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PROCESSO SELETIVO 002/2015 

SUMARIO: 

 

1- QUESTÕES GERAIS DA EDUCAÇÃO: Questões de 01 a 10 – Páginas 1 e 2. 

2- QUESTÕES GERAIS DE LINGUA PORTUGUESA: Questões de 11 a 13 – Página 2. 

3- QUESTÕES GERAIS DE MATEMÁTICA: Questões 14 e 15 – Página 2. 

4- QUESTÕES ESPECÍFICAS:  

• AUXILIAR DE ENSINO: Questões de 16 a 20 – Página 3. 

 

PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e 

edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os 

fiscais de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

CADERNO DE AVALIAÇÕES    
(NÍVEL MÉDIO) 
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CONHECIMENTOS GERAIS                                         
DA EDUCAÇÃO 

01 – Trata-se de educação informal o disposto na 
alternativa: 

A) Ensino Infantil.  B) Escola dominical. 

C) Ensino superior.  D) Escola militar. 

E) Escola à distância. 

 

02 – Dos teóricos da educação apresentados abaixo, 
é considerado um dos propulsores da educação 
especial: 

A) Wallon;   B) Piaget; 

C) Vigotsky;   D) Pestalozzi; 

E) Maria Montessori. 

 

03 – O postulado pelo interacionismo está 
corretamente apontado na alternativa: 

A) O interacionismo trata da bagagem cognitiva inata ao 
indivíduo, sendo que o conhecimento a este pouco ou 
quase nada pode mudar seu modo de ser devido a 
uma carga genética. 

B) O interacionismo acredita no reforço e punição como 
forma de provocar o aprendizado, desta forma o 
aluno ao associar o erro ou acerto a determinadas 
sensações irá procurar repetir tais sensações que lhe 
forem agradáveis. 

C) O interacionismo acredita na repetição como forma de 
ensinar, através de exercícios cronologicamente 
complexos os alunos irão dominar gradativamente o 
objeto de estudo. 

D) O interacionismo acredita que o objeto de estudo 
deve oferecer influência no educando e este por sua 
vez deve interagir com tal provocando assim a 
aprendizagem, sempre com interação com o meio. 

E) O interacionismo postula que o aluno pode aprender 
sem necessariamente a intervenção de uma figura 
como do professor, é nas relações com o meio que a 
criança vai aprender e assim dispensa tal 
intervenção. 

 

04 – Analise as assertivas dadas abaixo: 

I. A escola inclusiva é o nome dado àquela instituição de 
ensino especial que atende no contraturno do ensino 
regular. 

II. O discurso da inclusão ainda esbarra na questão da 
adaptação, da preparação do professor e agentes 
escolares. 

III. Ainda é deficitário o disposto na legislação acerca da 
educação inclusiva, sendo necessário um estudo maior 
acerca desta temática com propostas mais elaboradas e 
claras para a inclusão. 

Está CORRETO o disposto em: 

A) I apenas;   B) II apenas; 

C) I e II apenas;  D) I, II e III; 

E) II e III apenas. 

05 – O ensino obrigatório iniciará aos ___ e terminará 
aos _______ anos. 

A lacuna poderá ser preenchida CORRETAMENTE 
com as seguintes informações: 

A) 06 anos / 17 anos.  B) 04 anos / 17 anos. 

C) 05 anos / 17 anos.  D) 07 anos / 17 anos. 

E) 02 anos / 17 anos. 

 

06 – A respeito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente é incorreto afirmar: 

A) Documento que data de 1996; 

B) Compilado dos direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes em todo o território nacional. 

C) Conjunto de leis e orientações para os mais variados 
agentes que tratam ou lidam com crianças e 
adolescentes no Brasil. 

D) Organiza o parametriza o trabalho dos conselhos 
tutelares. 

E) Não aplica penalidade para os casos de atos 
infracionais, deixando apenas registrado que nos 
termos da lei será tratada tal abordagem. 

 

07 – A alienação parental é considerada: Analise as 
assertivas dadas: 

I. Interferência na formação psicológica da criança ou 
adolescente promovida ou induzida por seus genitores. 

II. Tal ato intencional tende a promover o repúdio da criança 
ou adolescente a qualquer um de seus genitores. 

III. O juiz poderá determinar perícia ou laudo multidisciplinar 
para averiguar alienação parental autônoma ou incidental. 

Está INCORRETO o contido em: 

A) I apenas;       B) II apenas;     C) III apenas; 

D) Todas;       E) Nenhuma. 

