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PSS DE PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 
E EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Assinale a alternativa que preenche 
adequadamente as lacunas. 
 
 Já _______ oito anos, que não _________ as 
peças de seu relógio e ______ pessoas, naquela 
casa, que não se preocupavam com isso.  
 
(A) iam fazer - se consertavam - havia 
(B) ia fazer - se consertavam - havia 
(C) ia fazer - se consertavam - haviam  
(D) ia fazer - consertavam-se - haviam  
(E) iam fazer - consertavam-se - havia 
 
2) Assinale a alternativa que preencha 
CORRETAMENTE as lacunas: 
 
I. Estamos chegando. Belo Horizonte fica ______ 
apenas 70 quilômetros daqui.  
II. O governo vai realizar o ______ da população 
em 2020. 
III. No início do século passado, muitos 
japoneses______ para o Brasil.  
IV. Bernardo comprou a carne,____ esqueceu de 
comprar o carvão. 
 
(A) à - censo - emigraram - mais.  
(B) há - senso - imigraram - mais.  
(C) a - censo - imigraram - mas. 
(D) a - senso - emigraram - mas.  
(E) à - senso - imigraram - mas. 
 
3). Leia as frases a seguir para responder: 
 I – André é professor e é legal.  
II - André é professor, mas é legal.  
III - André é professor, portanto é legal.  
 
Assinale as conjunções destacadas na ordem em 
que aparecem:  
(A) aditiva – adversativa – alternativa  
(B) conclusiva – adversativa – aditiva  
(C) conclusiva – alternativa – aditiva  
(D) alternativa – alternativa – conclusiva 
(E) aditiva – adversativa - conclusiva  

 

4) Leia o texto e faça o que se pede: 
 
A busca da felicidade 
 

Ser feliz é provavelmente o maior desejo 
de todo ser humano. Na prática, ninguém sabe 
definir direito a palavra felicidade. Mas todos 
sabem exatamente o que ela significa. Nos 
últimos tempos, psicólogos, neurocientistas e 
filósofos têm voltado sua atenção de modo 
sistemático para esse tema que sempre fascinou, 
intrigou e desafiou a humanidade. 

As últimas conclusões a que eles 
chegaram são o tema de uma densa reportagem 
escrita pelo redator-chefe de ÉPOCA, David 
Cohen, em parceria com a editora Aida Veiga. O 
texto, conduzido com uma dose incomum de bom 
humor, inteligência e perspicácia, contradiz várias 
noções normalmente tidas como verdade pela 
maior parte das pessoas. A felicidade, ao 
contrário do que parece, não é mais fácil para os 
belos e ricos. A maioria dos prazeres ao alcance 
daqueles que possuem mais beleza ou riqueza 
tem, segundo as pesquisas, um impacto de 
curtíssima duração. Depois de usufruí-los, as 
pessoas retornam a seu nível básico de 
satisfação com a vida. Por isso, tanta gente 
parece feliz à toa, enquanto tantos outros não 
perdem uma oportunidade de reclamar da 
existência. 

Mesmo quem passa por experiências de 
impacto decisivo, como ganhar na loteria ou 
perder uma perna, costuma voltar a seu estado 
natural de satisfação. Seria então a felicidade um 
dado da natureza, determinado exclusivamente 
pelo que vem inscrito na carga genética? De 
acordo com os estudos, não é bem assim. Muitas 
práticas vêm tendo sua eficácia comprovada para 
tornar a vida mais feliz: ter amigos, ter atividades 
que exijam concentração e dedicação completas, 
exercer o controle sobre a própria vida, ter um 
sentido de gratidão para com as coisas ou 
pessoas boas que apareçam, cuidar da saúde, 
amar e ser amado. Uma das descobertas mais 
fascinantes dos pesquisadores é que parece não 
adiantar nada ir atrás de todas as conquistas que, 
segundo julgamos, nos farão mais felizes. Pelo 
contrário, é o fato de sermos mais felizes que nos 
ajuda a conquistar o que desejamos. 
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Nada disso quer dizer que os cientistas 
tenham descoberto a fórmula mágica nem que 
tenha se tornado fácil descobrir a própria 
felicidade. Olhando aqui de fora, até que David e 
Aida parecem felizes com o resultado do trabalho 
que fizeram. Agora, é esperar que esse resultado 
também ajude você a se tornar mais feliz. 

