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PROCESSO SELETIVO Nº  01/2021 

 

 

CADERNO DE PROVAS 

 

 

PROFESSOR  

 

 

• Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas. 

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. 

Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

• Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

• Marque na folha de resposta com caneta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que 

você escolheu. 

• A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas. 

• Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do início da prova. 

• Os três últimos candidatos permaneceram na sala até que o ultimo candidato entregue seu 

caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão assinar a ata de ocorrências.  

• Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com todas as 

páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado abaixo, para futura 

conferência.  

• Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

 

 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA 

 

 

NOME DO CANDIDATO:___________________________________________________ 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1) No que ministra o art. 6º da lei Federal 12.796/13, é dever dos pais ou responsáveis efetuar 

a matrícula das crianças na educação básica a partir dos: 

 

A) 3 anos de idade 

B) 6 anos de idade  

C) 5 anos de idade 

D) 4 anos de idade. 
 

2) O artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente é de particular relevância para os 

educadores porque aborda a questão de forma como os diversos responsáveis pelo cuidado e pela 

educação da criança devem agir em relação a ela. Assim esse artigo determina-se que: 

 

A)  O uso de castigo físico é admissível unicamente para a correção de comportamentos 

extremamente indisciplinados. 

B)  Qualquer pessoa, a qualquer pretexto, não tem direito de utilizar castigo físico contra a 

criança. 

C)  As proibições elencadas nesse artigo não se aplicam aos pais ou responsáveis legais pela 

criança. 

D)  O tratamento degradante da criança poderá ser relevado se o praticante apresentar a devida 

justificativa à autoridade competente. 

 

3) Assinale a alternativa INCORRETA em relação a alfabetização: 

 

A)  A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita pelo indivíduo ou grupo de indivíduos. 

B)  A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento como início da 

aprendizagem da escrita. 

C)  A alfabetização é o exercício do aprendizado automático e repetitivo, baseado na 

descontextualização. 

D)  A alfabetização é a ação de fazer com que a pessoa se aproprie de habilidades que levam a 

leitura e a escrita. 

 

4) Quanto ao Projeto Político-Pedagógico, é INCORRETO afirmar que: 

 

A)  Deve ser democrático. 

B)  Precisa ser construído coletivamente. 

C)  Confere identidade à escola. 

D)  Mostra-se abrangente e imutável. 

 

5) Uma professora do 2º ano aproveitou a falta de um aluno e o fato de ninguém saber seu 

telefone, nem onde morava, para propor uma Agenda da Classe, a fim de que as crianças 

ordenassem os seus nomes em ordem alfabética. A partir do endereço de cada aluno, a professora 

fez a classe estudar o bairro e também mostrou como é feita a numeração das casas nas ruas. Esse 

contexto de estudo favoreceu a vivência de currículo: 

 

A) interdisciplinar. 

B) disciplinar. 

C) regional. 

D) oculto. 



6) A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) afirma que o ensino fundamental no contexto 

da educação básica é a etapa mais longa, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos. Pode-se afirmar 

que essa etapa tem quanto tempo de duração? 

 

A) Sete anos de duração. 

B) Nove anos de duração. 

C) Oito anos de duração. 

D) Dez anos de duração. 

 

7) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), é considerado criança: 

 

A)  a pessoa até seis anos incompletos de idade. 

B)  a pessoa até oito anos incompletos de idade. 

C)  a pessoa até 12 anos incompletos de idade. 

D)  a pessoa até 18 anos incompletos de idade. 

 

8) No que diz respeito à avaliação no processo de aprendizagem, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) A avaliação é constituída de instrumentos de diagnóstico que levam a uma intervenção, 

visando à melhoria da aprendizagem. Ela deve propiciar elementos diagnósticos que sirvam de 

intervenção para qualificar a aprendizagem. 

B) Na esfera educacional infantil, a avaliação que se faz das crianças pode ter algumas 

consequências e influências decisivas no seu processo de aprendizagem e crescimento. Neste 

sentido, a expectativa dos professores sobre seus alunos tem grande influência no que diz respeito 

ao rendimento da aprendizagem. Nesta fase, é preciso ter uma visão fragmentada da criança. É 

aconselhável concentrar esforços no que as crianças não sabem fazer e, não, considerar as suas 

potencialidades. 

C) A avaliação deve se dar de forma sistemática e contínua, aperfeiçoando a ação educativa, 

identificando pontos que necessitam de maior atenção na busca de reorientar a prática do 

educador, permitindo definir critérios para o planejamento, auxiliando o educador a refletir sobre 

as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas 

crianças. 

D) Na educação infantil, a avaliação tem a finalidade básica de fornecer subsídios para a 

intervenção na tomada de decisões educativas e observar a evolução da criança, como também, 

ajudar o educador a analisar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, relações 

ou atividades na sala de aula.  

