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Função:PEB I - Professor de Alfabetização de Jovens e Adultos
Português
Leia atentamente a canção Alucinação, de Antonio Carlos Belchior, cantor e
compositor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Alucinação
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Nem em tinta pro meu rosto
Ou oba oba, ou melodia
Para acompanhar bocejos
Sonhos matinais
Eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Nem nessas coisas do oriente
Romances astrais
A minha alucinação
É suportar o dia a dia
E meu delírio
É a experiência
Com coisas reais
Um preto, um pobre
Uma estudante
Uma mulher sozinha
Blue jeans¹ e motocicletas
Pessoas cinzas normais
Garotas dentro da noite
Revólver: cheira cachorro
Os humilhados do parque
Com os seus jornais
Carneiros, mesa, trabalho
Meu corpo que cai do oitavo andar
E a solidão das pessoas
Dessas capitais
A violência da noite
O movimento do tráfego
Um rapaz delicado e alegre

Que canta e requebra
É demais!
Cravos, espinhas no rosto
Rock, Hot Dog
Play it cool, baby²
Doze Jovens Coloridos
Dois Policiais
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Cumprindo o seu duro dever
E defendendo o seu amor
E nossa vida
Mas eu não estou interessado
Em nenhuma teoria
Em nenhuma fantasia
Nem no algo mais
Longe o profeta do terror
Que a laranja mecânica anuncia
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
Amar e mudar as coisas
Amar e mudar as coisas
Me interessa mais
¹ Blue jeans: calça de tecido jean azul.
² Play it cool, baby: fique tranquilo, querido.

01-Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu lírico apresenta ao longo do poema um interesse por teorias
esotéricas, ligadas ao que é real.
II – As alucinações do eu lírico estão relacionadas a experiências etéreas,
como o cotidiano.
III – É possível afirmar que o eu lírico se interessa pela preservação daquilo
que ele vivencia e observa.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) Apenas I.
d) Apenas III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico nega teorias em favor de uma vivência
prática do cotidiano.
II – A figura de linguagem presente em “cravos, espinhas no rosto” é
metonímia.
III – Para o eu lírico, o cotidiano é permeado por situações de violência,
marginalidade e solidão.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) I e III.
d) III.
03- A locução “dia a dia” foi modificada pelo Novo Acordo Ortográfico,
implantado no Brasil em 2008. Houve algumas alterações também em relação
à acentuação. A alternativa que apresenta outras palavras também modificadas
pelo Novo Acordo Ortográfico é:
a) lâmpada, âncora; árvore.
b) bóia, jóia, paranóico.
c) saída, egoísmo, saúde.
d) papéis, fiéis, herói.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Pela leitura da tirinha, é possível afirmar que Mafalda não gosta de sopas.
II – É possível afirmar que Mafalda se conforma com a definição da palavra
“sopa”, presente no dicionário.
III – No último quadrinho, a mãe de Mafalda consegue imaginar por que o
dicionário está no lixo.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) II e III.
b) Apenas I.
c) Apenas II.
d) Apenas III.

05- Assinale a alternativa correta:
a) A tirinha foi escrita em linguagem formal.
b) Em “Não diz que é uma porcaria repugnante?”, o verbo “diz” está conjugado
na terceira pessoa do singular presente do subjuntivo.
c) Em “Lê pra mim”, o verbo está conjugado na segunda pessoa do singular do
modo imperativo.
d) No primeiro quadrinho, “Nãããoo?” é uma interjeição.
Matemática
6- Em relação a função f definida por f(x) = 1 + x2, assinale a alternativa correta
a) É uma função linear crescente;
b) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para cima;
c) É uma função linear decrescente;
d) É uma função quadrática com concavidade da parábola voltada para baixo;
7- Uma urna contém bolinhas numeradas de 1 a 36. Ao ser retirado ao acaso
uma dessas bolas, a probabilidade de que o número seja maior do que 25 é de
aproximadamente:
a) 20%
b) 25%
c) 27%
d) 30%

