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PROVA ESPECÍFICA - SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

 

1. Vasconcellos pontua que o Projeto Político Pedagógico, além de ser um 

instrumento teórico-metodológico para a intervenção e a mudança da 

realidade, envolve uma construção coletiva do conhecimento. 

 

Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), é INCORRETO afirmar que: 

A) O Marco Situacional expressa a direção, o horizonte maior e o ideal 

geral da instituição.  

B) O PPP é constituído, basicamente, de três partes articuladas entre si: 

Marco Referencial, Diagnóstico e Programação.  

C) O Marco Referencial é composto pelo Marco Situacional, Marco 

Filosófico ou Doutrinal e Marco Operativo.  

D) A Programação deve assinalar o compromisso de se atender às reais 

necessidades das pessoas (no sentido coletivo) e da instituição.  

 

2. De acordo com a Lei Nº 9.394/96, são critérios a serem observados na 

verificação do rendimento escolar, EXCETO: 

A) Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar.  

B) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

organizados pelas instituições de ensino em seus regimentos.  

C) Avaliação cumulativa do desempenho do aluno, com supremacia dos 

aspectos quantitativos sobre os qualitativos e dos resultados das provas 

finais sobre os obtidos ao longo do período.  

D) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries por meio de verificação 

do aprendizado.  

 

3. Analise a situação a seguir: 

 

A escola X, em dúvida quanto aos recursos da aceleração, classificação e 

reclassificação que permitem posicionar ou reposicionar o aluno na série ou 

etapa, faz a seguinte consulta: 

“Alguns alunos, com nove e dez anos de idade, cursam a segunda série, mas 

já apresentam desempenho correspondente ao da terceira série. Que medidas 

podem ser tomadas para reposicionamento dos referidos alunos na série 

adequada? ” 

Considerando essa situação e amparada pelas normas vigentes, essa escola 

NÃO pode: 

A) Aguardar o final do ano para reposicionamento na terceira série. 

B) Acelerar e reclassificar, posicionando os alunos na terceira série. 

C) Acelerar e reclassificar os alunos na terceira série e registrar no histórico 

escolar do aluno. 

D) Acelerar e registrar a reclassificação em ata a ser arquivada na escola. 
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4. A LDBN 9.394/96 indica, entre outros, os princípios da universalização, da 

equidade e da qualidade para garantia do acesso e permanência do aluno 

na escola e educação de qualidade. 

 

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo os 

relacionamentos adequados. 

 

COLUNA I 

1. Universalização 

2. Equidade 

3. Qualidade 

COLUNA II 

(   ) Saber aplicar os conhecimentos curriculares. 

(   )Garantir iguais condições estruturais, físicas e financeiras adequadas às 

instituições escolares.  

(   ) Garantir a todo cidadão a efetivação do direito subjetivo social. 

(   ) Desenvolver competências, habilidades e valores ao longo do percurso 

escolar.  

 

Assinale a sequência CORRETA. 

A) 2 3 1 3 

B) 1 2 1 3 

C) 2 1 3 2 

D) 3 2 1 3 

 

5. De acordo com Libâneo o planejamento escolar é uma tarefa docente que 

inclui a previsão das atividades didáticas em termos de uma organização e 

coordenação em face dos objetivos propostos.  

Então, com base no enunciado, quais as modalidades de planejamento? 

A) Plano escolar e plano de aula; 

B) Plano pedagógico e plano de ensino; 

C) Plano da escola, plano de ensino e plano de aula; 

D) Todas as alternativas estão corretas; 

 

6. O Projeto Pedagógico, pensado como instrumento de democratização da 

escola, postula a necessidade de estabelecimento de relações 

democráticas no contexto escolar, bem como indica a necessidade de se 

respeitar a diversidade de características dos atores envolvidos no processo 

educativo.  

 

Em relação ao referido projeto é CORRETO afirmar: 

I. Desenvolve-se orientado por concepções de educação e de ensino; 

II. Prevê como base para a atividade pedagógica os princípios tecnicistas; 
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III. Efetiva-se no cotidiano, estando em constante (re)construção; 

IV. Prioriza as ações técnico-administrativas; 

V. Articula princípios pedagógicos e administrativos. 

 

A respeito das afirmações constantes dos itens I a V, a alternativa CORRETA 

é: 

A) Apenas as afirmações constantes dos itens I, III e V estão corretas. 

B) Apenas as afirmações constantes dos itens I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmações constantes dos itens I, II e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmações constantes dos itens I, II e V estão corretas. 

 

7. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/1996, delega à 

escola e seus sujeitos a responsabilidade da elaboração de seu projeto 

pedagógico. No que se refere à participação na elaboração do projeto 

político pedagógico, construção coletiva, considerando os arts. 12,13 e 14, 

é INCORRETO afirmar que:  

 

A) Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público, na educação básica, de acordo com suas peculiaridades, 

incluindo a participação dos profissionais das comunidades escolar e 

local em conselhos escolares equivalentes;  

B) Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público, na educação básica, de acordo com os princípios 

estabelecidos nacionalmente, de modo a manter uma unidade curricular 

e a evitar o pluralismo de concepções pedagógicas;  

C) Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino e cumprir o plano de trabalho, 

segundo proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  

D) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

sistema de ensino, terão a incumbência de informar aos pais sobre a 

execução de sua proposta pedagógica.  

 

 

8. A escola cidadã deve combater quaisquer processos de bullying e de 

discriminações. Para que seja bem sucedida, essa escola deve planejar-se 

de modo a: 

 

A) Incentivar o desenvolvimento de atividades curriculares que mostrem a 

riqueza da diversidade, incluindo a sexual, clarificando o sentido do 

bullying e os passos a serem tomados pela escola para coibi-lo.  

B) Incentivar o desenvolvimento de atividades curriculares que mostrem a 

importância dos valores culturais da humanidade, de maneira a coibir 
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orientações sexuais, religiosas e culturais que se afastem das normas 

universais instituídas.  

C) Promover atividades curriculares que não toquem no assunto da 

discriminação contra identidades plurais, não incentivando preconceitos, 

brincadeiras de mau gosto e bullying.  

D) Esclarecer que piadas e brincadeiras sobre diferenças físicas, 

psicológicas e de orientação sexual, apesar de naturais, não devem ser 

aceitas na vida social, especialmente no ambiente escolar.  

 

 

9. A Educação de Jovens e Adultos no cenário brasileiro possui grande 

influência do pensamento de Paulo Freire. Sua pedagogia levanta ideias 

relevantes para a área, dentre as quais, a de que a alfabetização e a 

educação de adultos devem ocorrer: 

 

A) A partir de conteúdos socialmente valorizados, de modo a promover o 

acesso dos oprimidos às culturas hegemônicas.  

B) A partir do trabalho com temas e palavras geradoras, extraídas de suas 

histórias de vida, de modo a promover a consciência crítica em relação 

ao mundo.  

C) A partir dos métodos herbartianos, de modo que esses sujeitos dominem 

os códigos linguísticos de forma emancipatória.  

D) De maneira coerente com os universos culturais dos educadores para 

que possam ser eficientes e conscientizadoras.  

 

10.  O IDEB: 

A) É uma ferramenta de acompanhamento das metas estabelecidas pelo 

Plano do Desenvolvimento da Educação.  

B) Tem metas nacionais e únicas e orienta cada escola a cumpri-las para a 

melhoria da qualidade do ensino público brasileiro.  

C) É um índice nacional, que não permite a avaliação por estado, município 

ou escola.  

D) É calculado a partir do Censo Escolar, que fornece os dados sobre a 

reprovação escolar de cada instituição.  

 

11. A reflexão sobre o Projeto Político Pedagógico requer a consideração do 

contexto político pedagógico da comunidade local no entorno escolar e que 

balizará todo o planejamento e organização escolar. É importante refletir 

sobre o dever da escola na comunidade da qual faz parte. 

 

Sendo assim e CORRETO afirmar sobre o PPP: 

I. É importante levar em consideração qual a concepção de escola que se quer 

difundir na sociedade. 
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II. Deve existir um PPP em comum para todas as escolas, a fim de garantir 

uma base comum a todos. 

III. Cada escola deve ter um PPP único e desenvolvido com a participação de 

toda a comunidade escolar. 

