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.01.  O  ____________  a  ser  executado  nas  classes  de  educação  infantil,  primeira  etapa  da
educação básica, deve apresentar-se em consonância com o ____________ da instituição, o qual
fundamentado nos princípios constitucionais e ____________. O planejamento nesta etapa deve
ser compreendido não só como organização burocrática do professor e da escola, mas além disso,
como uma possibilidade de refletir sobre as possibilidades de avanços e soluções às questões da
aprendizagem e do desenvolvimento infantis.
.Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

.(A) Projeto Político Pedagógico - currículo - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

.(B) Planejamento docente - currículo - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

.(C) Planejamento docente - Projeto Político Pedagógico - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
.(D)Projeto Político Pedagógico - Plano Nacional de Desenvolvimento - Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.

02. A avaliação da aprendizagem deve constituir-se em instrumento por meio do qual o professor
possa ter condições de saber se houve, e em que medida houve, a apropriação do conhecimento
de forma significativa por parte do aluno. Deve permitir, ainda, ao professor, reconhecer se houve
adequação em termos de suas opções metodológicas, bem como evidenciar em que medida as
relações  pedagógicas  estabelecidas  contribuíram  para  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem.
Torna-se, assim,  elemento ímpar para o planejamento das ações docentes.  Qual é a principal
diretriz utilizada por esta perspectiva de planejamento de ensino?

(A) A  necessidade  de  se  priorizar  a  busca  do  conhecimento  prático  em  detrimento  do
conhecimento teórico.
(B) Não se deixar levar pela dimensão social e histórica do trabalho docente. 
(C) A ação de planejar implica a participação de todos os elementos envolvidos no processo 
(D) O planejamento deve estar voltado para atingir as finalidades específicas de um determinado
grupo dentro da escola.

03. Imagine que você foi convidado(a) pelos gestores de uma renomada Instituição de Educação
Infantil a palestrar sobre os princípios básicos e a historicidade deste seguimento educacional.
Certamente  você deverá recordar  alguns pontos e aspectos  importantes  para não incorrer  em
nenhuma falha. Portanto, qual foi o grande marco na garantia do atendimento educacional para as
crianças de 0 a 6 anos de idade, uma vez que garante, em seu artigo 208, educação infantil, em
creche e pré-escola, às crianças até 6 (seis) anos de idade, texto posteriormente modificado pela
redação dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 2006, em que esta etapa da educação básica
passa a atender as crianças até 5 anos de idade?
Leia o texto e à partir de seus conhecimentos adquiridos, marque a alternativa correta:
(A) O Ministério da Educação e Cultura – MEC.
(B) A Constituição Federal de 1988 – CF.
(C) O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
(D) Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - RCNEI

.
04.  Focada  no  desenvolvimento  integral  da  criança,  a  BNCC  assegura  seis  direitos  de
aprendizagem  e  desenvolvimento  para  que  as  crianças  tenham  condições  de  aprender  e  se
desenvolver. São eles:
(A) Viver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Desenvolver-se. 
(B) Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se. 
(C) Viver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.  
.(D) Conviver, Explorar, Desenvolver-se, Expressar e Participar.

CONHECIMENTOS GERAIS



.
.
.05. Leia atentamente o fragmento.
"[...] a _______________é uma disciplina de integração, articulando numa teoria geral de ensino
as várias ciências da educação e compondo-se com as metodologias específicas das disciplinas
curriculares. Combina-se o que é geral, elementar, básico, para o ensino de todas as matérias com
o que é específico das distintas metodologias" (LIBÂNEO, 2009, p. 14).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do fragmento:
(A) didática         (B) pedagogia
(C) escola            (D) família

06. O discurso sobre o currículo reflete nossa prática pedagógica, uma vez que estes processos
são  reflexos,  ou  seja,  uma  proposta  pedagógica  autoritária  vincula-se  a  uma  determinada
concepção de saber, aluno e professor, por conseguinte, também implica em uma determinada
práxis sobre a construção e assimilação destes conhecimentos.
Assinale a alternativa que indica corretamente uma característica sobre o currículo.
(A) Ele é estático.
(B) Deve ser determinado pela gestão escolar. 
(C) Ele é neutro.
(D) É uma construção coletiva relacionada as expectativas de aprendizagem dos educandos.

