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CONCURSO PÚBLICO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NS TARDE (EDUCAÇÃO)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com
o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,
notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:

PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica
ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no
Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão
com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro
fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20
1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar a tecla do logotipo do
Windows + D, no teclado, para exibir e ocultar a área de trabalho.
II. A função ESCOLHER, no Excel 2019, pode ser usada para
selecionar um valor entre 254 valores que se baseie no número de
índice. Por exemplo, se dos valores 1 até o 7 forem os números da
semana, a função ESCOLHER retorna um dos dias quando um
número entre 1 e 7 for usado como núm_índice.
III. O usuário do Windows 10 que deseja exibir a pasta anterior, no
Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Backspace + T.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 0,2 por 0,6 é maior que 0,08 e
menor que 0,18.
II. Beatriz é engenheira e está construindo um reservatório em
formato de esfera, o qual terá um raio igual a 5m. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, e
considerando ainda que o valor de Pi é 3,14, é correto afirmar que o
volume desse reservatório é maior do que 498 m³ e menor do que
553 m³.
III. A fração 4/7 corresponde a um número maior que 0,45 em
números decimais.
Marque a alternativa CORRETA:
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5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O resultado da multiplicação de 0,9 por 2,8 é maior que 2,77 e
menor que 2,91.
II. No dia 1, o preço do produto X era R$ 408. No dia 2, foi aplicado
um desconto no valor de R$ 73 sobre esse produto. No dia 3, o
preço do produto passou a ser o mesmo do dia 1. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que, entre os dias 2 e 3, esse produto teve seu
preço aumentado em mais de 23,45%.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Joana planeja construir um jardim em um terreno em formato
triangular e medidas iguais a 41 m de base e 57 m de altura. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que a área a ser transformada em jardim é maior
que 1.016 m² e menor que 1.282 m².
II. Sobre um produto cujo preço inicial era R$ 157 foi aplicado um
desconto no valor de R$ 26. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que, para voltar ao
seu preço inicial, sobre esse produto deverá ser aplicado um
aumento de preço maior que 18,96% e menor que 20,45%.
III. Uma série de dados é composta pelos números 45, 48, 71, 17 e
32. Considerando exclusivamente os dados apresentados, é
correto afirmar que essa série de dados possui como média um
número maior que 38 e menor que 46.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows 10, o usuário pode pressionar Ctrl + V, no teclado,
para colar o item selecionado.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fração 3/5 corresponde ao número 0,6 em números decimais.
II. Os números irracionais são aqueles representados pela raiz
quadrada de números ímpares maiores do que 2.
III. O volume de uma esfera com raio igual a 15m, considerando
que o valor de Pi é 3,14, será maior do que 13.435 m³ e menor do
que 13.980 m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O consumo de energia elétrica do aparelho X corresponde a 9/11
do consumo de energia do aparelho Y. Assim, para descobrir o
consumo de energia pelo aparelho X pode-se multiplicar o
consumo de Y por 0,744.
II. São números primos, entre outros, os seguintes: 163, 165, 173,
179, 181.

II. O usuário do Windows 10 que deseja maximizar ou minimizar a
janela ativa pode utilizar o atalho Alt + K.
III. No Excel 2019, a função DATAM retorna o número de série da
data, que é o número indicado de meses antes ou depois da data
inicial.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O usuário do Windows 10 que deseja criar uma nova pasta, no
Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Ctrl + Shift + A.
II. No Word 2019, o usuário pode pressionar Ctrl + seta para cima,
no teclado, para mover o cursor para o início do parágrafo anterior.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O usuário do Windows 10 que deseja exibir todas as subpastas
da pasta selecionada pode utilizar o atalho NumLock + asterisco
(*).
II. O usuário do Windows 10 que deseja selecionar a caixa de
pesquisa, no Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Alt + F1.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O usuário do Windows 10 que deseja exibir o painel de
visualização, no Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Alt +
J.
II. O usuário do Windows 10 que deseja exibir a próxima pasta, no
Explorador de Arquivos, pode utilizar o atalho Barra de Espaço +
seta para a direita.
III. No Word 2019, o usuário pode pressionar Ctrl + seta para baixo,
no teclado, para mover o cursor para o início do próximo parágrafo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE DISCRIMINA
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dialeto é associado a uma maneira errada, feia ou má de se falar
uma língua. Também é uma maneira de distinguir a língua dos
povos civilizados, brancos, das formas supostamente primitivas
de falar dos povos selvagens. Essa forma de classificação é tão
poderosa que se erradicou no inconsciente da maioria das
pessoas, inclusive as que declaram fazer um trabalho
politicamente correto.
De fato, a separação entre língua e dialeto é eminentemente
política e escapa aos critérios que os linguistas tentam
estabelecer para delimitar dita separação. A eleição de um
dialeto, ou de uma língua, para ocupar o cargo de língua oficial,
renega, no mesmo gesto político, todas as outras variedades de
língua de um mesmo território à terrível escuridão do não-ser. A
referência do que vem de cima, do poder, das classes
dominantes, cria aos falantes das variedades de língua sem
prestígio social e cultural um complexo de inferioridade, uma
baixo autoestima linguística, a qual os sociolinguistas catalães
chamam de “auto-ódio”.
Falar de uma língua é sempre mover-se no terreno pantanoso
das crenças, superstições, ideologia e representações. A Língua
é um objeto criado, normatizado, institucionalizado para garantir
a unidade política de um Estado sob o mote tradicional: “um país,
um povo, uma língua”. Durante muitos séculos, para conseguir a
desejada unidade nacional, muitas línguas foram e são
emudecidas, muitas populações foram e são massacradas,
povos inteiros foram calados e exterminados. No continente
americano, temos uma história tristíssima de colonização
construída sobre milhares de cadáveres de indígenas que já
estavam aqui quando os europeus invadiram suas terras
ancestrais e dos africanos escravizados que foram trazidos para
cá contra sua vontade.