IV. O contexto da comunidade no entorno da escola é algo importante, mas 

não deve se integrar no processo de elaboração do PPP das escolas, pois 

pode atrapalhar nas questões pedagógicas. 

 

Marque as alternativas CORRETAS: 

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

 

12. “A presença do pedagogo escolar torna-se, pois, uma exigência de ensino e 

da realidade escolar, tendo em vista melhorar a qualidade da oferta de 

ensino para a população.” 

Libâneo, José Carlos (2002, p. 62). 

Dessa forma, ao atribuir ao pedagogo as tarefas de coordenar e prestar 

assistência pedagógica-didática ao professor, espera-se que o pedagogo: 

I. entre nas situações em que a atividade docente extrapole o âmbito específico 

da matéria de ensino. 

II. deva ter domínio dos conteúdos-métodos de todas as matérias. 

III. trabalhe na definição de objetivos educativos, nas implicações psicológicas, 

sociais, culturais no ensino. 

IV. tenha controle sobre o trabalho do professor. 

V. atenda às peculiaridades do processo de ensino e aprendizagem, na 

detecção de aprendizagem entre os alunos, na avaliação, no uso de técnicas e 

recursos de ensino. 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

A) I, III e IV. 

B) I, III e V. 

C) II, III e V. 

D) III, IV e V. 

 

13. De acordo com Libâneo (1992) a avaliação escolar cumpre três funções na 

sua operacionalização. Essas funções são: 

 

A) Pedagógica – didática, de diagnóstico e de controle; 

B) Pedagógico – didático, de formação e somativa; 

C) Somativa, qualitativa e seletiva; 

D) Diagnóstica, somativa e de controle; 
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14. O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), instrumento de gestão, 

objetiva a orientação das escolas no que concerne ao planejamento, à 

execução e à avaliação das atividades da instituição escolar. Nesta 

perspectiva, é CORRETO afirmar que o PDE deve ser elaborado: 

 

A) De maneira participativa por uma equipe técnica da escola; 

B) Coletivamente, sob a responsabilidade da supervisão escolar; 

C) De modo participativo por toda comunidade escolar; 

D) Coletivamente, somente pelos professores; 

 

15. A escola deve ser um dos principais locus de aprendizagem e de 

apropriação/produção do conhecimento sistematizado. Nesse sentido, a 

contribuição da escola para a democratização do ensino escolar está expresso, 

principalmente, em: 

A) Trabalhar a partir dos interesses que o aluno apresenta; 

B) Expandir a educação para todos por intermédio de conteúdos universais; 

C) Preparar intelectual e moralmente, ao aluno; 

D) Estabelecer mecanismos de mudança para transformação da sociedade. 

 

16. Alfabetização e letramento são duas palavras que têm significados 

diferentes. Alfabetizado e Letrado significam, respectivamente, aquele indivíduo 

que: 

A) Informa-se através da leitura e que conhece o alfabeto. 

B) Usa a leitura para seguir algumas instruções (receita de biscoito) e sabe 

o alfa, o beta, o bê a ba. 

C) Lê histórias que o levam a lugares desconhecidos e é capaz de ler e 

escrever. 

D) Sabe ler e escrever e usa socialmente a leitura e a escrita (pratica 

socialmente a leitura e a escrita). 

 

17. Numa escola, o aluno é impedido de assistir às aulas quando não traz a 

carteirinha escolar e/ou vem sem a camiseta, de uso decidido pelo Conselho 

de Escola. Assinale a alternativa que fundamenta a atitude acima citada. 

A) A educação excludente e de baixa qualidade não é apropriada à 

natureza do homem, a qual exige educação. 

B) Negar a qualquer homem o direito de educar-se seria violência contra o 

seu direito de homem, cidadão. 

C) A educação é um direito subjetivo do homem. 

D) Não se educa respeitando direitos que entram em conflitos com normas 

e rituais organizativos do funcionamento do estabelecimento. 

 

18. A família tem sua participação, na escola, bastante restrita. Ela poderia 

atuar mais ampla e efetivamente, de forma crítica, se ocupasse outros espaços 

como: 
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A) Colaboração com manutenção do prédio e festas escolares. 

