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1. É um processo avaliativo pertinente que tem como função 
arquivar os dados observados no processo de 
aprendizagem. Outra de suas funções é oferecer pistas para 
a memória, para a intervenção no processo educativo. 
Trata-se de: 
a) Observação. 
b) Registro. 
c) Provas. 
d) Interrogatório. 

 

2. Assinale a alternativa incorreta. O trabalho do professor 
com leitura tem como finalidade: 
a) A formação de leitores competentes. 
b) Questionar a realidade para compreendê-la melhor. 
c) Capacitar o aluno a distanciar-se do texto e assumir 

uma postura acrítica frente ao que de fato se diz e ao 
que se quer dizer. 

d) Assumir a cidadania no mundo da cultura escrita. 
 

3. Não é uma orientação didática para o ensino de artes: 
a) Não considerar as crianças como produtoras de arte. 
b) Conhecer as características individuais e do grupo para 

poder exercer uma prática educativa significativa. 
c) Observar as produções dos alunos para conhecer como 

elas se transformam e para pensar propostas de 
intervenção, garantindo ações que valorizem e 
ampliem a criação, as experiências e as produções 
artísticas das crianças. 

d) Planejar atividades que promovam respostas abertas 
valorizando, dessa forma, a marca pessoal de cada um, 
seu jeito e suas singularidades. 

 

4. Na resolução de problemas que implicam ações de 
adicionar e subtrair, as crianças progridem mediante a 
utilização de diferentes procedimentos que, a princípio, se 
baseiam em procedimentos informais. Um deles acontece 
quando as crianças memorizam algumas combinações 
básicas da adição  e descobrem algumas regras do sistema 
de numeração e as propriedades das operações como a 
comutativa, associativa e outras. Trata-se de: 
a) Sobrecontagem. 
b) Estratégias concretas. 
c) Cálculo estimativo. 
d) Cálculo mental. 

 

5. A avaliação somativa também pode ser denominada de 
avaliação: 
a) Criterial. 
b) Autêntica. 
c) Aferida. 
d) De desempenho. 

 

6. A não ser nos casos expressos em lei, o ECA contempla 
pessoas até: 
a) 19 anos. 
b) 17 anos. 
c) 18 anos. 
d) 21 anos. 

7. Assinale a alternativa considerada correta tendo em vista o 
artigo quarto do ECA: 
a) É dever da família, assegurar, com absoluta prioridade, 

a efetivação dos direitos referentes à vida. 
b) É dever da sociedade em geral, garantir com relativa 

seguridade a proliferação de acesso à educação. 
c) É dever do Poder Público instar os pais ou responsáveis 

a facultar planos de saúde públicos ou privados à sua 
prole. 

d) É dever da comunidade, determinar subjetivamente a 
prática de esportes como fator socializante e 
extemporâneo. 

 

8. Assinale a alternativa incorreta. O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios:  
a) Valorização da experiência extraescolar. 
b) Desvinculação entre experiência escolar e o trabalho. 
c) Garantia de padrão de qualidade. 
d) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais. 
 

9. O maior problema da avaliação atualmente é que os 
professores, em geral, não costumam elaborar suas provas 
para: 
a) “Provar” os alunos. 
b) Auxiliar os alunos. 
c) Reprovar os alunos. 
d) Ameaçar os alunos. 

 

10. Com relação à saúde da criança e do adolescente é correto 
afirmar: 
a) É assegurado atendimento parcial à saúde da criança e 

do adolescente, por intermédio do SUS, garantido o 
acesso sectário e assimétrico às ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

b) É assegurado atendimento segmentado à saúde da 
criança e do adolescente, por intermédio do SUS, 
garantido o acesso generalista e discriminado às ações 
e serviços para promoção, proteção e recuperação da 
saúde. 

c) É assegurado atendimento geral à saúde da criança e 
do adolescente, por intermédio do SUS, garantido o 
acesso universal e simétrico às ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

d) É assegurado atendimento integral à saúde da criança 
e do adolescente, por intermédio do SUS, garantido o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

11. Segundo o ECA, nos casos recomendados pelas autoridades 
sanitárias: 
a) É facultativa à vacinação, por isso a importância do 

esclarecimento proveniente da unidade escolar. 
b) É obrigatória a vacinação das crianças. 
c) Cabe à unidade escolar a devida propaganda. 
d) Trata-se de questão de foro íntimo que inclui inclusive 

concepções religiosas. 
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12. Assinale a alternativa incorreta. O direito à liberdade, 
previsto no ECA, compreende o direito de: 
a) Ir e vir em logradouros públicos, ressalvadas as 

restrições legais. 
b) Estar em espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais. 
c) Estar em espaços comunitários, independentemente 

das restrições legais, desde que acompanhado dos 
pais. 

d) Opinião e expressão 
 

13. Assinale a alternativa incorreta. O dever do Estado com a 
educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: 
a) Particularização do ensino médio gratuito 
b) Oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando. 
c) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a 

capacidade de cada um. 
d) Padrões mínimos de qualidade de ensino definidos 

como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino aprendizagem. 

 

14. Assinale a alternativa incorreta. O ensino é livre à iniciativa 
privada, atendidas as seguintes condições: 
a) Cumprimento das normas gerais da educação nacional 

e do respectivo sistema de ensino. 
b) Autorização de funcionamento e avaliação de 

qualidade pelo Poder Público. 
c) Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o 

previsto na Constituição Federal. 
d) Obrigatoriedade de ensino laico e sistema subsidiado 

de bolsas de estudo.  
 

15. Segundo a LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula dos menores no ensino fundamental a partir dos: 
a) 5 anos. 
b) 6 anos. 
c) 7 anos. 
d) De 6 a 7 anos. 

 

16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão os respectivos sistemas de ensino em regime 
de: 
a) Sectarismo. 
b) Isolamento. 
c) Colaboração. 
d) Dependência. 

 

17. A educação básica é formada apenas: 
a) Pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio. 
b) Pela educação infantil. 
c) Pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio.  
d) Pelo ensino fundamental que abrange as demais 

categorias. 
 

18. Os sistemas municipais de ensino compreendem, exceto: 
a) As instituições de ensino fundamental, médio e de 

educação infantil mantida pelo Poder Público 
Municipal. 

b) As instituições de educação infantil criadas e mantidas 
pela iniciativa privada. 

c) Os órgãos municipais de educação. 
d) O Conselho Tutelar. 

 

19. O ensino fundamental obrigatório tem duração de: 
a) 7 anos. 
b) 8 anos. 
c) 9 anos. 
d) 10 anos. 

 

20. Designa o clima, o contexto e a organização do processo de 
ensino e aprendizagem que influenciam a forma como os 
alunos se envolvem na realização das tarefas de 
aprendizagem: 
a) Ambiente de aprendizagem. 
b) Modelo diretivo. 
c) Sala de aula. 
d) Aprendizagem por descoberta. 

 

21. Assinale a alternativa incorreta com relação à autoridade na 
escola: 
a) A autoridade não é sinônimo de repressão. 
b) Embora a autoridade esteja mais presente na 

dimensão transmissora da educação, ela também tem 
lugar na dimensão criadora, visto que não é possível 
criar a partir do nada ou do vazio. 

c) A autoridade não é uma exigência do processo de 
socialização da criança. 

d) Na escola, as autoridades são os professores e os 
autores que tem espaço no currículo escolar.  

 

22. Não é um dos significados do termo currículo: 
a) Pré-requisitos para alunos do ensino básico. 
b) Plano de estudos de um curso. 
c) Conjunto de programas de ensino. 
d) Conjunto das aprendizagens propostas e realizadas. 

 

23. Expressão que designa a universalização da frequência do 
ensino, por meio da generalização da oferta às 
necessidades de toda a população, independentemente das 
origens sociais e culturais e do nível econômico e 
profissional: 
a) Democratização do ensino. 
b) Ensino participativo. 
c) Deontologia. 
d) Axiologia. 

 

24. É Considerada uma disciplina que reúne os instrumentos 
necessários ao professor para estruturar e realizar o 
processo de ensino: 
a) Elaboração de projetos. 
b) Didática. 
c) Planejamento. 
d) Ética. 
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25. Hoje em dia, quase todas as crianças entram para a escola 
com alguma familiaridade com a escrita. Por isso, torna-se 
necessário que os professores: 
a) Partam daquilo que a criança já sabe. 
b) Ignorem o que a criança já sabe por que não é saber 

estruturado. 
c) Ignorem o que a criança já sabe por que não tem a ver 

com a metodologia propedêutica. 
d) Desconstruam o saber adquirido primitivamente em 

prol de um saber oficial.  
    

26. Com relação às dimensões do tempo no trabalho 
pedagógico é correto afirmar: 
a) O tempo pode ser entendido como um conceito 

objetivo, carregado de afetividade e, portanto, sentido 
do mesmo modo por toda criança. Considerar um 
tempo geral para a realização da atividade sem 
particularizar essa questão. 

b)  O tempo pode ser entendido como um conceito 
objetivo, desprovido de afetividade e, portanto, 
sentido de um modo diferente por cada criança. 
Considerar o tempo que ela necessita para a realização 
da atividade é uma forma de desrespeito para as 
outras crianças. 

c) O tempo pode ser entendido como um conceito 
subjetivo, desprovido de afetividade e, portanto, 
sentido do mesmo modo por todas as crianças. 
Considerar o tempo que ela necessita para a realização 
da atividade é uma forma de incitar a desorganização. 

d) O tempo pode ser entendido como um conceito 
subjetivo, carregado de afetividade e, portanto, 
sentido de um modo diferente por cada criança. 
Considerar o tempo que ela necessita para a realização 
da atividade é uma forma de respeitar-lhe o próprio 
ritmo. 

 

27. Assinale a alternativa incorreta. O educador deve ser um 
sensibilizador em relação às questões ambientais e as da 
ciência. Sua função será, então, a de ajudar os alunos a 
sistematizarem os conhecimentos gerados, não no sentido 
de dar-lhes a resposta final, e sim de continuar alimentando 
sua postura investigativa.  Ao organizar o trabalho junto às 
crianças, é imprescindível que o educador: 
a) Busque ampliar seus próprios conhecimentos sobre os 

conteúdos a serem trabalhados com as crianças. 
b) Selecione previamente os materiais necessários. 
c) Centralize a coleta de dados em fonte única. 
d) Observe e registre as hipóteses que aparecem nas 

conversas, jogos e brincadeiras, socializando os 
conhecimentos construídos pelo grupo. 

 

28. Não é uma das modalidades de avaliação: 
a) Somativa. 
b) Diagnóstica. 
c) Formativa. 
d) Retroativa. 

 
 
 

29. O ECA considera criança a pessoa até: 
a) 13 anos de idade completos. 
b) 12 anos de idade incompletos. 
c) 12 anos de idade completos. 
d) 13 anos de idade incompletos. 

 

30. Assinale a alternativa incorreta. O ECA afirma que nenhuma 
criança será objeto de qualquer forma de: 
a) Mimo excessivo. 
b) Negligência. 
c) Crueldade. 
d) Opressão. 

 

31. Assinale a alternativa incorreta. A garantia de prioridade à 
criança e ao adolescente compreende: 
a) Primazia de receber proteção e socorro em 

circunstâncias especiais. 
b) Precedência de atendimento nos serviços públicos. 
c) Precedência de atendimento em serviços de relevância 

pública. 
d) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 
 

32. Assinale a alternativa correta quanto à saúde da criança e 
do adolescente: 
a) Têm direito a proteção à vida mediante a efetivação de 

diretrizes sociais públicas ou privadas 
b) Têm direito de proteção à saúde mediante a efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento 

c) Têm direito a proteção à vida desde que submetidos a 
políticas e privadas que convirjam para o nascimento e 
desenvolvimento 

d) Têm direito a proteção à saúde desde que submetidos 
a diretrizes privadas que coadunem-se para o 
nascimento e desenvolvimento 

 

33. A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino em instituições: 
a) Livres. 
b) Próprias. 
c) Disponíveis. 
d) Rediviva. 

 

34. Para a LDB, a educação deve ser inspirada nos princípios de: 
a) Arrojo. 
b) Generosidade. 
c) Liberdade. 
d) Estabilidade. 
  

