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Função: PEB I – Prof. de Alfabetização de Jovens e Adultos
Português
Ismália

Alphonsus de Guimarens

Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar...
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar.
No sonho em que se perdeu,
Banhou-se toda em luar...
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar...
E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar...
Estava perto do céu,
Estava longe do mar...
E como um anjo pendeu
As asas para voar...
Queria a lua do céu,
Queria a lua do mar...
As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par...
Sua alma subiu ao céu,
Seu corpo desceu ao mar...
Responda as próximas cinco questões de acordo com o poema.
1. Sobre os versos: “Viu uma lua no céu, Viu outra lua no mar.”, é INCORRETO
afirmar:
a) A lua é representada tanto como objeto de tensão como de desejo.
b) A loucura de Ismália subverte a percepção da realidade e ela imagina ver
dois astros distintos.
c) A lua que Ismália viu no mar refere-se ao reflexo da lua no mar.
d) Os extremos do céu e do mar atenuam a agitação interior da personagem.
2. A palavra “se” em “Pôs-se na torre a sonhar...” desempenha função de:
a) conjunção subordinativa condicional.
b) construção de sujeito indeterminado.
c) pronome reflexivo.
d) construção de voz passiva.

3. O uso de “queria subir” e “queria descer” assinala a inconstância dos desejos
de Ismália. Assim pode-se afirmar que foram usadas como qual figura de
linguagem?
a) antítese.
b) paradoxo.
c) metonímia.
d) gradação.
4. A palavra “ruflaram” pode ser substituída, sem alteração no sentindo do
poema, por:
a) completaram.
b) agitaram.
c) dispersaram.
d) expiraram.
5. No final da poesia pode-se concluir que:
a) A heroína é morta pelo seu companheiro de maneira trágica e bela.
b) A loucura da heroína é vista de maneira agressiva e negativa.
c) As asas e o anjo geram a face do suicídio – metaforizado pelo voo.
d) Ismália é um ser divino. Ela torna-se um anjo no final do poema.

Matemática

6. Sabendo que um investidor fez três depósitos de valores X, Y e Z totalizando
R$ 3.660,00. Se de Z subtrairmos Y teremos R$ 305,00. Y corresponde a 3/5
de X. Calcule o valor do menor depósito.
a) R$ 815,00
b) R$ 855,00
c) R$ 915,00
d) R$ 955,00
7. Sabendo que o Marcela realiza um plantão a cada 6 dias e Antonia a cada 9
dias e supondo que realizaram um plantão em conjunto hoje, voltarão a fazê-lo
novamente depois de:
a) 12 dias.
b) 18 dias.
c) 24 dias.
d) 36 dias.
8. No último vestibular realizado em uma universidade, o curso de biomedicina
apresentou concorrência de três vagas para cada 20 candidatos. Se o curso
oferece 720 vagas, qual o número de candidatos?
a) 2.160
b) 4.800
c) 6.400
d) 14.400

9. Luzia percorre o caminho de sua casa até o trabalho em 30 minutos
caminhando 48 passos por minuto. Quantos minutos ela levaria para realizar o
mesmo percurso caminhando 36 passos por minuto?
a) 32
b) 35
c) 38
d) 40
10. Sabendo que uma escova custa 2\3 a mais que um pente e que a escova e
o pente juntos valem 16 reais, é correto afirmar que:
a) Uma escova e dois pentes custam 22 reais.
b) Um pente e duas escovas custam 32 reais.
c) Duas escovas custam 25 reais.
d) A diferença no valor dos dois é de 6 reais.

Conhecimentos Gerais
11. Julgue as seguintes afirmativas sobre o COVID-19:
I. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies
diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos.
II. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo
coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e
causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a
pessoa.
III. A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARSCoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de
Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 requer
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória.
IV. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em
especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.
São corretas as afirmativas:
a) II e III.
b) I, II e IV.
c) I e IV.
d) II, III e IV.
12. Sobre as eleições nos Estados Unidos (EUA) em 2020, é INCORRETO
afirmar que:
a) Diferente do sistema eleitoral brasileiro, o voto nos EUA é facultativo.
b) Cada Estado tem um número de votos no Colégio Eleitoral (conhecidos
como “delegados”).
c) O sistema de eleição indireta dos EUA garante a vitória do candidato que
obtiver o maior número de votos da população.
d) No sistema de eleição dos EUA é possível votar antecipadamente e até
enviar o voto por correio.

Responda as próximas três questões de acordo com a história do município de
Roseira.
13. O povoado que deu origem ao município de Roseira surgiu às margem do
Caminho Real que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, onde se localiza o
bairro de Roseira Velha. Por volta de qual século?
a) XV
b) XVI
c) XVII
d) XVIII
14. Durante o período entre 1780 a 1840, o município foi um centro produtor e
exportador de:
I. açúcar, aguardente, milho.
II. feijão, arroz, farinha de mandioca.
III. fumo, algodão e azeite de mamona.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) todas afirmativas.
15. Em março de 1877, inaugurava-se a__________, declinava o povoado de
Roseira Velha e nascia a futura cidade de Roseira, então bairro de
Guaratinguetá. Completa corretamente a lacuna:
a) Capela da Nossa Senhora da Piedade.
b) Estação Ferroviária.
c) Estação Hidroviária.
d) Estação Imigratória.

