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09. Para caracterizar a reflexão desencadeada pelo desejo 
de ter uma vida diferente, a autora recorre a: 

 
a) Uma construção sintática que faz uso de verbos no 

futuro do pretérito em perguntas chave que 
sugerem hipóteses para uma vida diferente que ela 
pudesse ter tido. 

b) A repetição de verbos no futuro do presente, usado 
sem perguntas que indicam uma reflexão mais 
profunda sobre o tema. 

c) Numa sequência de perguntas, verbos no modo 
subjuntivo – que expressam possibilidades novas, 
uma nova vida. 

d) Perguntas despropositadas que nada tem a ver 
com a reflexão a ser sugerida. 

e) N.D.R. 
 
10. A relação do texto com o título se dá: 
 

I. Pela idéia de condição que é apontada pela 
condição se no início do 2º parágrafo. 

II. Por tratar de coisas interessantes que a autora teria 
feito caso não tivesse optado por ser mãe. 

III. Pela própria estrutura sintática da qual a autora 
lança mão, pois estabelece relação de coordenação 
entre os períodos. 

 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) I e II são verdadeiras. 
e) I e III são verdadeiras. 

 
 
 

2ª Parte – Conhecimentos Pedagógicos  
 
 
11. Analise atentamente as características da avaliação 
escolar apresentadas a seguir. 
 

I. Possibilita a revisão do plano de ensino. 
II. Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. 
III. Reflete a unidade: objetivos-conteúdos. 
IV. Ajuda na autopercepção do professor. 

 
Estão corretas: 
 

a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e IV apenas. 
d) II, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV. 

 
12. A respeito do planejamento de ensino, qual das 
alternativas a seguir não aponta um dos seus elementos 
constitutivos? 
 

a) Deve ser flexível para favorecer as adaptações 
necessárias. 

b) Deve trabalhar com a dimensão do aluno ideal, 
para não se desobrigar da qualidade de ensino. 

c) Nesse processo, as condições objetivas de 
trabalho interferem. 

d) O planejamento de ensino, na sua realização, 
deve considerar projeto político pedagógico. 

e) Apresenta a intencionalidade e a sistematização 
que o processo educativo requer. 

 

13. Leia atentamente a situação transcrita no texto a 
seguir. 
 
“Nas aulas de Ciências do professor Maciano os alunos se 
sentam em fileiras, um atrás do outro e são avaliados pela 
quantidade e exatidão de informações que conseguem 
memorizar”.  
 
Em relação à avaliação, o professor Maciano é adepto da 
abordagem: 
 

a) Comportamentalista. 
b) Humanista. 
c) Psicanalítica. 
d) Tradicional. 
e) Sociocultural. 

 
14. O período ditatorial, ao longo de duas décadas que 
serviram de palco para o revezamento de cinco generais 
na presidência da República, foi pautado em termos 
educacionais pelos aspectos listados abaixo, EXCETO: 
 

a) Privatização do ensino. 
b) Divulgação de uma pedagogia calcada mais em 

propósitos com fins abertos e discutíveis. 
c) Exclusão de boa parcela dos setores mais pobres 

do ensino elementar de boa qualidade. 
d) Institucionalização do ensino profissionalizante na 

rede pública regular sem qualquer arranjo prévio 
para tal. 

e) Variadas tentativas de desmobilização do 
magistério através de abundante e confusa 
legislação educacional. 

 
15. Como indicava o programa revolucionário, Vargas criou 
o Ministério da Educação e Saúde Pública, que teve como 
primeiro gestor Francisco Campos, que tendo gerido este 
ministério de 1930 até 1932, realizou a chamada “reforma 
Francisco Campos”. Dentre as ações seguintes, indique 
aquela que não pode ser atribuída a Francisco Campos. 
 

a) Criou o Conselho Nacional de Educação. 
b) Dispôs itens regulamentando e organizando o 

ensino superior no Brasil. 
c) Desenvolveu uma reflexão pedagógica na busca 

de uma inserção integralista nas questões 
educacionais. 

d) Organizou o ensino comercial e regulamentou a 
profissão de contador. 

e) Consolidou as regulamentações sobre o ensino 
secundário.  

 
16. Acerca das diversas manifestações de currículo, 
analise as características apresentadas a seguir. 
 

I. Currículo estabelecido pelos sistemas de ensino. 
II. Currículo que acontece em sala de aula. 
III. Currículo onde às influências provenientes da 

experiência cultural afetam a aprendizagem. 
 
