PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
ESTADO DE PERNAMBUCO
REF. EDITAL Nº01/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES
Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a

●

prova objetiva.
Composição da Prova:

●

QUANTIDADE DE QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 10

Língua Portuguesa

11 a 15

Informática

16 a 20

Conhecimentos Gerais

21 a 25

Matemática

26 a 40

Conhecimentos Específicos

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

●

ATENÇÃO
1.

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

autorização do fiscal.

controle seu tempo.

2.

10.

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início

inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal

da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de

imediatamente.

Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP

3.

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o

(www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar

divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

consigo.

4.

11.

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido

e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do

para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é

termo de fechamento.

de inteira responsabilidade do candidato.

12.

5.

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros,

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.
6.

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios,

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador

de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da

ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos

marcação da Folha de Respostas:

causará eliminação imediata do candidato.

7.

13.

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às

deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e

respostas.

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

8.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0

14.

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

9.

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo
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LÍNGUA PORTUGUESA
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TEXTO 1
Escovar os dentes corretamente pode prevenir doenças
cardíacas.
Bactérias causadoras de gengivite podem entram na
corrente sanguínea.
Alerta é dado por estudo escocês publicado no
'British Medical Journal'.

QUESTÃO 02
“Elas devem ser trocadas com certa frequência.”

Uma pesquisa escocesa publicada no British
Medical Journal, revista especializada em medicina,
aponta que a saúde da boca está diretamente
relacionada com a saúde geral do paciente. De
acordo com o estudo feito com quase 12 mil
pessoas, quem não escova os dentes, ou os escova
apenas uma vez por dia, tem mais chance de ter
problemas cardiovasculares.
O professor de odontologia Eduardo Rollo Duarte
explica qual a relação entre a boca e o coração.
"Pessoas que não escovam pelo menos duas vezes
por dia tem 75% mais chances de terem problemas
cardiovasculares. Muito provavelmente porque
quem não escova bem ou escova pouco desenvolve
gengivite, que é uma inflamação dos tecidos
gengivais”, afirma o dentista.
Segundo os especialistas, as bactérias que causam
a inflamação da gengiva entram na corrente
sanguínea e podem se alojar nas artérias que
irrigam
o
coração.
Os
parasitas
seriam
responsáveis por contribuir na obstrução da
circulação do órgão, o que pode levar a um infarto.
Depois de fazer o tratamento dentário contra
gengivite, o aposentado Élcio Bonasorte não só
recuperou os dentes como conseguiu controlar o
diabetes descompensado. "O primeiro pensamento
da pessoa tem que ser esse, manter a boca sempre
sadia", diz o paciente.
Os especialistas dão dicas de como fazer para fazer
a escovação correta dos dentes. "Uma boa
escovação começa com um forte bochecho com
água, na pia do banheiro. A pessoa, ao escovar,
precisa ver os movimentos, de preferência sem
muita força, de forma circular em volta dos dentes
com a ponta da escova, colocar as cerdas próximas
à gengiva", afirma Eduardo.
“As escovas não duram. Elas devem ser trocadas
com certa frequência. Toda vez que a escova
estiver com as cerdas esgarçadas, com as
pontinhas começam a ficar alteradas, a escovação
não será eficaz, porque a cerda deve ser bem macia
para poder limpar os dentes em volta da gengiva”,
diz o dentista.
A escova de dentes deve ser trocada no máximo a
cada dois ou três meses. Os dentistas dizem que
não é preciso exagerar na quantidade de pasta de
dente. O equivalente a um grão de ervilha é o
suficiente, já que a parte importante da limpeza é o
uso adequado da escova.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todas
as
alternativas
abaixo
apresentam
expressões destacadas cuja função sintática é a
mesma da expressão destacada acima, EXCETO
“Escovar os dentes corretamente pode prevenir
doenças cardíacas.”
“Segundo os especialistas, as bactérias que causam a
inflamação da gengiva...”
“...começa com um forte bochecho com água, na pia do
banheiro.”
“...quem não escova bem ou escova pouco desenvolve
gengivite.”
“...a saúde da boca está diretamente relacionada com a
saúde geral do paciente.”

