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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

11 – Assinale a alternativa que cita corretamente o
termo que significa “o local onde o animal vive”:
A) Bioma
B) População
C) Nicho ecológico
D) Habitat
12 – Analise as afirmativas abaixo sobre o efeito
estufa.
I – O efeito estufa ocorre quando uma parte da
radiação solar refletida pela superfície terrestre e
pelas nuvens é mantida na atmosfera pela presença
de determinados gases.
II – Uma das fontes de calor do efeito estufa provém
do magma no centro da terra.
III – O efeito estufa é um fenômeno natural que serve
para evitar que o planeta esfrie demais.
Assinale a alternativa que indica as afirmativas
corretas:
A) I e III.
B) I e II.
C) II e III.
D) I, II e III.
13 – As bromélias são plantas que podem viver
presas em galhos de árvores. Esta relação é benéfica
para a bromélia e indiferente para a árvore. Qual é
o nome dessa relação?
A) Parasitismo
B) Competição
C) Inquilinismo
D) Mutualismo
14 – Assinale a alternativa correta:
A) Dois átomos que possuem o mesmo número de
prótons podem pertencer a elementos químicos
distintos.
B) A água do mar é uma substância.
C) A água pura é uma substância simples.
D) É correto afirmar que soluções são misturas
homogêneas.
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15 - Um pequeno ímã é colocado nas proximidades
de uma barra de ferro. Sobre a situação descrita,
assinale a alternativa correta.
A) O ímã atrai a barra de ferro com a mesma
intensidade que a barra de ferro atrai o ímã.
B) A força que o ímã exerce sobre a barra de ferro é
maior que a força que o ferro exerce sobre o ímã.
C) O ímã atrai a barra de ferro.
D) A barra de ferro atrai o ímã.
16 - Sobre fontes de energia alternativas,
correlacione as proposições aos respectivos termos e
assinale a alternativa que contenha a ordem
correta:

(1) Geotérmica
(2) Eólica
(3) Biomassa
( ) A energia é obtida por meio da intensidade dos
ventos.
( ) A obtenção de energia provém do calor gerado no
interior do planeta.
( ) A energia é obtida por meio da queima de plantas,
madeira, matérias vegetais e animais.
Assinale a alternativa correta:
A) 1 – 2 – 3
B) 2 – 1 – 3
C) 2 – 3 – 1
D) 3 – 1 – 2
17 - A obtenção de água doce de boa qualidade está
se tornando cada vez mais difícil devido ao
adensamento populacional, às mudanças climáticas,
à expansão da atividade industrial e à poluição. A
água, uma vez captada, precisa ser purificada, o
que é feito nas estações de tratamento. Um esquema
do processo de purificação é:

em que as etapas B, D e F são:
B – adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio,
D – filtração em areia,
F – fluoretação.
Assim sendo, as etapas A, C e E devem ser,
respectivamente:

A) decantação, cloração e filtração grosseira.
B) cloração, neutralização e filtração grosseira.
C) filtração grosseira, decantação e cloração.
D) neutralização, cloração e decantação.

18 - Segundo dados do Balanço Energético Nacional
de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a
matriz energética brasileira é composta por
hidrelétrica (80%), termelétrica (19,9%) e eólica
(0,1%). Nas termelétricas, esse percentual é
dividido conforme o combustível usado, sendo: gás
natural (6,6%), biomassa (5,3%), derivados de
petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e carvão
mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da
biomassa, pode-se considerar que ocorre uma
compensação do carbono liberado na queima do
material vegetal pela absorção desse elemento no
crescimento das plantas. Entretanto, estudos
indicam que as emissões de metano (CH4) das
hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de
CO2 das termelétricas.
Revista Ciência Hoje. V. 45, n.° 265, 2009 (adaptado).

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia
no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de
gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma
fonte:
A) limpa de energia, contribuindo para minimizar os
efeitos desse fenômeno.
B) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta
e os benefícios verificados.
C) limpa de energia, não afetando ou alterando os
níveis dos gases do efeito estufa.
D) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de
efeito estufa em função de seu potencial de oferta.
19 - De acordo com o IBGE (2005), bioma é “um
conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo
agrupamento de tipos de vegetação contíguos e
identificáveis em escala regional, com condições
geoclimáticas similares e história compartilhada de
mudanças, o que resulta em uma diversidade
própria”. Considerando essa definição, identifique
os distintos biomas brasileiros, numerando a coluna
das características de acordo com a coluna das
regiões:
1. Cobre cerca de 2 milhões de km2 do território
nacional, incluindo os Campos Rupestres; é
constituído por diversos tipos de vegetação
savânica que diferem entre si pela abundância
relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e
arbustos, abrangendo desde formas campestres
(Campo Limpo) até formas florestais.
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2. Originalmente cobria uma área de mais de 1 milhão
de km2. É um dos mais importantes repositórios de
diversidade biológica do país e do planeta. É
também o bioma mais ameaçado, com menos de
9% de área remanescente, sendo que 80% dessa
área estão em propriedade privada. As Unidades de
Conservação correspondem a 2% da área
remanescente. O desmatamento é consequência
principalmente de atividades agrícolas, de
reflorestamento homogêneo (Pinus e Eucalipto) e
da urbanização.
3. Um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil
e a maior e mais significativa área úmida do
planeta, cobre cerca de 140 mil km2 em território
brasileiro.
4. É o bioma brasileiro com maior porcentagem de
área em Unidades de Conservação (10%). Cerca de
15% da área total foi removida devido à construção
de rodovias que abriram caminho para
atividades mineradoras, colonização, avanço da
fronteira agrícola e exploração madeireira.
5. Caracteriza-se como Savana Estépica, com chuvas
irregulares e solos férteis, que contêm boa
quantidade de minerais básicos para as plantas.
Compreende um ecossistema único que apresenta
grande variedade de paisagens, relativa riqueza
biológica e endemismo.
(
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) Cerrado
) Amazônia
) Mata Atlântica
) Pantanal
) Caatinga

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA da coluna das regiões, de cima para baixo.
A) 1, 4, 2, 3, 5
B) 4, 1, 2, 5, 3
C) 5, 4, 1, 3, 2
D) 1, 4, 3, 2, 5
20 - De acordo com a teoria proposta por Darwin,
humanos e outros organismos vivos, como a baleia,
apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre
porque todos os organismos:
A) passaram por processos de seleção natural.
B) possuem um ancestral comum.
C) possuem a capacidade de hereditariedade.
D) passaram por processo de convergência adaptativa.

