
 
Prefeitura Municipal de Motuca 

ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº008/2022 

CONFIRA O SEU CADERNO 

01. Este caderno de provas contém 10 (dez) questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma 

alternativa correta, sendo cinco questões de Conhecimentos Específicos e cinco questões de Língua Portuguesa. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala 

trocará seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, e assine seu nome no verso de cada 

folha 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS                        PRENCHER  
01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e                      .     

 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é 

sensível a marcas escuras. 

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na 

Folha de Respostas. 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

N º  RG. _____________ 

 
NOME: 

 

CARGO: PROFESSOR PEB - I 
 

 

................................................................................................................................................ 

. 

QUESTÃO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTA           

 



PROVA PROFESSOR PEB I 
 

PORTUGUÊS 
 
 

1. Marque as palavras em que os significados estão 

corretos. 

 

a) descrição (reserva/prudência) – discrição (ato de 

descrever). 

b) comprimento (extensão) – cumprimento (saudação). 

c) cavaleiro (homem cortês) – cavalheiro (que cavalga). 

d) mandado (procuração) – mandato (verbo mandar no 

particípio). 

 

2. Marque a frase em que o uso de “onde” ou “aonde” está 

correto. 

 

a) Que eu não sei aonde te encontrar. 

b) De onde vens e onde vai? 

c) Aonde você pensa que vai? 

d) Vem depressa aonde estás. 

 

3. Complete a lacuna com a alternativa correta. 

 

Não entendo o motivo ____ ele nos abandonou. 

 

a) por que. 

b) porque. 

c) por quê. 

d) porquê. 

 

4. A alternativa em que as palavras precisam ser 

acentuadas. 

 

a) item – nuvem – ruim. 



b) ruim – baiuca – item. 

c) tainha – rubrica – geleia. 

d) prototipo – martir – movel. 

 

5. Indique a frase em que a colocação dos pronomes na 
frase está correta. 

 

a) Avisaram ele sobre o acidente. 

b) Aquele homem fez tudo contra ela e mim. 

c) Aquele homem fez tudo contra ela e eu. 

d) Deixa eu ver esse recado. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR PEB I 

 

6. São deveres do Estado com a educação escolar pública EXCETO: 

a) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade 

b) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

c) disponibilizar professores individuais para cada aluno; 

d) Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para 

todos os que não concluíram na idade própria; 

 

7. segundo a LDB (Lei das Diretrizes Básicas) a educação será 

ministrada com base nos seguintes princípios EXCETO: 

a) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

b) Respeito a igualdade e apreço à tolerância;  

c) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

d) Pagamento de mensalidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais. 

8. Segundo a Lei LDB, 9394/96, a Educação Infantil será organizada, 

dentre outros regramentos, mediante: 



A) Avaliação mediante acompanhamento e registro de seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

Ensino Fundamental. 

B) Capacitação do aluno para aprender, obtendo pleno domínio da 

leitura, escrita e do cálculo. 

C) Carga horária de 1200hs, distribuídas por 200 dias de trabalho 

educacional. 

D) Atendimento à criança de no mínimo 5hs diárias para o turno parcial 

e de 8hs para jornada integral. 

9. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96), o rendimento escolar dever ser aferido conforme 

parâmetros abaixo, EXCETO: 

a) O aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

b) A aceleração de estudos para educandos bem dotados; 

c) Os estudos de recuperação durante e ao final do ano letivo; 

d) A avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. 

10. De acordo com o artigo 28 da LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 

(lei da inclusão) a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, 

de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem, com base nessa premissa marque a alternativa 

CORRETA. 

a) É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de 

qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência 

e discriminação. 

b) É dever somente do Estado e da família assegurar educação de qualidade à pessoa com 

deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 

c) É facultado ao Estado assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-

a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 

d)- n.d.a. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument

