
Nome : Inscr ição:  

Iden t idade :  Órgã o Exped idor :  

Ass ina tu ra : 

LEIA COM ATENÇÃO 

P R E FEITUR A M U N ICIP AL  D E  M AC E IÓ  

SE C R ET AR I A M U N I CIP AL  D E  ED U C AÇ Ã O  

CONCURSO PÚBLICO -  2008 

01.Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 

02.Preencha os dados pessoais. 

03.O Caderno de Prova consiste de 10 (dez) questões de PORTUGUÊS, 5 (cinco) questões de MATEMÁTICA e 25 

(vinte e cinco) questões de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. Todas as questões desta prova são de múltipla 

escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta. 

04.Ao receber a folha de respostas, verifique o seu nome e código de inscrição. Qualquer irregularidade observada, 

comunique imediatamente ao fiscal. 

05.Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a folha de 

respostas. 

06.Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas  de  acordo 

com o modelo (   ). A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras. 

07.Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isto poderá prejudicá-lo. 

08.Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.  

09.Por motivo de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorridas 02 (duas) horas do 

início da mesma. 

10.Assinale o tipo de sua prova na folha de respostas e verifique se todas as folhas desse caderno estão 

identificadas com TIPO-1 ao lado 

Tempo da prova: 3 horas 
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Português

TEXTO 1 

 O espaço da sala de aula não se limita às quatro 
paredes que a cercam, nem se pode defini-lo por suas 
características físicas. É um espaço pleno de tensões. Nele 
se entrecruzam diferentes histórias de vida, de professores 
e alunos. O espaço da sala de aula é, portanto, um espaço 
de construção de conhecimentos e valores. É um espaço 
vivo. 

Dentro desse espaço podem ou não ocorrer 
relações cooperativas, solidárias, de respeito mútuo. Ao 
entrar no espaço da sala de aula, ao se encontrarem pela 
primeira vez, professores e alunos estabelecem relações 
numa interação que pode ou não estar permeada pelo 
diálogo e compreensão. 

O aluno chega à sala de aula cheio de expectativas 
e curiosidade e, também, com alguma apreensão sobre 
quem serão seus professores. Também, o professor, a 
despeito da sua experiência, entra na relação com o aluno 
impregnado de uma história de vida própria, uma 
experiência singular. Ele, também, recebe seus alunos, no 
início do ano letivo, cheio de expectativas. 

 Encontram-se ainda, nesse espaço, expectativas 
vindas das famílias dos alunos em relação aos professores, 
ao diretor, ao resultado da ação pedagógica, às formas de 
avaliação. A direção da escola também está presente no 
espaço da sala de aula, através de suas crenças, projetos e 
desejos sobre a atuação de professores e alunos. 
Enfim, no espaço de sala de aula, cruzam-se pessoas 
únicas e singulares que interagem por um certo período de 
tempo. É, portanto, um espaço de interação que oferece às 
crianças e aos jovens oportunidades para uma relação 
pessoal com outros sujeitos que não os do seu círculo 
familiar. 

Texto disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br. Acesso em 
20/04/2008. Adaptado. 

01. Assinale a alternativa que corresponde à síntese do
conteúdo global do Texto 1. 

A) Todas as expectativas presentes na escola 
concentram-se na sala de aula. 

B) Professores e alunos vão para a sala de aula 
apreensivos, com medo uns dos outros. 

C) É preciso quebrar o gelo que se forma na sala de 
aula, entre os alunos e os professores. 

D) A noção de sala de aula é mais complexa do que 
apenas um espaço físico escolar. 

E) Dentro da sala de aula podem ou não ocorrer 
relações cooperativas e de respeito mútuo. 

02. São informações apresentadas no Texto 1, acerca do 
espaço da sala de aula: 

1) é um espaço onde ocorre interação, que pode ser 
construtiva, ou não. 

2) é um espaço para o qual convergem muitas 
expectativas.   

3) representa uma oportunidade para que crianças e 
jovens interajam e troquem experiências. 

4) é um espaço em que diferentes histórias de vida 
se entrecruzam. 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 3, apenas. 

03. De acordo com o Texto 1, a sala de aula congrega as
expectativas de várias pessoas. Mas o texto não
menciona as expectativas: 

A) do Diretor da escola. 
B) dos pais dos alunos. 
C) dos professores experientes.  
D) dos alunos em geral.  
E) dos auxiliares de sala. 

