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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. Na teoria sócio-interacionista de Vigotsky, a interação social é mediada por instrumentos e signos e a 

aprendizagem se dá: 

a. Por meio da interação social e intercâmbio de significado dentro da zona de desenvolvimento proximal. 

b. Através da mudança de comportamento obtida pelo estímulo e reforço de respostas. 

c. Pelo conhecimento inato do aluno. 

d. Pelas características biológicas do aluno em seu meio social. 

  

2. Dentro da teoria construtivista, de Piaget e Emilia Ferreiro, é incorreto dizer que: 

a. O desenvolvimento cognitivo se dá por assimilação e acomodação. 

b. Para modificar as estruturas de assimilação, é preciso propor atividades desafiadoras que provoquem 

desequilíbrios e reequilíbrios constantes, promovendo a construção do conhecimento. 

c. Reconhecer sons e sinais é suficiente para modificar os esquemas de assimilação. 

d. É necessário que a criança compreenda o sentido do que é feito. 

  

3. Quantos às teorias da aprendizagem, associe as colunas abaixo: 

 

I. Cognitivista 

II. Behaviorista 

 

(__) É uma teoria comportamentalista fundada por Skinner. 

(__) Visa ensinar conteúdos e tarefas que se apoiam na memorização e fixação de conhecimentos. 

(__) A aprendizagem ocorre quando a nova informação apoia-se em proposições ou conceitos relevantes para 

o aprendiz. 

(__) O professor precisa identificar aquilo que o aluno já sabe para depois projetar o conteúdo. 

(__) O professor deve evitar rotina, fixação de respostas e hábitos. 

(__) A aprendizagem é repetitiva e mecânica. 

(__) É uma teoria de aprendizagem significativa criada por Ausubel. 

 

      Agora, assinale a alternativa que contém o preenchimento correto: 

a. II, II, I, I, I, II, I 

b. II, I, II, I, II, II, II 

c. I, I, II, II, II, I, II 

d. I, II, II, I, I, II, I 

 

4. Phillippe Àries, historiador francês, é um dos principais pesquisadores da história da infância. Em suas pesquisas, 

ele analisou alguns períodos (séculos XIII, XVIII e XVIII à atualidade) e suas concepções sobre o que era a 

infância, concluindo que inicialmente não havia distinção clara entre mundo adulto e infantil, apenas no segundo 

período isso começou a se delinear até chegar à compreensão atual. 

Assinale a alternativa não abarca a compreensão atual: 

a. A criança é entendida como um ser sócio-histórico, onde a aprendizagem se dá pelas interações entre a 

criança e seu entorno social. 

b. A infância não tem um tempo definido, apenas algumas fases de desenvolvimento foram mapeadas. 

c. A criança é um sujeito de direitos e precisa ter suas necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, 

emocionais e sociais supridas. 

d. As concepções de infância são construções sociais e históricas. 
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5. A lei nº 11.274/2006 trata da duração do ensino fundamental, ampliando-o para nove anos com matrícula aos 

seis. Essa determinação legal configura-se como, exceto: 

a. A efetivação de um direito, especialmente às crianças que não tiveram acesso anterior às instituições de 

ensino. 

b. Uma possibilidade de refletir e efetivar uma práxis pedagógica que considere a infância. 

c. Uma possibilidade de exploração da ludicidade também no ensino fundamental. 

d. Adequar a criança a desde cedo acostumar-se com várias disciplinas trabalhadas em separado. 

  

6. Assinale a alternativa que apresenta características da linguagem formal: 

a. Aplica-se com todas as pessoas com quem temos certa familiaridade. 

b. Utiliza-se diariamente em situações de pouca formalidade. 

c. Aceita como legítima pela sociedade, e permite acessar o patrimônio científico e cultural da sociedade. 

d. Apenas uma modalidade empregada na oralidade. 

  

7. A alfabetização acontece quando: 

a. O aluno descobre como o processo da escrita funciona, isto é quando aprende a ler e decifrar a escrita. 

b. Reproduz os modelos de escrita. 

c. Demonstra domínio das atividades através da repetição. 

d. A oralidade está desenvolvida. 

 

8. Sobre letramento, é incorreto dizer que: 

a. Focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. 

b. Refere-se ao exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita. 

c. É um conjunto de práticas sociais que usa a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, 

em contextos específicos. 

d. É o domínio dos símbolos para ler e escrever. 