(Gurovitz, Hélio. Revista ÉPOCA. Editora Globo, 
São Paulo. Número 412, 10 de abril de 2006, p.6) 

 
Assinale a alternativa CORRETA de acordo com 
o texto: 
(A) Para saber o significado de alguma coisa é 
imprescindível que se saiba sua definição. 
(B) É óbvio que beleza e dinheiro estão aliados às 
conquistas que o ser humano pode alcançar na 
sua batalha diária. 
(C) As pessoas que não têm atividade que exija 
concentração e dedicação dificilmente não 
conseguirão se realizar plenamente. 
(D) O estado natural de satisfação de uma pessoa 
pode ser alterado em virtude de bons ou maus 
acontecimentos. 
(E) A felicidade está diretamente relacionada à 
carga genética do ser humano. 
 
5)  Considere as seguintes sentenças: 
 
I. Ele sempre falou por meias palavras. 
II. É meio-dia e meio. 
III. Estava meia nervosa por causa da filha. 
IV. Quero meia maçã para a sobremesa. 
V. Ficaram meio revoltados com a situação. 
 
De acordo com a gramática normativa, estão 
CORRETAS as sentenças da alternativa:   
(A) III e IV somente. 
(B) II e V somente. 
(C) I, II e III somente. 
(D) II e IV somente. 
(E) I, IV e V somente. 
 
6)  Assinale a sequência em que um dos 
substantivos apresenta o sufixo grafado de modo 
INCORRETO: 
(A) rendição, presunção, fixação;  
(B) discussão, excessão, admissão.  
(C) diversão, compreensão, distensão;  
(D) paralisação, pulsação, cassação;  

e) submissão, sucessão, concessão. 
 

MATEMÁTICA 
 

7) Uma caixa d’água vazia que foi instalada em 
uma residência com o formato de um 
paralelepípedo, tem 2 m de comprimento e 1,5 m 
de largura. Quando a válvula de entrada de água 
na caixa d’água é aberta por certo período, a 
altura do nível da água na caixa d’água atinge 50 
cm, preenchendo 40% da sua capacidade total. 
Desse modo, é CORRETO afirmar que a medida 
da altura dessa caixa d’água, em metros, é igual 
a: 
(A) 1,75 m 
(B) 1,25 m 
(C) 1,65 m 
(D) 1,50 m 
(E) 1,35 m 
 
8) Um salão de festas passará por uma reforma 
do seu assoalho. Suas 49 tábuas corridas serão 
substituídas por tacos. As tábuas medem 3 m de 
comprimento por 15 cm de largura e os tacos 20 
cm por 7,5 cm. O número de tacos necessários 
para essa substituição será de: 
(A) 1.029 tacos 
(B) 1.050 tacos 
(C) 1.470 tacos 
(D) 1.500 tacos 
(E) 1.874 tacos 
 
9) João fez uma viagem que durou 1 hora e 30 
minutos, a uma velocidade de 60 km/h. Qual seria 
a velocidade de João, se ele tivesse gasto 20% a 
menos do tempo de viagem? 
(A) 75 km/h 
(B) 77 km/h 
(C) 68 km/h 
(D) 72 km/h 
(E) 64 km/h 
 
10) Um corretor de imóveis comprou um terreno 
por R$ 74.000,00. Depois de algum tempo, o 
terreno foi vendido, e o lucro obtido por ele igual a 
20% do valor da venda. O corretor define lucro 
como sendo a diferença entre os valores de 
venda e de compra, então o lucro obtido por ele 
nessa venda foi de: 
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(A) R$ 16.600,00 
(B) R$ 17.760,00 
(C) R$ 18.500,00 
(D) R$ 15.870,00 
(E) R$ 14.400,00 
 
11)  Para cercar um terreno, o proprietário precisa 
comprar arame. O terreno está representado na 
figura pelo polígono ABCDEF e tem suas medidas 
em metros. 

 

A quantidade de arame em metros que esse 
proprietário precisa comprar, é de: 
(A) 2.200 metros  
(B) 2.800 metros 
(C) 3.000 metros 
(D) 3.100 metros 
(E) 3.200 metros 

 
12) Em uma caixa em forma de paralelepípedo 
reto retângulo há cubos mágicos, todos de 
mesmo volume, posicionados conforme figura 
abaixo: 

 

Se cada cubo mágico tem aresta igual a 5 cm, 
então o volume interno dessa caixa quando cheia 
de cubos, em cm3, é igual a: 
(A) 3.000 cm3 
(B) 4.500 cm3 
(C) 6.000 cm3 
(D) 7.500 cm3 
(E) 9.000 cm3 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  
 

13) Ao homologar a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para a Educação Infantil e o 
Ensino Fundamental, o Brasil inicia uma nova era 
na educação brasileira e se alinha aos melhores e 
mais qualificados sistemas educacionais do 
mundo. 
 