Marcos Bagno, escritor e linguista brasileiro, deixa à mostra a
ideologia de exclusão social e de dominação política pela língua,
típica das sociedades ocidentais. “Podemos amar e cultivar
nossas línguas, mas sem esquecer o preço altíssimo que muita
gente pagou para que elas se implantassem como idiomas
nacionais e línguas pátrias”.

Não podemos esquecer que o que chamamos de “língua
espanhola”, “língua portuguesa”, ou “língua inglesa” tem um rico
histórico, não é algo que nasceu naturalmente. Podemos amar e
cultivar essas línguas, mas sem esquecer o preço altíssimo que
muita gente pagou para que elas se implantassem como
idiomas nacionais e línguas pátrias.

O preconceito linguístico é um preconceito social. Para isso,
aponta a afiada análise do escritor e linguista Marcos Bagno,
brasileiro de Minas Gerais. Autor de mais de 30 livros, entre
obras literárias e de divulgação científica, e professor da
Universidade de Brasília, atualmente é reconhecido sobretudo
por sua militância contra a discriminação social por meio da
linguagem. No Brasil, tornou-se referência na luta pela
democratização da linguagem e suas ideias têm exercido
importante influência nos cursos de Letras e Pedagogia.

(Adaptado. Reforma
http://bit.ly/2oPUuWL)

A importância de atingir esse meio, segundo ele, é que o
combate ao preconceito linguístico passa principalmente pelas
práticas escolares: é preciso que os professores se
conscientizem e não sejam eles mesmos perpetuadores do
preconceito linguístico e da discriminação. Preconceito mais
antigo que o cristianismo, para Bagno, a língua desde longa data
é instrumentalizada pelos poderes oficiais como um mecanismo
de controle social. Dialeto e língua, fala correta e incorreta: na
entrevista concedida a Desinformémonos, ele desnaturaliza
esses conceitos e deixa à mostra a ideologia de exclusão e de
dominação política pela língua, tão impregnada nas sociedades
ocidentais.
“A língua é um dialeto com exército e marinha”, Max Weinreich.

Ortográfica.

Disponível

em:

11 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I. Os falares dos povos considerados selvagens são considerados
dialetos, pois não são línguas com uma estrutura e uma gramática
como as dos povos “civilizados”. Essa ideia fica clara no excerto: “A
eleição de um dialeto, ou de uma língua, para ocupar o cargo de
língua oficial, renega, no mesmo gesto político, todas as outras
variedades de língua de um mesmo território à terrível escuridão do
não-ser”.
II. Conforme pontua o texto, algumas línguas nacionais ou pátrias
que hoje conhecemos e apreciamos foram constituídas à base da
discriminação social realizada pelos povos colonizadores cuja
prática continua legitimada pela escola. Em suma, muitas pessoas
pagaram um preço altíssimo para que elas se implantassem como
idiomas nacionais e línguas pátrias.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