04. “Enfim, no espaço de sala de aula, cruzam-se pessoas 
únicas e singulares que interagem por um certo 
período de tempo. É, portanto, um espaço de interação 
que oferece às crianças e aos jovens oportunidades 
para uma relação pessoal com outros sujeitos que não 
os do seu círculo familiar.” – O termo destacado nesse 
trecho indica: 

A) condição. 
B) conseqüência. 
C) conclusão.  
D) tempo. 
E) finalidade. 

05. Sobre os referentes dos pronomes, analise as 
proposições abaixo: 

1) No trecho: “O espaço da sala de aula não se 
limita às quatro paredes que a cercam”, o 
pronome destacado se refere a ‘paredes’.  

2) No trecho: “O aluno chega à sala de aula cheio 
de expectativas e curiosidade e, também, com 
alguma apreensão sobre quem serão seus
professores”, o pronome destacado se refere a 
‘professores’. 

3) No trecho: “A direção da escola também está 
presente no espaço da sala de aula, através de 
suas crenças, projetos e desejos”, o pronome 
destacado se refere a ‘direção da escola’. 

4) No trecho: “É, portanto, um espaço de interação 
que oferece às crianças e aos jovens 
oportunidades para uma relação pessoal com 
outros sujeitos que não os do seu círculo 
familiar.”, o pronome destacado se refere a 
‘crianças e jovens’. 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 3 e 4. 
C) 1 e 3. 
D) 1 e 4. 
E) 2 e 3. 

06. “Também, o professor, a despeito da sua experiência, 
entra na relação com o aluno impregnado de uma 
história de vida própria, uma experiência singular.” – O 
sentido da expressão sublinhada equivale a: 

A) além de. 
B) com respeito a. 
C) a propósito de. 
D) devido a. 
E) apesar de. 
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07. Assinale a alternativa na qual a concordância nominal 
está correta. 

A) Cada dia menas pessoas entendem a sala de aula. 
B) Os professores, eles mesmo, não compreendem a 

dinâmica de uma sala de aula. 
C) Escola é bom para todas as pessoas. 
D) A professora ficou meia chateada com o 

comportamento dos alunos. 
E) A professora teve que sair da sala e os alunos 

ficaram só. 

08. “Dentro desse espaço podem ou não ocorrer relações 
cooperativas, solidárias, de respeito mútuo.” – Nesse 
trecho, as vírgulas foram usadas para: 

A) indicar que se trata de um diálogo. 
B) indicar suspensão do pensamento. 
C) introduzir a voz de uma pessoa. 
D) indicar pausas de longa duração. 
E) separar os termos numa enumeração. 

TEXTO 2 

09. O Texto 2 representa uma crítica: 

A) aos textos das cartilhas escolares. 
B) à má qualidade do ensino nas escolas. 
C) aos professores que são mal preparados. 
D) aos textos literários que são lidos na escola. 
E) à falta de relacionamento entre os alunos. 

10. De acordo com as regras da ortografia, as palavras 
‘amassa’ e ‘massa’ devem ser escritas com ‘ss’. Outras 
palavras que também são escritas com ‘ss’ são: 

A) excessão e mediassão. 
B) próssimo e excurssão. 
C) expressar e travessa.  
D) nessecidade e assude. 
E) passoca e salsissa. 

Matemática 

11. Em quatro provas, cujas notas atribuídas variam de 0 a 
100, um estudante obteve média 83. Sabendo que a 
média das três maiores notas é 87, indique a menor 
dentre as quatro notas. 

A) 70 
B) 71 
C) 72 
D) 73 
E) 74 

12. Para preparar 150 apostilas do tipo I, com 20 folhas 
cada; e 200 apostilas do tipo II, com 15 folhas cada, 
quantas resmas de papel serão consumidas? (Uma 
resma contém 500 folhas) 

A) 8 
B) 9 
C) 10 
D) 11 
E) 12 

13. Após o término das aulas de 2007, o auxiliar de sala 
recolheu e guardou todos os livros de Matemática 
usados na 4ª série, em 10 caixas. Sabendo que  
9 dessas caixas ficaram com 12 livros e 1 delas ficou 
com 8 livros, quantos livros de Matemática usados na 
4ª série foram guardados? 

A) 116 
B) 117 
C) 118 
D) 119 
E) 120 

14. Cada um dos 40 alunos de uma sala receberá  
3 retângulos de cartolina medindo 20x30 centímetros. 
Esses retângulos serão produzidos cortando-se folhas 
de cartolina, medindo 40x60 centímetros, em quatro 
retângulos com as medidas desejadas. Quantas folhas
de cartolina são necessárias para atender essa 
demanda? 