B) Co-gestão pela participação em conselhos de escola e na elaboração do 

projeto político pedagógico da escola. 

C) Participação nas reuniões de pais promovidas pela escola para 

acompanhar os progressos de seu filho nos estudos. 

D) Ajuda nas lições de casa e reforço com atividades mais incisivas diante 

da indisciplina de seus filhos na escola. 

 

19. Conforme o prescrito no artigo 5.º da Constituição Federal, assinale a 

alternativa CORRETA. 

A) É livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica, e 

dependendo de censura ou licença, a de comunicação. 

B) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

proteção aos locais de culto e a suas liturgias. 

C) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 

público, dependendo de autorização, podendo frustrar outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, após aviso prévio à 

autoridade competente. 

D) A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível em vinte 

anos, sujeito à pena de detenção, nos termos da lei. 

 

20. Segundo a LDB, o regime de progressão continuada nas escolas é: 

A) Obrigatório em todas as redes de ensino. 

B) Obrigatório na educação mantida pelos estados. 

C) Optativo, desde que os sistemas assim o definam. 

D) Obrigatório nos sistemas oficiais e optativo no sistema particular de 

ensino. 

 

21. Quanto à manutenção e ao financiamento da educação, definidos nos 

artigos 69, 70 e 71 da LDB (Lei nº. 9.394/96), analise as seguintes afirmações, 

classificando-as em V (verdadeiro.) ou F (falsa). 

(  ) A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas 

respectivas Constituições ou Leis Orgânicas da receita resultante de impostos, 

compreendidos as transferências constitucionais, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino público. 

(  ) Não serão consideradas como despesas de manutenção e desenvolvimento 

do ensino as despesas com remuneração do pessoal administrativo, aquisição 

de merenda, materiais de escritório para escolas e materiais de limpeza. 

(  ) Não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino 

aquelas realizadas com pesquisa, quando não vinculada às instituições de 

ensino, ou, os programas suplementares de alimentação, assistência médico-

odontológica, psicológica e outras formas de assistência social. 
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(  ) São despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento de 

ensino as despesas com aquisição, manutenção e construção de escolas, 

levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 

aprimoramento da qualidade e expansão do ensino. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a classificação CORRETA, de cima para 

baixo. 

A) F; V; F; V. 

B) V; F; V; F. 

C) V; F; V; V. 

D) F; F; V; V. 

 

22. A discussão sobre a educação inclusiva nas últimas décadas tem 

evidenciado a importância da garantia de qualidade de ensino para todos os 

alunos, inclusive para os que apresentam necessidades educacionais 

especiais, decorrentes de alguma deficiência. Entretanto, para que as escolas 

assumam orientação inclusiva, sendo espaços de aprendizagem e 

participação, uma série de ações precisam ser colocadas em prática pela 

própria escola e pelo sistema educacional. Entre elas:  

 

I. Promover espaços para discussão, permitindo atualizar conhecimentos, 

trocar experiências e verbalizar sentimentos.  

II. Contratar professores especializados para que auxiliem o professor em 

sala de aula, responsabilizando-se pela apropriação do conhecimento do 

aluno com necessidades educacionais especiais.  

III. Garantir uma série de mudanças no espaço escolar, como: 

acessibilidade física e atitudinal; formação dos professores para atuar na 

educação inclusiva (inicial e continuada); revisão do papel político-social 

da escola; previsão e provisão de recursos humanos, físicos, materiais e 

financeiros, entre outros.  

IV. Reduzir o número de alunos em sala de aula, procurando trabalhar os 

conteúdos de forma homogênea.  

V. Garantir uma série de mudanças no espaço escolar, como: 

acessibilidade física e atitudinal; formação dos professores para atuar na 

educação inclusiva (inicial e continuada); flexibilizar os conteúdos 

escolares e oportunizar o atendimento em classe especial para os 

alunos que apresentam dificuldades mais sérias de aprendizagem.  

 

Estão CORRETAS apenas:  

A) I, II e V.  

B) III e IV.  

C) IV e V.  

