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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

1. A LDB nº 9394/96, em seu Artigo 8º, estabelece
que a União, os Estados, o Distrito federal e os
municípios organizarão em regime de colaboração
os espaços do Cotidiano Escolar:
A) Os respectivos sistemas de ensino
B) Os instrumentos de informações de todos os
estabelecimentos educacionais.
C) Os instrumentos de informações de todos os
estabelecimentos educacionais.
D) Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos
estudantes.
2. Sobre a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), homologada em dezembro de 2017 pelo
Ministério da Educação, NÃO é correto afirmar:
A) A contribuição mais significativa da BNCC é o de
substituir os currículos das disciplinas escolares das
redes públicas federal, estaduais e municipais, na
medida em que determina o que deve ser ensinado
em cada escola.
B) Determina os conhecimentos e as competências que
os estudantes devem desenvolver ao longo da
escolaridade, sendo orientada por princípios éticos,
políticos e estéticos.
C) Fruto de amplo debate com diferentes atores do
campo educacional e com a sociedade brasileira, a
BNCC tem o propósito de contribuir com
construção de uma sociedade justa, democrática e
inclusiva.
D) Uma das finalidades da BNCC é contribuir com a
superação da fragmentação das políticas
educacionais, com o fortalecimento do regime de
colaboração entre as três esferas de governo.
3. O artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil trata das garantias e direitos
fundamentais
que
cada
cidadão
dispõe.
Considerando um marco e um dos artigos mais
importantes de nossa Constituição Democrática, o
aludido artigo prevê, EXCETO:
A) Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações.
B) É livre manifestação do pensamento, garantindo-se
o direito ao anonimato.
C) Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
D) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.

4. Rios (2001) defende a tese de que a competência
pode ser definida como saber fazer bem o que é
necessário e desejável no espaço da profissão. Isso
se revela na articulação de suas dimensões técnica e
política, mediadas pela ética. A autora coloca ainda
outro componente, que diz respeito à sensibilidade e
mesmo à beleza no trabalho, uma dimensão que se
articula organicamente com as demais. Trata se da
dimensão:
A) Estética, pois pesquisas revelam a importância da
emoção e do afeto, como elementos intervenientes
na superação das dificuldades de aprendizagem.
B) Racional, capaz de investigar e explicar os fatos
cientificamente, traduzindo com palavras precisas e
clareza de raciocínio os fenômenos investigados.
C) Intuitiva, na busca esperançosa em que se
encontram possibilidades e alternativas no próprio
espaço do trabalho.
D) Didática, cujo desafio é organizar o conhecimento
com o objetivo de partilhá-lo de maneira
sistemática.

5. Segundo o Artigo 232 da Lei Federal 80 da
profissão. 69/90 submeter criança ou adolescente
sob sua autoridade guarda ou vigilância a vexame
ou constrangimento , terá como pena :
A) Detenção de seis meses a dois anos.
B) Multa de dez salários mínimos.
C) Detenção de seis meses a um ano.
D) Detenção de seis meses.

6. Segundo Vasconcellos (2002), do ponto de vista
educacional, o planejamento é um ato políticopedagógico
porque
revela
intenções
e
intencionalidade, expõe o que se deseja realizar o
que se pretende atingir. Para esse autor, na
educação escolar, pode se realizar planejamentos
em diferentes níveis de abrangência. Um deles
trata-se da proposta geral das experiências da
aprendizagem da escola, incorporada nos diversos
conjuntos de áreas de conhecimentos. Acerca dessa
informação, podemos inferir que se trata do:
A) Planejamento da escola.
B) Planejamento Curricular.
C) Projeto de ensino-aprendizagem
D) Planejamento do sistema de educação.
7. Considerando os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) no quadro das mudanças
provocadas pela Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), é correto afirmar que os PCNs:
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A) deixam de ser obrigatórios por conflitarem com a
Base, sendo substituídos pela BNCC.
B) tiveram as expectativas de aprendizagem
substituídas por direitos de aprendizagem na
BNCC.
C) perderam sua função no momento da edição das
Diretrizes Curriculares Nacionais.
D) não são tornados inválidos pela BNCC,
permanecendo documentos orientadores.
8- Pensar na avaliação como instrumento que pra a
aprendizagem é assumir uma concepção de que
essa atividade não tem fim em si mesmo, mas que:
A) Possa preparar para exercer o mando nas
burocracias públicas e privadas.
B) Possa propiciar ao estudante a possibilidade de
confrontar seus conhecimentos e (re) construí-los.
C) Possa desenvolver instrumento de coleta de
informações e de enquadramento dos indivíduos.
D) Possa propiciar um modelo a serviço de uma
pedagogia conservadora.
9- Privar a criança ou adolescente de sua liberdade,
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante
ato infracional ou inexistindo ordem escrita da
autoridade judiciária competente é:
A) Crime, sujeito à pena de detenção de seis meses a
dois anos.
B) Crime, sujeito à pena de reclusão de seis meses a
dois anos.
C) Mera contravenção, sujeita à pena de multa de até
20 salários mínimos.
D) Simples contravenção, sujeitando-a autoridade às
penalidades.
10- Considerando os princípios coerentes a uma
avaliação mediadora, analise as afirmativas a
seguir:
I. Oportunizar discussão entre alunos, a partir de
situações desencadeadoras
II. Realizar várias tarefas em grupos, duplas,
investigando ,teoricamente as razões para as respostas
apresentadas pela turma.
III. Oportunizar aos alunos muitos momentos de
expressar suas ideias.
Estão corretas as afirmativas:
A) II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III apenas.
D) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Leia a notícia abaixo
Boeing eleva
disparam

projeções

de

resultado,

ações

A Boeing elevou nesta quarta-feira as projeções
de lucro e fluxo de caixa para 2019, o que fazia as
ações da empresa subirem mais de 6 por cento, em
meio a um boom nas viagens aéreas e produção mais
acelerada do modelo 737. A companhia norteamericana, que está comprando o controle da divisão
de jatos comerciais da Embraer, afirmou que espera
entregar entre 895 e 905 aeronaves em 2019, ante 806
despachadas no ano passado. Os investidores
acompanham de perto o número de aviões entregues
para terem indicações sobre fluxo de caixa e receita da
companhia.
AnkitAjmera e Eric M. Johnson

