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PORTUGUÊS – 05 QUESTÕES 

 

1. A poesia modernista apresenta em sua perspectiva o nacionalismo da geração de 30. As produções dessa época 
influenciam os poetas da atualidade, tanto quanto Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. 

Sobre a poesia modernista brasileira podemos afirmar: 
 

I. Caracterizou-se, inicialmente, pela irreverência e pelo anticonvencionalismo. 

II. Valeu-se da paródia para estabelecer a crítica às primeiras manifestações vanguardistas. 
III. Teve na produção poética de Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meireles, os melhores exemplos de 

irreverência formal. 
IV. Vinculou-se, nos primeiros tempos, aos movimentos de vanguarda europeus. 

 

Pela análise das afirmativas, as questões corretas são: 
a) I e III, apenas.  

b) I e IV, apenas. 
c) II e IV, apenas. 

d) III e IV, apenas. 
e) I e II, apenas. 

 

2. As normas de concordância verbal estão inteiramente respeitadas na frase:  
a) Os requisitos  para a carreira de jornalista pode ser pesquisado em qualquer curso universitário.  

b) Não haveriam problemas, segundo o juiz, para tornar algumas medidas preventivas.  
c) São tantas as áreas que um jornalista deve cobrir que lhe seria impossível estudá-las num único curso.  

d) Todos os profissionais deveria preocuparem-se com um comportamento ético.  

e) Agricultura, ecologia e urbanismo são assuntos que não poderiam ninguém dominar com razoável 
competência. 

 
 

3. As figuras de linguagem são estratégias comuns em textos para conseguir melhor efeito na comunicação do 
escritor com o leitor. No texto a seguir é possível observar ocorrência de figura de linguagem em: 

 

 
 

a) ”A Lucy já foi escolhida em nossa escola”. (Trata-se de uma metonímia). 

b) ”Sua escola tem um padrão de exigência bem baixo”. (Apresenta na expressão o eufemismo). 

c) ”Rainha da primavera”. (É considerada uma metáfora). 
d) Ela disse “parabéns”. (Nesta frase temos a presença de ironia). 

e) Estou concorrendo a “rainha da primavera” da nossa escola. (Expressa pleonasmo). 
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4. De acordo com a nova ortografia, as palavras estão grafadas corretamente, exceto em: 
a) Sub-região; antirracismo; micro-ondas; luso-brasileiro. 

b) Ultrassom; contra-ataque; guarda-noturno; pós-graduação. 

c) Vice-presidente; pré-vestibular; ultra-som; auto-estima 
d) Autorretrato; autoestima; micro-ondas; autoescola. 

e) Ex-aluno; médico-cirurgião; norte-americano; conta-gotas. 
 

5. Na frase: “Ela foi ficando mais compreensiva à proporção que crescia”. Acerca do uso da crase, é linguisticamente 

adequado afirmar que sua ocorrência é: 
a) Inadequada, pois, além de não haver junção de preposição com o artigo, não altera sentido do que é 

dito. 
b) Facultativa, porque, mesmo havendo junção de preposição com o artigo, não altera o sentido do que foi 

dito. 
c) Necessária, pois além de haver junção de preposição com artigo, sugere que a proporção seja resultado 

da compreensão. 

d) Necessária, pois, além de haver junção de preposição com artigo, sugere que a compreensão seja 
resultado da proporção que crescia. 

e) Facultativa, pois indiferente de haver ou não preposição, a crase é uma questão de estilística. 
 

 

MATEMÁTICA – 05 QUESTÕES 

 
 

6. Uma loja de informática vendeu 35 computadores e 85 tablets no mês de janeiro. Em fevereiro a loja teve um 

acréscimo na quantidade de vendas de 20%. Sabendo que cada computador custa R$ 1299,00 e cada tablet 
custa R$ 899,00, quanto esta loja arrecadou com a vendas no mês de fevereiro? 

a) R$ 147.266,00 
b) R$ 145.324,00 

c) R$ 146.256,00 
d) R$ 147.246,00 

e) R$ 143.687,00 

 
7. Em um grupo de músicos, sabe-se que há ao menos um baterista que também é vocalista. Sabe-se que todo 

vocalista é casado. Nesse grupo de músicos, pode-se, do ponto de vista lógico, concluir que: 
a) Todo casado é baterista. 

b) Algum baterista é casado. 

c) Todo casado é vocalista. 
d) Algum baterista não é casado. 

e) Ninguém não casado é baterista. 
 