D) I e III.  
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23. O PNE (Plano Nacional da Educação) tem os seguintes objetivos:  

 

I. Elevar o nível da escolaridade da população.  

II. Reduzir as desigualdades sociais e regionais no que concerne ao acesso à 

escola e à permanência bem sucedida nela, de sua clientela.  

III. Criar um Fundo da Educação Superior.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

A) I e III, apenas.  

B) II e III, apenas.  

C) I e II, apenas.  

D) I, II e III.  

 

 

24. Após consulta feita a uma especialista, uma diretora de escola pública do 

ensino fundamental preparou e apresentou o projeto pedagógico ao corpo 

docente de sua unidade escolar. Os professores rejeitaram o projeto, alegando 

ausência de um processo democrático na construção do referido projeto. 

Considerando a Lei nº 9.394/1996, é possível afirmar que:  

A) O protesto docente tem fundamento legal, já que eles deviam ter 

participado da elaboração da proposta pedagógica da escola onde 

trabalham;  

B) A diretora agiu em conformidade com a lei, já que a gestão democrática 

se restringe aos estabelecimentos particulares de ensino;  

C) A diretora respeitou a LDB, já que o projeto pedagógico deve ser 

elaborado pela direção escolar e comunicado aos seus docentes;  

D) A diretora não respeitou a LDB porque esta determina que o projeto 

pedagógico deve ser elaborado por uma equipe de pedagogos;  

 

25. No início do segundo semestre letivo, os pais de Pedro compareceram a 

uma escola para matriculá-lo. Recém-chegados à cidade, oriundos de outro 

estado, disseram que no processo da mudança os documentos de 

transferência do filho haviam extraviado. Apresentaram a certidão de 

nascimento e descreveram o seu desempenho na escola anterior, onde 

cursava o 3º ano do Ensino Fundamental. Demonstravam aflição pela grande 

dificuldade para obter uma segunda via dos documentos e desejavam que o 

filho pudesse dar continuidade regular aos seus estudos.  

 

Nessa situação, nos termos do que dispõe a Lei 9394/96, a direção da escola 

deve adotar o seguinte procedimento: 
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A) Autorizar a frequência do aluno à escola, na série equivalente à citada 

pelos pais, sendo a matrícula efetivada posteriormente, quando da 

apresentação da documentação expedida pela escola de origem. 

B) Autorizar a matrícula do aluno, enturmando-o com base na sua faixa 

etária, com possibilidade de mudança de turma após o recebimento dos 

documentos da escola anterior. 

C) Orientar os pais a procurar os órgãos oficiais com competência para a 

solução do problema, indicando-lhes os endereços e relacionando os 

documentos a serem apresentados. 

D) Submeter o aluno a uma avaliação, no âmbito da própria escola, e 

autorizar a matrícula na série adequada ao grau de desenvolvimento 

apresentado pelo aluno, independentemente da escolarização anterior. 

 

 

 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Partir 

Amyr Klink 
 A situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil, 
roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade 
até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima. 
Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que teria daquele momento 
em diante. Eu estava saindo na pior época do ano, final de outono, e teria pela 
frente um inverno inteiro no mar. 
 A fria e difícil corrente de Benguela, meu caminho obrigatório até as 
proximidades da Ilha de Santa Helena, é particularmente perigosa no mês de 
junho. Sempre planejei partir no verão, quando as águas do Atlântico Sul são 
mais clementes, e estabeleci uma data limite para a partida, além da qual eu 
deveria reconsiderar seriamente a decisão de me fazer ao mar. Essa data era o 
final do mês de maio, e já estava queimada. Uma colossal avalanche de 
problemas contribuiu para isso. Mas, se tomara essa decisão, não fora sem 
avaliar os riscos. Eu havia trabalhado nesse projeto durante mais de dois anos, 
sem jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a segurança. 
Tinha um barco e um equipamento como sempre sonhei – perfeitos. Estava 
preparado para o pior, e por um período tão longo no mar seria impossível, 
cedo ou tarde, evitar o pior. Então, por que não partir? 
 Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre decisões 
minhas e não de terceiros, e eu me sentia suficientemente capaz de solucionar 
todos os problemas que surgissem, de encontrar saídas para os apuros em 
que porventura me metesse. 
 Se estava com medo? Mais que a espuma das ondas, estava branco, 
completamente branco de medo. Mas, ao me encontrar afinal só, só e 
independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, 
deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Era 
preciso vencer o medo: e o grande medo, meu maior medo na viagem, eu 
vencera ali, naquele mesmo instante, em meio à desordem dos elementos e à 
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bagunça daquela situação. Era o medo de nunca partir. Sem dúvida, este foi o 
maior risco que corri: não partir.  
 Não estava obstinado de maneira cega pela ideia da travessia, como 
poderia parecer – estava simplesmente encantado. Trabalhara nela com os pés 
no chão, e, se em algum momento, por razões de segurança, tivesse que voltar 
atrás e recomeçar, não teria a menor hesitação. Confiava por completo no meu 
projeto e não estava disposto a me lançar em cegas aventuras. Mas não poder 
pelo menos tentar teria sido muito triste. Não pretendia desafiar o Atlântico – a 
natureza é infinitamente mais forte do que o homem – mas sim conhecer seus 
segredos, de um lado ao outro. Para isso era preciso conviver com os 
caprichos do mar e deles saber tirar proveito. E eu sabia como. 
 Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre os 
remos, xingando as ondas e maldizendo a sorte, me sentia profundamente 
aliviado. Feliz por ter partido. 
 

