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Português
Capítulo I – Mudança
Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham
caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas
como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas.
Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos
galhos pelados da catinga rala.
Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o
baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa
correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a
cachorra Baleia iam atrás.

(RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 62. ed.
Rio de Janeiro: Record, 1992. p.9)

De acordo com a abertura do romance, responda as seguintes questões.

1-É incorreto afirmar que:
a) Os personagens são: sinhá Vitória, Fabiano, o menino mais velho, o menino mais novo e a
cachorra Baleia.
b) Os personagens estão caminhando em busca de um lugar melhor para viver.
c) Os personagens estão há horas procurando uma sombra durante o período da seca.
d) A cachorra chama-se Baleia em comparação ao maior mamífero marinho por comer muito e
ser obesa.
2-Julgue as seguintes afirmativas:
I. “Planície avermelhada” introduz a ideia de calor extremo.
II. “Rio seco”, “galhos pelados” e “catinga rala” criam a imagem de um lugar muito quente e seco,
onde a vegetação é praticamente inexistente.
III. O cansaço e a fome podem ser vistos como resultado das circunstâncias específicas em que
as personagens se encontram, um produto do meio onde estão.
IV. Os juazeiros são usados para indicar o progresso da andança dos personagens. Primeiro eles
são apresentados como “manchas verdes” e em seguida sua folhagem pode ser avistada
sugerindo que houve aproximação.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas III e IV.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas as afirmativas estão corretas.

3-Os fatos são narrados:
a) em primeira pessoa.
b) em segunda pessoa.
c) em terceira pessoa.
d) não é possível determinar em qual pessoa o texto é narrado.

4-São características da linguagem utilizada:
a) frases longas, imagens rebuscadas.
b) frases curtas, imagens diretas, adjetivação mínima.
c) frases complexas, imagens indiretas, vocabulário rebuscado.
d) frases longas, adjetivação extensa, ausência de imagens.
5-A obra é tão bem trabalhada que as figuras começam pelo título da mesma: “VIDAS SECAS”. O
primeiro vocábulo dá sentido de abundância enquanto o segundo dá idéia de vazio, ou seja, há:
a) um paradoxo.
b) uma antítese.
c) um pleonasmo.
d) uma gradação.
6-“Cambaio” significa:
a) magreza excessiva.
b) ausência de recursos financeiros.
c) pele seca.
d) pernas arqueadas.

7-Assinale a alternativa em que todas as palavras contenham hiato.
a) Ciúme, dia, luar, pais
b) Poético, série, país, luar
c) Jeito, dia, país, ciúme
d) História, pais, dia, país

8-De acordo com as regras de composição e derivação, escolha a alternativa em que o hífen é
usado incorretamente.
a) Couve-flor
b) Micro-onda
c) Mal-nutrido
d) Super-requintado

9-Está incorretamente grafada a palavra da alternativa:
a) Recesso.
b) Excessão.
c) Possesso.
d) Excesso.

10-Relacione as frases às figuras de linguagem:
I. Na sala apenas, quatro ou cinco candidatos
II. São como cristais suas lágrimas
III. Os pés das mesas quebraram.
IV. Um doce abraço o menino recebeu do prefeito.
1. Catacrese
2. Sinestesia
3. Elipse
4. Hipérbato
Assinale a alternativa correta:
a) I – 3; II – 4; III – 1: IV – 2
b) I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3
c) I – 1; II – 3; III – 2; IV – 4
d) I – 2; II – 1; III – 3; IV – 1

Conhecimentos Gerais
11-O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou sem vetos a Lei 14.350, de 2022, que amplia o
acesso ao Programa Universidade para Todos (Prouni) para:
a) alunos que fizeram, sem nenhum tipo de bolsa, o ensino médio em escolas particulares.
b) alunos com qualquer valor de renda familiar bruta per capita.
c) alunos que zeraram a redação do Enem.
d) alunos que obtiveram menos que 450 pontos de média nas notas do Enem no ano anterior.
12-Neste 28 de abril celebra-se o Dia da Educação, data criada durante o Fórum Mundial da
Educação realizado no Senegal, em 2000. Líderes de 164 países, incluindo o Brasil, estiveram
presentes no evento. Julgue as seguintes afirmativas:
I. No evento mencionado, os países assinaram o documento Marco de ação de Dakar: educação
para todos, que declara que todos os países envolvidos devem ter um compromisso em expandir,
melhorar e assegurar a educação de jovens ao redor do mundo até 2030.
II. No cenário pandêmico atual, a educação brasileira tem enfrentado dificuldades e desafios que,
aliados à crise financeira e política, impõem obstáculos na garantia dos tópicos estabelecidos.
III. Neste ano, escolas públicas e privadas começam, oficialmente, a implementar o Novo Ensino
Médio. Gradual, a mudança começará pelo 1º ano dessa etapa de ensino e deve atingir todos os
três anos até 2024. A reformulação, que foi anunciada em 2017, prevê três grandes mudanças: o
estudante poderá eleger parte das disciplinas, a carga horária mínima aumentará de 2400 para
3000 horas e haverá um olhar mais voltado ao mercado de trabalho, com a possibilidade de
seguir uma formação técnica.
São corretas as afirmativas:
a) apenas afirmativa I.
b) II e III.
c) I e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
13-A Lei 12.711/12, mais conhecida como “Lei de Cotas”, completa uma década em 2022. A
própria norma prevê sua revisão neste ano – o que reacendeu o debate sobre o tema e promete
mobilizar o Congresso. Atualmente, a Lei de Cotas prevê que _____ das vagas em universidades
e institutos federais sejam direcionadas para pessoas que estudaram em escolas públicas. Desse
total, metade é destinada à população com renda familiar de até _____ salário-mínimo per capita.
Preenche corretamente as lacunas:

a) 30%; 1.
b) 40%; 1,5.
c) 50%; 1,5.
d) 60%; 1.
14-De acordo com a história de Cunha, o povoamento desordenado do Facão se deu:
a) com a descoberta das primeiras jazidas de ouro nas “minas gerais”.
b) com o início do cultivo agrário local que incluía milho, soja e trigo.
c) com o início da criação de gado leiteiro e de corte no local.
d) pela localização da cidade que favorecia o tropeirismo.
15-A povoação e fundação oficiais da região do Facão, que era a denominação antiga de Cunha,
se deram com a edificação:
a) da capelinha do Alto da Mantiqueira.
b) da capela da Nossa Senhora da Conceição.
c) da capela de Jesus, Maria e José da Boa Vista.
d) da capelinha de Nossa Senhora do Facão.

Conhecimentos Específicos
16-Sobre o processo de revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP), também denominado
Projeto Pedagógico (PP), é INCORRETO afirmar que:
a) A equipe gestora da escola deve liderar a revisão do PP (com engajamento do Conselho
Escolar, a depender das dinâmicas locais). Porém, para gerar engajamento de toda a comunidade
escolar na implementação dos novos currículos, o PP deve ser construído de maneira
democrática e participativa.
b) Sugere-se que os professores sejam os únicos responsáveis pela condução de todo processo
do PP.
c) Elementos como a contextualização, caracterização, missão, visão e valores dos PPs
anteriores podem ser aproveitados e apenas atualizados e reforçados com a comunidade.
d) A comunicação efetiva e transparente, desde o início do processo até a divulgação do
documento final é fundamental.
17-Julgue as seguintes afirmativas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) –
A etapa do ensino fundamental:
I. A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de
aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na
Educação Infantil.
II. Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a
alfabetização.
III. Além dos aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração dos
currículos e das propostas pedagógicas devem ainda ser consideradas medidas para assegurar
aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas fases do Ensino Fundamental,
de modo a promover uma maior integração entre elas.
São corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.

d) todas afirmativas estão corretas.
18-De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): “É ________ dos pais ou
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais.” Preenche corretamente a lacuna:
a) dever.
b) direito.
c) optativo.
d) facultativo.
19-Assinale a afirmativa incorreta sobre a avaliação:
a) Deve se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno.
b) É compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e
orientar a intervenção pedagógica.
c) Acontece contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento
construído pelo aluno.
d) Possibilita conhecer o quanto o aluno se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem que
o professor tem em determinados momentos da escolaridade, em função da intervenção
pedagógica realizada.
20-São objetivos do ensino fundamental:
I. Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos
e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação
e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;
II. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais,
utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
III. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais
como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o
sentimento de pertinência ao País;
IV. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada
em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características
individuais e sociais.
São corretas as afirmativas:
a) I e III.
b) II e IV.
c) I, II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
21-A relação estabelecida entre professores e alunos, constitui o elemento fundamental
do processo de ensino aprendizagem. Assinale a alternativa incorreta:
a) É por meio dela que professores aprendem e ensinam, levando em consideração a realidade
que ambos vivenciam, construindo uma relação de afeto e confiança.
b) Apesar de estar sujeita a um programa, normas da instituição de ensino, a interação do
professor e do aluno forma o centro do processo educativo.
c) Pode se mostrar conflituosa, pois se baseia no convívio de classes sociais, culturas, valores e
objetivos diferentes.
d) O relacionamento professor-aluno é dinâmico e, portanto, difícil de ser previsto e administrado.
22-Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e em uma das metas para o Ensino Fundamental
no Plano Nacional de Educação, esse nível de ensino teve a sua duração, em anos, ampliada
para:

a) quatro anos
b) sete anos
c) oito anos
d) nove anos
23-Complete:
Segundo Piaget a fase pré-operatória acontece dos ___ aos ____ anos. Nesta fase, a criança
ainda percebe o mundo de acordo com suas experiências individuais e tende a se colocar no
centro de todas as situações. Além disso, neste período acontece a “fase dos porquês” na qual há
muita curiosidade sobre o mundo, sobre como as coisas são feitas e como funcionam.
a) 2 aos 7 anos
b) 4 aos 8 anos
c) 1 aos 3 anos
d) 3 aos 5 anos
24-A concepção de conhecimento com base na Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky enfatiza
o papel da cultura na formação da consciência humana e da atividade do sujeito. Assinale a
afirmativa INCORRETA:
a) Acredita-se que a criança, em seu percurso de desenvolvimento, domina gradativamente os
conteúdos de sua experiência cultural, os hábitos, os signos linguísticos e também as formas de
raciocínio utilizadas nas variadas situações.
b) O processo de apropriação de conhecimento é construído socialmente, ou seja, depende das
oportunidades que lhe são dadas num dado contexto cultural e da atividade intencional do
aprendiz.
c) Nesta teoria, temos uma ideia de aluno passivo em seu processo de aprendizagem.
d) É um sujeito que aprende não por imposição de métodos e de arranjos externos que não
considerem sua capacidade de produzir sentidos acerca da realidade. A aprendizagem ocorre,
sim, em função de um processo mediacional1, de um intercâmbio entre sujeitos (professor/aluno e
aluno/aluno).
25-A teoria de Skinner defende que:
a) o ser humano não é controlado por influências externas (meio) e sim por processos internos.
b) o ser humano é controlado tanto por influências externas (meio) como por processos internos.
c) o ser humano não é controlado tanto por influências externas (meio) como por processos
internos.
d) o ser humano é controlado por influências externas (meio) e não por processos internos.