Dessa forma, podemos dizer que as três características 
apresentadas referem-se respectivamente ao: 
 

a) Currículo formal, currículo real e currículo oculto. 
b) Currículo real, currículo formal e currículo oculto. 
c) Currículo formal, currículo oculto e currículo real. 
d) Currículo oculto, currículo formal e currículo real. 
e) Currículo real, currículo oculto e currículo formal. 
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17. De acordo com o artigo 65 da Lei Nº 9.394/96, que 
estabelece sobre as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, afirma que a formação docente, exceto para a 
educação superior, incluirá prática de ensino de: 
 

a) No mínimo, cento e oitenta horas. 
b) No mínimo, duzentas horas. 
c) No mínimo, trezentas horas. 
d) No máximo, cento e oitenta horas. 
e) No máximo, duzentas e horas. 

 
18. Analise atentamente o texto a seguir. 
 
“Maurílio estudou até a 3ª série/4º ano do Ensino 
Fundamental numa escola particular do interior de 
Pernambuco. Mudou-se para a cidade do Recife, capital do 
Estado, e foi matricular-se numa escola pública. No ato da 
matrícula, seus pais não tinham como comprovar sua 
escolaridade, pois a escola que tinha estudado não era 
regularizada.” 
 
Diante da situação de Maurílio e segundo a legislação em 
vigor, qual procedimento deveria ser tomado por parte da 
direção da escola? 
 

a) Classificar Maurílio, mediante avaliação feita pela 
escola, na série ou etapa escolar adequada. 

b) Recusar a matrícula, pois Maurílio não tem como 
comprovar sua escolaridade. 

c) Encaminhar Maurílio a uma escola particular, para 
que possa efetuar sua matrícula. 

d) Comunicar aos pais de Maurílio que o ideal seria 
retornar para a escola de origem. 

e) Matricular Maurílio na série solicitada pelos pais, 
independente da comprovação de sua 
escolaridade. 

 
19. Tratando-se da inclusão dos discentes que requerem 
uma atenção especial, ou seja, de uma Educação 
Especial, o artigo 58 da Lei Nº 9.394/96 – LDBEN, dispõe 
“que se entende por educação especial, para os efeitos 
desta Lei, a modalidade de educação escolar para 
educandos portadores de necessidades especiais, 
oferecida preferencialmente na rede de ensino: 
 

a) Particular. 
b) Oficial. 
c) Confecional. 
d) Regular. 
e) Especial. 

 
20. À luz da Lei Nº 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, considere as afirmativas e 
assinale a que foi formulada corretamente. 
 

a) Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a 
pessoa até doze anos de idade completos, e 
adolescente aquela entre doze e dezessete anos 
de idade. 

b) Podem adotar crianças somente as pessoas 
maiores de vinte e um anos e com o estado civil 
legalizado. 

c) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, 
dentre outros, os casos de indisciplina na sala de 
aula. 

 
 
 

d) É dever exclusivamente dos pais ou responsáveis 
velar pela dignidade da criança e do adolescente, 
pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 

e) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 
processo pedagógico, bem como participar da 
definição das propostas educacionais. 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Determine o valor de m para que o polinômio P (x) = 
mx³ + x² - 5 seja divisível por x +  
 

a) 38 
b) -38 
c) 42 
d) -42 
e)  

 
22. Escrevendo a expressão log  log  log  em 
função de um só logaritmo, será obtido como resposta: 
 

a) log  
b) log     
c) log   ¹¹  
d) 2 log  ¹¹  
e) log √ ¹¹ ⁶ 

 
23. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não 
é verdadeira. 
 

a) Todo quadrado é retângulo. 
b) Alguns retângulos são quadrados. 
c) Todo quadrado é losango. 
d) Existem retângulos em que as diagonais são 

perpendiculares. 
e) Em todo retângulo, as diagonais são bissetrizes 

dos ângulos.  
 
24. A área da base de uma pirâmide é igual a 45cm² e sua 
altura é igual a 18 cm. Um plano paralelo à base dessa 
pirâmide determina uma secção transversal de 20cm² de 
área. Calcular a distância desse plano ao vértice da 
pirâmide. 
 

a) 6 cm 
b) 8 cm 
c) 10 cm 
d) 12 cm 
e) 16 cm 

 
25. Uma esfera metálica, de 3m de raio é mergulhada num 
tanque de água cilíndrico, cujo raio da base é igual a 6m. 
Sabendo-se que a água não transbordou, pergunta-se: de 
quanto subiu o seu nível? 
 

a) 0,25 m 
b) 0,50 m 
c) 0,75 m 
d) 1,0 m 
e) 1,5 m 
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26. O ponto P (8; 7) pertence a uma circunferência de 
centro C (3; - 5). Calcule o raio dessa circunferência. 
 

