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PORTUGUÊS - Questões 1 a 5 

 

1- Temos um substantivo epiceno expresso na frase da alternativa:  

a) Ela era a tecnocrata da empresa. 

b) Os cargos de dentista foram preenchidos rapidamente. 

c) Tenho medo de cobra e de tudo que possa lembrar esse bicho. 

d) Atende-se a domicílio.  

 

2- Temos uma palavra incorretamente grafada na frase abaixo. Identifique-a e 

marque a alternativa que corresponde a sua correta grafia: 

“ Ele inflingiu com deliberação às leis do tráfego e, por isso, foi multado e 

advertido rigorosamente pelo policial.” 

a)  infringiu 

b)  rigorozamente 

c)  tráfico 

d)  murtado 

 

3-  A crase está corretamente empregada em: 

a)  Não me referi  à ela. 

b)  Direi à eles para voltarem amanhã. 

c)  Vendem-se livros à bons preços. 

d)  Veio bater à minha porta tarde da noite. 

 

4-  Há ocorrência de apenas um pronome pessoal oblíquo tônico, nas frases 

abaixo. Assinale a alternativa na qual ele se encontra: 

a)  Ela lembra alguém que não conseguimos saber o nome. 

b)  Isso nunca aconteceu a ti antes. 

c)  Vossa Senhoria pode esperar na sala ao lado. 

d)  Nunca pensei que ela fosse fazer uma coisa dessas.  

 

5-  Em “ Aos pés da Santa Cruz, fez uma oração: “ Pai Nosso,  que estais no 

céu...”, os dois pontos indicam: 

a)  um esclarecimento 

b)  um discurso indireto 

c)  um discurso direto 

d)  uma enumeração 

 

MATEMÁTICA - Questões 6 a 10 

 

6- O número misto que corresponde à fração 
7

3
 é: 

a) 7 
1

3
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b) 2 
1

3
   

c) 2 
5

3
   

d) 5 
2

3
 

 

7- A soma de 6 unidades e 42 centésimos com 3 unidades e 8 décimos é: 

a) 10,22   

b) 10,20 

c) 10,022 

d) 10,122 

 

8- O polinômio que expressa o produto entre x – 3 e x + 3 é: 

a) x2 + 9 

b) x2 – 6 

c) x2 – 6x – 9  

d) x2 – 9  

 

9- As raízes reais da equação x2 – 4x = 0 são: 

a) 0 e 4 

b) 0 e –4  

c) – 4 e 4  

d) 1 e 4 

 

10- O treino simples de bicicleta, além de ser prazeroso, é uma das atividades 

físicas que proporcionam maior gasto energético. 

Em 50 minutos de ciclismo moderado, perde-se 467 calorias. 

Quantas calorias, aproximadamente, uma pessoa perderá, mantendo o mesmo 

ritmo, em 2 horas? 

a) 934 

b) 1121 

c) 1201 

d) 1221 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - Questões 11 a 15 

 

11 – Recentemente, uma doença tem alarmado a população de diversos estados 

brasileiros, sendo mais de 80 o número de mortos até agora. A procura pela 

vacina tem levado as pessoas a passarem horas em filas esperando para serem 

imunizadas. A doença em questão é a:  

a) Influenza H1N1  

b) Febre chikungunya 
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c) Febre amarela  

d) Dengue  

 

12 – Dos listado abaixo, o único Estado a não possuir faixa litorânea é:  

a) Amazonas  

b) Paraná  

c) Santa Catarina  

d) Piauí  

 

13 – São ministros da Educação e da Saúde, respectivamente:   

a) Mendoça Filho e Ricardo Barros   

b) Henrique Meireles e Fernando Segovia  

c) Carlos Marun e Raquel Dodge  

d) Gilmar Mendes e Aloísio Nunes  

 

14 – Brasília, a Capital Federal do Brasil, encontra-se localizada:  

a) na região Norte do País  

b) no Planalto Central Brasileiro  

c) na Planície Costeira  

d) em uma área de caatinga  

 

15 –Brexit é a expressão por qual ficou conhecido:  

a) o grupo de países que compuseram a formação inicial da União Europeia;  

b) o julgamento dos crimes de guerra na Bósnia;   

c) o movimento de saída do Reino Unido da União Europeia;  

d) o processo eleitoral que aprovou a independência da região espanhola da 

Catalunha.  