 

08 – O ensino da cultura Afro-Brasileira na escola 
pública é: 

A) Desejável de acordo com o pré-estabelecido por lei. 

B) Recomendado em termos da lei. 

C) Não mencionado nos termos da lei. 

D) Obrigatório nos termos da lei. 

E) Obrigatório na forma de projetos. 

 

09 – O currículo nacional padrão é uma discussão 
nos ambientes de formação do professor. Acerca do 
currículo escolar brasileiro é incorreto afirmar: 

A) Recebeu influências estrangeiras, principalmente em 
eventos destinados a reflexão sobre o assunto. 

B) Teve como um dos prepulsores o “ratium Studiorum”, 
cronograma de estudos usados pelos jesuítas. 

C) Tem por um dos objetivos garantir um padrão básico 
mínimo de conhecimentos à população estudantil. 

D) Faz parte do plano nacional da educação para 
garantir uma das metas no sentido da melhoria da 
qualidade de ensino. 
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E) Permite uma ação centralizadora no eixo dos 
conteúdos, o que viabiliza as críticas no sentido da 
inflexibilidade e irredutibilidade dos documentos 
programáticos. 

 

10 – Acerca dos materiais didáticos considere as 
assertivas dadas abaixo: 

I. Deve corresponder às necessidades do aluno; 

II. É necessário que contenha uma ideologia metodológica e 
dogmática. 

III. Deve desenvolver claramente o papel de suporte para 
aprendizagem. 

Sobre as assertivas dadas acima: 

A) A I e a III são falsas; 

B) A II é verdadeira e as demais são falsas; 

C) A II e a III são verdadeiras; 

D) A I e a III são verdadeiras; 

E) A II é falsa, porém as demais apresentam dados 
falsos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

11 – Um autor ao redigir um texto precisa ficar atento 
a algumas técnicas de redação. Assinale abaixo a 
CORRETA definição de “Coesão Textual”: 

A) É o mecanismo de associação entre palavras em um 
texto. Um termo pode ser retomado no texto pela sua 
repetição, ou pelo uso de sinônimos, hiperônimos, 
expressões nominais definidas e nomes genéricos. 

B) É um recurso de abreviação da introdução do texto 
com o intento de despertar no leitor a curiosidade 
para a leitura do restante do trabalho. 

C) É a técnica utilizada ao falar com o leitor com 
palavras que compõe seu vocabulário, ou seja, usar 
as palavras (léxico) de forma coesa com o intento de 
aproximar a obra ao leitor final. 

D) Coesão lexical implica na codificação do 
desenvolvimento do texto para argumentos rápidos e 
concludentes mesmo que o autor não tenha 
convicção do que tenta passar, ainda assim transmite 
com veemência. 

E) Coesão lexical é o ato de deixar a conclusão do texto 
por conta do leitor com indagações reflexivas. 

 

12 – (Análise gramatical) Leia a frase dada abaixo: 

“A escola conquistou várias manchetes” 

É CORRETO afirmar sobre esta frase: 

A) A escola = sujeito / conquistou = verbo intransitivo 
direto / várias manchetes = objeto indireto. 

B) A escola = sujeito / conquistou = verbo intransitivo 
indireto / várias manchetes = objeto indireto. 

C) A escola = sujeito / conquistou = verbo transitivo direto 
/ várias manchetes = objeto direto preposicionado. 

D) A escola = sujeito / conquistou = verbo transitivo 
direto / várias manchetes = objeto direto. 

E) A escola = sujeito / conquistou = verbo bitransitivo 
direto / várias manchetes = objeto indireto. 

13 – “Então disse eu: ai de mim! Estou perdido!” 
Porque sou homem de lábios impuros, habito no 
meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos 
viram o Rei, o Senhor dos exércitos!” – Bíblia 
Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, 
revista e atualizada – Isaías 6:5. 

O trecho sublinhado no texto pode assim ser 
classificado: 

A) Interpolação textual; 

B) Elipse textual; 

C) Conjunção subordinativa; 

D) Locução interjetiva; 

E) Conjunção coordenativa adversativa. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                  
MATEMÁTICA 

14 – Caio, do sexto ano, decidiu montar um dado 
com cartolina de acordo com a seguinte figura: 

 

 

 

 

 

Ao brincar fazendo cálculos com as faces do dado, 
Caio observou que a soma dos números que estão 
em faces opostas: 

A) Será sempre igual a sete; 

B) Nunca será múltiplo de cinco; 

C) Será sempre menor que dez; 

D) Nunca será divisor de vinte; 

E) Sempre será um número par. 

