Confusão – carnaval – cordão – lembrança –
QUESTÃO 08
noite.
A Escola Pedro de Alcântara realizou o
Conselho Final da 1ª série B do Ensino Médio,
QUESTÃO 05
que era composta por 40 alunos e chegou ao
Observe o seguinte trecho do texto: “(...)
resultado que se apresenta no gráfico abaixo.
depois apenas aconteceu que não se
Observe as informações e assinale a
encontraram mais” e, assinale a alternativa
alternativa correta:
abaixo que apresenta um exemplo em acordo
com a mesma regra de colocação pronominal:
APROVADOS
a) Ninguém me procurou para responder as
62,5%
questões propostas.
b) Tudo lhe posso dizer.
REPROVADOS
c) Conta-se que neste ano o carnaval de São
17,5%
Paulo será muito bom.
EVADIDOS
d) O baile de formatura realizar-se-á no
20%
próximo mês.
e) Formei-me no ano passado.
a) Foram aprovados 21 alunos,
reprovados e 10 evadidos.
b) Foram aprovados 23 alunos,
reprovados e 9 evadidos.
c) Foram aprovados 25 alunos,
reprovados e 8 evadidos.
d) Foram aprovados 27 alunos,
reprovados e 7 evadidos.
e) Foram aprovados 29 alunos,
reprovados e 6 evadidos.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Um produto que custava R$ 7.500,00 foi
vendido numa liquidaçao da loja por
R$
6.562,50.
O
desconto
concedido
corresponde a:
a) 9%.
b) 6,5%.
c) 5%.
d) 10%.
e) 12,5%.

9 ficaram
8 ficaram
7 ficaram
6 ficaram
5 ficaram

QUESTÃO 09
Mario fez uma viagem do município “A” para o
município “B” numa velocidade de 90 Km/h.
Como a viagem durou 2 horas e 40 minutos,
assinale a alternativa que corresponde aos
quilometros percorridos por Mario durante
sua viagem:
a) 200.
b) 60.
c) 120.
d) 240.

QUESTÃO 07
João é cinco vezes mais velho que José. José
tem a metade da idade de Maria. Juntos, a idade
dos três soma 96 anos.
1. As idades de João e José somam 72 anos.
2. As idades de Maria e João somam 81 anos.
3. As idades de José e Maria somam 48 anos.
4. As idades de Maria e João somam 84 anos.
5. As idades de João e José somam 64 anos.
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e) 160.
d) Da família, da comunidade e do poder
público.
QUESTÃO 10
e) Da família, do município e do estado.
Uma torneira despejando 4 litros de água por
minuto leva 15 horas para encher um
QUESTÃO 13
reservatório. Se a torneira despejasse 6 litros
De acordo com o inciso V do Art. 24 da Lei de
de água por minuto, gastaria _______ para
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
encher o mesmo reservatório.
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) a
verificação do rendimento escolar observará
Analise a questão acima e assinale a
os seguintes critérios, exceto:
alternativa que apresenta o raciocínio correto
a) Avaliação contínua e cumulativa do
para o preenchimento da lacuna:
desempenho do aluno, com prevalência dos
a) 10 horas.
aspectos qualitativos sobre os quantitativos
b) 8 horas.
e dos resultados ao longo do período sobre
c) 12 horas.
os de eventuais provas finais.
d) 14 horas.
b) Possibilidade de aceleração de estudos para
e) 18 horas.
alunos com atraso escolar.
c) Possibilidade de avanço nos cursos e nas
séries mediante verificação do aprendizado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
d) Aproveitamento de estudos concluídos com
êxito.
QUESTÃO 11
e)
Obrigatoriedade de estudos de recuperação,
No que tange o Art. 210 da Constituição da
paralelos ao período letivo e no mesmo
República Federativa de 1988, serão fixados
turno em que o aluno estiver matriculado,
______________________para o ensino fundamental,
para os casos de baixo rendimento escolar.
de maneira a assegurar formação básica
comum e respeito aos valores culturais e
QUESTÃO 14
artísticos, nacionais e regionais.
De acordo com o Parecer nº 11/2010, que
trata das Diretrizes Curriculares Nacionais
Escolha
a
alternativa
que
completa
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos,
corretamente a lacuna acima:
analise as seguintes afirmativas:
a) Temas transversais.
1. Cabe primordialmente à instituição escolar
b) Conteúdos mínimos.
a socialização do conhecimento e a
c) Núcleo Comum.
recriação da cultura.
d) Parte diversificada.
2. Currículo é constituído pelas experiências
e) Objetivos comuns.
escolares que se desdobram em torno do
QUESTÃO 12
conhecimento, permeadas pelas relações
Está confirmado no Art. 4º da Lei nº 8.069, de
sociais, buscando articular vivências e
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o
saberes dos alunos com os conhecimentos
Estatuto da Criança e do Adolescente, que
historicamente acumulados e contribuindo
assegurar com absoluta prioridade, a
para construir as identidades dos
efetivação dos direitos referentes à vida, à
estudantes.
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
3. O acesso ao conhecimento escolar tem
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dupla função: desenvolver habilidades
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
intelectuais
e
criar
atitudes
e
convivência familiar e comunitária é dever:
comportamentos necessários para a vida
a) Da família, da comunidade, da sociedade em
em sociedade.
geral e do poder público.
b) Da família e do poder público.
Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):
c) Da família e da sociedade em geral.
a) 2 e 3 apenas.
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Love is a losing hand
Tho' I battle blind,
Love is a fate resigned
Memories mar my mind,
Love is a fate resigned

QUESTÃO 15
De acordo com a Lei nº 2.079, de 5 de julho de
2011 (Estatuto e Plano de Carreira do
Magistério
Público
Municipal
de
Pedregulho/SP), cumpre aos membros da
carreira do Magistério Municipal, no
desenvolvimento de suas atividades, exceto:
a) Buscar o seu constante aperfeiçoamento
profissional, através da participação em
cursos, reuniões e seminários, sem prejuízo
de suas funções.
b) Participar do Conselho de Escola e ou/APM.
c) Respeitar o aluno como parte do processo
educativo e comprometer-se com a eficácia
de seu aprendizado.
d) Participar das deliberações que afetam a
vida e funções da unidade escolar e o
desenvolvimento do processo educacional.
e) Zelar pela defesa dos direitos profissionais e
pela reputação dos educadores.

Over futile odds
And laughed at by the gods
And now the final frame
Love is a losing game

(Fonte: 2006 Universal Island Records ltd. Universal
Music Company)

QUESTÃO 16
Em 27 de outubro de 2006, Amy Winehouse
lançou seu segundo álbum de estúdio, "Back to
Black". "Love is a losing game" é a sexta faixa,
composta pela própria cantora.
(Fonte: Wikipédia, adaptado)

Com referência a letra da canção, assinale a
alternativa verdadeira:
a) Amy utiliza apenas sentido literal em sua
letra, como em "five story fire as you came"
e em "And laughed at by the gods".
b) Em "self-professed, profound" Amy está
referindo-se a uma terceira pessoa, e não a
si mesma, assim como em "Tho I' battle
blind".
c) "More than I could stand", Amy quer dizer
que quer permanecer na situação em que se
encontra.
d) Trechos como "Love is a losing hand","Love
is a losing game" Amy está comparando o
amor a uma mão (de jogo) perdedora e a
um jogo perdedor, sendo uma metáfora.
e) Em sua letra, Amy escreve todos os versos
sem rimas e preocupa-se em transmitir um
misto de sentimentos como angústia,
contemplação e ansiedade.

MÚSICA PARA AS QUESTÕES 16 A 22.
Love is a Losing Game
Compositor: Amy Winehouse
For you I was a flame
Love is a losing game
Five story fire as you came
Love is a losing game
One I wish I never played
Oh what a mess we made
And now the final frame
Love is a losing game

QUESTÃO 17
Em 2011, com a morte de Amy Winehouse
prematuramente, a carreira que fora
interrompida, deixou o legado de uma
compositora que fez de seus problemas, versos
aclamados pelas críticas internacionais. Sobre
a letra da citada canção, leia as alternativas
abaixo e assinale a verdadeira:

Played out by the band
Love is a losing hand
More than I could stand
Love is a losing hand
Self professed, profound,
'till the tips were down,
...know you're a gambling man,
04
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a) No trecho "Oh what a mess we made", a
b) O verbo "was" é regular e no presente
palavra "mess" pode ser substituída pela
torna-se "am".
palavra "tidy", sem alteração de significado.
c) "Resigned" é verbo regular e sua tradução é
b) Em "Memories mar my mind", Amy utiliza o
inconformado.
verbo "mar" no sentido de estragar,
d) "Came" é simple past do verbo irregular "to
desfigurar.
come".
c) A expressão "Over futile odds" pode ser
e) Played não exerce o sentido de "jogar" no
similar à "against all odds".
contexto da letra da canção.
Podemos substituir "played out" por
"played back" na letra, sem qualquer
QUESTÃO 21
alteração de significado.
Em "love is a losing game", temos a palavra
A palavra "frame" na frase "And now the
"losing", que pertence à classe gramatical dos
final frame" pode ser substituída pela
adjetivos. Qual das palavras abaixo pertence à
palavra "flame", não alterando o sentido da
mesma classe gramatical:
mesma.
a) Professed.
b) Wish.
QUESTÃO 18
c) Mind.
Na letra da Canção “Love is a Losing Game”, o
d) Odds.
amor é retratado por Amy Winehouse como:
e) Laughed.
1. Um jogo de azar.
2. Uma aposta perdida.
QUESTÃO 22
3. Uma maravilhosa aventura.
A palavra "never" no verso "One I wish I never
played" pode ser classificada na seguinte
Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):
classe gramatical:
a) 1 apenas.
a) Pronome.
b) 2 apenas.
b) Advérbio.
c) 1 e 2 apenas.
c) Artigo.
d) 1, 2 e 3.
d) Conjunção.
e) 3 apenas.
e) Preposição.
QUESTÃO 19
Observe a frase: "...know you're a gambling
man”. A palavra "gambling" advém do verbo
"to gamble". Qual das alternativas abaixo
corresponde aos sinônimos do citado verbo:
a) To wager, to bet, to punt.
b) To hazard, to endanger, to peril.
c) To venture, to lose, to watch.
d) To dare, to share, to divide.
e) To do, to pull, to bear.

QUESTÃO 23
Conforme
os
Parâmetros
Curriculares
Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino
fundamental: língua estrangeira, (1998)
assinale a alternativa incorreta:
a) Primordialmente, objetiva-se restaurar o
papel da Língua Estrangeira na formação
educacional.
b) A aprendizagem de uma língua estrangeira,
juntamente com a língua materna, é um
direito de todo cidadão, conforme expresso
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro
de 1996).
c) A
estratégia
de
correlacionar
os
conhecimentos novos da língua estrangeira
e os conhecimentos que já possui da língua
materna é uma parte importante do
processo de ensinar e aprender a Língua
Estrangeira.

QUESTÃO 20
Os verbos em inglês possuem os tempos
verbais. Nos versos da letra, temos os tempos
de simple present e simple past, além de Amy
Winehouse utilizar verbos regulares e
irregulares. Com relação a isso, assinale a
alternativa correta:
a) "Fez" é a tradução do verbo "made",
passado do verbo "to mace".
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d) A
Língua
Estrangeira
no
ensino
personalidade – o indivíduo se submetendo
fundamental tem um valioso papel
voluntariamente
às
normas
de
construtivo como parte integrante da
reciprocidade e universalidade.
educação formal, pois é parte da construção
da cidadania.
Está (ão) correta (s) a (s) afirmativa (s):
e) Na escola, o ensino da Língua Inglesa é de
a) 1 e 2 apenas.
grande relevância, apesar de não ser a
b) 1 e 3 apenas.
língua mais usada no mundo dos negócios e
c) 2 apenas.
não ser considerada a língua estrangeira
d) 1, 2 e 3.
hegemônica.
e) 3 apenas.
QUESTÃO 24
De acordo com Cortella (2011) em sua obra “A
Escola e o conhecimento; fundamentos
epistemológicos” a Educação pode ser
compreendida em duas categorias centrais que
são respectivamente:
a) Educação
vivencial
e
educação
espontânea.
b) Educação vivencial e espontânea e a
educação intencional ou propositada.
c) Educação
intencional
e
educação
propositada.
d) Educação espontânea e educação préescolar.
e) Educação vivencial e educação pré-escolar.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 26
Em 2015, a formulaçao da teoria de Albert
Einstein completou 100 anos e a recente
descoberta de cientistas americanos colocam
seu autor no posto mais alto da hierarquia
científica da humanidade. Um deles, Keith
Riles, afirmou: “A certeza da existencia de
ondas gravitacionais confirma que a teoria de
Einstein esta correta, ja que ate agora so
haviam sido detectados alguns desvios
pequenos da tese de Newton...”.
Esta tecnica abre novos horizontes para os
estudos científicos acerca dos buracos negros e
as estrelas de neutrons na busca de
explicaçoes para os ultimos misterios sobre o
nascimento, a vida e a morte do universo.
(Adaptado: Revista VEJA, ed. de 17/02/16, p. 52 a 61 )