8. Clara, Carla e Carol foram ao teatro: 

 Clara levou R$ 60,00. 
 Carol levou a metade da quantia de clara. 

 Carla levou a diferença entre as quantias de Clara e Carol. 

 

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que: 

a) Carla levou R$ 30,00. 

b) Carol levou 25,00. 

c) Clara levou 50,00. 

d) Carla e Carol levaram a mesma quantia. 

e) Carla levou 60,00. 
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9. Carlinhos tinha R$ 240,00 e Maria tinha R$ 260,00. Carlinhos deu N reais para Maria, de modo que ficou com 
uma quantia igual a 4 vezes a quanta com que Carlinhos ficou. O valor de N é: 

a) 105,00 

b) 130,00 
c) 140,00 

d) 110,00 
e) 100,00 

 

10. Carlos, Roberto e Anna estão em uma festa quando o garçom oferece uma bandeja contendo coxinhas, pastéis e 
empadas. Cada um pega um salgado, sendo que Carlos e Roberto pegam salgados diferentes e Carlos e Anna 

pegam o mesmo tipo de salgado. Nem Carlos nem Roberto pegam pastéis, e se Roberto pega uma coxinha, Anna 
também. Que salgado cada um deles pega? 

a) Carlos e Anna, empadas; Roberto, coxinha. 

b) Carlos e Anna, coxinhas; Roberto, empada. 
c) Carlos e Anna, empadas; Roberto, pastel. 

d) Carlos e Anna, coxinhas; Roberto, pastel. 
e) Carlos e Anna, pastéis; Roberto, coxinha. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 02 QUESTÕES 

 

11. Com relação à abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que foi votado na 
Câmara de Deputados em Brasília, nesta ocasião quem presidiu a sessão foi: 

a) Ricardo Lewandowski 
b) Miguel Reale Júnior 

c) Renan Calheiros 

d) Eduardo Cunha 
e) Rodrigo Maia 

 
12. A partir do conhecimento sobre Urubici e região, assinale V para verdadeira e F para falsa: 

 
(___) Cascata Véu De Noiva é um ponto turístico de Urubici. 

(___) Monumento Boi de Botas é um ponto turístico de Urubici. 

(___) Gruta Nossa Senhora De Lourdes é uma gruta natural onde existe uma imagem da Santa, e é destino 
de peregrinos de todo o estado. Ponto turístico de Urubici. 

(___) Urubici está localizada no fértil Vale do Rio Caveiras. 
(___) A altitude de Urubici é de 915 metros. 

(___) Urubici está localizada no fértil Vale do Rio Canoas. 

 
Assinale a sequência correta: 

a) V, F, V, V, F, V. 
b) F, F, V, V, F, V. 

c) V, F, V, F, V, V. 

d) Todas estão incorretas. 
e) Todas são verdadeiras. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 08 QUESTÕES 

 

13. Normalmente as dificuldades de aprendizagem, estão relacionadas a fatores externos, que interferem no processo 
de aprendizagem do educando, já os transtornos de aprendizagem são intrínsecos, ou seja, ocasionados por uma 

disfunção neurológica, fatores hereditários, tendo então origem biológica. 
Com relação às principais dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos de aprendizagem, relacione as colunas 

abaixo: 
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I. Disortografia 
II. Dislexia  

III. Transtorno com Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) 

IV. Discalculia  
V. Dislalia 

 
(___) É um transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e 

impulsividade.  
(___) Desordem neurológica que faz parte do grupo de distúrbios de aprendizagem e que afeta a capacidade do 

indivíduo realizar atividades que envolvam números.  
(___) Distúrbio de fala, caracterizado pela dificuldade em articular as palavras e pela má pronunciação, seja 

omitindo, acrescentando, trocando ou distorcendo os fonemas. 
(___) Distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, sendo um dos transtornos 

de maior incidência nas salas de aula.  

