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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. De acordo com a abordagem histórico-cultural, baseada na teoria de Vigotsky, a relação entre o homem e meio 

físico e social não é totalmente natural e também não é uma simples adaptação do indivíduo ao meio. Em relação 

a essa teoria é possível afirmar que: 

a. A relação entre o indivíduo e o meio ambiente não é sempre mediada por produtos culturais humanos. 

b. A apropriação dos instrumentos e dos signos pelo homem ocorre na interação com o outro. 

c. A linguagem enquanto signo é irrelevante nas interações sociais do homem. 

d. O homem se desenvolve, exclusivamente, a partir de características herdadas biologicamente. 

 

2. A proposição de Skinner pode ser útil para atividades repetitivas e que determinam memorização de conteúdo, 

mostrando-se adequada para cursos técnicos, especialistas e treinamentos ou em atividade que visam ensinar 

conteúdo e tarefas que se apoiam na memorização e fixação dos conhecimentos. É correto afirmar que no 

behaviorismo: 

a. O aluno é  detentor do conhecimento. 

b. O aluno é visto como passivo, já que suas atividades mentais são ignoradas. 

c. O aluno aprende através de suas  próprias experiências. 

d. O aluno e o professor interagem na aprendizagem. 

 

3. Acerca das principais características do construtivismo, estão corretas as alternativas, exceto: 

a. O conhecimento é construído através de experiências. 

b. O professor detém o conhecimento e o repassa aos alunos. 

c. Aprender é uma interpretação social do mundo. 

d. Aprender é um processo ativo onde o significado é construído pela experienciação. 

 

4. Para Zaballa (1998), está errado dizer sobre o planejamento: 

a. É um facilitador da organização pedagógica do professor ao longo do ano, que ampliar as dimensões do 

que será trabalhado. 

b. Retarda o processo de organização do que será trabalhado. 

c. É a organização da proposta formativa considerada significativa e necessária para um determinado 

contexto. 

d. É refletir sobre a proposta de ensino. 

 

5. Assinale a alternativa correta em relação ao enfoque da educação inclusiva: 

a. À lucidez desse enfoque, as escolas devem ajudar os alunos com dificuldade de aprendizagem na sua 

progressão escolar. 

b. Articula respeito à capacidade das escolas de atender somente aos alunos portadores de necessidades 

especiais. 

c. Articula respeito à capacidade das escolas de atender a todos os alunos, sem qualquer tipo de exclusão. 

d. Articula respeito a novas metodologias de ensino somente para os professores de alunos portadores de 

necessidades especiais. 

 

6. No Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (MEC), consta que “é importante a devolução do 

processo de aprendizagem à criança, isto é, o retorno que o professor dá para as crianças a respeito de suas 

conquistas e daquilo que já aprenderam”. Nessa perspectiva, a metodologia avaliativa adotada é: 

a. Diagnóstica 

b. Formativa 

c. Somativa 

d. Elucidativa 
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7. Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, dentre os cuidados pessoais para crianças de 4 

a 6 anos, é relevante que o professor: 

a. Converse com o grupo infantil sobre os acidentes que ocorrem, onde, quando e por que ocorreram e o 

que podem fazer juntos para evitar que aconteçam novamente. 

b. Dê total liberdade para que a criança desenvolva todas as atividades sozinha, de modo a desenvolver sua 

autonomia. 

c. Não interfira em machucados que a criança sofre na escola, pois a responsabilidade sobre as providências 

é da família. 

d. Deixe que as crianças lavem as mãos apenas quando sentirem necessidade. 

 

8. A Apresentação dos Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC), determina que são temas 

transversais, exceto: 

a. Orientação sexual 

b. Temas locais 

c. Filosofia 

d. Saúde 

 

9. Dentre os Princípios estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, do Ministério da 

Educação, não estão inclusos: 

a. Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

b. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.  

c. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 

manifestações artísticas e culturais. 

d. Ecléticos: da diferença, da mutualidade, da cooperação e da diversidade. 