(Cem dias entre o céu e o mar, Rio de Janeiro, José Olympio, 1985. P. 11-12.)  
 

26.  Essa data era o final do mês de maio e já estava queimada. 

Qual é o significado da palavra queimada no período acima? 

A) destruída pelo fogo. 

B) vencida. 

C) reduzida a cinza. 

D) zangada. 

 
27. Numere os períodos abaixo de acordo com o significado da palavra 

corrente, observando o código. 

1ª COLUNA 2ª COLUNA 

1 Corrente – opinião geral  
 

A fria e difícil corrente de 
Benguela é particularmente 
perigosa no mês de junho. 

2 Corrente – grande quantidade 
de água do mar que se 
movimenta na mesma direção 

 
 

Era voz corrente na família 
que quem mandava na casa 
era a mulher. 

3 Corrente – uma parte da 
opinião pública. 

 
 

Havia no país uma forte 
corrente de opinião favorável à 
monarquia. 

  
 

A rota do navio foi alterada 
pela corrente durante a 
tempestade. 

 
Marque a alternativa correta: 

A 2 1 3 2 

B 2 1 2 3 

C 1 2 3 3 

D 1 3 3 2 
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28. Pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre decisões 

minhas e não de terceiros, e eu me sentia suficientemente capaz de 

solucionar todos os problemas que surgissem.  

A palavra destacada no período acima “debatendo-me” é equivalente a: 

A) agitando-me tentando soltar-me 

B) discutindo com terceiro 

C) sofrendo para decidir 

D) fascinado pelas saídas 

 

29. Onde está o narrador no início do texto? 

A) O narrador está sozinho em um barco no oceano Atlântico. 

B) O narrador está no Brasil preparando para partir. 

C) O narrador está em casa antes de embarcar. 

D) O narrador está na Ilha de Santa Helena. 

 

30. Como pode ser entendida a frase: 

“Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosamente próxima”? 

A) Seria impossível voltar ao ponto de partida. 

B) Existia a possibilidade de a corrente levar o barco para terras onde o 

narrador poderia enfrentar sérios problemas 

C) No caso de uma tempestade, ele poderia atracar em qualquer lugar 

da costa africana. 

D) A terra firma estava próxima da corrente da Benguela. 

 
31. Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na 

segunda coluna. 

1ª COLUNA 2ª COLUNA 

1 Viver implica correr riscos  sulcos 

2 Basta seguir os riscos do arado  apertos 

3 Ela se veste com admirável apuro  esmero 

4 Você nem pode imaginar os apuros 
que passamos com a enchente 

 perigos 

 
Marque a alternativa correta: 

A 2 4 1 3 

B 4 2 1 3 

C 1 2 3 4 

D 2 4 3 1 

 
 

32. Antes de embarcar, Almyr Klink fez longos preparativos. Qual das frases 

abaixo comprova a afirmação acima? 

A) Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades. 
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B) Eu havia trabalhado nesse projeto durante mais de dois anos, sem 

jamais fazer uma única concessão que lhe comprometesse a 

segurança. 

C) Sempre planejei partir no verão, quando as águas do Atlântico Sul 

são mais clementes. 

D) Tinha um barco e um equipamento como sempre sonhei – perfeitos. 

 
33. Qual o sentimento demonstrado pelo narrador no terceiro parágrafo? 

A) O sentimento de medo. 

B) O sentimento de alegria pela aventura. 

C) O sentimento é de grande confiança. 

D) O sentimento de desolação. 

 
34. Assinale a alternativa CORRETA. 

Para realizar seu sonho, Amyr Klink: 

A) foi pedir ajuda a pessoas influentes. 

B) lutou para conseguir o que queria e trabalhou com os pés no chão 

em seu projeto. 

C) lançou-se cegamente a uma aventura cujo resultado era totalmente 

imprevisível. 

D) atravessou o Atlântico. 

 
35. São características psicológicas do narrador presentes no texto. 

EXCETO: 

A) Coragem 

B) Determinação 

C) Força de vontade 

D) Insegurança 

 
36.  ...... muitos anos, o gaúcho era livre para percorrer ....... cavalo largas 

distâncias, pondo ..... prova suas qualidades de cavaleiro. 

Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase 
apresentada. 

A Há à a 

B A a à 

C À  à  a 

D Há  a a 
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37. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à concordância verbal: 

A) Soava seis horas no relógio da matriz. 

B) Apesar da greve, professores, diretores e funcionários não foram 

demitidos. 

C) José chegou ileso a seu destino, embora houvesse muitas ciladas em 

seu caminho. 

D) A cidade fica a 100 quilômetros daqui. 

 
38. Elas ______ tomaram todos os cuidados _________saindo _________. 

Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas do período 
acima. 
A) próprio – possíveis – duas a duas. 

B) próprias - possíveis – duas a duas. 

C) próprias – possível – em duas. 

D) próprias – possível – em duas. 

 
39. Numa oração do tipo “As meninas assistiram alegres ao espetáculo”, 

temos: 

A) Predicado verbal 

B) Predicado nominal 

C) Predicado verbo-nominal 

D) Duas orações, portanto dois predicados. 

 
40. Assinale a opção em que o emprego do pronome NÃO está de acordo 

com a norma culta. 

A) Ela leva a fotografia consigo. 

B) Isso sempre acontece conosco. 

C) O carro derrapou com nós três dentro. 

D) Aquela mulher só sabe falar de se mesma. 
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CONHECIMENTOS GERAIS – NIVEL SUPERIOR 
 

41. O Município de Arantina está localizado a aproximadamente 360 km da 

capital do Estado de Minas Gerais. 

Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as alternativas Falsas: 

A  Pertence a microrregião do sul/sudoeste do Estado de Minas 

Gerais. 

B  No censo de 2013 (IBGE), sua população era de 2.888 

habitantes. 

C  O Município ocupa uma área de 89,383 km² e foi emancipado 

pela Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962. 

D  Aproximadamente, 60% (sessenta por cento) de sua população 

está concentrada na área urbana do Município. 

Marque a alternativa: 

A F V F V 

B V V F V 

C V F V F 

D V V V F 

 
42. Em qual país está localizada a Torre de Pisa? 

A) Itália 

B) Bélgica 

C) França 

D) Inglaterra 

 
43. Assinale o nome do Estado Brasileiro no qual está localizada “A 

Chapada Diamantina” - região de serra e de rara beleza: 

A) Mato Grosso 

B) Bahia 

C) Minas Gerais 

D) Pará 

 
44. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do 

mundo, quando se relaciona sua população total com a área do País 

obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação damos o 

nome de: 

A) Índice de desenvolvimento 

B) Densidade demográfica 

C) Taxa de crescimento 

D) Taxa de natalidade 
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45. A posse do Papa Francisco marca uma alteração na Igreja Católica, 

após dois mandatos de papas com um perfil mais conservador: João 

Paulo II (1978-2005) e Bento XVI (2005-2013). São algumas das ações 

implementadas pelo Papa Francisco. EXCETO: 

A) A busca do diálogo com outras religiões (e até com os ateus). 