(___) Caracteriza-se pela presença de aglutinações, omissões, contaminações, alterações nas palavras, gerando 
desorganização na estrutura das frases e sentenças. 

  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a) II, III, IV, V, I 

b) V, III, I, IV, II 
c) III, IV, V, II, I 

d) V, II, I, III, IV 
e) IV, II, V, I, III 

 
14. As dificuldades na aquisição da linguagem podem ser constatadas em problemas de comunicação, de fala e na 

linguagem.  Tais dificuldades podem ser decorrentes do ambiente e de fatores biológicos. 

Assinale a alternativa que não corresponde a um dos tipos de déficit de linguagem:  
a) Dislalia  

b) Afasia 
c) Disfasia 

d) Distimia 

e) Disfemia 
 

15. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, conforme prevê o 
art. 54, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

a) Ensino fundamental, obrigatório e pago, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
b) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino. 

c) Atendimento em pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 
d) Atendimento no ensino superior, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência dentária. 
e) Oferta de ensino diurno irregular, adequado às condições do adolescente que não trabalha. 

 

16. Sobre o papel do psicopedagogo na instituição escolar, assinale a alternativa incorreta: 
a) O trabalho do psicopedagogo na instituição escolar tem um caráter preventivo no sentido de procurar 

criar competências e habilidades para solução dos problemas. 
b) Em decorrência do grande número de crianças com dificuldades de aprendizagem e de outros desafios 

que englobam a família e a escola, a intervenção psicopedagógica ganha, atualmente, espaço nas 

instituições de ensino. 
c) O papel do psicopedagogo escolar é muito importante e pode e deve ser pensado a partir da instituição, a 

qual cumpre uma importante função social que é socializar os conhecimentos disponíveis, promover o 
desenvolvimento cognitivo, ou seja, através da aprendizagem, o sujeito é inserido, de forma mais 

organizada no mundo cultural e simbólico que incorpora a sociedade. 
d)  O trabalho psicopedagógico terá como objetivo principal trabalhar os elementos que envolvem a 

aprendizagem de maneira que os vínculos estabelecidos sejam sempre bons. 

e) Não cabe ao psicopedagogo detectar possíveis perturbações no processo de aprendizagem, não 
participando da dinâmica das relações da comunidade educativa a fim de inibir o processo de integração e 
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troca, impossibilitando orientações metodológicas de acordo com as características dos indivíduos e 
grupos. 

 

17. Sobre a avaliação assistida: 
 

I. A avaliação assistida ou avaliação dinâmica fundamenta-se na abordagem socioconstrutivista do 
desenvolvimento cognitivo proposta por Vygotsky. 

II.  De acordo com essa abordagem, o pensamento da criança se caracteriza por um conjunto de estratégias 

ativas orientadas para atingir um objetivo. 
III. A avaliação assistida consiste em uma avaliação dinâmica e interativa, que inclui o ensino durante o processo 

de avaliação. 
 

Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas III está correta. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 
 

18. Os termos ensinantes e aprendentes são utilizados para denominar qual tipo de avaliação psicopedagógica: 

a) Educação semelhante. 
b) Dupla educação. 

c) Par educativo. 
d) Somática. 

e) Ligação educativa. 
 

19. A sigla EOCA na psicopedagogia significa: 

a) Escola Operativa Criança Aprendendo. 
b) Entrevista Opcional com a Criança Ativa. 

c) Entrevista Operacional Concentrada na Avaliação. 
d) Entrevista Operativa Centrada na Aprendizagem. 

e) Especialista Operacional Centrado aprendizado. 

 
20. Com a psicopedagogia centrada no ambiente escolar, é importante  que a escola tenha um psicopedagogo 

_________________ atuando com os professores, alunos, pais, comunidade e demais profissionais da escola, 
visando melhorar as condições do processo ensino-aprendizagem e também atuando na prevenção de problemas 

de aprendizagem. 
Selecione a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

a) Institucional  

b) Clínico 
c) Laboratorial  

d) Familiar 
e) Penitenciário  

 

 
 

 
 

 

 
DESTAQUE AQUI 
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