  

9. De acordo com a psicogênese da língua escrita, em uma turma heterogênea de alfabetização, para que ocorram 

avanços na  aquisição do conhecimento é fundamental: 

a. Adotar como procedimento metodológico padrão o uso de palavras-chave, a partir das quais se 

exercita a  decodificação. 

b. Agrupar os alunos deixando sempre juntos aqueles que estejam no mesmo nível para que não 

atrapalhem uns aos outros e atividades individuais para realmente atender às diferenças. 

c. Organizar grupos em que crianças que estejam em níveis de alfabetização próximos possam interagir. 

d. Escolher palavras diversas e aleatoriamente, pois todas são importantes e a seleção não interfere. 

  

10. Não abrange a ludicidade a afirmativa: 

a. Música, histórias, danças, teatros auxiliam na construção de conhecimentos. 

b. Jogos e brincadeiras proporcionam uma educação interacional. 

c. Brincando as crianças desenvolvem competências da inteligência emocional, como relacionamento, 

comunicação, cooperação. 

d. Atividades de repetição são as adequadas para a construção de conhecimento. 

 

11. Não é um dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa estabelecidos como objetivos para 

a produção escrita ao final do 3º ano: 

a. Os estudantes devem ser capazes de produzir textos escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e 

o objeto da mensagem, começando a identificar o gênero e o suporte que melhor atendem à intenção 

comunicativa. 

b. Os estudantes devem ser capazes de considerar a necessidade das várias versões que a produção do 

texto escrito requer, empenhando-se em produzi-las com ajuda do professor. 
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c. Alguns dos gêneros sugeridos para o trabalho com a linguagem escrita são: instruções de uso, rótulos, 

calendários; cartas, convites, diários; quadrinhos, slogans, cartazes; canções, poemas, adivinhas, trava-

línguas, mitos e lendas, cordel. 

d. Os professores devem priorizar o livro didático, utilizando se possível somente ele como ferramenta de 

produção textual, pois ele necessariamente contém todas as diretrizes previstas. 

 

12. Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, não é um dos conteúdos previstos para ser tratado 

no primeiro ciclo do ensino fundamental: 

a. Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no contexto social, explorando 

situações-problema que envolvam contagens, medidas e códigos numéricos. 

b. Utilizar informações sobre tempo e temperatura. 

c. Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e deslocar-se no espaço, bem como para 

identificar relações de posição entre objetos no espaço; interpretar e fornecer instruções, usando 

terminologia adequada. 

d. Representar resultados de medições, utilizando a terminologia convencional para as unidades mais usuais 

dos sistemas de medida, comparar com estimativas prévias e estabelecer relações entre diferentes 

unidades de medida. 

 

13.  De acordo com os Parâmetros Curriculares para o ensino de História no Ensino Fundamental, no caderno sobre o 

primeiro e o segundo ciclo, associe as colunas abaixo e responda: 

 

I. Fatos Histórico 

II. Sujeitos Históricos 

III. Tempo Histórico 

 

(__) Aprende-se a partir de vivências pessoais, pela intuição, como no caso do tempo biológico (crescimento, 

envelhecimento) e do tempo psicológico interno dos indivíduos (idéia de sucessão, de mudança). Precisa ser 

compreendido, também, como um objeto de cultura, um objeto social construído pelos povos, como no caso 

do tempo cronológico e astronômico (sucessão de dias e noites, de meses e séculos). 

(__) São os agentes de ação social, que se tornam significativos para estudos históricos escolhidos com fins 

didáticos, sendo eles indivíduos, grupos ou classes sociais.  

(__) São entendidos como ações humanas significativas, escolhidas por professores e alunos, para análises de 

determinados momentos históricos. 

 

A alternativa que contém a ordem de preenchimento correta é: 

a. I, II, III 

b. III, I, II 

c. II, III, I 

d. III, II, I 

 

14. É o conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser transmitidos às novas gerações 

para garantir a convivência social. Nas suas diversas manifestações tem estrutura própria, muda e é dinâmica. 

Também é produção artística e intelectual. Abrange todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de um 

povo. 