.
07. A Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada há mais de 20 anos,
teve importância crucial nas transformações ocorridas desde então. Servindo à Educação como a
Constituição serve para o conjunto da legislação brasileira, a LDB abriu espaço para consolidar
medidas que ampliaram o acesso e melhoraram o financiamento do ensino no Brasil. Sabemos
que  a  atual  LDB foi  importante  porque  foi  indutora  para  que  os  alunos  tivessem acesso  e
permanência na escola. 
Assinale a alternativa correta em relação à contribuição da LDB para a questão curricular: 
(A) Ela determinou o final de uma base comum, pois o currículo deve ser amplo e diversificado
para atender as necessidades de cada clientela. 
(B) Ela  tornou  obrigatório  incluir  no  currículo  do  Ensino  Fundamental  os  direitos  de
aprendizagem das crianças e dos adolescentes. 
(C) Ela determinou os conteúdos máximos que os currículos da Educação Básica deveriam ter. 
(D) Ela acabou com a parte diversificada do currículo porque ela causa desigualdades no ensino.  

.
08.  "O  plano  de  aula  é  a  dimensão  mais  cotidiana  do  planejamento,  operacionalizando  os
elementos contidos tanto no plano de ensino, como no planejamento escolar".
SILVA, Audrey Debei da. Didática: planejamento e avaliação. Londrina: Editora e Distribuidora
Educacional, 2016.
O  plano  de  aula  é  um  instrumento  pedagógico  de  planejamento  da  atividade  docente  que
materializa:
.(A) O projeto político pedagógico. 
.(B) O conteúdo disciplinar.
.(C) O regimento.
.(D) O plano de ensino.

.
09. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96 é correto afirmar que são
alunos  público  alvo  da  educação  especial  e,  por  consequência,  do  Atendimento  Educacional
Especializado:
(A) Os alunos de minorias linguísticas, étnicas e/ou culturais. 
(B) Os alunos com deficiência, com distúrbios de aprendizagem e superdotação.
(C) Os alunos com deficiências, TGD e altas habilidades ou superdotação. 
(D) Os alunos de camadas populares que não conseguem acompanhar o ensino regular.



10. A avaliação será ____________ quando atender as necessidades educacionais de todos os
alunos, ou seja, estiver adequado ao perfil dos alunos, considerando seus saberes prévios e as
expectativas em relação ao seu desenvolvimento, assim, compreendendo-a como um momento da
aprendizagem e permitindo que o aluno seja o protagonista do processo.
Assinale a alternativa que corresponde a lacuna, corretamente:
(A) Somativa.
(B) Inclusiva.
(C)  Investigativa.
(D) Classificatória.

11. Muito  se  fala  do poder  da literatura  -  e  de como a escola  é  um lugar  privilegiado para
estimular o gosto pela leitura. Infelizmente, porém, as salas de aula brasileiras estão longe de ser
"celeiros de leitores". Salvo exceções, o contato dos estudantes com os livros costuma seguir um
roteiro no mínimo enfadonho: alguns títulos [...] são indicados [...] e viram conteúdo avaliado
(perguntas de interpretação de texto com uma única resposta correta)(MEIRELLES, s/d; s/p).
Considerando o contexto, analise as seguintes asserções.

I - É nos anos iniciais do Ensino Fundamental que o aluno começa a construir sua autonomia
como leitor. Para isso, é importante intercalar a leitura feita pelo professor com momentos em
que todos devem ler sozinhos tanto na escola como em casa.
II - Para quem quer formar leitores,de fato, o mais produtivo é organizar momentos na rotina para
o compartilhamento de opiniões sobre a obra lida,  propor trocas de livros entre os colegas e
incentivá-los a seguir um autor ou um tema de que gostem. Assinale a alternativa correta:
(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
(C) As asserções I e II são proposições falsas.
(D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

12. O  estudo  de  __________  pode  ser  um  instrumento  para  exercitar  o  ___________  e  a
observação;  pode  dar  a  oportunidade  de  formular  e  testar  ____________;  e  pode  levar  à
descoberta de fatias dessa admirável e complexa estrutura que é uma língua natural. O aluno pode
sentir que está participando desse ato de descoberta, por meio de sua contribuição à discussão, ao
argumento,  à  procura  de  ___________  e  contraexemplos  cruciais  para  a  testagem  de  uma
hipótese dada. Nesse sentido, a gramática tem imensas _____________ como instrumento de
formação intelectual.
Complete as lacunas e em seguida indique a afirmação correta.
.(A)Alfabetização– Raciocínio – incertezas – os mesmos exemplos – necessidades
.(B)Alfabetização – Convicções – Raciocínio – novos exemplos – dificuldades.
.(C)Gramática – Raciocínio – hipóteses – novos exemplos - potencialidades.
.(D)Gramática – Raciocínio – incertezas – alfabetização – potencialidades.

13. De  acordo  com  os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  de  Língua  Portuguesa,  a  prática
pedagógica em relação à análise e reflexão sobre a língua “tem como objetivo principal melhorar
a capacidade de compreensão e expressão dos alunos, em situações de comunicação escrita e
oral” (BRASIL, 1998, p. 78). Indique a opção correta em relação às atividades epilinguísticas:
(A) Experiências que tratem de exposição oral, organização e planejamento para a produção oral
de um texto e situações de escuta.
(B) Situações de leitura compartilhada, produção escrita de textos e apresentações de seminários.
(C) Retomada de textos escritos, produção textual e elaboração de fichas de estudo.
(D) Situações de escuta, observação das regularidades ortográficas e exercícios de pontuação.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS



14. Não é improvável que as lembranças das aulas de Língua Portuguesa sejam de muitas aulas
de  gramática  e  que,  quando o  assunto  era  redação,  você  tenha  ouvido falar  da  estrutura  da
narração  –  situação  inicial,  conflito  e  desfecho  –  ou  das  partes  da  dissertação:  introdução,
desenvolvimento e conclusão. Como o ensino de Língua Portuguesa era baseado antes da década
de 1990?
Assinale a alternativa correta:
(A) Os gêneros como unidade de ensino.
(B) Na tradição gramatical.
(C) Os textos como objeto de ensino por excelência.
(D) Nos temas, voltados para comunicação.

15. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), implementada em 2020 nas escolas, é
necessário compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de
natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e
expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.
Assinale a alternativa correta quanto à perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem.
(A) Os gêneros discursivos são isolados, pois não retratam questões temporais e históricos de sua
esfera.
(B) A interação se dá apenas por meio dos textos não verbais inseridos em esferas sociais, que
retratam questões culturais de seu contexto.
(C) A interação é uma atividade que independe da existência de indivíduos e de linguagem.
(D) A língua não deve ser considerada como um conjunto abstrato de normas, sendo que também
não existe falante nem enunciado individualizado.