O controle social é feito oficialmente quando um Estado escolhe
uma língua ou uma determinada variedade linguística para se
tornar a língua oficial. Evidentemente qualquer processo de
seleção implica um processo de exclusão. Quando, em um país,
existem várias línguas faladas, e uma delas se torna oficial, as
demais línguas passam a ser objeto de repressão.
É muito antiga a tradição de distinguir a língua associada ao
símbolo de poder dos dialetos. O uso do termo “dialeto” sempre
foi carregado de preconceito racial ou cultural. Nesse emprego,
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12 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I. Como mostra o texto, a língua sempre foi um instrumento de
poder, pois, ao elencar uma língua ou uma variedade linguística
para se tornar oficial, um Estado acaba gerando um processo de
exclusão. Ou seja, o controle social será exercido por essa nova
escolha, pois em uma nação onde convivem várias línguas, se uma
delas se torna oficial, as demais passarão a ser objeto de
repressão.
II. É pertinente afirmar, a partir do texto, que o uso da palavra
“língua” está relacionado a uma ideologia da exclusão social, visto
que esse vocábulo sempre foi ligado a um modo errado, feio ou
mal de se falar um dialeto. Ademais, também é uma maneira de
distinguir a língua dos povos civilizados, brancos, das formas
supostamente primitivas de falar dos povos selvagens.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
13 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I. Pode-se dizer, de acordo com as ideias apresentadas, que o
trabalho dos professores nas escolas, ao não perpetuarem o
preconceito linguístico, é uma forma de combate a esse problema.
II. O professor é, de acordo com o texto, um mediador entre o
conhecimento e o aluno. Logo, como detentor do saber, é preciso
conscientizar o estudante da existência de variedades linguísticas
para que ele não seja perpetuador do preconceito linguístico e da
discriminação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
14 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I. Pode-se afirmar, a partir da leitura do texto, que existe uma
discriminação pela linguagem e o preconceito em torno dessa
problemática está ligada a uma ideologia de exclusão social.
II. A língua sempre foi um instrumento de dominação, em diversos
aspectos. Tanto que, em algumas populações, idiomas sofreram
um silenciamento sob a égide da supremacia do colonizador, em
nome de uma identidade nacional. Portanto, a língua é um objeto
criado, normatizado, institucionalizado para garantir a unidade
política de um Estado sob o mote tradicional: “um país, um povo,
uma língua”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
15 • Com base no texto 'PRECONCEITO QUE CALA, LÍNGUA QUE
DISCRIMINA', leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, as crenças, superstições, ideologia e
representações encontram-se manifestadas na língua, tanto em
sua constituição gramatical como naquilo que se manifesta
discursivamente por meio dela. Ou seja, as variedades de prestígio
serão sempre aquelas escolhidas para unificação política.
II. É correto admitir, a partir do texto, que o uso da palavra “dialeto”
está ligado a uma ideologia da exclusão social, visto que esse
vocábulo sempre foi relacionado a um modo errado, feio ou mal de
se falar uma língua. Além disso, também é uma maneira de
distinguir a língua dos povos civilizados, brancos, das formas
supostamente primitivas de falar dos povos selvagens.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
Desafios da educação brasileira
Os tempos mudaram e, com isso, as exigências educacionais
também. A escola de hoje não é nem deve ser a mesma de
alguns anos atrás, mas, para tal, é preciso enfrentar alguns
desafios.
As velhas práticas, as ferramentas ultrapassadas e as
metodologias retrógradas já não são suficientes para suprir as
necessidades do atual cenário educacional brasileiro. É preciso
considerar que as informações se tornaram mais rápidas e
acessíveis, que os estudantes estão cada vez mais autônomos e
conectados e que as novas tecnologias e mídias sociais estão
revolucionando a forma de ensinar e aprender.
Tudo isso requer uma escola com um perfil contemporâneo de
aprendizado, que ajude o aluno a vencer todos os desafios que a
sociedade impõe. Nesse contexto, deve-se ressaltar a
importância da formação continuada, com a finalidade de
manter a equipe escolar sempre atualizada, inovando e
aprimorando as práticas pedagógicas.
Fora dos muros da escola, o mundo é atrativo e colorido,
apresenta uma série de oportunidades e convida o aluno a fazer
múltiplas descobertas. Nesse contexto, tornar a experiência em
sala de aula interessante é algo realmente desafiador, mas não
impossível.
É preciso criar estratégias inovadoras de ensino para auxiliar no
desenvolvimento dos alunos, mas isso não se refere unicamente
ao uso de novas tecnologias. Inovar usando velhos recursos –
incluindo os tradicionais, mas nunca ultrapassados, livros
didáticos, canetas e papéis – é possível e esses recursos devem,
sim, ser explorados em sala: a criatividade pode “colorir” a escola
e dar significado ao ensino-aprendizado através de projetos
diferentes, interdisciplinaridade e aulas mais dinâmicas e
interativas.
Ainda assim, as inovações podem e devem incluir instrumentos
tecnológicos, como é previsto na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). Existem várias maneiras de introduzir essas
práticas em sala de aula – em atividades pedagógicas, na
aplicação de avaliações e simulados e na proposta de leituras,
por exemplo. O uso didático dos celulares pode auxiliar e motivar
os estudantes no processo de ensino-aprendizagem.
Fato é que, na contemporaneidade, muitos estudantes vão para
a escola porque isso simplesmente faz parte de suas rotinas ou
porque os pais os obrigam. A escola atual só vai se tornar de fato
enriquecedora, indispensável e transformadora quando ela
estiver repleta de alunos motivados e engajados, que saibam o
que estão buscando no ambiente escolar.
Uma boa maneira de fazer isso é oferecer um ensino
contextualizado, com elementos que fazem parte da vida do
estudante e conteúdos que claramente façam sentido para eles.
Trata-se de tornar a disciplina aplicável em situações reais.
Além disso, é importante que a escola se proponha a
desenvolver os alunos não apenas do ponto de vista cognitivo,
mas também no que diz respeito à dimensão socioemocional,
conforme apontado pela BNCC. Isso porque o documento
defende a formação integral do aluno, com o objetivo de fazer
com que os alunos tenham a capacidade de aplicar o que
aprendem em sala de aula fora da escola para resolver desafios
e problemas.
Outro jeito de motivar os estudantes é por meio do ensino
gamificado. Os jogos, através de seus desafios, rankings,
pontuações e prêmios, são capazes de aumentar a motivação,
melhorar a atenção e promover a participação mais ativa dos
estudantes na proposta pedagógica.
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Um dos maiores desafios da escola contemporânea é aprender a
lidar com a tecnologia e transformá-la em aliada da educação.
Os professores foram, são e continuarão sendo mediadores
indispensáveis no aprendizado, o que não descarta a
necessidade de aprender a lidar com a tecnologia. É preciso
transformar as ferramentas tecnológicas em potencializadoras
do ensino-aprendizado. Além disso, elas devem ser usadas como
meio e não como fim na educação.
Para isso, transforme os computadores, os dispositivos móveis e
a internet em coadjuvantes do ensino-aprendizagem, usando-os
para a pesquisa, a troca de informações, a interação entre os
estudantes, o esclarecimento de dúvidas, as leituras
complementares, os grupos de estudo, etc.
O processo educativo demanda muita atualização, porque novos
desafios estão sempre surgindo para as escolas. Os métodos
educativos estão em constante adaptação, originando novas
maneiras de ensinar e aprender. Dessa forma, o papel da escola
e do corpo docente é de se manter sempre dispostos a atualizar
e melhorar suas práticas pedagógicas, sendo que uma forma de
se alcançar isso é por meio da formação continuada dos
professores.
Adaptado. Disponível em: http://bit.ly/33AbijQ (acesso em
15/10/2019).