QUESTÃO 03
“...o aposentado Élcio Bonasorte não só recuperou
os dentes como conseguiu controlar o diabetes
descompensado.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O fragmento tem seu sentido estruturado com base
em uma relação de
adição.
comparação.
explicação.
consecução.
finalidade.

QUESTÃO 04
Em “Depois de fazer o tratamento dentário contra
gengivite...”, a expressão destacada tem função de
(A)
objeto indireto.
(B)
complemento nominal.
(C)
adjunto adverbial.
(D)
objeto direto.
(E)
agente da passiva.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se afirma das formas verbais destacadas.
(A)
“As escovas não duram.” (verbo intransitivo)
(B)
“...escovação não será eficaz.” (verbo de ligação)
(C)
“...quem não escova bem ou escova pouco desenvolve
gengivite...” (verbo transitivo direto)
(D)
“...as bactérias [...] entram na corrente sanguínea...”
(verbo transitivo indireto)
(E)
“...manter a boca sempre sadia...” (verbo transitivo
direto)
QUESTÃO 06
“Alerta é dado por estudo escocês publicado no
'British Medical Journal'.”

Adaptado de <http://g1.globo.com> Acesso em 10 ago 2010.

As questão de 01 a 07 referem-se ao texto 1.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 01
“O equivalente a um grão de ervilha é o suficiente,
já que a parte importante da limpeza é o uso
adequado da escova.”

CARGO: PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL

A expressão já que estabelece, entre as orações do
período acima, uma relação de
consecução.
concessão.
causa.
tempo.
proporção.
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A expressão destacada desempenha, no fragmento
acima, a função de
agente da passiva
sujeito paciente.
adjunto adnominal.
objeto indireto.
complemento nominal.

As questões 08 e 09 referem-se ao texto 2.

QUESTÃO 07
De acordo com o texto 1,
(A)
as bactérias entram na corrente sanguínea, alojam-se
nas artérias que irrigam o coração e causam a
inflamação da gengiva.
(B)
o estudo concluiu que quem não escova os dentes ou
os escova apenas uma vez por dia terá problemas
cardiovasculares.
(C)
as pessoas que não escovam os dentes mais de duas
vezes por dia terão, futuramente, sérios problemas
cardiovasculares.
(D)
é muito provável que quem não escova bem os dentes
ou os escova pouco desenvolverá inflamação dos
tecidos gengivais.
(E)
o infarto é resultante da ação dos parasitas que agem
no interior da boca, provocando a obstrução da
circulação do coração.

QUESTÃO 08
A leitura do texto 2 nos permite afirmar que ela está
centrada, principalmente, na função
(A)
fática.
(B)
metalinguística.
(C)
poética.
(D)
conativa.
(E)
referencial.
QUESTÃO 09
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
justificativa para o emprego da(s) vírgula(s).
(A)
“Esses cuidados, se bem feitos, não tomam mais do
que cinco minutos.” (separa oração subordinada
adverbial condicional intercalada)
(B)
“Quando ela vai escovar a parte de fora dos dentes, ela
pode inclinar a escova...” (separa oração subordinada
adverbial temporal anteposta à principal)
(C)
“Bastam alguns minutos por dia para manter os dentes
saudáveis, e os cuidados podem começar cedo.”
(separa oração introduzida pela conjunção "e" com
valor de adversidade)
(D)
“A avaliação foi boa, mas ainda pode melhorar.”
(separa oração coordenada adversativa da oração
coordenada assindética)
(E)
“As escovas podem ser coloridas, grandes, pequenas,
com formatos que chamam a atenção.” (separa termos
de uma mesma função sintática)

