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Cargo: PEB I do Ensino Fundamental do 1° ao 5° Ano e EJA 
(Da 1ª á 4ª Série). 
 
01.  Os trechos abaixo constituem um texto. Assinale a ordem 
que lhes configura coesão e coerência:  
I) A mais nova fonte de incertezas é o choque derivado da 
limitação de oferta de energia elétrica no país, pois há grande 
dificuldade em se avaliar seus efeitos com o grau de precisão 
desejável. 
II) Desde maio, porém, entraram em foco outros fatores: o 
racionamento de energia elétrica, a intensificação da 
instabilidade política interna e a acentuada taxa de câmbio. 
III) Apesar da queda da inflação em maio, espera-se aceleração 
no terceiro trimestre, fenômeno igual ao observado nos últimos 
dois anos, em decorrência da concentração de aumentos dos 
preços administrados. 
IV) Desde abril, já é possível perceber algum decréscimo da 
atividade econômica, com queda de produção de bens de 
consumo duráveis, especialmente eletrodomésticos, e do 
faturamento real do comércio varejista. 
V) Os principais focos de incerteza em relação às perspectivas 
para a taxa de inflações nos próximos anos referem-se a 
evolução do preço internacional do petróleo, o comportamento 
dos preços administrados domésticos e o ambiente econômico 
externo. 
A sequência correta é: 
a) V, IV, III, II, I. 
b) III, IV, V, I, II. 
c) IV, III, V, II, I. 
d) I, II, IV, III, V. 
 
02. Nos trechos do texto da questão anterior, há uma alternativa 
que apresenta um erro de regência. Assinale-a: 
a) I 
b) II 
c) III 
d) V 
 
03. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do verbo 
fazer. 
a) Faz anos que não a vejo. 
b) Elas fazem malhas de lã para o inverno dos pobres. 
c) Fazem séculos algumas querelas da Igreja Católica.  
d) Nós fazemos o que nos é possível. 
 
04. Em, “É interessante que eles voltem logo.”, temos: 
a) Um período composto por subordinação. 
b) Um período composto por coordenação. 
c) Um período composto por subordinação e coordenação. 
d) Um período simples. 
 
05. A classificação que não corresponde à classe gramatical da 
palavra em destaque nas alternativas abaixo é: 
a) “... diriam do esforço, da resistência contra o frio e o sono.” 

(preposição). 
b) “... até clarear o dia.” (verbo). 
c) “... aquilo era serviço de mulher.” (locução adjetiva). 
d) “... de noite bem dormida.” (adjetivo). 
 
06. Ocorre hibridismo em: 
a) enraivecer. 
b) sociologia. 
c) sabiá.  
d) tragicômico.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
07. “É um documento da escola que sempre permanece como 
um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade 
que permanece como horizonte da escola”. A afirmativa acima se 
refere: 
a) Ao plano de trabalho. 
b) Ao plano institucional de desenvolvimento. 
c) Ao projeto político pedagógico. 
d) Ao projeto desenvolvimento institucional. 
 

08. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, 
exceto: 
a) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição. 
b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 

e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença. 

c) São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação. 

d) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 

 
09. De acordo com a legislação, é incorreto afirmar que são 
brasileiros natos: 
a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de 
seu país.  

b) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe 
brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 

c) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe 
brasileira, desde que sejam registrados em repartição 
brasileira competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de 
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

d) Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterrupto e sem condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira.  

 
10. Compete aos Municípios: 
I - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. 
II - Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 
III - Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano. 
IV - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I, III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
11. Assinale a alternativa correta: 
a) A educação, direito de todos e dever somente do Estado, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

b) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. 

c) A educação, direito de todos e dever somente da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

d) A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração do governo, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

 
12. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família 
substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 
ambiente livre da presença de pessoas dependentes de 
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substâncias entorpecentes. De acordo com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, assinale a alternativa incorreta: 
a) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 

programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 1 (ano), devendo a 
autoridade judiciária competente, com base em relatório 
elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, 
decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família substituta. 

b) A permanência da criança e do adolescente em programa de 
acolhimento institucional não se prolongará por mais de 2 
(dois) anos, salvo comprovada necessidade que atenda ao 
seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 

c) A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à 
sua família terá preferência em relação a qualquer outra 
providência, caso em que será esta incluída em programas 
de orientação e auxílio. 

d) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

 
13. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental 
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 
I - Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II - Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares. 
III - Elevados níveis de repetência. 
IV – Elevados níveis de indisciplina. 
Estão corretas: 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) I e II. 
d) I, II, III e IV. 
 
14.  É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz. Assinale a alternativa 
correta: 
a) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 

trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho 
noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as 
cinco horas do dia seguinte. 

b) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho 
perigoso, insalubre ou penoso, ou que seja realizado em 
locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento 
físico, psíquico, moral e social. 

c) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de 
trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não-governamental, é vedado trabalho 
realizado em horários e locais que não permitam a freqüência 
à escola. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15. Calcule o produto de 321 por 24: 
a) 13,3 
b) 345 
c) 7704 
d) 7584 
 
16. Analise a operação 480/24=20. É correto afirmar: 
a) O dividendo é 24. 
b) O divisor é 480. 
c) O quociente é 20. 
d) O quociente é 24. 
 
17. Pode ser considerado como bloco retangular, é a designação 
dada a um prisma cujas faces são paralelogramos, tendo seis 
faces, sendo que duas são idênticas e paralelas entre si. Esta é a 
caracterização de: 
a) Paralelepípedo. 
b) Polígono. 
c) Cubo. 
d) Prisma de base hexagonal. 

18. Indique a alternativa incorreta para a classificação em 
qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino 
fundamental, pode ser feita: 
a) Por promoção, para alunos que cursaram, com 

aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola. 
b) Por transferência, para candidatos procedentes de outras 

escolas. 
c) Independentemente de escolarização anterior, mediante 

avaliação feita pela escola, que defina o grau de 
desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua 
inscrição na série ou etapa adequada, conforme 
regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

d) A classificação não é utilizada no Brasil desde 1990. 
 
19. Indique a afirmativa incorreta, de acordo com a Lei 
nº9394/96: 
a) O ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a 
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e européia. 

b) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se facultativo o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena. 

c) Na parte diversificada do currículo será incluído, 
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo 
menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 
cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 

d) Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os 
princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental 
de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. 

 
20. A educação infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns, exceto: 
a) Avaliação mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

b) Atendimento à criança de, no mínimo, 04 (quatro) horas 
diárias para o turno parcial e de 07 (sete) horas para a 
jornada integral. 

c) Controle de frequência pela instituição de educação pré-
escolar, exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco 
por cento) do total de horas. 

d) Expedição de documentação que permita atestar os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

 
  