35. Assinale a alternativa incorreta. O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios: 
a) Unicidade de condições para o acesso e permanência 

na escola. 
b) Liberdade de aprender e divulgar a cultura. 
c) Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
d) Valorização do profissional da educação escolar. 
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36. Em relação à concordância dos termos, analise as 
proposições abaixo: 

I. Os indicados ao prêmio sois vós. 
II. Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser 

tomadas pela polícia civil e militar. 
III. Deve haver médicos especializados em transplante de 

córnea nesse hospital. 
IV. Um bando de rolinhas invadiram a plantação. 

 
a) Apenas II e III estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
b) Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de 

concordância. 
c) Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
d) Apenas III está em desacordo com as normas de 

concordância. 
 

37. Indique a alternativa em que houve troca do significado dos 
substantivos: 
a) A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência. 
b) O grama=unidade de peso / a grama=relva. 
c) A moral=ânimo / o moral=honestidade. 
d) O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira. 

 

38. Indique a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Ela _____ estava em dúvida se os passaportes deviam ou 
não _______ às declarações. 
 
a) Mesma – ir anexas 
b) Mesmo – irem anexas. 
c) Mesma – ir anexos. 
d) Mesmo – irem anexos. 

 

39. Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está 
incorreto: 
a) Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi. 
b) Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti. 
c) Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal. 
d) Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho 

amanhã. 
 

40. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos 
termos: 
a) Na oração “Você deve ter paciência”, o verbo dever 

indica obrigação; em “Ela deve de ser casada”, o verbo 
dever indica probabilidade.  

b) O verbo aspirar no sentido de pretender é transitivo 
indireto. 

c) O verbo atender admite dupla regência.  
d) O verbo implicar, no sentido de acarretar, é transitivo 

indireto.  
 
 
 
 
 
 

41.  Aponte a alternativa em que a oração se classifica como 
oração sem sujeito: 
a) Naquela manhã aconteceu o milagre.  
b) Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.  
c) Vive-se muito bem naquele condomínio.  
d) Ninguém será incriminado.  

 

42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da 
crase: 
a) Deu o bônus a quem merecia.   
b) Diga parabéns a sua mãe.  
c) Meteu-se a fazer o que não deveria.  
d) Dedico uma manhã as obras assistenciais. 

 

43. A pontuação está correta na alternativa: 
a) A endocrinologista me recomendou; coma devagar. 
b) O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve 

ser, incisivo. 
c) No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias, 

protetor solar. 
d) Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições. 

 

44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente 
que em seu governo o cargo de Presidente do Banco 
Central será ocupado por: 
a) Henrique Meirelles. 
b) Antônio Palocci. 
c) Alexandre Tombini. 
d) Eduardo Dutra. 

 

45. O processo natural de formação do relevo depende de dois 
tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas. 
As forças externas são o conjunto de elementos que 
modelam o relevo, onde o principal deles é o 
intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que: 
a) É o processo de formação de rochas que sustentam as 

formas de relevo ao redor do globo. 
b) Existe o intemperismo físico, causado, entre outros, 

pela ação do gelo em áreas polares. 
c) Existe o intemperismo químico, causado pela ação de 

substâncias básicas na decomposição das rochas. 
d) Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas 

do relevo, caracterizando a formação de planícies. 
 

46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm, 7 
cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo 
semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede 3 
cm? 
a) 10,5 cm. 
b) 8,5 cm. 
c) 13,5 cm. 
d) 15,5 cm. 
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47. Durante a manhã, li     de um livro, a tarde li     do que 

restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura. 
Quantas páginas têm esse livro? 
a) 600. 
b) 1.200. 
c) 780. 
d) 240. 

 

48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo 
assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o 
terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença 
entre o maior e o menor desses números sendo que a soma 
dos três é 189? 
a) 39. 
b) 15. 
c) 35. 
d) 72. 

 

49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28 
crianças. Quantas pessoas há nessa festa? 
a) 420. 
b) 380. 
c) 120. 
d) 200. 

 

50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias 
para obter R$ 3.900,00? 
a) 0,03%. 
b) 1,2%. 
c) 9%. 
d) 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 




