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PROVA - COORDENADOR PEDAGÓGICO

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Leia os versos abaixo e responda o que se pede nas questões 1, 2, 3 e 4:

“Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos
Quero ver brotar o perdão
Onde a gente plantou juntos outra vez”.

(Sol de Primavera /Beto Guedes)

Questão 01
A conotação usada no verso “e a boa nova andar nos campos” é uma:
A) Metonímia
B) Personificação
C) Sinestesia
D) Catacrese

Questão 02
No verso “Quero ver brotar o perdão”, o sujeito é do tipo:
A) Indeterminado
B) Composto
C) Oculto
D) Inexistente

Questão 03
Na oração “[...] a gente plantou juntos outra vez”, o sujeito é o termo:
A) juntos
B) outra vez
C) juntos outra vez
D) a gente

Questão 04
Na frase: “Quando entrar setembro”, o verbo comporta-se como:

A) intransitivo
B) transitivo direto
C) transitivo indireto
D) bitransitivo

Questão 05
O uso da crase está correto na alternativa:
A) Fomos à Las Vegas dos cassinos!
B) Íamos de férias à Las Vegas...
C) Visitamos à cassinos em Las Vegas.
D) À Las Vegas fomos!

Questão 06
O termo em destaque na oração abaixo tem a função de:

“O uso de máscara é FUNDAMENTAL”.

A) objeto direto
B) objeto indireto
C) predicativo do sujeito
D) predicativo do objeto



Questão 07
Na frase: “Ao anoitecer ouvimos pássaros cantar”, o termo “AO ANOITECER” exerce a função sintática 
de:
A) adjunto adnominal
B) advérbio
C) adjetivo
D) adjunto adverbial

Questão 08
Em: “As andorinhas voltaram” o verbo dado qualifica o predicado como do tipo:
A) verbo-nominal
B) atitudinal
C) verbal
D) nominal

Questão 09
Escolha a assertiva cujo sintagma NÃO está escrito segundo à norma culta:

A) Para eu usar a máscara, não está sendo nada fácil.
B) Para mim usar a máscara é um sufoco!
C) Para mim, usar a máscara já é natural.
D) Por mim: usar máscara deveria ser ato de consciência.

Questão 10
Marque a alternativa cuja resposta preenche os vazios abaixo corretamente.

“Eu nasci há dez mil anos atrás”. (R.S.)

A figura de linguagem usada no verso acima dá ideia de _________ e denomina-se _________:
A) tempo - metonímia
B) humanização - prosopopeia
C) zombaria - ironia
D) exagero - hipérbole

Matemática

Questão 11
Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostrados no gráfico abaixo.
Quantas dessas pessoas possuem cabelo loiro?

Castanho
25,00%

Loiro
35,00%

Ruivo
16,00%

Preto
24,00%

Pesquisa de cores de cabelo



a) 300 pessoas
b) 320 pessoas
c) 420 pessoas
d) 200 pessoas

Questão 12
Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas têm na sala?

a) 10 meninas
b) 12 meninas
c) 15 meninas
d) 18 meninas

Questão 13
Convertendo a fração 4/5 em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem?
a) 30%
b) 40%
c) 80%
d) 60%

Questão 14
Para pagar os R$ 8,90 que gastou em uma lanchonete, Maria usou apenas três tipos de moedas: de 5
centavos, de 25 centavos e de 50 centavos. Sabendo que ela usou 9 moedas de 50 centavos e 13 de 5
centavos,  então  quantas  moedas  de  25  centavos  foram necessárias  para  que  fosse completada  a
quantia devida?

a) 6
b) 7
c) 15
d) 10

Questão 15
O quadrado de um número real, somado com seu dobro é igual a oito. Qual é a solução?

a)  S = {-2, 6} 
b)  S = {-2, -4} 
c)  S = {2, 4} 
d)  S = {2, -4} 

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Leia a trecho retirado de uma notícia digital: “Setembro foi um mês que o Meio Ambiente esteve em
evidência por conta das queimadas e incêndios criminosos no Brasil e Estados Unidos. Também foi um
mês importante para a Ciência, com o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus (covid-19) e a
possibilidade de vida microbiana em:
a) Saturno
b) Plutão.
c) Vênus.
d) Sol.

Questão 17
Os Incêndios florestais sem setembro também atingiram países do exterior como em:
a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Estados Unidos.
d) Alasca.



Questão 18
A Primeira Dama dos Estados Unidos chama-se:
a) Melania Trump.
b) Michelle Obama.
c) Hillary Clinton.
d) Ivanka Trump.

Questão 19
“A  política  de  imigração  dos  Estados  Unidos  começou  a  endurecer  no  governo
de__________________ . Em 2014, o mesmo determinou que os pais seriam criminalizados e que as
famílias  ficariam  detidas  em  centros  de  detenção  familiar,  onde  as  famílias  aguardariam juntos  as
decisões sobre os processos de imigração e pedidos de asilo.”  Complete corretamente a lacuna do
trecho retirado de um jornal digital.
Fonte:  https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/imigracao-nos-eua-a-politica-de-
tolerancia-zero-e-o-drama-das-criancas-na-fronteira.htm

a) Donald Trump.
b) Barack Obama.
c) George W. Bush.
d) Abraham Lincoln.