QUESTÃO 25
Na obra “Piaget, Vygotsky, Wallon – teorias
psicogenéticas em discussão”, La Taille (1992),
esclarece que, para Piaget, o homem não é
social da mesma maneira aos seis meses ou
aos vinte anos, pois a socialização da
inteligência só começa a partir da aquisição da
linguagem. Assim sendo, analise as afirmativas
abaixo:
1. No estágio sensório-motor a inteligência é
essencialmente
individual,
não
há
socialização.
2. No estágio pré-operatório, as trocas
intelectuais
equilibradas
ainda
são
limitadas pelo pensamento egocêntrico
(centrado no eu): as crianças não
conseguem seguir uma referência única e
não são autônomas no agir e no pensar.
3. No estágio operatório-concreto, começam a
se efetuar as trocas intelectuais e a criança
alcança o que Piaget chama de

Assinale a alternativa que corresponde a teoria
que embasou esses estudos:
a) Teoria da Gravidade.
b) Teoria da Relatividade Geral.
c) Teoria da Física Quantica.
d) Teoria Heliocentrica.
e) Teoria do Big Bang.
QUESTÃO 27
“Explosoes ocorreram proximo ao Stade de
France, em Paris, na noite de sexta (13/11),
durante um jogo entre as seleçoes da França e
Alemanha. Alem disso, tres tiroteios simultaneos
- entre eles um ataque a casa de show Bataclan,
deixaram 112 mortos, segundo a prefeitura de
Paris. Dezenas de pessoas ficaram feridas em
outros pontos da cidade, segundo a polícia
parisiense”.
(http://g1.globo.com/mundo/noticia 14/11/2015)

06

Caderno de Questões
Professor de Inglês
2015/08/150803_olimpiada_ru)

Assinale
abaixo,
responsavel:
a) Taliba.
b) Boko Haram.
c) Hamas.
d) ETA.
e) Estado Islamico.

o

grupo

terrorista

De acordo com as afirmativas:
a) Somente I e II estao corretas.
b) Todas estao corretas.
c) Somente II e III estao incorretas.
d) Todas estao incorretas.
e) Somente I e IV estao corretas.
QUESTÃO 30
Com referencia ao assunto vírus da zika, e a
relaçao desse vírus com o surto de microcefalia
na regiao nordeste do Brasil, assinale a
alternativa incorreta:
a) O aedes aegypti transmite dengue e
chikungunya e tambem pode transmitir o
vírus da zika.
b) Aumento de casos de microcefalia no
Nordeste, onde epidemia de zika foi forte, e
suficiente para provar relaçao, sendo que o
risco esta associado aos primeiros quatro
meses de gravidez.
c) Com base no resultado de exames realizados
em um bebe, nascido no Ceara, com
microcefalia, o Ministerio da Saude confirmou
a relaçao entre o vírus da zika e o surto de
microcefalia na Regiao Nordeste.
d) A afirmativa “c” corresponde a uma situaçao
inedita na pesquisa científica mundial.
e) As investigaçoes sobre o tema devem
continuar para esclarecer questoes como a
transmissao desse agente, a sua atuaçao no
organismo humano, a infecçao do feto e
período de maior vulnerabilidade para a
gestante.

QUESTÃO 28
Leia o fragmento a seguir:
O filosofo, semiologo e romancista italiano
Umberto Eco, autor conhecido por seu romance
______________________ publicado em 1980, morreu
na sexta-feira (19/02), segundo os jornais
italianos "La Repubblica" e "Corriere della Sera".
A informaçao foi dada por um familiar do escritor
ao "La Repubblica", que diz que Eco morreu aos
84 anos em sua casa.
(http://g1.globo.com/pop-arte/noticia 20/02/2016)

Assinale
a
alternativa
que
corretamente a lacuna do fragmento:
a) Cemiterio de Praga.
b) Numero Zero.
c) O Pendulo Foucault.
d) O nome da rosa.
e) Baudolin.

completa

QUESTÃO 29
O acontecimento marcante da Olimpíada 2016
em solo brasileiro traz em seu bojo
questionamentos de sua real viabilidade ou
necessidade diante da complicaçao economica,
política e social que o país se encontra. A
respeito dos pontos favoraveis a realizaçao da
Olimpíada no Brasil, considere os itens:
I.
Geraçao de empregos.
II.
Ampliaçao da Receita.
III.
O aumento do contingente turístico, nao
desencadeara
o
aumento
da
criminalidade e o aumento dos preços de
produtos e serviços.
IV.
Elementos ligados a infraestrutura, como
e o caso de aeroportos, transporte
publico, rodovias, entre outros, tendem a
se manifestar como um fator positivo que
suporta integralmente o deslocamento de
pessoas e grupos.

Adaptado:(http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015 28/11, atualizado em 06/02/2016)

(Adaptadodehttp://www.bbc.com/portuguese/noticias/
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