a) 10 
b) 13 
c) 14 
d) 17 
e) 21 

 
27. Numa sequência de 74 termos,   e   são termos 
eqüidistantes dos extremos. Calcule o valor de n. 
 

a) 15 
b) 17 
c) 18 
d) 21 
e) 23 

 
28. Carlos pretende guardar 13 camisetas diferentes em 
seu armário, uma ao lado da outra, sendo 6 pretas, 4 
brancas e 3 cinzas. De quantas maneiras é possível 
guardar as camisetas de modo que as camisetas pretas 
fiquem entre as brancas e as cinzas? 
 

a) 622080 
b) 414720 
c) 207360 
d) 103680 
e) 101720 

 
29. Assinale a alternativa que apresenta um número 
complexo imaginário puro. 
 

a) √5 
b) 3  
c) 5 0  
d) – 3 + 4/5  
e) 5

4 
 
30.  Sabendo-se que o círculo máximo de uma esfera 
mede 6  cm. Calcule o volume dessa esfera. 
 

a) 6 ³ 
b) 12 ³ 
c) 18 ³ 
d) 36 ³ 
e) 72 ³ 

 
31. Se sen x + cos x = k, então sen 2x é igual a:  
 

a) k 
b) k + 1 
c) 2k² 
d) 2k + 1 
e) k² - 1 

 
 

32. Simplificando 
,  ,

 obtém-se como 

resultado: 
 

a) 0,2 
b) 0,02 
c) 0,04 
d) 0,016 
e) 0,16 

 
 

33. A que taxa bimestral João deve aplicar seu capital, de 
modo a obter um total de juro igual a 50% do capital 
aplicado no fim de 8 meses? 
 

a) 9,5% 
b) 10, 67% a.b 
c) 8,53% 
d) 11,52% 
e) 12,37% 

 
34. Alda, Bia e Clara estão usando vestidos amarelo, 
branco e cinza, mas não necessariamente nesta ordem. A 
de vestido branco, que não é Alda, é mais velha que Clara 
e a de vestido cinza é a mais velha das três. Os vestidos 
de Alda, Bia e clara são, respectivamente: 
 

a) Amarelo, branco e cinza. 
b) Amarelo cinza e branco. 
c) Cinza, amarelo e branco. 
d) Cinza, branco e amarelo. 
e) Branco, amarelo e cinza. 

 
35. Francisco pagou uma entrada no valor de $ 23,60 na 
compra de uma geladeira, e pagou mais 4 prestações 
mensais, iguais e sucessivas no valor de $14,64 cada 
uma. A instituição financiadora cobra uma taxa de juros de 
120% a.a., capitalizados mensalmente (juros compostos). 
Com base nestas informações podemos afirmar que o 
valor que mais se aproxima do valor à vista da geladeira 
adquirida por Francisco é: 
 

a) $ 60,00 
b) $ 76,83 
c) $ 86,42 
d) $ 88,00 
e) $ 95,23 

 
36. José comprou um certo número de mercadorias por R$ 
80,00. Se ele tivesse comprado mais 4 unidades dessa 
mesma mercadoria, pelos mesmos R$ 80,00, o preço de 
cada unidade da mercadoria sofreria um desconto de R$ 
1,00. Quantas unidades dessa mercadoria foram 
compradas por José? 
 

a) 24 
b) 18 
c) 16 
d) 12 
e) 8 

 
37. Calcule o valor de m de modo que a função f(x) = - x² - 
2x + m tenha o número 2 como valor máximo. 
 

a) -2 
b) -1 
c) 0 
d) 1 
e) 2  

 
38. Uma bola é colocada no chão e chutada da origem (0, 
0), percorrendo uma trajetória parabólica que atinge sua 
altura máxima no ponto (2, 4). Qual a equação dessa 
trajetória? 
 

a) y = – 2x² + 4x 
b) y = x² + 2x 
c) y = x² + 4x 
d) y =  - x² + 4x 
e) y = - x² - 4 x 
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39. São dadas abaixo as mais altas temperaturas 
registradas durante uma semana de verão na cidade 
“Alfa”. Qual é a moda dessas temperaturas? 
 
39, 42,  34,  37,  39,  44,  41 
 

a) 34 
b) 37 
c) 39 
d) 41 
e) 44 

 
40.  Determine a soma de x + y, sabendo que 2

3 1  = 
4
3 1  

 
a) -4 
b) -2 
c) 1 
d) 3 
e) 4 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 