Conhecimentos Específicos

16. De acordo com a Lei 9.394 de 1996: “Caberá _________ a coordenação da
política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e
exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais
instâncias educacionais.” Preenche corretamente a lacuna:
a) à União.
b) ao Estado.
c) ao Distrito Federal.
d) ao Município.
17. De acordo com a Lei 9.394 de 1996, da Educação de Jovens e Adultos, é
INCORRETO afirmar que:
a) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade
própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo
da vida.
b) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos,
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

c) O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
d) Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios
informais não serão aferidos nem reconhecidos. Os exames serão aplicados
somente após conclusão formal dos estudos.
18. De acordo com a Lei 8.069 de 1990, “O acolhimento institucional e o
acolhimento familiar são medidas____________, utilizáveis como forma de
transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para
colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.”
Preenche corretamente a lacuna:
a) efetivo e regular.
b) irrevogável e frequente.
c) perdurável e habitual.
d) provisórias e excepcionais.
19. De acordo com a Lei 8.069 de 1990, é INCORRETO afirmar que:
a) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e do adolescente.
b) As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de
atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção.
c) A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes,
diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento.
d) As crianças menores de dezesseis anos somente poderão ingressar e
permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas
dos pais ou responsável.
20. Julgue as seguintes afirmativas sobre avaliação:
I. Cada aluno aprende e manifesta o que aprendeu de modo diferente, por isso
é necessário variar os instrumentos.
II. Toda avaliação deve ser coerente com os objetivos de aprendizagem
estabelecidos.
III. A avaliação deve ser instrumento de aprendizagem: deve servir para que
professor e alunos reflitam sobre o processo de ensino-aprendizagem, tomem
decisões para aperfeiçoá-lo e regulem suas ações.
IV. Provas com questões que exijam que o aluno relacione e aplique os
conhecimentos adquiridos a situações novas; exposição oral sobre um tema;
projetos de trabalho que apliquem conhecimento aprendidos são exemplos de
instrumentos de avaliação inicial.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) todas afirmativas.

21. Numa perspectiva emancipatória o PPP (Projeto Político-pedagógico)
apresenta as seguintes características, EXCETO:
a) É um movimento de luta em prol da democracia da escola; porém esconde
as dificuldades, os pessimismos da realidade educacional.
b) Está voltado para a inclusão – observa a diversidade dos alunos, suas
origens culturais, suas necessidades e suas expectativas educacionais.
c) Por ser coletivo e integrador, é necessário para sua elaboração, execução e
avaliação, o estabelecimento de um clima de diálogo, de cooperação, de
negociação. assegurando-se o direito das pessoas intervirem e se
comprometerem na tomada de decisões de todos os aspectos que afetam a
vida da escola.
d) Sua legitimidade reside no grau e no tipo de participação de todos os
envolvidos com o ambiente educativo; supõe continuidade de ações.
22. A aprendizagem da linguagem escrita é concebida como:
I. A compreensão de um sistema de representação somente como a aquisição
de um código de transcrição da fala;
II. Apenas uma representação completa da emissão do falante.
III. Um aprendizado que coloca diversas questões de ordem conceitual, e não
somente perceptivo-motoras;
IV. Um processo de construção de conhecimento por meio de práticas que têm
como ponto de partida e de chegada o uso da linguagem e a participação nas
diversas práticas sociais de escrita.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) II e III.
d) todas afirmativas.
23. Sobre a formação individual e social em Carl Rogers, assinale a firmativa
INCORRETA:
a) Seres humanos tem uma potencialidade natural para aprender.
b) As aprendizagens que ameaçam o eu são mais dificilmente percebidas e
assimiladas quando as ameaças externas se reduzem a um mínimo.
c) A aprendizagem auto-iniciada que envolve a pessoa do aprendiz como um
todo – sentimentos e intelecto – é mais duradoura e abrangente.
d) A aprendizagem socialmente mais útil, no mundo moderno, é a do próprio
processo de aprender, uma contínua abertura à experiência e à incorporação,
dentro de si mesmo, do processo de mudança.
24. Sobre a formação individual e social em Paulo Freire, assinale a afirmativa
INCORRETA:
a) A grande contribuição de Paulo Freire centra-se na educação como prática
da liberdade, tomando a conscientização como mola propulsora da realidade
social, da realidade do ato de ensinar.
b) Na perspectiva freireana os indivíduos são sujeitos passivos na construção
de sua própria realidade e, portanto, de sua identidade social.
c) A educação transforma o indivíduo, ou seja, a medida em que convive e que
ocorre o amadurecimento de ordem física, intelectual e moral vai formando sua
identidade pessoal e construindo suas competências e habilidades que lhe

possibilitarão a aquisição de conhecimentos, bem como os posicionamentos
frente ao conhecimento do mundo que se propõe.
d) A educação é o instrumento que vai formar e constituir a consciência do
indivíduo na ação comunicativa entre si e o outro.
25. Pode-se estabelecer três graus de relações disciplinares:
multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Julgue as
seguintes afirmativas:
I. Na multidisciplinaridade os conteúdos escolares são apresentados por
matérias dependentes umas das outras. O conjunto de matérias ou disciplinas
é proposto simultaneamente ficando evidente as relações entre elas.
II. Na interdisciplinaridade é a organização de conteúdos mais tradicional.
Trata-se de uma organização somativa. As disciplinas não se comunicam entre
si.
III. A transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre as disciplinas, daí
que supõe uma integração global dentro de um sistema totalizador. Este
sistema favorece uma unidade interpretativa, com o objetivo de construir uma
ciência de explique a realidade sem parcelamento.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) apenas afirmativa III.
d) todas afirmativas.