 

10. Atinente ao Projeto Político-Pedagógico, pode-se assegurar que: 

 

I. É o plano geral da instituição que apresenta fragmentos da sistematização do processo de planejamento 

participativo. 

II. Revela a  intencionalidade da construção coletiva da realidade na qual a escola está inserida. 

III. Deve ser  constantemente  refeito e aperfeiçoado, pois deve deliberar claramente as  ações  educativas, 

fazendo parte da construção da identidade da escola. 

 

     Está correto  afirmar apenas o que está contido em: 

a. II e III. 

b.  I, II e III.                   

c. I e II. 

d. III apenas. 

 

11. Predomina a autoridade do professor que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação 

entre eles no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida; em 

conseqüência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. 

O texto acima se refere a qual tendência de Educação: 

a. Tendência liberal tradicional 

b. Construtivista.  

c. Progressista libertária 

d. Progressista libertadora 
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12. Os princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico estão fundados nos princípios que deverão nortear a 

escola, para que esta seja democrática, pública, gratuita e que tenha a autonomia para elaborar suas propostas 

pedagógicas. São alguns dos princípios norteadores do Projeto Político Pedagógico: 

 

I. Igualdade. 

II. Busca da identidade 

III. Gestão democrática 

IV. Exercício da cidadania 

V. Valorização do magistério 

VI. Qualidade 

VII. Liberdade 

 

     Estão corretos os itens: 

a. I, II, IV, V e VII. 

b. I, III, V, VI e VII. 

c. I, II, III, IV e V. 

d. II, III, IV, V e VI. 

 

13. Por meio de brinquedos que desenvolveu depois de analisar crianças de diferentes idades, Froebel previu uma 

educação que ao mesmo tempo permite o treino de habilidades que elas já possuem e o surgimento de novas. 

Nesta qual a importância do brinquedo no desenvolvimento da criança, assinale a alternativa CORRETA 

a. O brinquedo e o ato de brincar completam o mundo mágico infantil, pois é uma das principais formas de 

auto descoberta e vivências da própria criança, partindo da percepção de seus limites e de suas 

possibilidades. 

b. O conceito de brinquedo equivale ao de brincadeiras. Nesse sentido, brinquedo ou brincadeiras são 

apenas diferentes formas de manifestação.  

c. O objetivo primeiro do brinquedo é fazer com que as crianças possam se apropriar e brincar 

d. Brinquedos consistem, apenas, nos objetos manufaturados utilizados como suportes nas brincadeiras. 

 

14. Complete o enunciado com o/a pensador/a a quem corresponde o fragmento abaixo: 

 

"_________________________ aprofunda um aspecto importante no processo de construção da leitura e 

escrita: problema cognitivo envolvido no estabelecimento da relação entre o todo e as partes que o 

constituem. Emilia nos mostra que a criança elabora uma série de hipóteses trabalhadas através da 

construção de princípios organizadores, resultados não só de vivências externas, mas também por um 

processo interno. Mostra também como a criança assimila seletivamente as informações disponíveis e como 

interpreta textos escritos antes de compreender a relação entre as letras e os sons da linguagem." 

 

    Sobre a construção da leitura e escrita preencha a lacuna acima: 

a. Emilia Ferreiro 

b. Ana Teberosky 

c. Henri Wallon 

d. Paulo Freire 

 

15. Sobre o Surgimento da Literatura Infantil no Brasil marque com ( V ) as verdadeiras e com ( F ) as alternativas 

falsas: 

(__) No século XIX que, relativizando, se define com maior segurança os tipos de livros que mais agradam 

aos pequenos leitores, determinando suas principais linhas de ação: histórias fantásticas, de aventuras e que 

retratem o cotidiano infantil. 