 

 

15 – Quatro usinas hidroelétricas A, B, C e D estão 
organizadas estrategicamente como vértices de um 
quadrado tendo 40 km de lado. Através de um estudo 
de engenharia, determinou se que para atender o 
aumento da demanda, será necessário construir 
mais uma estação central de distribuição de energia 
que seja ao mesmo tempo equidistante das usinas A 
e B e de uma estrada (linear reta) que liga as usinas 
C e D. Esta estação deverá ser construída: 

A) No centro do quadrado imaginário descrito; 

B) Na perpendicular à estrada que liga C e D passando 
por seu ponto médio, a 15 km dessa estrada. 

C) Na perpendicular à estrada que liga C e D passando 
por seu ponto médio, a 25 km dessa estrada. 

D) No vértice de um triângulo equilátero imaginário de 
base AB, oposto a esta base. 

E) No ponto médio da estrada que liga as estações A e 
B. 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                   
AUXILIAR DE ENSINO                                                   

16 – Para efeitos de pesquisa, a infância pode ser 
classificada em etapas. Assinale abaixo a alternativa 
que contém a correta divisão da fase da infância. 

A) Serão 3 etapas, sendo cada uma de 4 anos. 

B) Uma etapa de 12 anos de duração. 

C) Duas etapas de seis anos cada. 

D) A primeira infância até os 04 anos de idade e a 
segunda nos oito anos seguidos. 

E) A primeira infância será aquela para indivíduos até 07 
anos de idade e a segunda irá até os 13 anos de 
idade. 

 

 

17 – A didática é assunto corriqueiro nas reuniões 
intraescolares. Assinale abaixo qual é a melhor 
definição do termo didática. 

A) Didática é a ação de obter do aluno o resultado de 
seu aprendizado mediante verificações. 

B) Didática é a ação de criação de jogos e instrumentos 
lúdicos com o intento de ensinar. 

C) Didática é o clímax do ato ensinar quando o professor 
detém toda a atenção dos alunos durante sua 
explanação teórica. 

D) Didática é o meio pelo qual o conhecimento é levado 
para o cognitivo do aluno independente do canal 
utilizado. 

E) Didática é a aula agradável, quando o professor 
coloca a obrigatoriedade do ensino técnico de lado e 
passa a compartilhar as experiências de vida com 
seus alunos construindo assim laços de amizade e 
cumplicidade. 

 

 

18 – Avaliações e provas com certeza constitui uma 
lembrança negativa na vida de muitos, porém a 
avaliação possui um significado mais amplo. 
Assinale abaixo, qual conceito de avaliação não 
condiz com seus princípios teóricos. 

A) A avaliação deve priorizar os aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos. 

B) A avaliação deverá ser sempre seguir um cronograma 
estipulado pelo professor ou instituição e sempre ser 
informado ao aluno, salvo nos casos de avaliação 
surpresa, deste modo o processo de ensino será 
requalificado. 

C) A avaliação é um processo amplo e vai muito além de 
instrumentos de provas ou trabalhos escritos. 

D) A avaliação é reflexiva, propõe um diagnóstico não 
apenas do aluno, mas principalmente do professor, 
levando este a meditar sobre sua prática. 

E) A avaliação deverá contar com instrumentos de 
acompanhamento do desenvolvimento de cada aluno, 
fornecendo assim um diagnóstico do mesmo através 
da etapa que se encontra. 

 

19 – As escolas infantis, creches e CEI’s são 
instituições mantidas pelo poder público e a 
matrícula de crianças nestes centros torna-se 
obrigatória a partir dos: 

A) 04 anos de idade; 

B) 00 (zero) ano de idade; 

C) 05 anos de idade; 

D) Não será obrigatória a matrícula na educação infantil. 

E) A partir dos 03 anos de idade. 

 

 

20 – Para que uma criança possa ingressar no ensino 
fundamental é preciso que: 

A) Tenha sido aprovada em exame na pré-escola; 

B) Tenha atingido a idade de 07 anos de idade até julho 
do ano vindouro. 

C) Tenha frequentado pelo menos 80% do ensino infantil 
obrigatório, ou seja, a etapa da pré-escola. 

D) Venha a completar 06 anos até dia 31 de março do 
ano subsequente. 

E) Tenha pelo menos apresentado indícios de 
letramento através de exames preliminares. 

 


