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Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 e 2.                        

                     Circuito fechado 

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. 

Escova, creme dental, água, espuma, creme de 

barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, 

sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme 

para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, 

calças, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, 

níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, 

relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos. 

Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, 

talheres, guardanapo. Quadros. Pasta, carro. 

Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, 

cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com 

lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, 

caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, 

quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara 

pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, 

relatórios, cartas, notas, vales, cheques, 

memorando, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. 

Mesa, cavalete, cinzeiro, cadeiras, esboços de 

anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, 

caneta, projetor de filmes, xícara, cartaz, lápis, 

cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. [...] 

 

Disponível em: <http://jleitores.blogspot.com.br/2014/01/circuito-fechado-de-ricardo-

ramos.html> 
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1) É possível afirmar, a partir da leitura do texto, que 

a) há ausência de coerência no texto. 
b) há ausência de elementos coesivos no texto. 
c) há presença de elementos coesivos no texto. 
d) há presença de conjunções no texto. 
 
2) Ainda, sobre o texto ‘Circuito fechado’, é possível afirmar que: 

a) os acontecimentos respeitam uma ordem cronológica. 
b) os acontecimentos desrespeitam a ordem cronológica da rotina diária. 
c) os acontecimentos se dão em ordem aleatória. 
d) os acontecimentos são incoerentes. 
 
3 - Assinale a alternativa onde temos a presença de uma oração subordinada adverbial 

concessiva. 

 

a) Irei ajudá-la, ainda que não mereça. 
b) O desmatamento aumenta à medida que a cidade cresce. 
c) Trabalhou tanto ontem, que ficou esgotado. 
d) Não faça nada sem que a diretoria saiba. 
 
4 - Quanto às orações coordenadas, assinale a alternativa incorreta. 
 

a) Ela chorou, porque brigou com o namorado. (Oração coordenada sindética explicativa) 
b) Pedro acabou de jogar, logo está cansado. (Oração coordenada sindética conclusiva) 
c) Não dou nem peço carona. (Oração coordenada sindética adversativa) 
d) O carro pegava, ora morria. (Oração coordenada sindética alternativa) 
 

5) O atleta na propaganda abaixo é Neymar da Silva Santos Júnior. 

 

Sobre as relações de sentido que se estabelecem entre os dois quadros, é CORRETO afirmar 

que a palavra que se constitui como polissêmica é 
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A) Neymar. 

B) Lupo. 

C) agora. 

D) meia. 

 

Matemática 

06. Mário tinha brinquedos para vender por R$ 100,00 cada. 15 brinquedos quebraram e ele 

vendeu o restante por R$ 120,00 cada, obtendo dessa forma uma vantagem de R$ 4.200,00 

em relação à venda de todos os brinquedos que possuía. Quantos brinquedos Mário possuía 

inicialmente. 

a) 150 
b) 200 
c) 300 
d) 400 
 

07. Maria tem o triplo da idade que Ana tinha quando Maria tinha a idade que Ana tem. 

Quando Ana tiver a idade de Maria, a diferença de idade entre elas será de 10 anos. 

Qual a idade de Maria e de Ana, respectivamente? 

 

a) 40 e 30 
b) 35 e 25 
c) 30 e 20 
d) 25 e 15 
 

08. Um avião partiu de um aeroporto com certo número de passageiros. Na primeira escala, 

desembarcaram 3/7 dos passageiros. Na escala seguinte embarcaram 40. Na penúltima 

escala desembarcaram 5/8 dos passageiros, calcule com quantos passageiros ele partiu do 

primeiro aeroporto, sabendo que chegaram no destino final 36 passageiros. 

 

a) 10 
b) 196 
c) 108 
d) 98 
 
09. Para asfaltar 180 metros de uma rodovia, foram necessários 15 trabalhadores, 

trabalhando 18 dias com expediente de 10 horas. Quantos dias, com expediente de 6 horas 

serão necessários para 30 trabalhadores asfaltarem 60 metros da mesma rodovia. 

 

a) 3 
b) 5 
c) 7 
d) 9 
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10. Cinco trabalhadores deveriam concluir a obra de uma casa em 17 dias após 12 dias de 10 

horas de trabalho perceberam que só haviam realizado 2/3 da obra. Calcule quantas horas 

devem trabalhar por dia para concluir a obra no prazo estipulado. 

a) 10:30 hrs 
b) 11:00hrs 
c) 11:30hrs 
d) 12:00hrs 
 

Conhecimentos Pedagógicos 

11) A avaliação da aprendizagem é um processo complexo que se inicia com a formulação de 

objetivos, elaboração de meios para atingir e interpretar resultados, a fim de se conhecer em 

que extensão esses objetivos foram alcançados, refletindo transparência e clareza nas 

decisões e critérios dos pontos de partida e de chegada. Luckesi (2002, p. 172) compreende 

“a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso”, não sendo um ato seletivo, e sim 

diagnóstico, envolvendo pessoas ou situações. Para esse autor, o processo de avaliação tem 

início com 

A) a emissão de um juízo de valor sobre as aprendizagens avaliadas. 
B) o julgamento qualitativo dos conhecimentos prévios. 
C) o acompanhamento sistemático ou observação casual do aluno em qualquer hora ou 
situação. 
D) o acolhimento do indivíduo a ser avaliado, como ato integrativo e inclusivo. 
 