A) 10 
B) 20 
C) 30 
D) 40 
E) 50 

15. As caixas velhas para coleta de papel para reciclagem 
que medem 40x40x60 centímetros serão substituídas 
por novas caixas medindo 40x60x80 centímetros. Com 
isso, a capacidade de coleta de papel será multiplicada 
por: 

A) 1,5 
B) 2,0 
C) 2,5 
D) 3,0 
E) 3,5 
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Conhecimentos Específicos 

16. O conceito de “cidadania” envolve: 

A) aprender a usar o diálogo nas mais diferentes 
situações, sem comprometer-se com o que 
acontece na vida coletiva.

B) entre outras coisas, aprender a agir com respeito, 
solidariedade, responsabilidade, justiça e não-
violência.

C) possuir autodeterminação, sem  levar em 
consideração o outro nas questões.

D) impor idéias e fazer julgamento pessoal.
E) desenvolver a capacidade de diálogo, com 

consciência, porém sem levar em consideração 
seus próprios sentimentos e emoções.

17. Nas instituições de educação infantil, o auxiliar de sala 
tem a responsabilidade de:

A) controlar a freqüência do professor.
B) efetuar serviço de atendimento ao público externo.
C) participar das atividades desenvolvidas pelo 

professor em sala de aula e fora dela.
D) aplicar punição às crianças.
E) assegurar a segurança externa do prédio. 

18. Durante a aula, o auxiliar de sala percebeu que um 
dos alunos não estava desenvolvendo atividade 
orientada pelo professor. Qual deverá ser sua 
conduta? 

A) Ignorar a situação, para deixar que o professor 
adote as providências. 

B) Solicitar ajuda do Supervisor escolar. 
C) Retirar o aluno da sala. 
D) Auxiliar o professor para que o aluno desenvolva a 

atividade. 
E) Comunicar o fato à direção da escola. 

19. A educação é o elemento básico nas relações 
humanas. Com isso em mente, podemos dizer que 
atender bem ao público é:

A) ser objetivo, limitando-se ao que julgar ser mais 
importante, porém utilizando boa carga de atenção 
e gentileza.

B) seguir exclusivamente as diretrizes e normas da 
instituição.

C) mostrar-se simpático e com gestos de grande 
intimidade.

D) conceder prioridade de atendimento aos visitantes 
já conhecidos.

E) procurar informar-se acerca dos motivos 
particulares que fizeram o visitante vir à instituição.

20. O atendimento público às crianças e aos adolescentes 
em situação de risco pessoal é muito importante para 
a sociedade. Indique a lei que regulamentou as 
conquistas a favor das crianças e dos adolescentes.

A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
B) Lei do FUNDEF.
C) Lei do Plano Nacional de Educação.
D) Lei do Salário-Educação.
E) Estatuto da Criança e do Adolescente.

21. “Patrimônio Público” é uma expressão que se refere a:

A) conjunto de bens e direitos que pertence a todos.
B) apenas os bens imóveis.
C) exclusivamente os bens materiais.
D) bens que pertencem à pessoa física. 
E) conjunto de bens móveis. 

22. Considerando que a escola é um Patrimônio Público, 
assinale a alternativa que corresponde a sua 
preservação. 

A) Só fazer uso do material que a unidade escolar 
disponibiliza. 

B) Zelar pela decoração do ambiente escolar. 
C) Controlar o desempenho dos funcionários da 

unidade. 
D) Zelar pela segurança dos bens da escola. 
E) Utilizar todas as sobras de material. 

23. A gestão democrática baseia-se: 

A) na centralização das tomadas de decisão. 
B) no princípio de que todos os sujeitos devem 

conhecer os princípios da gestão e influenciar no 
processo decisório. 

C) no princípio de que a participação coletiva não 
garante o alcance das grandes metas definidas pela 
escola. 

D) na concepção de que basta ao diretor e aos seus 
auxiliares mais próximos o domínio de 
conhecimento e técnicas de gestão. 

E) no pressuposto de que o gestor não deve 
necessariamente buscar a articulação dos 
diferentes atores em torno do projeto político-
pedagógico da escola. 

24. A construção de uma sociedade mais humana e justa 
depende do fortalecimento da escola pública. A 
democracia da e na escola é o único caminho para 
reconstrução da escola pública de qualidade. Assim 
sendo, a gestão democrática deve levar em 
consideração: 

A) o caráter burocrático. 
B) a centralização de poder. 
C) o acatamento às orientações vindas de cima para 

baixo. 
D) a promoção da mobilização e da articulação com os 

mais diferentes setores em torno da missão da 
escola. 