TEXTO 2
Saiba como escovar corretamente os dentes e evitar
problemas bucais.
Pesquisa do Ministério da Saúde revelou que mais da
metade dos brasileiros não faz direito a escovação.
Bastam alguns minutos por dia para manter os
dentes saudáveis, e os cuidados podem começar
cedo.
As escovas podem ser coloridas, grandes,
pequenas, com formatos que chamam a atenção.
Tem até elétrica. Na hora de cuidar da higiene
bucal, não faltam opções de escovas de dente no
mercado. Mas como escolher entre tantas? “Pelo
formato, pela qualidade. Isso que é fundamental”,
diz uma senhora.
Mas um levantamento realizado pelo Ministério da
Saúde mostra que no ano passado, entre os
brasileiros, 58% não tinham acesso adequado à
escova de dente. O número inclui pessoas que
utilizavam o produto de forma errada ou com pouca
frequência.
Uma dentista explica que o ideal é que a escova
tenha cerdas macias e cabeça pequena. O cabo
deve ser reto para ajudar na escovação. Essas são
lições que a pequena Emily de apenas 7 anos
aprendeu direitinho. O Bom Dia Rio convidou a
dentista para ir à casa da menina para conferir
como anda a escovação dela.
A avaliação foi boa, mas ainda pode melhorar.
“Quando ela vai escovar a parte de fora dos dentes,
ela pode inclinar a escova e fazer movimentos de
vai-e-vem com a boca entreaberta. Não pode
esquecer que a parte interna dos dentes também
fica com sujeira. Então, também tem que escovar a
parte interna da mesma maneira que escova a parte
de fora dos dentes”, explicou a dentista.
“A gente também faz movimentos circulares para
fazer a higiene da parte vestibular que tem contato
com a bochecha e também na parte da frente”,
afirmou a especialista.
Esses cuidados, se bem feitos, não tomam mais do
que cinco minutos. O resultado são dentes
branquinhos e sem cáries. [...]

A questão 10 refere-se aos textos 1 e 2.
QUESTÃO 10
Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta apenas a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os textos 1 e 2 estabelecem relação entre a
escovação adequada dos dentes e a
prevenção de doenças cardíacas.

II.

Os textos 1 e 2 realçam a importância do
modo de escovação em detrimento
do
modelo e da cor da escova utilizada.

III.

Enquanto o texto 1 foca as doenças
cardíacas nos idosos, o texto 2 realça a
escovação adequada para as crianças.

Está(ão) correta(s)
apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas II e III.

INFORMÁTICA
QUESTÃO 11
Qual o aplicativo de chat que acompanha a
instalação padrão do Microsoft Windows XP?
(A)
MSN Mensseger
(B)
Windows Mensseger
(C)
Windows Live Mensseger
(D)
Windows Chat Mensseger
(E)
LiveZila

Adaptado de <http://rjtv.globo.com.> Acesso em 10 ag 2010.
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QUESTÃO 12
Utilizando o editor de texto BrOffice Writer 3.2,
instalação padrão português Brasil, qual a função
executada pelo conjunto de tecla Ctrl + B? ? (Obs.:
o caractere + somente serve para melhor
interpretação)
(A)
Criar um novo documento.
(B)
Abrir um documento existente.
(C)
Aplicar negrito ao texto selecionado.
(D)
Salvar o documento ativo.
(E)
Fechar o documento ativo.

QUESTÃO 17
Leia o texto a seguir e responda: “O Rio São
Francisco nasce no município de São Roque de
Minas, na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Com
a dimensão de 640 mil km², passa por 503
municípios. Cerca de 16,14 milhões de habitantes
(9,5% da população do país) dos estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe
dependem dele para sobrevivência, transporte
hidroviário, turismo e lazer. Com 2.700 km de
extensão, escoa no sentido sul-norte pela Bahia e
Pernambuco, quando altera seu curso para leste,
chegando ao Oceano Atlântico através da divisa
entre Alagoas e Sergipe”

QUESTÃO 13
Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office
Excel 2003, instalação padrão, português Brasil,
qual o resultado da função abaixo considerando os
valores: A1 = 50, B1 = 20 e C1 = 30?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Fonte:
http://www.saofranciscovivo.com.br/riosaofrancisco_geografi
a.

=SE(C1 >= A1; SOMA(B1:C1); SOMA(A1:C1))
50.
20.
80.
100.
30.

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 14
Qual o aplicativo do windows utilizado para
gerenciar arquivos e pastas exibindo a estrutura
hierárquica de arquivos, pastas e unidades do
computador?
(A)
Painel de controle.
(B)
Windows gerenciador.
(C)
Windows Explorer.
(D)
Ferramentas Administrativas.
(E)
Organizador do Windows.

(D)

(E)

QUESTÃO 18
A luta pela terra esteve presente na história da
maioria das sociedades, pois a terra pode garantir a
sobrevivência do ser humano. Assinale a alternativa
correta.
(A)
A sigla MST significa: Movimento dos Camponeses
Sem Terra.
(B)
As invasões dos integrantes do MST restringem-se às
fazendas improdutivas.
(C)
A luta do MST é voltada, principalmente, para a
melhoria salarial no campo.
(D)
Jaime Amorim é coordenador regional do MST no
Estado de Minas Gerais.
(E)
A “Plataforma da Via Campesina para a agricultura”
define a linha política do MST.

QUESTÃO 15
Qual o protocolo utilizado para navegação de
páginas na internet que implementa a segurança
SSL?
(A)
HTTP
(B)
HTTPS
(C)
Telnet
(D)
Voip
(E)
VPN

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa correta para indicar três
escritores pernambucanos.
(A)
Ariano Suassuna, Manuel Bandeira, Castro Alves
(B)
Nelson Rodrigues, João Cabral de Melo Neto, Mário
Quintana.
(C)
Ariano Suassuna, Manuel Bandeira, Joaquim Nabuco.
(D)
Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, Érico Veríssimo.
(E)
Joaquim Nabuco, João Cabral de Melo Neto, Ruben
Fonseca.

QUESTÃO 16
De acordo com seus conhecimentos de História
assinale a alternativa correta em relação ao
passado de sua cidade.
(A)
A história do Cabo de Santo Agostinho teve início com
a chegada dos portugueses ao Brasil.
(B)
O Cabo teve sua economia centrada no
desenvolvimento da monocultura da cana-de-açúcar, a
partir de 1770.
(C)
Com a doação de sesmarias ao longo do Rio Pirapora,
fundou-se o primeiro engenho banguê que denominou
Padre Nosso.
(D)
Na época colonial o Cabo de Santo Agostinho
representou o poderio econômico da Província de
Pernambuco.
(E)
Assim como boa parte do território brasileiro, antes da
chegada dos portugueses, o Cabo era povoado por
indígenas da etnia Pataxó.

CARGO: PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL

Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao
Rio São Francisco.
Também é conhecido como o Rio da Integração
Nacional porque serviu de meio para a ocupação do
território e de ligação entre o norte e o sul.
A ideia da “Transposição das águas do Rio São
Francisco” surgiu durante o governo do Presidente
João Batista de Figueiredo.
O Rio São Francisco é dividido em quatro regiões: Alto,
Médio, Sub-médio e Baixo São Francisco.
Denomina-se região do “Baixo São Francisco” a parte
situada em áreas dos Estados da Bahia, Pernambuco,
Sergipe e Alagoas.
Com a revitalização do “Velho Chico” todos os usuários
de suas águas deverão pagar pelo seu uso.
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QUESTÃO 20
Nos dias de hoje a preocupação com a
sustentabilidade tem sido uma premissa dos
governos. O governo brasileiro atual tem se
empenhado em produzir e comercializar um
combustível
ecologicamente
correto,
biodegradável, ou seja, que não agride o meio
ambiente. Além disso a produção desse
combustível deve cumprir um caráter social
gerando trabalho e agregando valores à produção
de pequenos agricultores de determinadas
matérias-primas como mamona, cana-de-açúcar,
canola, soja, babaçu, cânhamo, de acordo com a
região. Assinale a alternativa correta.
(A)
O combustível ecologicamente correto é o biodiesel.
(B)
A intenção do governo brasileiro atual é produzir o
álcool etílico.
(C)
Trata-se da produção do álcool etanol para
combustível.
(D)
Os agricultores devem cultivar a cana para produção de
álcool.
(E)
Os produtos agrícolas serão utilizados para fabricação
de bioenergético.

QUESTÃO 24
Considere as funções

h( x ) = log2 x e assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
(B)

goh( 4) = 9
A raiz da função f ( x ) é x = −3

(C)

A inversa da função f ( x ) é f −1( x ) =

(D)

A inversa da função g( x ) é g−1( x ) = log3 x

(E)

fog(0 ) = 6

x−6
2

QUESTÃO 25
Um capital aplicado a juros simples rendeu, à taxa
de 25% ao ano, juros de R$ 200,00 depois de 48
meses. Qual foi esse capital?
(A)
R$ 100,00.
(B)
R$ 200,00.
(C)
R$ 300,00.
(D)
R$ 400,00.
(E)
R$ 500,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

MATEMÁTICA

QUESTÃO 26
Em relação ao trabalho com o texto literário,
assinale a alternativa correta.
(A)
Envolve o exercício de reconhecimento das
singularidades e das propriedades compositivas que
matizam um tipo particular de escrita.
(B)
Se presta ao ensino das boas maneiras, dos hábitos de
higiene, dos deveres do cidadão, dos tópicos
gramaticais,etc.
(C)
Em se tratando de ensino fundamental pouco ou nada
contribuem para a formação de leitores capazes de
reconhecer as sutilezas, as particularidades, os
sentidos, a extensão e a profundidade das construções
literárias.
(D)
Possui propriedades compositivas que são difíceis de
serem mostradas, discutidas e consideradas quando se
trata de ler as diferentes manifestações colocadas sob
a rubrica geral de texto literário.
(E)
É importante que o trabalho com o texto literário esteja
incorporado às práticas cotidianas da sala de aula, visto
tratar-se de uma forma específica de conhecimento.

QUESTÃO 21
Uma prova com três questões foi dada a uma classe
de 50 alunos. Dez alunos acertaram as três
questões, 15 alunos acertaram a primeira e a
segunda questão, 12 alunos acertaram a segunda e
a terceira, 20 acertaram a primeira e a terceira, 30
alunos acertaram a primeira questão, 21 alunos
acertaram a segunda e 25 alunos acertaram a
terceira questão. Com base nesses dados quantos
alunos erraram as três questões?
(A)
39.
(B)
29.
(C)
19.
(D)
11.
(E)
21.
QUESTÃO 22
Um treinador dispõe de uma turma de quinze
alunos, onde nove são meninos. Ele precisa formar
grupos de 4 pessoas de modo que neles haja pelo
menos um menino. De quantas maneiras esse
treinador pode montar esses grupos?
(A)
15.
(B)
1365.
(C)
1350.
(D)
1380.
(E)
1450.
QUESTÃO 23
Numa fábrica vinte operários, trabalhando oito
horas por dia, gastam 18 dias para embalar 300
caixas de seu produto. Quanto tempo levará uma
turma de dezesseis operários, trabalhando nove
horas por dia, para embalar 225 caixas do mesmo
produto?
(A)
15.
(B)
17.
(C)
19.
(D)
23.
(E)
25.
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QUESTÃO 27
Sobre a diversidade cultural, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

Considerar a diversidade não significa negar
a existência de características comuns, nem
a possibilidade de constituirmos uma nação,
ou mesmo a existência de uma dimensão
universal do ser humano.

(D)

II.

Trabalhar a diversidade cultural é uma
abertura para a consciência de que a
realidade em que vivem é apenas parte de um
mundo complexo, fascinante e desafiador, na
qual o elemento universal subjacente e
definidor das relações intersociais e
interpessoais deve ser a Ética.

(E)

III.

Respeitar e valorizar as diferenças étnicas e
culturais não significa aderir aos valores do
outro, mas, sim, respeitá-los como expressão
da diversidade, respeito que é, em si, devido
a todo ser humano, por sua dignidade
intrínseca, sem qualquer discriminação.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

para que a leitura, como objeto de ensino, não se
separe demais da prática social que se quer comunicar,
é imprescindível representar ou re-apresentar, na
escola, os diversos usos que ela tem na vida social.
cada situação de leitura responderá a um duplo
propósito: por um lado, ensinar e aprender algo sobre a
prática social da leitura (propósito cuja utilidade, do
ponto de vista do aluno, é mediata); por outro lado,
cumprir um objetivo que tenha sentido na perspectiva
imediata do aluno.
diferentes modalidades de leitura podem ser utilizadas,
em diferentes situações, diante de um mesmo tipo de
texto: um mesmo material informativo-científico pode
ser lido para obter uma informação global, para buscar
um dado específico ou para aprofundar um aspecto
determinado do tema sobre o qual se está escrevendo;
um artigo de jornal pode ser lido em um momento
simplesmente por prazer e, em outro, ser utilizado
como objeto de reflexão.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa correta.
Analisando as escritas abaixo, podemos classificar
o nível de cada uma, como sendo respectivamente:

Diversidade cultural e desigualdade social
não são termos distintos, ambos possuem a
mesma natureza.

I, II, III e IV.
Apenas II e IV.
Apenas I e III.
Apenas I, II e III.
Apenas II.

QUESTÃO 28
Sobre os projetos de trabalho, NÃO podemos
afirmar que
(A)
a característica básica de um projeto é que ele tem um
objetivo compartilhado por todos os envolvidos, que se
expressa num produto final em função do qual todos
trabalham.
(B)
permitem dispor do tempo de uma forma flexível, pois o
tempo tem o tamanho necessário para conquistar o
objetivo: pode ser de alguns dias ou de alguns meses.
(C)
apesar de ser uma situação didática interessante os
projetos não favorecem o necessário compromisso do
aluno com sua própria aprendizagem.
(D)
os projetos de leitura são excelentes situações para
contextualizar a necessidade de ler e, em determinados
casos, a própria leitura oral e suas convenções.
(E)
os projetos são situações em que linguagem oral,
linguagem escrita, leitura e produção de textos se interrelacionam de forma contextualizada, pois quase
sempre envolvem tarefas que articulam esses
diferentes conteúdos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
Sobre o apoio pedagógico, NÃO podemos afirmar
que
(A)
para os alunos cujo desempenho está se distanciando
da média da classe, se faz necessário montar um
esquema de apoio pedagógico mais sistemático e
intensivo .
(B)
a periodicidade, a carga horária e os conteúdos a
serem trabalhados se definem em função da
disponibilidade da escola e do professor.
(C)
alguns alunos, dependendo da dificuldade que
apresentam e/ou da natureza do conteúdo ensinado,
precisam apenas de uma explicação dada de outra
forma, ou de um pouco mais de empenho, ou de maior
exercitação em atividades suplementares.
(D)
tem como pressuposto que os alunos se desenvolvem
de forma e em ritmos distintos entre si.
(E)
há alunos que requerem uma intervenção pedagógica
complementar – seja pelo tipo de dificuldade
apresentada, pela natureza do conteúdo, ou pelas duas
razões.

QUESTÃO 29
Sobre o sentido da leitura na escola, NÃO podemos
afirmar que
(A)
diversidade de propósitos, diversidade de modalidades
de leitura, diversidade de textos e diversidade de
combinações entre eles, exige uma articulação
complexa a ser trabalhada apenas nas séries finais do
ensino fundamental.
(B)
para que se constitua também em objeto de
aprendizagem é necessário que tenha sentido do ponto
de vista do aluno, o que significa, entre outras coisas,
que deve cumprir uma função para a realização do
propósito que ele conhece e valoriza.

CARGO: PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL

silábica; silábica-alfabética e alfabética.
alfabética; pré-silábica e silábica.
pré-silábica; silábica alfabética e alfabética.
escritas aleatórias; pré-silábicas e silábicas.
pré-silábica; silábica e silábica-alfabética.
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QUESTÃO 32
O Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – 9394/96, estabelece que a educação,
dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de
(A)
igualdade, fraternidade e liberdade.
(B)
igualdade, diversidade e inclusão social.
(C)
liberdade e nos ideais de solidariedade humana.
(D)
inclusão social e liberdade.
(E)
diversidade humana, inclusão social e igualdade
econômica.

V.
( )

QUESTÃO 33
Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se
afirma abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com
a sequência correta.
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, considera:
( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

criança, a pessoa até doze anos de idade
incompletos.
( )
criança, a pessoa até doze anos de idade
completos.
( )
adolescente a pessoa entre doze e dezoito
anos de idade.
( ) adolescente a pessoa entre onze e dezessete
anos de idade.
V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – V – V – V.
V – F – V – F.
V – F – F – V.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( )

participação dos profissionais da educação
na elaboração do projeto pedagógico da
escola.
( ) participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes.
( ) participação dos profissionais da educação
para opinar sobre as deliberações, quando
solicitados pelas Secretarias de Educação.
( ) participação das comunidades escolar
quando os profissionais da educação não
forem capazes de resolver as situações
postas.
F – F – V – V.
V – V – V – V.
V – F – V – F.
F – F – F – V.
V – V – F – F.

Impulsivo-emocional.

II.

Sensório-motor e projetivo.

III.

Personalismo.

IV.

Categorial.

CARGO: PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL

I.

Tradicional

II.

Comportamental

III.

Humanista

IV.

Cognitivista

V.

Sócio-Cultural

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 35
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
sequência correta nas alternativas abaixo.
I.

Ocorre nova definição dos contornos da
personalidade, desestruturados devido às
modificações corporais resultantes da ação
hormonal. Questões pessoais, morais e
existenciais são trazidas à tona.
( ) Que vai até os três anos. A aquisição da
marcha e da apreensão, dão à criança maior
autonomia na manipulação de objetos e na
exploração dos espaços.
( ) Onde os progressos intelectuais dirigem o
interesse da criança para as coisas, para o
conhecimento e conquista do mundo exterior.
( ) Ocorre no primeiro ano de vida. A
predominância da afetividade orienta as
primeiras reações do bebê às pessoas, às
quais intermediam sua relação com o mundo
físico.
( ) Que vai até os três anos. A aquisição da
marcha e da apreensão, dão à criança maior
autonomia na manipulação de objetos e na
exploração dos espaços.
I – III – V – II – IV.
V – IV – II – I – III.
II – IV – I – V – III.
V – II – IV – I – III.
IV – III – II – I – V.

QUESTÃO 36
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
sequência correta nas alternativas abaixo.