 

LEGISLAÇÃO - Questões 16 a 20 

 

16- De acordo com o artigo 37 da Constituição, assinale a alternativa FALSA: 

a) ao servidor público civil não é garantido o direito à livre associação sindical; 

b) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 

específica;  

c) a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas 

portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

d) a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 

17- A constituição permite, em alguns casos,  acumulação remunerada de cargos 

públicos quando houver compatibilidade de horários, EXCETO:  

a) a de dois cargos de professor;   

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  
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c) a de dois cargos técnicos ou científicos.    

d) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas;  

 

18- Assinale a alternativa que não compreende o sistema municipal de ensino. 

a) as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

b) as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas 

pelo Poder Público municipal; 

c) as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

d) os órgãos municipais de educação. 

 

19- De acordo com o artigo  22 da Lei do Fundeb (Lei nº 11.494/2007), assinale 

a alternativa VERDADEIRA. 

a) Pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos recursos anuais totais dos 

Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do 

magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

b) Pelo menos 40% (quarenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos 

serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 

da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

c) Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos 

serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 

da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

d) Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos 

serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 

da educação básica em efetivo exercício na rede pública. 

 

20- O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que "É dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". A 

garantia de prioridade compreende, EXCETO: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

b) prioridade de atendimento em qualquer situação, observada a condição social, 

com preferência aos menos favorecidos.   

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - Questões 21 a 25 
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21- PCN. Ciências Humanas e suas tecnologias - Pág. 11. Dentre os quatro 

princípios propostos para uma educação para o século XXI, apresentam-se 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  

Dentre esses princípios, como base que qualifica o fazer, o conviver e o ser e 

síntese de uma educação que prepara o indivíduo e a sociedade para os 

desafios futuros, em um mundo em constante e acelerada transformação, 

destaca-se o: 

a) aprender a conhecer 

b) aprender a fazer 

c) aprender a conviver  

d) e aprender a ser 

 

22- PCN - Língua Portuguesa  - Pág.  17/18. No início dos 80, a nova crítica do 

ensino de Língua Portuguesa, se estabeleceria mais consistentemente, quando 

as pesquisas produzidas por uma linguística independente da tradição normativa 

e filológica e os estudos desenvolvidos em variação linguística e psicolinguística, 

entre outras, possibilitaram avanços nas áreas de educação e psicologia da 

aprendizagem, principalmente no que se refere à aquisição da escrita. Este novo 

quadro permitiu a emersão de um corpo relativamente coeso de reflexões sobre 

a finalidade e os conteúdos do ensino de língua materna. Entre as críticas mais 

frequentes que se faziam ao ensino tradicional destacavam se, EXCETO: •  

a) a desconsideração da realidade e dos interesses dos alunos;  a excessiva 

escolarização das atividades de leitura e de produção de texto;  

b)  o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e como pretexto 

para o tratamento de aspectos gramaticais; a excessiva valorização da 

gramática normativa e a insistência nas regras de exceção, com o consequente 

preconceito contra as formas de oralidade e as variedades não padrão;  

c) o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente associado a 

exercícios mecânicos de identificação de fragmentos linguísticos em frases 

soltas; a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente uma espécie de 

gramática tradicional mitigada e facilitada. 

d) as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensar sobre a 

linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la apropriadamente às situações 

e aos propósitos definidos. 

 

23- PCN - Língua Portuguesa  - Pág.  31/32. A língua, sistema de representação 

do mundo, está presente em todas as áreas de conhecimento. A tarefa de formar 

leitores e usuários competentes da escrita não se restringe, portanto, à área de 

Língua Portuguesa, já que todo professor depende da linguagem para 

desenvolver os aspectos conceituais de sua disciplina. A ideia de que se 

expressar com propriedade oralmente ou por escrito é coisa para a aula de 

Língua Portuguesa, enquanto as demais disciplinas se preocupam com o 

conteúdo, não encontra ressonância nas práticas sociais das diversas ciências. 
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Um texto acadêmico, ou mesmo de divulgação científica, é produzido com rigor 

e cuidado, para que o enunciador possa orientar o mais possível os processos 

de leitura do receptor.   

Ante ao enunciado assinale a alternativa FALSA.  

a) É possível esperar que os textos que subsidiam o trabalho das diversas 

disciplinas sejam autoexplicativos. Sua compreensão não depende 

necessariamente do conhecimento prévio que o leitor tiver sobre o tema e da 

familiaridade que tiver construído com a leitura de textos do gênero. 

b)  É tarefa de todo professor, portanto, independentemente da área, ensinar, 

também, os procedimentos de que o aluno precisa dispor para acessar os 

conteúdos da disciplina que estuda.  

c) Produzir esquemas, resumos que orientem o processo de compreensão dos 

textos, bem como apresentar roteiros que indiquem os objetivos e expectativas 

que cercam o texto que se espera ver analisado ou produzido não pode ser tarefa 

delegada a outro professor que não o da própria área. 

d) Muito do fracasso dos objetivos relacionados à formação de leitores e usuários 

competentes da escrita é atribuído à omissão da escola e da sociedade diante 

de questão tão sensível à cidadania. 