E) primordialmente a parte administrativa.   
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25. O ambiente escolar deve ser provido de algumas 
necessidades básicas, como adequação, conforto, 
salubridade, higiene e segurança. Se uma escola 
pública não atende a essas necessidades, que medida
imediata deve tomar o gestor de forma a não 
prejudicar o planejamento escolar? 

A) Aguardar que a Secretaria de Educação adote as 
medidas necessárias. 

B) Procurar na sua comunidade escolas que tenham 
as instalações de que necessita para desenvolver 
aquelas atividades que não podem ser realizadas 
nas dependências de sua escola. 

C) Identificar e alugar um prédio, sem precisar discutir 
essa decisão com o conselho escolar. 

D) Procurar parcerias e fazer as reformas necessárias, 
mesmo sem o acompanhamento da equipe de 
engenheiros da Secretaria. 

E) Comunicar aos superiores e aguardar que eles 
tomem as providências. 

26. O fato de a preservação e a manutenção do patrimônio 
escolar não ser responsabilidade exclusiva de seu 
gestor está garantido:  

A) no Plano Nacional de Educação. 
B) no Projeto político-pedagógico e no regimento escolar. 
C) nos Programas de Execução do FNDE. 
D) nas Avaliações da Educação Básica. 
E) no Programa Ética e Cidadania. 

27. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os termos “criança” e “adolescente” são 
usados com referência a, respectivamente: 

A) pessoa com idade até 10 anos; e pessoa com idade 
entre 14 e 18 anos. 

B) pessoa com idade entre 2 e 12 anos; e pessoa com 
idade entre 10 e 16 anos. 

C) pessoa com idade até 12 anos; e pessoa com idade 
entre 12 e 16 anos. 

D) pessoa com idade até 12 anos incompletos; e 
pessoa com idade entre 12 e 18 anos. 

E) pessoa com idade até 11 anos; e pessoa com idade 
entre 12 e 18 anos. 

28. O documento que formaliza e reconhece as relações 
dos sujeitos envolvidos no processo educativo e que
contém um conjunto de normas é o(a): 

A) planejamento anual. 
B) projeto político-pedagógico. 
C) regimento escolar. 
D) ata do conselho escolar. 
E) relatório final. 

29. Sabe-se que até os 6 anos, a criança viverá uma das
mais complexas fases do desenvolvimento humano 
nos aspectos intelectual, emocional, social e motor. 
Assim, para formar uma criança saudável e 
desenvolver sua capacidade de aprender a aprender é
necessário que a escola providencie que: 

A) os murais estejam fora do alcance das crianças, 
para que não sejam danificados. 

B) na arrumação da sala de aula, as mesas tenham 
lugar fixo. 

C) as atividades aconteçam com hora marcada. 
D) os brinquedos e jogos fiquem guardados longe do 

alcance das crianças. 
E) os objetos estejam distribuídos estrategicamente e 

em locais acessíveis às crianças. 

30. Assinale a função que é exclusiva da parte 
administrativa de uma escola: 

A) Controlar a freqüência diária dos servidores. 
B) Orientar o planejamento dos professores. 
C) Supervisionar as aulas dos professores. 
D) Avaliar o desempenho dos alunos. 
E) Elaborar os conteúdos curriculares. 

31. Após o lanche da tarde, uma das crianças apresenta 
uma convulsão. A conduta correta do auxiliar de sala 
deve ser: 

A) soprar o rosto da criança e jogar água ou qualquer 
líquido na mesma. 

B) chamar a criança pelo nome repetidas vezes e 
mantê-la acordada. 

C) evitar que a criança se machuque e puxar sua 
língua para o lado direito da boca. 

D) provocar o vômito após a criança acordar. 
E) procurar ajuda na diretoria da escola.  

32. Em relação à alimentação da criança a partir dos  
18 meses, assinale a alternativa incorreta.   

A) A oferta de leite deve ir sendo diminuída e outros 
alimentos devem ser introduzidos. 

B) A comida deve passar de pastosa a sólida, 
estimulando a criança a mastigar os alimentos. 

C) A quantidade de alimentos não deve ser excessiva, 
para não saturar o apetite da criança. 

D) Caso a criança não queira comer numa refeição, 
não se deve obrigá-la, nem substituir a refeição por 
biscoito ou mamadeira. 