B) Um olhar mais voltado para os pobres e os países periféricos. 

C) A centralização da Igreja e a quebra de hierarquias do catolicismo. 

D) Severa apuração em relação às denúncias de corrupção e pedofilia 

por parte dos sacerdotes. 

 
46. Sobre o aborto no Brasil, podemos afirmar que: 

I. O aborto é permitido quando a mulher é vítima  de violência 

sexual. 

II. O aborto é permitido se o feto é anencéfalo (sem cérebro). 

III. O aborto é permitido se há risco de morte para a gestante. 

IV. O aborto é permitido se o feto tem microcefalia (mal formação no 

sistema nervoso central). 

Estão CORRETAS: 

A) I e II, apenas 

B) I, II e III, apenas 

C) I, II e IV, apenas 

D) I, II, III e IV 

 
47. Sobre a situação dos países da América Latina são verdadeiras as 

alternativas abaixo. EXCETO: 

A) Na Venezuela, a conquista da maioria das cadeiras na Assembléia 

pela oposição põe fim a 16 anos de hegemonia Chavista no 

Congresso e agrava a tensão política. 

B) Na Bolívia, o presidente Evo Marales governa desde 2006 com forte 

apoio popular e de movimentos sociais 

C) O Paraguai está suspenso do Mercosul e da União da Nações Sul-

Americanos (UNASUAL). 

D) Nas eleições de dezembro de 2013, o Chile colocou novamente  no 

poder a socialista Michelle Bachelet. 

 

48. O surto de zika, associado aos casos de microcefalia, e a epidemia de 

dengue em 2015 mostram que as doenças infecciosas ainda são um 

grande problema de saúde pública no Brasil. 

Sobre o assunto acima, assinale a alternativa  INCORRETA: 

A) No Brasil, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram 

convocados para vistoriar residências em todo país para combater 

focos de proliferação do mosquito.  
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B) As doenças infecciosas não são muito comuns em regiões tropicais e 

equatoriais nas quais o clima úmido e quente desfavorece a 

proliferação de vetores. 

C) Historicamente, as doenças infecciosas foram as grandes ameaças à 

saúde humana. 

D) Na segunda metade do século XX, as ameaças à saúde por doenças 

infecciosas perderam forças, graças ao maior acesso das pessoas a 

formas de prevenção, ao desenvolvimento de antibióticos e de 

vacinas e das melhorias nos serviços médico e de saneamento. 

 
49. Sobre o “Acordo de Paris” (COP-21), são verdadeiras as alternativas 

abaixo, EXCETO: 

A) Foi assinado por 195 países – membros da Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima. 

B) Foi realizado em dezembro de 2015 em Paris. 

C) Os países signatários do novo acordo deverão realizar ações para 

tentar conter o aumento da temperatura média de Terra em 2ºC 

ainda neste século. 

D) O acordo de Paris não prevê o apoio financeiro aos países em 

desenvolvimento. 

 
 
 

50. Marque V nas alternativas Verdadeiras e F nas alternativas Falsas: 

A) ( ) Os estados que compõem a Região Sudeste do Brasil são: 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. 

B) ( ) Em 2013, o Brasil comemorou 25 anos da Constituição da 

Federal que marcou a transição entre a ditadura e a democracia. O 

primeiro presidente eleito por voto popular na “Nova República” foi 

Itamar Franco. 

C) ( ) Após acidente, 33 mineiros ficaram isolados no subterrâneo de 

uma mina durante 66 dias, a 700 metros de profundidade. Foram salvos 

em uma operação que durou, aproximadamente 2 horas e 30 minutos. 

Este acidente aconteceu na Colômbia. 

D) ( ) Tivemos três grandes acidentes no Mundo causados pela 

energia nuclear. O primeiro em março/1979, no Estado Norte Americano 

da Pensilvânia, na usina nuclear de Three Mile Stand. O segundo na 

então URSS, em 1986, na cidade de Chernobil, atualmente, Ucrânia. O 

terceiro em março de 2011, na usina nuclear Fukushima no Japão, 

devido a um maremoto. 

 

 