16 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. O autor afirma que existem várias maneiras de introduzir práticas
inovadoras e instrumentos tecnológicos em sala de aula como, por
exemplo, em atividades pedagógicas, na aplicação de avaliações e
simulados e na proposta de leituras, por exemplo.
II. O autor aponta que é preciso criar estratégias inovadoras de
ensino para auxiliar no desenvolvimento dos alunos.
III. O texto permite deduzir que as inovações podem e devem incluir
os instrumentos tecnológicos no ambiente escolar e na sala de
aula. O texto informa, ainda, que o uso de tecnologias no ensino é
previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
17 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. De acordo com o texto, a inovação não exige uma escola com um
perfil contemporâneo de aprendizado, nem mesmo métodos de
ensino que ajudem o aluno a vencer os desafios que a sociedade
impõe. Assim, para o autor, a educação deve ser pautada na
utilização de métodos tradicionais, como aulas expositivas e
provas regulares.
II. O texto aponta que as velhas práticas escolares, as ferramentas
ultrapassadas e as metodologias retrógradas já não são
suficientes para suprir as necessidades do atual cenário
educacional brasileiro, no qual, de acordo com o texto, as novas
tecnologias e mídias sociais estão revolucionando a forma de
ensinar e aprender.
III. Segundo o autor, a escola atual só vai se tornar de fato
enriquecedora, indispensável e transformadora quando ela estiver
repleta de alunos motivados e engajados, que saibam o que estão
buscando no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
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18 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. No texto, é possível identificar a ideia de que inovar usando
velhos recursos, como livros didáticos, canetas e papéis, é
impossível e esses recursos devem, sim, ser expulsos da sala de
aula.
II. Conclui-se do texto que um dos maiores desafios da escola
contemporânea é aprender a lidar com a tecnologia e transformá-la
em aliada da educação. Os professores foram, são e continuarão
sendo mediadores indispensáveis no aprendizado, o que descarta
a necessidade de aprender a lidar com a tecnologia.
III. O texto informa que é importante que a escola se proponha a
desenvolver os alunos não apenas do ponto de vista cognitivo, mas
também no que diz respeito à dimensão socioemocional, conforme
apontado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
19 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. Depreende-se do texto que o uso didático dos celulares pode
distrair e desmotivar os estudantes no processo de ensinoaprendizagem.
II. Segundo o texto, a criatividade pode “colorir” a escola e dar
significado ao ensino-aprendizado através de projetos diferentes,
da interdisciplinaridade e de aulas mais dinâmicas e interativas.
III. O autor do texto diz que o papel da escola e do corpo docente é
de se manter sempre dispostos a atualizar e melhorar suas
práticas pedagógicas, sendo que uma forma de se alcançar isso é
por meio da formação continuada dos professores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
20 • Com base no texto 'Desafios da educação brasileira', leia as
afirmativas a seguir:
I. No texto, o autor afirma que, fora dos muros da escola, o mundo
é atrativo e colorido, apresenta uma série de oportunidades e
convida o aluno a fazer múltiplas descobertas. Nesse contexto, de
acordo com o autor, tornar a experiência em sala de aula
interessante é algo realmente desafiador, mas não impossível.
II. Infere-se do texto que a formação continuada é importante,
apesar de não contribuir para manter a equipe escolar atualizada,
além de não estimular a inovação ou o aprimoramento das
práticas pedagógicas.
III. É possível subentender-se a partir do texto que as escolas
devem priorizar oferecer um ensino abstrato e conceitual, com
elementos distantes da vida do estudante e conteúdos que podem
não fazer sentido para eles. Ou seja, de acordo com o texto, devese tornar a disciplina inaplicável em situações reais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a reversão é o afastamento de funcionário para que
possa gozar da sua aposentadoria por invalidez.
II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, o servidor em disponibilidade contribuirá para o regime
próprio de previdência do servidor público municipal, e o tempo de
contribuição, correspondente ao período em que permanecer em
disponibilidade, será contado para efeito de aposentadoria e nova
disponibilidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a redistribuição é o deslocamento do funcionário, com
respectivo cargo, para quadro de pessoal de outros órgãos ou
entidade, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos,
observado sempre o interesse da administração.
II. De acordo com a Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a Secretaria Municipal de Administração, havendo
carência, procederá ao aproveitamento do servidor em
disponibilidade em cargo de atribuições, vencimentos, nível de
escolaridade, especialidade ou habilitação profissional compatíveis
com o anteriormente por ele ocupado.
Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a avaliação para o desempenho do cargo desenvolvida
ao longo do estágio probatório não poderá levar em conta a
produtividade do funcionário nomeado para o cargo de provimento
efetivo, pois o mesmo encontra-se em período de readaptação.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, os cargos públicos podem ser declarados
desnecessários por ato do Secretário de Administração, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os efeitos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, em qualquer hipótese, a readaptação de um
funcionário não poderá acarretar aumento ou redução da
renumeração do mesmo.
II. À luz da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a recondução é o retorno do funcionário estável ao
cargo anteriormente ocupado, e decorrerá de inabilitação em
estágio probatório relativo a outro cargo, ou de reintegração do
anterior ocupante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a emancipação é o termo utilizado para designar o
processo de reinvestidura do funcionário estável no cargo
anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as
vantagens.