12) É imprescindível que a relação professor-aluno-conhecimento seja dinâmica, dialógica, 

interativa e afetiva, nunca estática. O professor como líder tem um papel fundamental para 

que se desenvolva um bom relacionamento em sala de aula. Para tanto, deve  

A) impor aos alunos novos conhecimentos independentes de discussão, análise ou pesquisa. 
B) definir claramente os objetivos a serem atingidos expondo-os aos alunos, aceitando 
contribuições e conhecimentos apresentados por eles e colocando-se como orientador da 
aprendizagem. 
C) determinar expressamente todas as atividades a serem desenvolvidas, criando dependência 
dos alunos em relação aos objetivos propostos. 
D) permitir total liberdade aos alunos a fim de que eles próprios determinem e escolham suas 
atividades. 
 
13) Muitos autores distinguem de formas diferentes as várias teorias sobre currículo, que se 

diferenciam pela maneira como abordam a aprendizagem, o conhecimento, a cultura e 

necessidades da sociedade ao longo do tempo. 

Sobre essa concepção de currículo, assinale a alternativa CORRETA. 
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A) É uma relação de matérias e conteúdos disciplinares, organizados sistematicamente  
observando a logicidade na transmissão aos alunos. 
B) É a ênfase que se dá às experiências pedagógicas vivenciadas por cada indivíduo, 
desenvolvendo conceitos, ideias e conhecimento, sem observar qualidade ao serem inseridas 
na situação ensino-aprendizagem. 
C) Centrada no professor, fundamenta-se na transmissão de conteúdos específicos ao aluno, 
considerado como um ser passivo que assimila conhecimentos. 
D) Objetivando o desenvolvimento integral do aluno, deve-se amoldá-la e adaptá-la às 
mudanças dentro de um contexto contínuo que traz novas formas de acesso ao conhecimento. 
 
15) Piaget compreende o desenvolvimento cognitivo como um processo espontâneo e o 

apresenta por meio de estágios. Sobre isso, assinale a alternativa que elenca 

CORRETAMENTE esses estágios. 

A) Estágio das operações formais, estágio das operações concretas, estágio do 
desenvolvimento operacional. 
B) Estágio sensório-motor, estágio do desenvolvimento pré-operacional, estágio das operações 
concretas, estágio das operações formais. 
C) Estágio das operações sensório-motoras, estágio do desenvolvimento pré-operacional, 
estágio das operações concretas. 
D) Estágio das operações formais, estágio das operações concretas, estágio do 
desenvolvimento sensório-motor. 
 
16) A escola como instituição social enfrenta um grande desafio para desenvolver a sua 

função dentro da sociedade. Desse modo, 

A) o ambiente escolar deve oferecer apenas situações que favoreçam a aquisição de 
conhecimentos para o aluno. 
B) o ambiente escolar deve ser um instrumento transformador da realidade social do aluno, 
associado às suas necessidades por meio do conhecimento, da comunicação e diálogo com a 
comunidade onde está inserido. 
C) o ambiente escolar deve priorizar os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula, não 
observando as características e necessidades de aprendizagem dos alunos. 
D) o trabalho pedagógico não deve valorizar as capacidades, limitações e dificuldades dos 
alunos, mas ressaltar a importância de reproduzir conteúdos e transmitir conhecimento. 
 

17) A alfabetização é uma construção histórico-cultural. Sobre a alfabetização no contexto 

escolar, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Conceber a alfabetização numa perspectiva histórico-cultural, dentro do contexto escolar 
contemporâneo, significa percebê-la sendo construída a partir de pautas interacionais 
significativas. 
B) A alfabetização exerce um papel importante para a qualidade de vida dos indivíduos, grupos 
sociais e até mesmo das sociedades como um todo. 
C) A alfabetização tem um caráter mais amplo do que somente o da aquisição da leitura e da 
escrita, constituindo-se em um processo de apropriação de diferentes linguagens. 
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D) O convívio com a linguagem escrita, em suas diferentes manifestações, deve ser 
compreendido como atividade isolada. 
18) A linguagem escrita constitui-se de um sistema de signos que designam os sons e as 

palavras da linguagem falada. (Vygotsky, 1991). Assinale a alternativa que, conforme esse 

autor, NÃO se faz necessária no planejamento das atividades a serem desenvolvidas com os 

alunos. 

A) Intervenções. 
B) Gestos e signos visuais. 
C) Desenho e jogos. 
D) Linguagem oral. 
 
19) Sobre o processo de avaliação, assinale a alternativa CORRETA. 

A) A avaliação tem o objetivo de obter subsídios para diagnosticar, intervir e redefinir os 
encaminhamentos e ter critérios claros no sentido de estar presente em todo o processo 
educativo. 
B) Avaliação é um instrumento que não permite repensar a prática pedagógica. 
C) A avaliação somente acontece em alguns momentos do processo de ensino-aprendizagem. 
D) O objetivo da avaliação é somente avaliar o aluno. 
 
20) Assinale a alternativa CORRETA sobre o que estabelece a Lei Nº 9394/96 de 20 de 

dezembro. 

A) Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
B) Estabelece leis e bases da educação comum. 
C) Estabelece as ações e normas da educação regular. 
D) Estabelece as condições e princípios que regem a educação. 
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Rascunho 
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Boa Sorte! 