(__) Os livros para crianças começam a ser publicados no Brasil em 1808 com a implantação da Imprensa 

Régia, a literatura infantil brasileira nasce apenas no final do século XIX. 
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(__) Associada a acontecimentos de fundo econômico e social, a origem da literatura para crianças ocorre no 

século XVIII, período em que a Revolução Industrial é deflagrada. Determinando o crescimento político e 

financeiro das cidades, a industrialização tem como reflexo direto a decadência do sistema medieval, baseado 

no feudalismo e na valorização do poder rural. 

(__) A respeito  da literatura infantil Monteiro Lobato foi o criador das inovações nesse tipo de literatura. 

Através de suas obras que a linguagem dos personagens se aproximou à linguagem do povo brasileiro. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. V, V, V, V 

b. F, F, V, F 

c. V, V, F, V 

d. V, F, F, V 

 

16. Ler significa, exceto: 

a. Atender somente a nossa dimensão psicológica. 

b. Atuar sobre a linguagem. 

c. Desenvolver operações mentais. 

d. Produzir sentidos, articulando texto a práticas histórico-sociais. 

 

17. Considere as alternativas referentes à oralidade, variação linguística e escrita: 

 

I. Dentre as diferenças, a linguagem oral caracteriza-se por ser mais passageira, temporal, frequentemente mais 

coloquial, podendo se apoiar em recursos gestuais e do contexto imediato da comunicação. 

II. Do ponto de vista estrutural e linguístico, todas as variedades da língua são perfeitas e completas entre si; o 

que as diferencia são os valores atribuídos aos falantes e por eles, na sociedade, as origens regionais e as 

posições sociais. 

III. A linguagem é um meio neutro através do qual uma mensagem é enviada. As palavras são carregadas de 

sentido para os falantes. 

IV. A aceitação da variação linguística requer, por conseguinte, mudança na visão dos valores educacionais, 

respeitar os dialetos, entendê-los como legítimos àquela comunidade e até mesmo ensinar como essas 

variedades da língua funcionam comparando-as entre si. 

  

     Estão corretas as afirmações: 

a. I, III e IV. 

b. I, II e IV. 

c. II, III e IV. 

d. I, II e III. 

 

18. Sobre os estudos da linguagem e as teorias da aprendizagem é correto afirmar, exceto: 

a. Estudos linguísticos defendem a competência lingüística. 

b. Vygotsky propõe nova orientação para os estudos das origens sociais da linguagem. 

c. Para Piaget, o desenvolvimento linguístico é decorrente do desenvolvimento cognitivo. 

d. Os estudos de Vygotsky não foram significativos para a aquisição da linguagem oral e escrita. 

 

19. Sobre a escola inclusiva, todas as alternativas estão corretas, exceto: 

a. É a escola que integra e inclui a todos. 

b. Consegue fazer com que todos e cada um no seu nível, possibilidades e limitações, consigam aprender e 

se desenvolver integralmente; que respeita as diferenças; que cria um ambiente rico com diferentes 

estímulos para aprender o mesmo objeto, tendo em vista as diferenças. 

c. A escola exclui os alunos com deficiência do sistema da sala convencional e os inclui em uma sala própria 

para eles, a deficiência é vista como algo que não pode ser ajustado ao ambiente comum a todos.  

http://lobato.globo.com/lobato_Biografia.asp
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d. Os grandes desafios para construir a escola inclusiva são: a formação do professor para ações educativas 

inclusivas; a parceria das famílias para esse trabalho; os espaços, recursos e materiais didáticos 

adaptados para atender às diferenças; e a construção de uma proposta pedagógica que contemple as 

diferenças, diversificando as experiências com estímulos diferentes. 

 

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. 

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. 

http://www.google.com.br/
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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 

 

    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. 
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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 

 

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 
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34. O gráfico abaixo representa qual função? 

 
 

a. 2x² 

b. 3x+2 

c. 5x + 3 

d. x² + 2 

 

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
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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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