II. Nos termos da Lei nº 1.240, de 20 de novembro de 1991, que
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Palmeira dos Índios, das Autarquias e das Fundações Públicas
Municipais, a reversão de um funcionário far-se-á no mesmo cargo
ou no cargo resultante de sua transformação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na maioria das plantas vasculares, as raízes constituem a porção
aérea do esporófito e são especializadas para a produção de
clorofila e morfina, mas também cumprem funções de
armazenamento e condução de proteínas. Além disso, os
meristemas das raízes são responsáveis pela produção de
determinados hormônios vegetais.
II. Os vírus são parasitas obrigatórios do exterior das células. Ou
seja, esses seres vivos somente se reproduzem no ambiente
natural, como a superfície de plantas ou no solo e, em seguida,
invadem e tomam o controle das organelas que produzem lipídeos
nas células para obter energia. Assim, pode-se considerar o vírus
como um agente biológico microscópico que se reproduz fora das
células dos seres vivos para, em seguida, infectar essas células.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Atualmente, a crítica ao consumismo é frequentemente vista
como uma contribuição para a construção de uma sociedade mais
sustentável, pois reforça a percepção de que os atuais padrões de
consumo estão nas raízes da crise ambiental. Mas como o
consumo faz parte do relacionamento entre as pessoas e promove
a sua integração nos grupos sociais, a mudança nos seus padrões
torna-se muito difícil. Por isso, este tema vem fazendo parte de
programas de educação ambiental de muitas instituições de
ensino.
II. O conjunto de glândulas humanas que apresentam como
atividade característica a produção de secreções denominadas
hormônios é chamado de sistema endócrino. No corpo humano, os
hormônios são substâncias químicas de extrema importância para
o controle do funcionamento do organismo, pois cada um dos
vários hormônios produzidos em nosso corpo possui um efeito
específico.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O aumento no consumo de energia, água, minerais e elementos
da biodiversidade vem prevenindo sérios problemas ambientais,
como a poluição da água e do ar, a contaminação e o desgaste do
solo, o desaparecimento de espécies animais e vegetais e as
mudanças climáticas. Para tentar agravar estes problemas,
surgiram muitas propostas de política ambiental, como consumo
verde, consciente, ético, responsável ou sustentável.
II. No corpo humano, a circulação pulmonar leva sangue do
ventrículo esquerdo do coração para os pulmões e de volta ao átrio
direito do coração. Ela transporta o sangue rico em oxigênio para
os pulmões, onde o dióxido de carbono é absorvido e o oxigênio é
liberado. O sangue oxigenado, então, retorna ao lado direito do
coração para ser bombeado para circulação sistêmica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Sistema Solar compreende o conjunto constituído pelo Sol e
todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional.
Nele, o Sol é a estrela central e o maior componente do sistema,
respondendo por mais de 99% da massa total. O Sol gera sua
energia através da fusão de hidrogênio (H) em hélio (He), dois de
seus principais constituintes. Os oito planetas que compõem o
Sistema Solar são, em ordem de proximidade com o Sol: Mercúrio,
Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Netuno.
II. A proteína é um tipo de substância formada a partir de um
conjunto de aminoácidos ligados entre si através de ligações
peptídicas. Sabe-se atualmente que a estrutura de uma proteína
determina a sua função. Assim, se uma proteína perde sua
estrutura, ela perde também sua função. A esse processo
chamamos de desnaturação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No corpo primário da planta, as células parenquimáticas ocorrem
comumente sob a forma de massas contínuas no córtex de caules
e raízes, no mesófilo de folhas, na medula de caules e polpa de
frutos. As paredes das células parenquimáticas têm áreas mais
adelgaçadas, que constituem as pontuações.
II. O caule e as folhas começam a formar-se durante o
desenvolvimento do embrião, onde são representados pela
flâmula. A flâmula pode ser considerada como a primeira gema,
consistindo do epiceno, primórdios foliares (uma ou mais folhas
rudimentares) e um meristema apical. O embrião permanece nesse
estado até o momento da germinação da semente. Como o caule
está estreitamente relacionado com as folhas, a expressão
“sistema caulinar” muitas vezes é empregada para designar o
conjunto desses dois órgãos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
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31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os ossos do corpo humano variam de formato e tamanho, sendo
o maior deles o fémur, que fica na coxa, e o menor o estribo, que
fica dentro do ouvido. Tais diferenças são necessárias para
atender às diversas funções e movimentos do esqueleto. Por
exemplo, no esqueleto humano, o membro superior articula-se ao
tronco por meio do cíngulo do membro superior (cintura
escapular), composto pelos ossos clavícula e escápula. Para que
essa articulação ocorra, todos os ossos envolvidos precisam ter
um formato adequado.
II. Os materiais ferromagnéticos são constituídos de um número
muito grande de pequenos ímãs naturais, conhecidos como
dipolos magnéticos elementares. Esse número é da mesma ordem
do número de moléculas ou átomos que constituem o material.
Sem a influência de um campo magnético externo, esses dipolos
estão todos desalinhados, de forma que a soma total de seus
campos magnéticos é nula.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De um modo geral, pode-se considerar que os oceanos possuem
uma baixa taxa de fotossíntese e poucos nutrientes em suspensão,
principalmente em áreas distantes da costa. Entretanto, há regiões
onde as correntes marinhas realizam um movimento do fundo em
direção à superfície, proporcionando uma alta disponibilidade de
nutrientes.
II. As placas tectônicas são os blocos que formam a crosta
terrestre e que apresentam um movimento constante, afastandose e aproximando-se umas das outras. Na Terra, a movimentação
das placas tectônicas provoca dobras e falhas na superfície das
regiões que estão localizadas nos contatos entre essas placas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