Assinale (V) se for VERDADEIRO e (F) se for 
FALSO para algumas das 10 (dez) competências 
gerais da BNCC: 
( ) Valorizar, mas não utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a 
realidade, continuar aprendendo e colaborar para 
a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 
(  ) Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 
abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas. 
( ) Valorizar e fruir as diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural. 
( ) Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 
saúde física e emocional, compreendendo- se na 
diversidade humana e reconhecendo suas 
emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 
( ) Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.  
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Assinale a alternativa CORRETA: 
(A) V-V-V-V-V 
(B) F-V-V-V-V 
(C) V-F-V-V-V 
(D) V-V-V-V-F 
(E) V-V-F-V-V 
 
14) Em 2003 foi sancionada a Lei nº 10.639, 
tornando obrigatório em todos os 
estabelecimentos de ensino do país, o ensino 
sobre História e Cultura Afro-Brasileira. Em 2008, 
a Lei nº 11.645, altera a Lei nº 10.639, ampliando 
a obrigatoriedade para a História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena.  
Assinale abaixo a alternativa INCORRETA em 
relação à educação das relações étnico-raciais. 
(A) Cabe ao Estado promover e incentivar 
políticas de reparações, no que cumpre ao 
disposto na Constituição Federal, Art.205, que 
assinala o dever do Estado de garantir 
indistintamente, por meio da educação, iguais 
direitos para o pleno desenvolvimento de todos e 
de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou 
profissional. 
(B) A demanda da comunidade afro-brasileira por 
reconhecimento, valorização e afirmação de 
direitos, no que diz respeito à educação, passou a 
ser particularmente apoiada com a promulgação 
da Lei 10.639/2003. 
(C) Reconhecer é também valorizar, divulgar e 
respeitar os processos históricos de resistência 
negra desencadeados pelos africanos 
escravizados no Brasil e por seus descendentes 
na contemporaneidade, desde as formas 
individuais até as coletivas. 
(D) Reconhecimento requer também a adoção de 
políticas educacionais e de estratégias 
pedagógicas de valorização da diversidade, a fim 
de não superar a desigualdade étnico-racial 
presente na educação escolar brasileira, nos 
diferentes níveis de ensino. 
(E) A escola tem papel preponderante para 
eliminação das discriminações e para 
emancipação dos grupos discriminados ao 
proporcionar acesso aos conhecimentos 
científicos, a registros culturais diferenciados, à 
conquista de racionalidade que rege as relações 
sociais e raciais, a conhecimentos avançados, 

indispensáveis para consolidação das nações 
como espaços democráticos e igualitários. 
 
15) Algumas condições são necessárias para a 
conquista do mundo da escrita. Lançando mão de 
uma comparação com a exigência de um 
passaporte, para que seja permitida a entrada em 
outros países, pode-se dizer também que a 
entrada no mundo da escrita exige passaporte, 
mas essa exigência tem uma peculiaridade, são 
necessários dois passaportes: a alfabetização e 
o letramento. 
Relacione a primeira coluna com a segunda: 
( 1 ) Letramento                                         
( 2 ) Alfabetização                                            
                                                              
(   ) Codificação de sons em letras ou grafemas. 
(  ) O desenvolvimento de competências para o 
uso da leitura e da escrita nas práticas sociais 
que as envolvem. 
( ) A aprendizagem do uso adequado de 
instrumentos e equipamentos: lápis, borracha, 
régua ... 
(  ) Ler e escrever diferentes gêneros e tipos de 
textos, em diferentes suportes, para diferentes 
objetivos, para diferentes funções. 
(   ) Desenvolvimento de competências para o uso 
da tecnologia da escrita. 
 
Assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA. 
(A) 1-2-1-2-1 
(B) 1-1-2-2-1 
(C) 2-1-2-1-1 
(D) 1-1-2-2-2 
(E) 2-2-1-2-1 
 
16) Segundo a legislação vigente, a avaliação do 
aproveitamento escolar deverá incidir sobre o 
desempenho do estudante em diferentes 
situações de aprendizagem. Dessa forma, no que 
se refere a avaliação:   
I- deverá utilizar técnicas e instrumentos 
diversificados, sendo vetado submeter o (a) 
estudante a uma única oportunidade e a um único 
instrumento de avalição; 
II - entende-se por instrumento de avaliação a 
ferramenta (produção escrita, gráfica, cênica ou 
oral, prova objetiva ou descritiva, entre outras) 
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pela qual se obtém dados e informações relativas 
ao processo de ensino-aprendizagem; 
III- compreende-se que a diversidade de 
instrumentos avaliativos pouco possibilita ao 
estudante oportunidades e maneiras de expressar 
seu conhecimento; 
IV - a individualidade de cada estudante e sua 
apreensão dos conteúdos básicos deverão ser 
asseguradas nas decisões sobre o processo de 
avaliação, sempre comparando-os com os 
demais; 
V - a avaliação de estudantes da Educação 
Especial deverá ser flexibilizada, adotando 
diferentes critérios, instrumentos, procedimentos 
e temporalidade, de forma a atender às 
especificidades. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
(A) I, II e III. 
(B) I, II e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) Somente I, II e V. 
(E) Somente II, III e V. 
 