8- O valor de x na equação 2(x – 3) + 4(x – 5) = 4x é:
a) 6
b) 11
c) 13
d) 20

9- O governo anunciou que o valor do salário mínimo será corrigido de R$ 998
para R$ 1.039 para o ano de 2020. A medida entrou em vigor no dia
01/01/2020. É mais correto dizer que a porcentagem do reajuste foi de:
a) 3,9%
b) 4%
c) 4,1%
d) 4,2%

10- O décimo nono termo da progressão aritmética (11, 19...) é:
a) 155
b )147
c) 163
d) 171

Conhecimentos Gerais
11-O dia 21 de março é anualmente feriado municipal, em Roseira. O dia
comemora:
a) Dia da Padroeira Sant’ Ana
b) Aniversário da emancipação política administrativa da cidade.
c) Inauguração da Igreja Nossa Senhora da Piedade que deu início a cidade.
d) Dia da Consciência Negra.
12- O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, viajou ao Líbano
após fugir do Japão, onde é acusado de crimes:
a) financeiros.
b) políticos.
c) hediondos.
d) cibernéticos
13- As inundações de 02/01/2020 provocadas pelas chuvas torrenciais na
região de Jacarta, deixaram pelo menos 29 mortos, anunciaram os serviços de
emergência. O balanço não é definitivo, informou a agência de gestão de
Catástrofes. Dezenas de milhares de pessoas procuraram abrigos temporários
na região da capital, onde vivem quase 30 milhões de pessoas. Estas são
consideradas as inundações mais graves nos últimos anos. Jacarta, é capital
da:
a) Malásia.
b) Filipinas.
c) Indonésia.
d) Nova-Guiné.
14-A manifestação de Ano-Novo em Hong Kong, que já contava com a
presença de milhares de pessoas, terminou antes do previsto a pedido da
polícia. Durante a passeata, organizada pela Frente Civil pelos Direitos
Humanos, os manifestantes lembraram mais uma vez ao governo, através de
cartazes e gritos, as demandas do movimento pró-democracia. As exigências
dos manifestantes incluem:
I. Uma investigação independente da brutalidade policial na repressão dos
protestos;
II. Anistia para as mais de 6.000 pessoas detidas;

III. A retirada do termo "revolta" da manifestação de 12 de junho;
IV. O sufrágio universal para eleger o chefe do governo local.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
15- Idealizador do pacote anticrime sancionado por Jair Bolsonaro, o ministro
do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes celebrou a aprovação da lei
e rebateu críticas sobre a criação do juiz de garantias. Esse juiz será
responsável:
a) Pelo controle da investigação penal, mas não pela sentença contra o
investigado.
b) Por supervisionar todo o processo de investigação e julgamento, interferindo
quando julgar necessário.
c) Por reavaliar a decisão do juiz encarregado do processo quando solicitado
pelo réu.
d) Pela priorização ao combate à criminalidade organizada e aos crimes
violentos.
Conhecimentos específicos
16-Responda de acordo com o artigo 5º § 1º da LDB: O poder público, na
esfera de sua competência federativa, deverá:
I - Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem
como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica;
II - Fazer-lhes a chamada pública;
III - Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola.
IV- Recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os
jovens e adultos que a ele não tiveram acesso.
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I, II e III
d) I, II, III e IV

17-Segundo a LDB O dever do Estado com educação escolar pública será
efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola; ensino
fundamental; ensino médio.

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino;
São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III

18-A educação está inserida no artigo 6º da Constituição Federal /88
a) Direito social
b) Responsabilidade dos municípios
c) Direito pleno
d) Responsabilidade do Município. Estado e União

como:

19-Segundo a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, é
INCORRETO afirmar:
a) Considera-se criança, para os efeitos dessa Lei, a pessoa até dez anos de
idade incompletos, e adolescente, aquela entre dez e dezoito anos de idade.
b) Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido
na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.
c) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem
como participar da definição das propostas educacionais.
d) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de
acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a
cada 3 (três) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em
relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de
forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela
colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas.

20- Sobre a história da alfabetização de jovens e adultos no Brasil:
I- Nos meados de 1830, no Brasil a educação de jovens e adultos era
carregada de um princípio missionário e caridoso. O letramento destas pessoas
era um ato de caridade das pessoas letradas às pessoas perigosas e
degeneradas. “Era preciso ‘iluminar’ as mentes que viviam nas trevas da
ignorância para que houvesse progresso A alfabetização de jovens e adultos
deixa de ser um direito para ser um ato de solidariedade. A ideia da pessoa
analfabeta como dependente tomou força com o período que preconizava a
República.
II- Em 1879, a Reforma Leôncio de Carvalho caracterizava o analfabeto como
dependente e incompetente.
III- A Lei Saraiva corrobora com a ideia da Reforma de Leôncio de Carvalho
restringindo o voto às pessoas alfabetizadas.
IV-Rui Barbosa, em 1882, postula que “os analfabetos são considerados,
assim, como crianças, incapazes de pensar por si próprios”. Instala-se uma
grande onda de preconceito e exclusão da pessoa analfabeta
São corretas:
a) I e II
b) II, III e IV
c) I, III e IV
d) I, II, III e IV
21-Assinale a alternativa incorreta sobre o Mobral:
a) Programa criado em 1970 pelo governo federal com objetivo de erradicar o
analfabetismo do Brasil em dez anos.
b) O Mobral propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando
“conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo
como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições
de vida
c) No Mobral, o analfabetismo era interpretado como efeito de uma situação de
pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária e, sendo assim, a
educação e a alfabetização deveriam partir de um exame crítico da realidade
existencial dos educandos, da identificação das origens de seus problemas e
das possibilidades de superá-los.
d) O programa foi extinto em 1985 e substituído pelo Projeto Educar.
22-Sobre Paulo Freire assinale a alternativa incorreta:
a) Paulo Reglus Neves Freire foi um educador, pedagogista e filósofo brasileiro
e é o Patrono da Educação Brasileira.
b) Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da
Pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia
tecnicista.
c) A sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando
assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a
realidade
d) Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto
para a escolarização como para a formação da consciência política.

23- Sobre o método de Paulo Freire:
I. O método que ele desenvolveu procurava estimular a alfabetização de
adultos, discutindo suas experiências de vida entre si, usando palavras que
existiam na realidade dos alunos, se era pedreiro, usava tijolo, cimento, se
era trabalhador rural, usava inchada, terra.
II. Esse método foi dividido em três etapas. Primeira etapa de Investigação:
professor e aluno buscam palavras com mais significado na vida do aluno,
dentro de seu universo vocabular e da comunidade onde ele vive.
III. Segunda etapa de Tematização: tomam uma consciência do mundo,
analisando os significados sociais dos temas e das palavras.
IV. Terceira etapa de Problematização: o educador desafia o aluno a superar a
visão mágica do mundo e passar ter uma postura crítica e conscientizada.
São corretas:
a) II, III
b) I, III e IV
c) II, III e IV
d) I, II, III e IV

24-Na concepção educacional freireana, que destaca a importância do diálogo
e da problematização, em contraposição a:
a)
b)
c)
d)

Educação Bancária
Educação Indireta
Educação Direta
Educação Inovadora

25- Para Carl Rogers:
I -A tarefa do professor é facilitar o aprendizado, que o aluno conduz a seu
modo
II- O desenvolvimento pleno das potencialidades pessoais são tendências
naturais da evolução humana. Removidos eventuais obstáculos nesse
processo, as pessoas retomam a progressão construtiva.
III- o objetivo do professor é permitir que seus alunos se tornem pessoas
"plenamente funcionais", ou seja, saudáveis.
IV- As melhores qualidades de um
professor são saber facilitar esses
processos e interferir o menos possível. É esse o significado do termo "nãodiretivo", a marca registrada do rogerianismo.
São corretas:
a) I e II
b) II, III e IV
c) I, III e IV
d) I, II, III e IV