 

9) A interdisciplinaridade pode ser assim definida: 

 

A) Os conteúdos escolares são apresentados por matérias ou disciplinas independentes umas 

das outras. O conjunto de matérias é proposto simultaneamente aos estudantes. Trata-se de uma 

organização somativa. 

B) A interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação entre 

elas até a integração recíproca de conceitos fundamentais podendo implicar, em alguns casos, em 

um novo corpo disciplinar. 

C) A não relação entre as disciplinas, daí que supõe uma integração global com o propósito de 

explicar a realidade sem parcelamento do conhecimento. 

D) Uma multiplicidade de disciplinas e, cada uma delas, em sua especialização, cria um corpo 

diferenciado, determinado por um campo ou objeto material de referência. 



10) Sobre a educação inclusiva nas escolas assinale a alternativa correta: 

 

A) Escola inclusiva é, aquela que garante a qualidade de ensino educacional a cada um de seus 

alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas 

potencialidades e necessidades; 

B) A escola somente poderá ser considerada inclusiva quando tiver direcionada para tratar os 

alunos de forma indiferente em todos os aspectos; 

C) A escola é aquela que garante a preferência no ensino educacional aos alunos destaque, 

tratando todos de forma genérica sem haver necessidade de tratamento diferenciado em nenhum 

aspecto;  

D) Em toda escola inclusiva, o aluno está sujeito a segregação, de modo a garantir a sua 

caminhada no processo de aprendizagem e de construção das competências necessárias para o 

exercício pleno da cidadania. 

 

11) A partir da participação da comunidade escolar e da reflexão a respeito da composição 

escolar, a organização da escola, desde os tempos e espaços do currículo até o relacionamento 

com a comunidade, é estabelecida: 

 

A)  no plano de curso. 

B)  no plano de aula anual. 

C)  no projeto político-pedagógico. 

D) . no conselho de classe. 

 

12) Sobre a prática do planejamento, analise as afirmativas e marque (V) para as 

VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS. 

Planejar assume várias dimensões e necessita: 

 

(   ) ser uma ação reflexiva, viva e contínua.  

(   ) ser uma atividade constante de avaliação e revisão sobre o desempenho docente.  

(   ) ser um ato decisório de estratégias, opções metodológicas e teóricas sem considerar o 

contexto educacional. 

(   ) prever ações que garantam a coerência, a continuidade e o sentido do trabalho pedagógico. 

(   ) assegurar a inflexibilidade do processo por meio da rejeição do replanejamento considerando 

resultados alcançados. 

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – V – F – F. 

B) F – V – F – F – V. 

C) F – F – V – V – F. 

D) V – V – F – V – F 

 

13) O plano de aula é o planejamento diário das atividades pedagógico-didático, em 

conformidade com o projeto de ensino e de aprendizagem e com o projeto político-pedagógico 

da escola. Nesta perspectiva de planejamento educacional, são elementos constitutivos do plano 

de aula os descritos em: 

 

A) dimensão atitudinal, criticidade, diálogo problematizador e avaliação do processo. 

B) práxis interativa, método, significação e visão de processo avaliativo. 

C) marco referencial, diálogo, programação e avaliação de conjunto. 

D) Conteúdos, metodologia e avaliação. 



14) Sobre o processo de ensino aprendizagem é correto afirmar que: 

 

I. O ensino é um ato interpessoal, intencional e flexível, conectado ao contexto social mais 

amplo e o seu objetivo maior é a construção do conhecimento, contando com o 

envolvimento do aluno. 

II. É possível compreender o ensino atentado apenas aos fatores visíveis da sala de aula, pois 

o ensino visa transmitir conhecimentos, adequar as necessidades dos alunos ao meio 

social e modelar o comportamento do aluno. 

III. O ensino é processo que se articula à aprendizagem e neste sentido não é adequado falar 

de ensino desvinculado da aprendizagem, pois os objetivos do ensino visam melhorar os 

resultados da aprendizagem dos alunos e elevar a qualidade de sua formação. 

 

Está correto somente o que se afirma em: 

A) I e III 

B) I e II 

C) III 

D) II 

 

15)  O Currículo Referência de Minas Gerais, em consonância com a BNCC no Ensino 

Fundamental, estrutura-se em Áreas do Conhecimento. O componente curricular de História está 

em qual área do conhecimento? 

 

A) Linguagens. 

B) Matemática. 

C) Ciências da Natureza. 

D) Ciências Humanas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

16) As palavras abaixo apresentam dígrafos, EXCETO: 

 

A) Milhares. 

B) Sequer. 

C) Família. 

D) Pessoa. 

 

17) Assinale a alternativa em que o uso do artigo está substantivando uma palavra. 

 

A) A liberdade vai marcar a poesia social de Castro Alves. 

B) Leitor perspicaz é aquele que consegue ler as entrelinhas. 

C)  A navalha ia e vinha no couro esticado. 

D)  Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de Joana. 

 

18) Assinale a alternativa que contém verbo: 

 

A) Brincar. 

B) Morango. 

C) Instrumento. 

D) Triste. 

 



19) Considere o cartum de Douglas Vieira. 

 

TELEVISÃO 

 

(http://iiiconcursodecartumuniversitario.blogspot.com.br.Adaptado) 

É correto concluir que, de acordo com cartum, 

A) os tipos de entretenimento disponibilizados pelo livro ou pela TV são equivalentes. 

B) o livro, em comparação com a TV, leva a uma imaginação mais ativa. 

C) o indivíduo que prefere ler a assistir televisão é alguém que não sabe se distrair. 

D) a leitura de um bom livro é tão instrutiva quanto assistir a um programa de televisão. 

 

20) Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho a 

seguir, de acordo com a norma-padrão.  

Além disso, _______ certamente _______ entre nós ______do fenômeno da corrupção e das 

fraudes. 

A)  a ... concenso ... acerca 

B) há ...consenso ... acerca 

C) a .. concenso ...a cerca 

D) a ...consenso ...há cerca 

 

21)  “Cadáver” é paroxítona, pois: 

 

A)  Têm a última sílaba como tônica. 

B)  Não tem sílaba tônica. 

C)  Tem a antepenúltima sílaba como tônica. 

D)  Tem a penúltima sílaba como tônica. 

22)  Indique a alternativa em que a flexão do substantivo está errada: 

A)  Catalães. 

B)  Cidadãos. 

C)  Vulcães. 

D)  Corrimões. 

 

http://iiiconcursodecartumuniversitario.blogspot.com.br.adaptado/


23)  Em “ O resultado da experiência foi, literalmente, aterrador. ” A palavra destacada 

encontra-se acentuada pelo mesmo motivo que: 

 

A) Túnel. 

B) Voluntário. 

C) Até. 

D) Rótulos. 

24)  Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

A) paralisar, pesquisar, ironizar, trabalhar. 

B) alteza, empreza, francesa, miudeza. 

C) incenso, progresso, obsessão, luchação. 

D) chineza, marquês, gogumelo, mulher. 

 

25)  Leia o texto a seguir para responder à questão abaixo. 

MOSTRE QUE SUA MEMÓRIA É MELHOR DO QUE A DE UM COMPUTADOR E 

GUARDE ESTA CONDIÇÃO: 12X SEM JUROS. 
Revista época. Nº424, 03jul.2006. 

Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo 

funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto 

publicitário, seu objetivo básico é? 

 

A) Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. 

B) Influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam à adesão ao 

consumo. 

C) Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder 

aquisitivo. 

D) Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente 

desfavorecidas. 

 

MATEMÁTICA 

 

26)  A partir de 1º de março, uma cantina escolar adotou um sistema de recebimento por cartão 

eletrônico. Esse cartão funciona como uma conta corrente: coloca-se crédito e vão sendo 

debitados os gastos. É possível o saldo negativo. Lucas toma lanche diariamente na cantina e 

sua mãe credita valores no cartão todas as semanas. Ao final de março, ele anotou o seu 

consumo e os pagamentos na seguinte tabela: 

Semanas Valor Gasto Valor Creditado 

1ª semana R$ 27,00 R$ 40,00 

2ª semana R$ 33,00 R$ 30,00 

3ª semana R$ 42,00 R$ 35,00 

4ª semana R$ 25,00 R$ 15,00 

No final do mês, Lucas observou que tinha: 

A) crédito de R$ 7,00. 

B) débito de R$ 5,00. 

C) crédito de R$ 5,00. 

D)  débito de R$ 7,00. 



27)  Para zelar pelos jovens internados e orientá-los a respeito do uso adequado dos materiais em 

geral e dos recursos utilizados em atividades educativas, bem como da preservação predial, 

realizou-se uma dinâmica elencando “ atitudes positivas” e “atitudes negativas”, no entendimento 

dos elementos do grupo. Solicitou-se que cada um classificasse suas atitudes como positiva ou 

negativa, atribuindo (+4) pontos para cada atitude positiva e (-1) a cada atitude negativa. Se um 

jovem classificou como positiva apenas 20 das 50 atitudes anotadas, o total de pontos atribuídos 

foi: 

A) 50. 

B) 45. 

C) 42. 

D) 36. 

28)  Um título foi pago com 10% de desconto sobre o valor total. Sabendo-se que o valor pago 

foi de R$315,00, é correto afirmar que o valor total desse título era de : 

A) R$ 345,00. 

B) R$ 346,50. 

C) R$ 350,00. 

D) R$ 358,50. 

29)  Qual é a área do retângulo abaixo? 

 

A) 10 cm². 

B) 24 cm². 

C) 20 cm². 

D) 15 cm². 

30)  Observando o diagrama abaixo marque a resposta INCORRETA: 

 

A) A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

B) A – B = {1, 2, 3} 

C) O conjunto B é formado pelos seguintes elementos: {4, 5, 6, 7, 8} 

D) A ∩ B = {1, 3} 
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