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Função: PEB I – Ensino Fundamental
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, Do Ensino Fundamental, é
INCORRETO:
a) O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a
formação básica do cidadão.
b) É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em
ciclos.
c) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, é parte integrante da formação
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas

públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.
d) A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas
de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola.
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. Skinner acreditava que a maioria dos comportamentos importantes nos
quais as pessoas se envolvem é operante. O condicionamento operante:
a) Lida com respondentes que são eliciados como respostas a estímulos e
surgem involuntariamente.
b) Lida com operantes que são emitidos como ações instrumentais e surgem
voluntariamente.
c) Lida com respondentes que são eliciados como respostas a estímulos e
surgem voluntariamente.
d) Lida com operantes que são emitidos como ações instrumentais e surgem
involuntariamente.
21. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Freinet:
a) A imprensa como instrumento pedagógico de comunicação foi certamente o
ponto forte da inovação de Freinet em matéria linguística.
b) No ensino de história e geografia o ponto de partida é explorar, no ambiente
próximo, os vestígios humanos e os lugares significativos.
c) O ensinamento deve decorrer de uma progressão teórica e abstrata.
d) A importância do imprevisível, em sintonia com os acontecimentos
cotidianos, e seu interesse pelo desenvolvimento da autonomia dos alunos
levam-no a conceber o uso do tempo de modo mais flexível.

22. Na essência a posição de Piaget diz respeito a uma teoria do
desenvolvimento humano, em especial devido a sua ênfase na gênese do
conhecimento. Julgue as seguintes afirmativas de acordo com Piaget:
I. A aquisição do conhecimento é um processo desenvolvimentista gradual que
se torna possível pela interação da criança com o ambiente.
II. A sofisticação da representação do mundo pelas crianças é uma função do
seu estágio de desenvolvimento. Esse estágio é definido pelas estruturas de
pensamento que elas possuem na ocasião.
III. Maturação, experiência ativa, equilibração e interação social são as forças
que moldam a aprendizagem.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) todas afirmativas.
23. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular são competências
específicas de linguagens para o ensino fundamental:
I. 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.
II. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o
outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente
frente a questões do mundo contemporâneo.
III. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de
práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural,
com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
IV. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais
(incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens
e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos
autorais e coletivos.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e IV.
d) todas afirmativas.
24. Julgue as seguintes afirmativas sobre avaliação:
I. A avaliação pode ser entendida como motor da aprendizagem, pois permite
que os professores e alunos ajustem suas ações para que os objetivos de
aprendizagem sejam atingidos.
II. A avaliação deve ser realizada somente no final do processo. O aluno deve
ter tempo para adquirir conhecimento suficiente para reter na memória as
informações obtidas.

III. Qualquer avaliação deve sempre ser desenvolvida face aos objetivos
desenhados, utilizando uma variedade de instrumentos que forneçam dados
que fundamentem decisões sobre como melhorar a aprendizagem.
IV. A avaliação inicial (diagnóstica) faz um levantamento dos conhecimentos
prévios, das formas de perceber, raciocinar e sentir.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas.
25. Sancionada em 20 de dezembro de 1961 a Lei nº 4.024. Sua aprovação,
assegurou o direito à educação com recursos do Estado e determinou
autonomia didática, administrativa e disciplinar às universidades autárquicas ou
fundações. Foi criado o Conselho Federal de Educação, constituído por 24
membros nomeados pelo presidente da República, com a atribuição, entre
outras, de decidir sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de
ensino superior federais e particulares e o reconhecimento das universidades
mediante aprovação de seus estatutos e dos estabelecimentos isolados de
ensino superior depois em atividade regular há dois anos. Trata-se:
a) da Lei Orgânica dos Ensino Primário e Normal.
b) da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
c) da Lei Nacional Brasileira de alfabetização.
d) da Lei de Assistência ao Estudante (FAE).