PROFESSOR (A) DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Página 7 de 12

v.1096/2019

Instituto ADM&TEC | PALMEIRA DOS ÍNDIOS - NS TARDE (EDUCAÇÃO)

33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O floema é o principal tecido de condução de alimentos das
plantas vasculares e está associado ao sistema vascular do
xilema. O floema consiste de vários tipos celulares e pode ser
classificado em tecido primário (que se origina do procâmbio) e
secundário (que se origina do câmbio vascular) quanto a seu
desenvolvimento.
II. O termo "ecossistema" refere-se ao conjunto de relações entre
os organismos de uma mesma espécie e seu meio físico, apenas.
Assim, no contexto escolar, compreender o conceito de
ecossistema permite ao educando entender que todo corpo que
morre, todo nutriente que entra no sistema e toda energia que é
usada, formam o ecossistema. É nesse âmbito que, na escola, se
estudam as ciclagens de nutrientes e o fluxo de energia.

36 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A circulação sanguínea humana pode ser dividida em dois
grandes circuitos: um leva sangue oxigenado a todas as células do
corpo, e outro leva sangue aos pulmões, para oxigená-lo. Esse
processo ocorre através de vasos sanguíneos que podem ser de
três tipos básicos: capilares, artérias ou veias.
II. Entre as vantagens da reciclagem, pode-se incluir a redução da
poluição ambiental, a redução no consumo de energia elétrica e a
ampliação do desenvolvimento econômico pela geração de novos
empregos na operacionalização dos materiais recicláveis e na
expansão dos negócios relativos à reciclagem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os termos ANIMALIA, ANIMAL OU METAZOA designam um reino
biológico composto apenas por seres vivos unicelulares,
eucariontes e heterotróficos. Diferentemente das plantas, todos os
organismos do reino Animalia podem se locomover, o que permite
que estejam distribuídos em todos os ambientes da Terra e,
portanto, apresentam características evolutivas bastante
uniformes.
II. A influência do campo gravitacional de determinados corpos
sobre a Terra influencia o movimento das marés. Elas possuem
ciclos de movimentação que não podem ser previstos e utilizados
para atividades como pesca e navegação. Assim, o estudo desse
fenômeno natural possui uma importância apenas científica, não
contribuindo para qualquer atividade econômica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O sistema respiratório humano é constituído por um par de
pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para
fora das cavidades pulmonares. Esses órgãos são as fossas
nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, o jejuno, os
brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, os três últimos localizados
nos pulmões.
II. No ser humano, as superfícies ósseas são recobertas por
cartilagem articular e unidas por ligamentos revestidos por
membrana sinovial. As articulações sinoviais, no corpo humano,
incluem a maioria das articulações do corpo. A articulação pode
ser dividida de forma completa ou incompleta por um disco ou
menisco articular cuja periferia se continua com a cápsula fibrosa,
enquanto que suas faces livres são recobertas por membrana
sinovial.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

v.Audit.: 1780866B2

37 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No ser humano, o sistema imunológico é de grande importância
na transmissão de estímulos eletroquímicos entre o cérebro e os
músculos. Ele também é responsável pela coordenação motora do
organismo, ou seja, a retirada de células mortas, a renovação de
determinadas estruturas, rejeição de enxertos e memória
imunológica. Esse sistema também é útil no transporte de oxigênio
para as células alteradas, que diariamente surgem no nosso corpo,
como resultado de mitoses anormais. Essas células, se não forem
supridas com oxigênio pelo sistema imunológico, podem dar
origem a tumores.
II. Os canais deferentes são dois tubos que partem da glande,
circundam a bexiga urinária e unem-se ao ducto ejaculatório, onde
desembocam as vesículas seminais. Esse canal muscular conduz
os espermatozoides a partir dos testículos, que é o local onde eles
são armazenados após serem produzidos no epidídimo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
38 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A abertura pela qual o alimento entra no tubo digestivo é a
faringe. Nela se encontram os dentes e a língua, que preparam o
alimento para a digestão, por meio da mastigação. Os dentes
reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à
saliva, o que irá dificultar a futura ação das enzimas.
II. Os protoplastos das células parenquimáticas comunicam-se uns
com os outros por intermédio de delgados filamentos
citoplasmáticos, denominados meningococos, que atravessam as
paredes. Os plasmodesmos podem agrupar-se nas pontuações ou
distribuir-se por determinadas paredes. São filamentos contínuos,
de protoplasto a protoplasto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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39 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os leucócitos são células incolores nucleadas que têm quase o
dobro do tamanho das hemácias. Eles são encarregados da defesa
do organismo, produzem anticorpos e fagocitam microrganismos
invasores e partículas estranhas. Os leucócitos apresentam a
capacidade de passar pelas paredes dos vasos sanguíneos para o
tecido conjuntivo, fenômeno chamado de diapedese.
II. No corpo humano, o ar entra no trato respiratório através de
duas aberturas chamadas narinas. Em seguida, flui pelas
cavidades nasais direita e esquerda, que estão revestidas por
mucosa respiratória. Os músculos intercostais separam essas
duas cavidades e os pelos do interior das narinas filtram grandes
partículas de poeira que podem ser inaladas pelo indivíduo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
40 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em ambientes terrestres, a disponibilidade da água ocorre
através da chuva e das características físicas e químicas do solo.
Em locais onde há seca prolongada, é comum encontrar plantas
chamadas de caducifolias, que perdem suas folhas durante esses
períodos e diminuem bastante suas atividades, para economizar a
água que possuem. Essas plantas podem ter longas raízes para
aproveitar a água presente no subsolo. Além disso, as plantas
possuem adaptações contra a perda de água como espinhos ou
folhas coriáceas e podem, ainda, ter tecidos capazes de realizar
reserva de água.
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seu investimento na tarefa de aprender. Para a escola, possibilita
definir prioridades e localizar quais aspectos das ações
educacionais demandam maior apoio.
Um sistema educacional comprometido com o desenvolvimento
das capacidades dos alunos, que se expressam pela qualidade
das relações que estabelecem e pela profundidade dos saberes
constituídos, encontra, na avaliação, uma referência à análise de
seus propósitos, que lhe permite redimensionar investimentos, a
fim de que os alunos aprendam cada vez mais e melhor e
atinjam os objetivos propostos.
A avaliação, apesar de ser responsabilidade do professor, não
deve ser considerada função exclusiva dele. Delegá-la aos
alunos, em determinados momentos, é uma condição didática
necessária para que construam instrumentos de auto-regulação
para as diferentes aprendizagens.
A autoavaliação é uma situação de aprendizagem em que o
aluno desenvolve estratégias de análise e interpretação de suas
produções e dos diferentes procedimentos para se avaliar. Além
desse aprendizado ser, em si, importante, porque é central para a
construção da autonomia dos alunos, cumpre o papel de
contribuir com a objetividade desejada na avaliação, uma vez
que esta só poderá ser construída com a coordenação dos
diferentes pontos de vista tanto do aluno quanto do professor.
Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2VNr77q (acesso em 07/11/2019).