QUESTÃO 34
Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se
afirma abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com
a sequência correta.
O Art. 14. Da 939/96, estabelece que os sistemas de
ensino definirão as normas da gestão democrática
do ensino público na educação básica, de acordo
com as suas peculiaridades e conforme os
seguintes princípios:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Predominância funcional.
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restringe-se a um processo de transmissão
de informações.
( ) cria situações que exijam o máximo de
exploração por parte dos alunos e estimula
novas estratégias de compreensão da
realidade.
( ) oferece
condições
para
que
possa
desenvolver-se em seu processo de vir a ser.
( ) é uma instituição que existe num contexto
histórico de uma dada sociedade.
( ) considerada agência educacional e visa
adotar formas de controle, de acordo com os
comportamentos que pretende instalar e
manter.
IV – II – I – III – V.
III – IV – V – I – II.
I – IV – III – V – II.
I – III – IV – V – II.
III – I – V – II – IV.

QUESTÃO 37
Sobre o Projeto Político Pedagógico da Escola,
NÃO podemos afirmar que
(A)
a responsabilidade por sua implantação compete a
direção da escola.
(B)
é problemática, isto é, representa um desafio para
todos os educadores.
(C)
o projeto pedagógico da escola está hoje inserido num
cenário marcado pela diversidade.
(D)
a autonomia e a gestão democrática da escola fazem
parte da própria natureza do ato pedagógico.
(E)
a autonomia e a participação - pressupostos do projeto
político-pedagógico da escola - não se limitam à mera
declaração de princípios consignados em algum
documento.

QUESTÃO 39
Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se
afirma abaixo e, a seguir, assinale a alternativa com
a sequência correta.
São Critérios de avaliação de Ciências Naturais para
o primeiro ciclo, de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais.
( )

QUESTÃO 38
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
sequência correta nas alternativas abaixo.
De acordo com os artigos 8, 9, 10 e 11 da Lei
9394/96, a qual nivel das esferas públicas,
correspondem, respectivamente, às incumbências
abaixo. Alguns números poderão ser utilizados
mais de uma vez:
I.

União.

II.

Estados.

III.

Municípios.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).
Nas dinâmicas das atividades de História e
Geografia é importante que o professor:

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oferecer a educação infantil em creches e
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino
fundamental.
( ) autorizar,
reconhecer,
credenciar,
supervisionar e avaliar, respectivamente, os
cursos de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino.
( ) definir, com os Municípios, formas de
colaboração na oferta do ensino fundamental.
( ) assumir o transporte escolar dos alunos da
rede municipal.
( ) elaborar o Plano Nacional de Educação, em
colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
III – II – I – I – III.
III – I – II – III – I.
II – I – III – I – II.
III – III – II – I – I.
II – III – II – III – I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CARGO: PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL

Identificar componentes comuns e diferentes
em ambientes diversos a partir de
observações diretas e indiretas.
( ) Buscar informações mediante observações,
experimentações ou outras formas, e
registrá-las, trabalhando em pequenos
grupos, seguindo um roteiro preparado pelo
professor, ou pelo professor em conjunto
com a classe.
( ) a quantidade de conteúdos trabalhados.
( ) Identificar
e
descrever
algumas
transformações do corpo e dos hábitos — de
higiene, de alimentação e atividades
cotidianas — do ser humano nas diferentes
fases da vida.
V – V – F – V.
F – F – V – V.
V – V – F – F.
F – V – F – V.
F – F – V – F.

-9-

I.

valorize, inicialmente, os saberes que os
alunos já possuem sobre o tema abordado,
criando momentos de trocas de informações
e opiniões.

II.

avalie essas informações, identificando quais
poderiam enriquecer seus repertórios e suas
reflexões.

III.

proponha novos questionamentos, informe
sobre dados desconhecidos e organize
pesquisas e investigações.

IV.

selecione materiais de fontes de informação
semelhantes ao já estudados em sala de aula.

V.

promova visitas e pesquisas em locais ricos
em informações.

VI.

proponha que os estudos realizados se
materializem em produtos culturais, como
livros, murais, exposições, teatros, maquetes,
quadros cronológicos, mapas, etc.

I, II, III, IV, V e VI.
Apenas I, III e V.
Apenas II, IV e VI.
Apenas I, IV, V e VI.
Apenas I, II, III, V e VI.