Questão 20
Em relação ao mesmo período em setembro de 2019, mais de 2 milhões de hectares já foram 
queimados do Pantanal, em 2020, o que representa um aumento de:
a) 60 %.
b) 85 %.
c) 95 %.
d) Apenas 10 %.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
Em relação a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), analise as afirmativas:

I. É um documento de caráter sugestivo que propõe o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
mínimas que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica;
II. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do
Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996);
III. Está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à
construção  de  uma  sociedade  justa,  democrática  e  inclusiva,  como  fundamentado  nas  Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN);

Estão corretas as afirmativas:
a) I e II;
b) I, II e III;
c) II e III;
d) I e III;

Questão 22
Em relação as “Competências Gerais da Educação Básica”, de acordo com a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular), assinale a alternativa incorreta:

a) Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários.
b) Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 



de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza.
c) 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 incapacidade 
para lidar com elas.
d) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 
participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

Questão 23
“A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já mencionado,
orientam a LDB e as DCN. Dessa maneira, reconhecem que a educação tem um compromisso com a
formação e o desenvolvimento humano global,  em suas dimensões intelectual,  física, afetiva, social,
ética, moral e simbólica”. (Base Nacional Comum Curricular. p.16)
Além disso, BNCC e currículos têm papéis complementares para:

a) Assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que
tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em
ação.
b) Assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que
tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que descaracterizam o currículo
em ação.
c) Assegurar as aprendizagens essenciais definidas apenas para cada etapa do Ensino Fundamental,
uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o
currículo em ação.
d) Assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma vez que
tais aprendizagens não se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo
em ação.

Questão 24
“Avaliar  significa emitir  um juízo de valor  sobre a realidade que se questiona,  seja a propósito das
exigências de uma ação que se projetou realizar sobre ela, seja a propósito das suas consequências.
Portanto, a atividade de avaliação exige critérios claros que orientem a leitura dos aspectos a serem
avaliados”. (Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução
aos parâmetros curriculares nacionais  /  Secretaria de Educação Fundamental.  –  Brasília:  MEC/SEF,
1997.)

Em relação a avaliação, de acordo com os PCNs é incorreto afirmar:

a) No caso da avaliação escolar, é necessário que se estabeleçam expectativas de aprendizagem dos
alunos em consequência do ensino, que devem se expressar nos objetivos, nos critérios de avaliação
propostos e na definição do que será considerado como testemunho das aprendizagens.
b) Utilizar a avaliação como instrumento para o desenvolvimento das atividades didáticas requer que ela
seja  interpretada  como um momento estático,  como um momento  de  observação  de um processo
dinâmico e linear de construção de conhecimento.
c) A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre a sua prática,
sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser revistos,
ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo
grupo.
d)  A avaliação investigativa inicial  instrumentalizará o professor para que possa pôr  em prática seu
planejamento de forma adequada às características de seus alunos.

Questão 25
Em relação as tendências pedagógicas e o papel do professor, analise as afirmativas abaixo:

I.  A “pedagogia tradicional” é uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define
como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria.
II.  Na pedagogia tradicional,  a escola se caracteriza pela postura conservadora. O professor é visto
como a autoridade máxima, um organizador dos conteúdos e estratégias de ensino e, portanto, o guia
exclusivo do processo educativo.



III.  Na  pedagogia  tradicional,  o  professor  é  visto,  como  facilitador  no  processo  de  busca  de
conhecimento  que deve partir  do  aluno.  Cabe ao professor  organizar  e  coordenar  as situações de
aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos alunos, para desenvolver suas
capacidades e habilidades intelectuais.

Em relação as afirmativas acima, é correto afirmar:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
b) Todas as afirmativas estão incorretas;
c) Apenas a afirmativa II está correta;
d) Apenas a afirmativa III está correta;

Questão 26
Em relação a adoção, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI Nº 8.069, DE 13 DE
JULHO DE 1990), assinale a alternativa incorreta:

a) Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros não podem adotar conjuntamente;
b) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos
legítimos.
c) Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador
adotar o pupilo ou o curatelado.
d) A adoço depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.

Questão 27
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990), “É
dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente”, exceto:

a)  Atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de deficiência,  preferencialmente  na rede
regular de ensino;
b) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
c) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria;
d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um;

Questão 28
 De acordo com a LDB (LEI Nº 9.394,  DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996), o  dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante diversas garantias. Em relação ao tema assinale a
alternativa incorreta.

a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade;
b) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 
c) Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na
idade própria;
d) Oferta de ensino noturno regular, independente das condições do educando;

Questão 29
De acordo com a LDB (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996), a educação física, integrada à
proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua
prática facultativa ao aluno:

a) Que cumpra jornada de trabalho igual ou inferior a quatro horas;
b) Maior de quinze anos de idade; 
c) Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da
educação física;
d) Que não tenha prole.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


Questão 30
Em relação aos Parâmetros Curriculares Nacionais, analise as afirmativas abaixo:

I. Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de concretização curricular.
II. São uma referência nacional para o ensino fundamental;
III. Têm como função subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos Estados e Municípios;
IV. Apesar de apresentar uma estrutura curricular completa, os Parâmetros Curriculares Nacionais são
abertos e flexíveis;

Em relação as afirmativas acima, está correto afirmar:

a) Todas as afirmativas estão incorretas;
b) Todas as afirmativas estão corretas;
c) Apenas a afirmativa I está correta;
d) Apenas a afirmativa I está incorreta;