II. As bactérias podem viver no ar, na água, no solo, dentro de
outros seres vivos, e até em locais de altas pressões e condições
completamente inóspitas à maioria das demais criaturas. Esses
seres vivos apresentam uma morfologia complexa, com muitas
células e organelas, por serem eucariotos. Assim, a sua principal
característica é ter o material genético com carioteca e com
histonas.

41 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. A avaliação deve ir além da visão tradicional, que focaliza o
controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser
compreendida como parte integrante e intrínseca ao processo
educacional, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

II. A autoavaliação tolhe a objetividade desejada na avaliação, uma
vez que o processo avaliativo só pode ser construído com a
atuação direta e exclusiva do professor, sem a interferência de
outros agentes, afirma o texto.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
O QUE É AVALIAÇÃO?

III. A avaliação da aprendizagem é um processo participativo,
subjetivo e contínuo, focaliza o controle externo do aluno mediante
notas ou conceitos e que tem por objetivo, exclusivamente, realizar
a classificação dos educandos, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

A avaliação deve ir além da visão tradicional, que focaliza o
controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser
compreendida como parte integrante e intrínseca ao processo
educacional.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos
ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de
atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a
intervenção pedagógica. Assim, a avaliação deve acontecer
continuamente e sistematicamente por meio da interpretação
qualitativa do conhecimento construído pelo aluno.

42 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. A avaliação deve possibilitar conhecer o quanto o educando se
aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o professor
tem em determinados momentos da escolaridade, em função da
intervenção pedagógica realizada, afirma o autor no texto.

A avaliação deve possibilitar conhecer o quanto o educando se
aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que o
professor tem em determinados momentos da escolaridade, em
função da intervenção pedagógica realizada. Portanto, a
avaliação das aprendizagens só pode acontecer se forem
relacionadas com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando
a adequação das situações didáticas propostas aos
conhecimentos prévios dos alunos e aos desafios que estão em
condições de enfrentar.
A avaliação deve subsidiar o professor com elementos para uma
reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos
instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem
ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o
processo de aprendizagem individual ou de todo grupo. Para o
aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas
conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de
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c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

II. A avaliação deve subsidiar o professor com elementos para uma
reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos
instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser
revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o
processo de aprendizagem individual ou de todo grupo, de acordo
com o autor.
III. No texto, o autor afirma que um sistema educacional
comprometido com o desenvolvimento das capacidades dos
alunos encontra, na avaliação, uma referência à análise de seus
propósitos, que lhe permite redimensionar investimentos, a fim de
que os alunos aprendam cada vez mais e melhor e atinjam os
objetivos propostos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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43 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. A autoavaliação é uma situação de aprendizagem em que o aluno
é impedido de desenvolver estratégias de análise e interpretação
de suas produções, de acordo com o texto.
II. Embora a avaliação da aprendizagem possa ser feita por
qualquer profissional atuante no ambiente escolar, de acordo com
o texto, esse processo deve ser restrito aos educadores com
licenciatura ou curso superior completo em Pedagogia, defende o
autor.
III. A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos
ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de
atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a
intervenção pedagógica, de acordo com o autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
44 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. Para a escola, a avaliação possibilita definir prioridades e localizar
quais aspectos das ações educacionais demandam maior apoio,
afirma o autor no texto.
II. Delegar a avaliação aos alunos, em determinados momentos, é
uma prática condenável no contexto da didática devido ao seu
caráter prejudicial à construção da aprendizagem, defende o autor
do texto.
III. Para o aluno, a avaliação é o instrumento de tomada de
consciência de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para
reorganização de seu investimento na tarefa de aprender, afirma o
autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
45 • Com base no texto 'O QUE É AVALIAÇÃO?', leia as afirmativas a
seguir:
I. A avaliação não é responsabilidade do professor e, portanto, não
deve ser realizada por esse profissional, afirma o autor. Assim, é
vedado a qualquer educador realizar as atividades avaliativas ou
mesmo delegar a terceiros esse processo, de acordo com o texto.
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significativos.
ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
Segundo a LDB, a educação brasileira é dividida em dois níveis: a
Educação Básica e o Ensino Superior. Essa lei determina, ainda,
que a Educação Básica é dividida em:
• Educação Infantil, a ser realizada em creches (de 0 a 3 anos) e
pré-escolas (de 4 a 5 anos). A Educação Infantil deve ser
ofertada gratuitamente pelos municípios.
• Ensino Fundamental, dividido em anos iniciais (do 1º ao 5º ano)
e anos finais (do 6º ao 9º ano). O Ensino Fundamental é
obrigatório e deve ser ofertado gratuitamente pelo poder público.
A LDB estabelece que, gradativamente, os municípios serão os
responsáveis por todo o ensino fundamental.
• Ensino Médio, de responsabilidade dos estados e tem a
possibilidade de ser técnico profissionalizante.
A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de
educação, que perpassam todos os níveis da educação nacional
como, por exemplo:
• Educação Especial – Atende aos educandos com necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.
• Educação a Distância – Atende aos estudantes em tempos e
espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação.
• Educação Profissional e Tecnológica – Visa preparar os
estudantes a exercerem atividades produtivas, atualizar e
aperfeiçoar conhecimentos tecnológicos e científicos.
A LDB é uma lei fundamental para a qualidade da educação no
Brasil, principalmente para os professores, que devem possuir
conhecimento das diretrizes da educação neste país. Os
educadores devem, também, conhecer os seus direitos como
profissionais do ensino, capazes de lutar por uma educação
melhor.
A LDB também aborda temas como os recursos financeiros e a
formação dos profissionais da educação. Assim, é correto
afirmar que essa lei deve ser conhecida não apenas por
professores, mas também por outros profissionais que atuam na
gestão, fiscalização e prestação dos serviços educacionais, de
um modo geral.
Adaptado.
Disponível em: http://bit.ly/2PUm9S0 (acesso em 07/11/2019).