Trata-se do conceito de: 

a. Tradição 

b. Relações humanas 

c. Cultura 

d. Criatividade 
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15.  Os PCNs de Geografia no ensino fundamental indicam como recursos no aprendizado desta disciplina, exceto: 

a. A leitura de autores brasileiros consagrados — Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, 

Guimarães Rosa, entre outros. 

b. Produções musicais, fotografia e cinema. 

c. Foco na reprodução de mapas. 

d. Conhecimento e reconhecimento de culturas regionais, nacionais e internacionais e suas características. 

 

16. Não é um objetivo determinado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências Naturais nos 

dois primeiros ciclos do ensino fundamental: 

a. Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos e condições do ambiente em 

que vivem, valorizando a diversidade da vida. 

b. Valorizar atitudes e comportamentos favoráveis à saúde, em relação à alimentação e à higiene pessoal, 

desenvolvendo a responsabilidade no cuidado com o próprio corpo e com os espaços que habita. 

c. Caracterizar causas e conseqüências da poluição da água, do ar e do solo. 

d. Abordar o bloco temático Terra e Universo. 

 

17. Segundo os PCNs para o ensino de Arte no ensino fundamental no primeiro e no segundo ciclo, ―no transcorrer 

das quatro séries do ensino fundamental, espera-se que os alunos, progressivamente, adquiram competências de 

sensibilidade e de cognição em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, perante a sua produção de arte e o contato 

com o patrimônio artístico, exercitando sua cidadania cultural com qualidade‖. Quanto à avaliação destes 

objetivos, assinale a alternativa que não é indicada como critério avaliativo: 

a. Se o aluno estabelece relações com o trabalho de arte produzido por si e por outras pessoas sem 

discriminações estéticas, artísticas, étnicas e de gênero. 

b. Se o aluno compreende e está habilitado para se expressar na linguagem dramática. 

c. Se o aluno se Interessa pela dança como atividade coletiva. 

d. Se o aluno sabe tocar algum instrumento. 

 

18.  Sobre o Projeto Político Pedagógico, assinale a alternativa incorreta: 

a. É o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na 

escola, expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e 

expectativas da comunidade escolar.  

b. É o documento que a escola recebe com o intuito de orientar os modos de pensar e agir, sendo 

incumbência da Secretaria de Educação seu desenvolvimento. 

c. É o regulamento da escola, onde estão as regras de convivência e medidas a serem tomadas. 

d. É uma legislação de caráter nacional utilizada em todas as escolas. 

 

19. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, são indicados como Temas 

Transversais, exceto: 

a. Pluralidade Cultural 

b. Meio Ambiente 

c. Inclusão Digital 

d. Ética 

 

20. "A mera presença dos objetos técnicos em sala de aula não significa necessariamente inovação. Pode até ser um 

grande retrocesso. O computador sozinho não faz nada". 

A frase acima é de Edvaldo Couto, professor da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e pesquisador nas áreas de 

cibercultura, tecnologias educacionais e criação de narrativas em ambientes digitais. Considerando o 

conhecimento básico da informática escolar, avalie as seguintes afirmações: 

 

I. O programa ―Microsoft Word‖ é uma ferramenta para edição de textos, podendo ser utilizado para 

elaboração de provas e trabalhos. 
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II. O site ―Google‖, disponível através do endereço eletrônico www.google.com.br, é o buscador exclusivo 

para pesquisas acadêmicas e escolares. 

III. É possível criar apresentações de slides para auxiliar a dinâmica de uma aula, através softwares como 

―Microsoft Power Point‖ e ―Apresentações do Google‖. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e III estão corretas. 

b. Apenas a afirmação III é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

21. Para analisar a admissibilidade do processo de impedimento da atual Presidente da República Federativa do Brasil, 

os trabalhos na Câmara dos Deputados foram dirigidos por: 

a. Lula 

b. Eduardo Cunha 

c. Renan Calheiros 

d. Eduardo Arantes 

 

22. Dengue, chikungunya e zika são três doenças infecciosas e que atualmente causam muita preocupação às 

autoridades. Com relação a elas, assinale a alternativa incorreta:  

a. A dengue é transmitida pelo mosquito ―Aedes aegypti‖ 

b. A chikungunyaé transmitida pelo mosquito ―Aedes aegypti‖ 

c. A zika é transmitida pelo mosquito ―Aedes aegypti‖ 

d. As três doenças são transmitidas por águas paradas. 