E) Os alimentos devem ser colocados no prato todos 
misturados, para dificultar sua identificação pela 
criança. 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




33. Em relação à composição dos cardápios infantis, 
assinale a alternativa incorreta.  

A) Deverão ser balanceados e variados. 
B) A composição dos cardápios deve dar ênfase aos 

alimentos de alto valor nutricional. 
C) A composição dos cardápios deve dar preferência 

aos alimentos artificiais. 
D) A comida precisa ser atrativa e saborosa, com 

consistência apropriada a  cada faixa etária. 
E) Deverão atender às necessidades nutricionais de 

cada faixa etária. 

34. A higiene das mãos é um recurso simples e eficiente
para a manutenção da saúde e a prevenção de 
doenças. Quando devemos lavar as mãos?  

1) Antes e após utilizar o sanitário. 
2) Após pegar em dinheiro. 
3) Após tossir, espirrar ou assoar o nariz. 
4) Só após as refeições.  
5) Sempre que trabalharmos com materiais de 

limpeza, lixo ou alimentos estragados. 

Estão corretas: 

A) 2, 3 e 5, apenas. 
B) 1, 2, 3, 4 e 5. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3, 4 e 5, apenas. 
E) 1, 4 e 5, apenas. 

35. Assinale a medida incorreta para garantir um ambiente 
escolar plenamente higienizado.  

A) A higiene pessoal dos(as) educadores(as). 
B) A higiene pessoal dos(as) alunos(as). 
C) Tratamento adequado da água. 
D) Colocar o lixo em uma lixeira com saco plástico e 

com tampa. 
E) Esvaziar e desinfetar as caixas d’água anualmente. 

36. Como prestar os primeiros socorros a uma criança 
ferida na pele por cortes ou arranhões? 

1) Pare o sangramento comprimindo o ferimento 
com um pano limpo. 

2) Após conseguir parar o sangue, lave com água e 
sabão delicadamente e seque a área ao redor do 
corte ou arranhão com uma gaze. 

3) Cubra o ferimento com um algodão esterilizado. 
4) Em caso de corte de maior profundidade, aplique 

algodão embebido em álcool, para estancar o 
sangramento. 

Estão corretas: 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2, 3 e 4. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 

37. Como prestar os primeiros socorros a uma criança 
picada por um escorpião? 

1) Mantenha a parte afetada em posição mais baixa 
que o corpo. 

2) Lave com água e sabão amarelo e coloque gelo 
no local da picada. 

3) Afrouxe as roupas da criança e aplique um 
torniquete acima do local da picada. 

4) Dirija-se a um serviço médico. 
5) Aguarde 12 horas para ver se a criança reage. 

Caso contrário, procure o serviço médico. 
Estão corretas: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 2 e  4, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 5, apenas.  

38. Sobre os equipamentos de proteção individual (EPIs), 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Existem para proteger a saúde e a integridade física 
dos trabalhadores. 

B) As luvas são muito importantes porque protegem 
uma das partes do corpo com maior exposição a 
riscos. 

C) Luvas, protetores oculares, protetores respiratórios, 
aventais e botas são exemplos de EPIs. 

D) Os empregadores são obrigados por Lei a fornecer 
os EPIs adequados ao risco a que o profissional 
está exposto. 

E) Os empregados devem usar tecidos ou sacolas 
plásticas sobre o uniforme, para protegê-lo. 

39. Sobre o ambiente de trabalho, assinale a alternativa 
correta. 

A) Um ambiente de trabalho com sons irritantes não 
interfere na execução de tarefas. 

B) O ruído excessivo é considerado uma das causas 
de doenças, ocasionando perda da acuidade 
auditiva e neuroses. 

C) As salas de aula devem ter formato circular, para 
concentrar o som e produzir ecos. 

D) A ventilação artificial é mais indicada do que a 
natural. 

E) A iluminação artificial deve sempre substituir a 
natural, por ser mais benéfica à saúde.  

40. Sobre a iluminação, que tem grande influência no 
comportamento das pessoas, assinale a alternativa 
correta. 

A) A iluminação adequada evita doenças visuais. 
B) As janelas das salas de aula devem permitir a 

penetração de luz solar sobre a mesa do professor 
e as carteiras dos alunos.    

C) A iluminação inadequada aumenta a eficiência no 
trabalho e diminui o número de acidentes.  

D) A iluminação natural favorece o aparecimento de 
doenças oculares. 

E) Nas salas de aula, a iluminação artificial com cores 
variadas estimula o aprendizado. 
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