 

24- PCN - Ciências Naturais  - Pág.  23.  O conhecimento da natureza não se 

faz por mera acumulação de informações e interpretações, embora o processo 

de acumulação, de herança, teve e sempre terá grande significado — a própria 

designação e concepção de muitos ramos das ciências e da Matemática, como 

a Geometria, são as mesmas da Grécia antiga. Mas o percurso das Ciências tem 

rupturas e depende delas. Quando novas teorias são aceitas, convicções antigas 

são abandonadas em favor de novas, os mesmos fatos são descritos em novos 

termos criando-se novos conceitos, um mesmo aspecto da natureza passa a ser 

explicado segundo uma nova compreensão geral, ou seja, um novo paradigma. 

São traços gerais das Ciências buscar compreender a natureza, gerar 

representações do mundo — como se entende o universo, o espaço, o tempo, a 

matéria, o ser humano, a vida —, descobrir e explicar novos fenômenos naturais, 

organizar e sintetizar o conhecimento em teorias, trabalhadas e debatidas pela 

comunidade científica, que também se ocupa da difusão social do conhecimento 

produzido. Na história das Ciências são notáveis as transformações na 

compreensão dos diferentes fenômenos da natureza especialmente a partir do 

século XVI, quando começam a surgir os paradigmas da Ciência moderna.   

Na sequência do enunciado acima, identifique as afirmativas  com "V" para 

Verdadeira e "F" para Falsa. 

I - (  ) Esse processo tem início na Astronomia, por meio dos trabalhos de 

Copérnico, Kepler e Galileu (séculos XVI e XVII), que, de posse de dados mais 

precisos obtidos pelo aperfeiçoamento das técnicas, reinterpretam as 

observações celestes e propõem o modelo heliocêntrico, que desloca 

definitivamente a Terra do centro do Universo. 
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II- (  ) A Mecânica foi formulada por Newton (século XVII) a partir das informações 

acumuladas pelos trabalhos de outros pensadores, notadamente de Galileu e 

Kepler. Reinterpreta-as com o auxílio de um modelo matemático que 

esquematizou, estabelecendo um paradigma rigoroso e hegemônico até o 

século passado.  

III- (  ) Na Química, a teoria da combustão pelo oxigênio, formulada por Lavoisier 

(século XVIII), teve importante papel na solução dos debates da época e é 

considerada, segundo muitos filósofos e historiadores, a pedra angular da 

Revolução Química.  

IV (   ) Lyell (século XIX) teoriza acerca da crosta terrestre ser constituída por 

camadas de diferentes idades, contribuindo para a concepção de que a Terra se 

formou ao longo do tempo, mediante mudanças graduais e lentas, e não como 

produto de catástrofes, como afirmavam a Bíblia e alguns cientistas, entre eles 

Buffon e Cuvier. 

a) Todas são Verdadeiras. 

b) Todas são Falsas. 

c) Somente ''II" é Falsa. 

d) Somente "III" é Verdadeira. 

 

25- PCN - Ciências Naturais  - Pág.  34. Para o ensino fundamental são quatro 

os blocos temáticos propostos. Os primeiros blocos se desenvolvem ao longo de 

todo o ensino fundamental, apresentando alcances diferentes nos diferentes 

ciclos. Um destes blocos só será destacado a partir do terceiro ciclo e não será 

abordado neste documento, completo apenas para os dois primeiros ciclos. 

Antes de entrar na explicitação dos blocos temáticos e suas possíveis conexões, 

vale apontar as inúmeras possibilidades que esta estrutura traz para a 

organização dos currículos regionais e locais, permitindo ao educador criar e 

organizar seu planejamento considerando a sua realidade. Cada bloco sugere 

conteúdos, indicando também as perspectivas de abordagem. Tais conteúdos 

podem ser organizados em temas, compostos pelo professor ao desenhar seu 

planejamento. Na composição dos temas podem articular-se conteúdos dos 

diferentes blocos. Quais são os blocos temáticos a que se refere a questão? 

a) Terra e Ambiente;  Ser humano;   Recursos tecnológicos;  Saúde. 

b)  Ambiente;  Saúde;  Recursos tecnológicos;  Universo. 

c)  Ambiente;  Ser humano e saúde;  Recursos tecnológicos;  Terra e Universo. 

d) Meio Ambiente;  Humanidade;  Saúde;   Tecnologia. 