16. Com a publicação dos Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa – PCN – para os anos
iniciais  do Ensino Fundamental  (BRASIL,  1997),  as  discussões  relativas  às  áreas  de Língua
Portuguesa passaram a incorporar, com mais ênfase, o ensino da linguagem oral de uso mais
formal.
Considerando o contexto apresentado é possível afirmar que:
I – A linguagem oral precisa ser tomada como objeto de ensino no que concerne à produção e à
compreensão de textos nesta modalidade.
II  –  A  recomendação  é  que  o  ensino  da  linguagem  oral  ajude  o  aluno  a  melhorar  a  sua
comunicação oral em instâncias públicas.
III – Os conteúdos gramaticais não precisam ser ensinados, porque não ajudam a compreender e
produzir textos orais.
IV – O trabalho com a linguagem oral deve acontecer por meio de atividades, como o seminário,
a tomada de notas, entrevista, debate etc.
Assinale a alternativa correta:
(A) As afirmativas I e III estão corretas e a II e a IV são falsas.
(B) As afirmativas I, II e IV estão corretas e a III é falsa 
(C) As afirmativas I e IV estão corretas e a II e a III são falsas. 
(D) As afirmativas III e IV estão corretas e a I e a II são falsas.

17. A proposta dos PCN de Língua Portuguesa é a de que o texto seja objeto de ensino e que sua
leitura,  escuta,  produção oral e escrita devem ser práticas sociais  efetivas,  não descoladas da
realidade. Como organizar atividades didáticas de leitura e produção oral e escrita, pensando na
transposição da vida real para escola? Assinale a alternativa correta:
(A) Organizar a leitura e a produção textual , baseado nos estudos de tipologia textuais.
(B) Organizar  atividades  didáticas,  construindo  com  os  alunos  contexto  de  produção,  leitor
previsto, divulgação (dentro e fora da escola) e repertório de temas.
(C)  Organizar atividades , partindo de unidades menos complexas (letras e sílabas), para mais
complexas (frases e textos).
(D) Organizar atividades de cunho político, para criar práticas sociais.



18. Considere a seguinte afirmação: um dos desafios do ensino de Língua Portuguesa, em todos
os anos do ensino fundamental, é o de escolher quais os gêneros serão trabalhados no decorrer do
ano letivo.
Analise afirmações a seguir:
I – Os professores podem decidir os gêneros discursivos e agrupá-los por meio de critérios pré
definidos.  Os  critérios  podem  ser  por:  tipologias  textuais  (capacidades  discursivas),  esferas
discursivas ou outras definidas pela equipe escolar.
II- Além da organização de agrupamentos de gênero, também é preciso eleger os gêneros de foco
e de visitação.
III – Além da eleição de gêneros de foco e de visitação, as propostas privilegiam o agrupamento
de textos por temas.
Assinale  a  alternativa  que  todas  as  afirmações  correspondam  ao  agrupamento  de  gêneros
discursivos para o trabalho de leitura e produção textual:
(A) Somente a afirmativa III está correta.
(B) Estão corretas as afirmativas I e II
(C) Estão corretas somente as afirmativas II e III.
(D) Estão todas incorretas.

19. Uma professora do 5º ano do ensino fundamental, após uma vivência de produção escrita,
solicitou aos alunos que realizassem a revisão de seus textos com base em alguns critérios e
normativas já explicitados.  A partir de uma recomendação dessa maneira, em um contexto de
prática educacional colaborativa, processual e dinâmica, é correto afirmar que ela:

(A) Torna confusa a prática pedagógica, já que a diversidade nos contextos de aprendizagem dos
alunos impossibilita a correção. 
(B) Vai ao encontro dos conteúdos curriculares direcionados à prática escritora, já que favorece o
contexto reflexivo dos processos de organização da escrita. 
(C) Favorece a constituição individualista das crianças, já que terão de realizar seu processo de
aprendizagem sozinhas.
(D) Não favorece a aprendizagem, pois as crianças, por si mesmas, não podem identificar seus
erros e fragilidades.

20. A variação linguística ainda é um conteúdo controverso nas aulas de linguagem. A BNCC
inclui o Eixo oralidade, considerando que “a língua oral não é uniforme, pois varia em função de
diferenças  de  registros  –  formais  ou  informais  –,  de  diferenças  regionais  (relativamente
numerosas  na  vastidão  do  território  nacional),  de  diferenças  sociais  (determinadas  pelo
pertencimento a esta ou àquela camada social.  [...] (BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum
Curricular. Brasília: MEC, 2016, p. 64).