 

23. Assinale a alternativa que não corresponde ao Município de Bom Retiro: 

a. A região de Bom Retiro possui as maiores elevações do extremo sul do Brasil, pois dos cinco pontos 

culminantes de Santa Catarina, três estão dentro do território bomretirense. 

b. O Concurso Cultural, História, Causa e Lendas – 93 anos de Bom Retiro, teve como objetivo o resgate do 

passado destes aspectos. 

c. O Moto Trilha – 93 anos de Bom Retiro/SC, contou com um percurso de aproximadamente 40 km, 

percorrendo as estradas vicinais do município. 

d. Em comemoração aos 93 anos de emancipação de Bom Retiro, foi realizado o 4º Pedal Bom Retiro, 

partindo do centro da cidade, indo para o interior do município e retornando à cidade. 

 

24. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 

 

http://www.google.com.br/
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    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

25. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

26. O emprego do hífen está incorreto em: 

a. Gabriela feriu o ante-braço na queda.   

b. A doença o tornou dependente de anti-inflamatórios. 

c. O coronel odiava comida requentada no micro-ondas. 

d. Era mais uma militante pró-democracia. 

 

27. Há um erro de concordância em: 

a. A alegria dele são as crianças. 

b. Faz dois anos que ninguém resolve o problema 

c. Tristeza é necessário. 

d. Não existe sonhos impossíveis. 

 

28. Deveria ter sido escrito com X e não com CH:  

a. Chaga – Chalé 

b. Chícara – Chingar 

c. Chacinar – Chacota 

d. Chafariz – Chafurdar 

 

29. Os itens abaixo correspondem respectivamente a: 

I. Situa um acontecimento no tempo. 

II. Relaciona uma palavra a outra. 

 

a. Interjeição e pronome 

b. Substantivo e artigo 

c. Verbo e preposição 

d. Advérbio e conjunção 
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30. Qual a figura de linguagem empregada na frase abaixo? 

―Estão destruindo o verde do nosso país‖. 

 

a. Metonímia 

b. Metáfora 

c. Hipérbole 

d. Pleonasmo 

 

31. Na frase abaixo o sujeito é: 

Não encontrei ninguém lá, Carla. 

a. Dulce 

b. Simples 

c. Oculto 

d. Indeterminado 

 

32. ―Despedindo-se de todos, deu seu último suspiro‖. 

Nesta frase podemos dizer que ocorre: 

a. Personificação 

b. Ironia 

c. Prosopopeia 

d. Eufemismo 

 

33. Marque somente artigos: 

a. Boneca – Sol 

b. Meu – Este 

c. A – Uns 

d. Falante – Maravilhoso 

 

34. O gráfico abaixo representa qual função? 

 
 

a. 2x² 

b. 3x+2 

c. 5x + 3 

d. x² + 2 
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35. Quantos anagramas tem a palavra PROVAR? 

a. 36 

b. 360 

c. 720 

d. 840 

 

36. O aumento salarial é proporcional ao salário ganho. Se uma pessoa que tem seu salário de R$ 2.800,00 terá R$ 

252,00 de aumento. Qual será o aumento de alguém que tem salário de R$ 3.600,00? 

a. R$ 290,00 

b. R$ 298,00 

c. R$ 312,00 

d. R$ 324,00 

 

37. Quais são os valores de x, y e z respectivamente, no sistema linear a seguir? 

 

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 =  −1
−𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 10
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 0

  

a. 3, 2 e 1 

b. 3, -2 e -1 

c. -3, 2 e -1 

d. -3, -2 e -1 

 

38. Considere uma sala de aula com 25 meninas e 18 meninos. Será escolhido um aluno. Qual a probabilidade de ser 

escolhida uma menina? 

a. 53,45% 

b. 55,74% 

c. 56,27% 

d. 58,13% 

 

39. Qual o determinante da matriz abaixo? 
−1 −2 3
4 −5 6
7 −8 9

 

a. -1 

b. 4 

c. -6 

d. -8 

 

40. Qual os possíveis valores para x na seguinte equação? 

2x² + 3x = 9 

 

a. 
3

2
 e -3  

 

b. 
4

3
 e 0 

 

c. 
5

4
 e 

2

5
 

 

d. −
4

3
 e −

5

4
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DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 