17) A Base Nacional Comum Curricular apresenta 
um elemento que deve estar no centro do 
trabalho em Língua Portuguesa. Assinale a 
alternativa CORRETA de que se trata este 
elemento: 
(A) a gramática normativa; 
(B) as competências; 
(C) a comunicação digital; 
(D) o texto; 
(E) o senso estético. 

 
18) A Base Nacional Comum Curricular orienta o 
uso da resolução de problemas como uma 
estratégia de ensino no componente curricular 
Matemática, a fim de desenvolver capacidades 
essenciais nos estudantes, como formular, 
empregar, interpretar, criar e avaliar. No que se 
refere a essa estratégia de ensino, assinale a 
única alternativa CORRETA: 
 
(A) O professor precisa passar a definição no 
quadro e explicar o conteúdo. O estudante deve 
ouvir a explicação e prestar atenção à aula para 
aprender matemática. 

(B) O professor precisa passar a definição no 
quadro e explicar o conteúdo. O estudante deve 
fazer tentativas de acertar os problemas até 
conseguir e demonstrar que sabe matemática.  
(C) O professor precisa iniciar a aula passando a 
definição no quadro, em seguida dar exemplos, 
depois os exercícios e, por fim, os problemas para 
verificar se os alunos conseguem aplicar o que 
aprenderam. 
(D) O professor precisa iniciar a aula por meio de 
problemas, aguardar que os estudantes resolvam 
e depois fazer a correção no quadro. Os 
estudantes deverão observar a forma como o 
professor resolveu os problemas e fazer a devida 
correção. 
(E) O professor precisa iniciar a aula por meio de 
problemas, acompanhar o processo de resolução, 
oportunizar momentos de socialização de 
respostas e estratégias, mediar as discussões na 
busca de consenso e sistematizar o 
conhecimento aprendido solicitando o registro do 
conceito. 
 
19) O uso das Tecnologias de Informação e 
Comunicação -TICs modifica o papel do professor 
e do estudante.  
  
I. O estudante torna-se ativo e engajado na 
construção do conhecimento. 
II. Os computadores substituem professores, e os 
estudantes trabalham sozinhos. 
III. O estudante pode ensinar ao professor 
funcionalidades tecnológicas e práticas de 
compartilhamento típicas da cultura digital. 
IV. O professor passa a ser um motivador e um 
facilitador do aprendizado, bem como assume o 
papel de realizar a busca e a curadoria de 
conteúdos digitais. 
 
Diante das assertivas acima, está CORRETA a 
alternativa: 
(A) I, II e III. 
(B) I, III e IV. 
(C) Apenas a III. 
(D) III e IV. 
(E) Apenas a IV. 
 
20) Em relação as Diretrizes da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da 
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Educação Inclusiva, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
(A) A educação especial é uma modalidade de 
ensino que perpassa somente o nível infantil e 
fundamental, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os serviços e recursos 
próprios desse atendimento e orienta os alunos e 
seus professores quanto a sua utilização nas 
turmas comuns do ensino regular.  
(B) As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado devem ser idênticas as 
realizadas na sala de aula comum, sendo 
substitutivas à escolarização.  
(C) A inclusão escolar tem início na educação 
infantil, onde se desenvolvem as bases 
necessárias para a construção do conhecimento e 
seu desenvolvimento global. Nessa etapa, o 
lúdico, o acesso às formas diferenciadas de 
comunicação, a riqueza de estímulos nos 
aspectos físicos, emocionais, cognitivos, 
psicomotores e sociais e a convivência com as 
diferenças favorecem as relações interpessoais, o 
respeito e a valorização da criança.  
(D) Em todas as etapas e modalidades da 
educação básica, o atendimento educacional 
especializado é organizado para apoiar o 
desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 
facultativa dos sistemas de ensino. 
(E) Para atuar na educação especial, o professor 
não necessita de conhecimentos específicos da 
área, apenas deve ter como base a sua formação 
inicial. 
 