Nesta perspectiva,  considerando-se as informações  contidas  no texto acima,  a alternativa que
responde CORRETAMENTE é:
(A)  O exercício único de construir,  copiar e analisar  frases permite  perceber  o fenômeno da
variação linguística. 
(B) A pluralidade cultural e a rejeição aos preconceitos linguísticos são questões dispensáveis no
processo de ensino e aprendizagem. 
(C) As diferenças de uso da linguagem, considerados como “erros de português”, não devem ser
trabalhadas em sala de aula, pois são níveis de linguagem usados no domínio do lar.
(D) O fenômeno da variação linguística em sala de aula implica, necessariamente, na inclusão
dos  muitos  fatores  pragmáticos  envolvidos  na  interação,  pois  os  textos  estão  sempre  em
correlação com elementos contextuais da situação comunicativa.



REDAÇÃO

1 - Preencha o seu nome completo no local apropriado da Folha de Redação. 

2 - Transcreva sua redação com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

3 - Não haverá substituição da FOLHA OFICIAL DE REDAÇÃO por erro de preenchimento do 
PARTICIPANTE. 

4 - Escreva a sua redação com letra legível. No caso de erro, risque, com um traço simples, a palavra, a 
frase, o trecho ou o sinal gráfico e escreva, em seguida, o respectivo substitutivo. 

5 - Não será avaliado texto escrito em local indevido. Respeite rigorosamente as margens. 

6 - Não é permitido utilizar material de consulta.

7 - A redação com até 04 (quatro) linhas será considera INSUFICIENTE e receberá nota ZERO.

8 - A redação deve ter no mínimo 15 (quinze) e máximo 30 (trinta) linhas; 

9 - Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita.

10 – Organizar de forma clara, alguns argumentos e fatos para desenvolver o tema.

11 - O não atendimento ao tema proposto para a redação, a redação ilegível, em branco ou escrita a lápis,
implicará nota 0 (zero) nesta prova. 

12 -  Utilizar a folha rascunho para desenvolver a redação e após fazer a transcrição na Folha Oficial da
Redação.

A partir das suas leituras e com base nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua vida, redija um texto
com a PROPOSTA DE REDAÇÃO:

"Ser culto é a única forma de ser livre." 

(José Martí, escritor) 

O livro é a dimensão escrita da cultura e, portanto, a sua leitura assegura a condição do "ser culto".
Cientes de que a biblioteca escolar é o local onde encontramos livros e que a liberdade é uma conquista
individual, a partir da afirmativa do poeta, disserte sobre a importância da leitura para sua vida e para a
cultura dos seus alunos e comunidade.
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FOLHA DE RESPOSTAS





GABARITO DE RESPOSTAS

Identificação: 

NOME CANDIDATO(A): _____________________________________________________

DISCIPLINA: _______________________________________________________________

DATA: _____/_____/______

INSTRUÇÕES:
1 – Preencha a área de identificação com seu nome, data da prova e disciplina, com caneta esferográfica azul ou preta.
2 – Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
3 – Marque apenas uma resposta por questão. Mais de uma marcação, anula a questão.
4 – Não rasure a Folha de Respostas.

QUESTÕES ALTERNATIVAS
01 A B C D

02 A B C D

03 A B C D

04 A B C D

05 A B C D

06 A B C D

07 A B C D

08 A B C D

09 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D


	. (A)Alfabetização– Raciocínio – incertezas – os mesmos exemplos – necessidades
	. (B)Alfabetização – Convicções – Raciocínio – novos exemplos – dificuldades.
	. (C)Gramática – Raciocínio – hipóteses – novos exemplos - potencialidades.
	. (D)Gramática – Raciocínio – incertezas – alfabetização – potencialidades.