II. A avaliação da aprendizagem só pode acontecer se for
relacionada com as oportunidades oferecidas, isto é, analisando a
adequação das situações didáticas propostas aos conhecimentos
prévios dos alunos e aos desafios que estão em condições de
enfrentar, de acordo com o texto.

46 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I. O texto afirma que a LDB é um marco na regulamentação do
ensino no Brasil, pois trouxe importantes inovações e permitiu
colher avanços significativos.

III. A avaliação deve acontecer continuamente e sistematicamente
por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído
pelo aluno, defende o autor.

II. Os educadores devem conhecer os seus direitos como
profissionais do ensino, defende o autor do texto, embora esses
profissionais nunca sejam capazes de lutar por uma educação
melhor no Brasil, na perspectiva do autor.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
DIRETRIZES E BASES
A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, também conhecida
como LDB, é a mais importante lei brasileira que se refere à
educação. Essa lei foi criada para garantir o direito a toda
população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade,
para valorizar os profissionais da educação, assim como para
estabelecer o dever da União, dos estados e dos municípios com
a educação pública.

III. A LDB deve ser conhecida apenas por professores, defende o
autor, não sendo relevante para o trabalho de outros profissionais
que atuam na gestão, fiscalização ou mesmo na prestação dos
serviços educacionais, ele defende.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

A LDB é um marco na regulamentação do ensino no Brasil, pois
trouxe importantes inovações e permitiu colher avanços
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47 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, é possível identificar a ideia de que a principal
característica da Educação Profissional e Tecnológica é permitir o
atendimento aos estudantes em tempos e espaços diversos, com
a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação.
II. De acordo com o texto, a LDB é uma lei que já se encontra
desatualizada frente aos novos paradigmas educacionais. Ou seja,
as disposições dessa lei já não são capazes de contribuir para a
qualidade da educação no Brasil, de acordo com o autor.
III. De acordo com o texto, as atuais diretrizes e bases da educação
brasileira foram instituídas pela lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, também conhecida como LDB. O texto afirma, ainda, que
essa é a mais importante lei brasileira que se refere à educação.
Marque a alternativa CORRETA:
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49 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o Ensino Fundamental é dividido em
anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano).
Ainda de acordo com o disposto no texto, o Ensino Fundamental é
obrigatório e deve ser ofertado gratuitamente pelo poder público.
II. De acordo com o autor, a LDB é uma lei fundamental para a
qualidade da educação no Brasil, principalmente para os
professores, que devem eximir-se de conhecer as diretrizes da
educação neste país.
III. De acordo com o texto, uma das limitações da LDB é a falta de
artigos e determinações referentes a temas como os recursos
financeiros ou mesmo sobre a formação dos profissionais da
educação.
Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

48 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o Ensino Fundamental é de
responsabilidade dos estados e tem a possibilidade de ser técnico
profissionalizante, conforme disposto na LDB.

50 • Com base no texto 'DIRETRIZES E BASES', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o principal objetivo da Educação a
Distância é preparar os estudantes a exercerem atividades
produtivas e profissionais, atualizá-los em relação ao mercado de
trabalho e aperfeiçoar seus conhecimentos tecnológicos e
científicos, de forma que possam assumir uma profissão.

II. De acordo com o texto, a LDB foi criada para garantir o direito a
toda população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade,
para valorizar os profissionais da educação, assim como para
estabelecer o dever da União, dos estados e dos municípios com a
educação pública.
III. O Ensino Fundamental, afirma o texto, é dividido em creches (de
0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos), e deve ser ofertada
gratuitamente pelos municípios, conforme disposto na LDB.

II. Segundo o texto, a LDB determina que a educação brasileira seja
dividida em dois níveis: a Educação Básica e o Ensino Superior.
III. A Educação Especial, de acordo com o autor, atende aos
educandos com necessidades especiais, preferencialmente na
rede regular de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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