11 - De acordo com as regras de acentuação gráfica,
podemos afirmar que:
A) Está tem acento agudo na última sílaba por ser
palavra paroxítona terminada em A
B) Está e número são acentuadas com acento agudo de
acordo com uma regra comum a ambas.
C) Número é palavra proparoxítona, logo requer
acentuação na antepenúltima sílaba.
D) Número é palavra oxítona terminada em O, por isso
recebe acento agudo.
Leia o texto a seguir:
PRAZER DE EXISTIR
Solte a imaginação e pense, nem que seja por alguns
instantes, em como seria bom viver curtindo cada
momento. Centrado e tranquilo, você não daria
importância a pequenos problemas. Pelo contrário:
diante de alguma dificuldade corriqueira, abriria um
sorrisão daqueles e pensaria que, na vida, tudo se
ajeita. Passaria mais tardes ao lado dos amigos
queridos e da família. Ouviria mais as músicas de que
gosta. Prestaria mais atenção na beleza que é um dia
ensolarado de inverno. Ou no prazer de comer aquela
torta deliciosa que só sua mãe sabe fazer. Daria risadas
com frequência, principalmente de si mesmo.
Encucaria menos com o amanhã e aproveitaria todas as
horas de hoje, ciente de que elas não voltam mais.
Enfim, não desperdiçaria o tempo com besteiras, como
tanta gente faz por aí. Que sonho, não? Lá no fundo,
você deve estar suspirando, imaginando que ninguém
consegue viver tão intensamente, tão... vivamente.
Engano seu!
Erika Sallum.
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12 - No trecho: "Encucaria menos com o amanhã e
aproveitaria todas as horas de hoje, ciente de que
elas não voltam mais. Enfim, não desperdiçaria o
tempo com besteiras, como tanta gente faz por aí.
Que sonho, não?", o termo "enfim" é um advérbio
de tempo que pode ser substituído por:
A) Haja vista.
B) Em suma.
C) Afinal.
D) Ou seja.

Leia:
ARTE DE AMAR
Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua
alma.
A alma é que estraga o amor.
Só em Deus ela pode encontrar satisfação.
Não noutra alma.
Só em Deus - ou fora do mundo.
As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.
Porque os corpos se entendem, mas as almas não.

13 - A conjunção destacada no trecho “Porque os
corpos se entendem, mas as almas não‟, em relação
à oração anterior expressa uma ideia de:
A. Alternância
B. Concessão
C. Adição
D. Contraste

14 - A alternativa que completa corretamente a
ordem dos sinais de pontuação que devem
preencher as lacunas da frase abaixo é:
“Quando se trata de trabalho científico ___ duas coisas
devem ser consideradas ____ uma é a contribuição
teórica que o trabalho oferece ___ a outra é o valor
prático que possa ter.

A) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula
B) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula
C) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula
D) ponto e vírgula, dois pontos, ponto e vírgula

15 - Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão corretamente grafadas:

A) êxito, estensão, machucado
B) víscera, salsa, sucitar
C) enxova, pesquisa, paralizia
D) insosso, açucena, discernir

16 - A concordância está de acordo com a normapadrão da língua portuguesa em:

A) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado
clubes e praias.
B) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido
lotado pelas famílias.
C) Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas
pelas famílias.
D) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e
praias lotado.

17 - Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas abaixo, em relação a
alguns casos de emprego dos porquês:
Usa-se “___________” no início das frases
interrogativas diretas e indiretas. Nesse caso, é um
advérbio interrogativo.
“___________” é um substantivo. Equivale a “causa”,
“motivo”, “razão”. Nesse caso, o artigo o precede.
“__________” introduz uma explicação. Equivale a
“pois”. Nesse caso, é uma conjunção coordenativa
explicativa.
A) por quê - Por quê – Porque
B) por que - Porquê – Porque
C) porquê - Por que – porquê
D) porque - Porque - por que

18 - Todas as palavras do grupo estão acentuadas
corretamente exceto em:
A) tranquilo, creem, poético
B) júri, náutico, inevitável
C) heróico, político, enjôo
D) Odisseia, gratuito, fácil
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19 - A frase abaixo reescrita na 1ª pessoa do plural
está correta na alternativa:

Se chegares sempre aonde quiseres, ganhaste.
A) Se chegar sempre aonde quiser, ganhou.
B) Se chegardes sempre aonde quiserdes, ganhastes.
C) Se chegarmos sempre aonde quisermos, ganhamos.
D) Se chegarem sempre aonde quiserem, ganharam.

20. É incorreto afirmar que :
A) O plural de bem-te-vi é bem-te-vis.
B) O plural de verde-rubi é verde-rubi.
C) Ela é linda, linda está no grau superlativo absoluto
sintético.
D) Ele é tão feio que não pode mais está no grau
superlativo absoluto analítico.

