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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 

 



 

Fantasia e Realidade 
 

Na verdade, eu queria ser atriz por causa do Edson Celulari. Não é de hoje que sou vidrada nele. 
Desde os tempos daquele filme Inocência, em que ele era apaixonado pela Fernanda Torres. Morri de inveja dela. 
Várias vezes. Primeiro, no cinema. Depois, de vez em quando, na televisão. (Por que será que a tevê repete tanto os 
filmes?). 

Em Inocência, ele parece um médico de verdade. Nada, que besteira. Muito mais. Médico só cura os 
males do corpo. Ele, com aquele olhar (o olhar dele também já me disse muitas coisas), cura principalmente os 
males da alma. E quando está andando a cavalo? Vontade de pular na garupa, ficar agarradinha nele e sumir no 
mundo. Galopando. 

Quando ele aparece na capa de alguma revista, compro na hora. Deixo perto da minha cama, página 
marcada. Último olhar antes de dormir. 

Uma vez, errei a página. Ano passado, agosto, acho. Reportagem grande sobre Aids. 
Um casal de enfermeiros havia se contaminado com agulhas de injeção, no hospital. Aliás, só a 

mulher era enfermeira. Cuidava dos pacientes aidéticos e havia se contaminado enquanto ________________ as 
seringas. Na hora do amor, contaminou o marido. 

A revista mostrava o casal com dois filhos pequenos. Casal condenado, filhos o quê? Marcados? 
Fiquei sofrendo até a madrugada. A mulher teve de deixar o emprego, o marido também. Salário 

curto, perspectivas anuladas, o ________________ aumentou com a ________________ aos filhos, na escola. 
Ameaça precisando ser eliminada. A mulher, numa última cartada, foi à tevê. Falou, falou. Contou, contou. 
Chorou. 

No dia seguinte, quando tomou o ônibus com os dois filhos foi reconhecida. O poder da televisão. Uma 
a uma, as pessoas saudáveis deixaram o ônibus. Ela, condenada, sobrou com o motorista e dois filhos. Filhos o quê? 

Naquela noite, aquela revista me roubou o sono. Busquei, nas paginas seguintes, a companhia do 
olhar azul do Edson Celulari. Continuei sozinha. O olho dele tava cinzento, sombrio.        

   
(Vivina de Assis Viana – Suzana com Z – in: Quem conta um conto 2, São Paulo, Atual, 1989) 

 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) esterilizava // desespero // perseguição. 
b) esterelizava // dezespero// persiguissão. 
c) esterilizava // dizispero // perseguição. 
d) esterelisava // desespero// persiguissão. 
 
02 - Assinale alternativa em que apresenta a forma correta do plural das palavras terminadas em ão: 
a) televisão – televisões // cidadão – cidadões. 
b) injeção – injeçãos // televisão – televisãos. 
c) cristão – cristões // pão – pães. 
d) cidadão – cidadãos // injeção – injeções. 
 
03 - Analise as afirmativas: 
I – Paroxítonas como “inocência”, “salário” são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II – As palavras “última”, “ônibus” e “páginas” são proparoxítonas. 
III – As palavras “tevê”, “aliás” e “até” obedecem a mesma regra de acentuação. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I – II e III 
 
04 - O termo grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente na alternativa: 
a) quando tomou o ônibus; – quando o tomou. 
b) teve de deixar o emprego; – teve de deixá-lo. 
c) deixaram a mulher no ônibus; – lhe deixaram no ônibus. 
d) ameaça precisando ser eliminada. – precisando sê-la eliminada. 
 
05 - Em “o olhar dele também já me disse muitas coisas”. Os parênteses foram empregados no texto para: 
a) indicar um comentário do que se afirma. 
b) expressar emoção. 
c) indicar a interrupção de idéias que o autor começou a exprimir. 
d) realçar ironicamente o que se afirmou no texto. 
 
 
 



 

06 - No triângulo ABC, as medidas indicadas estão em centímetros. Determine o valor de c: 

 

a) 3 3 cm 

b) 6 3 cm 

c) 3 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
07 - Um investidor aplicou R$15000,00 a taxa de 30% ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 80 dias, sob o 
regime de juro simples? Dado: ano 365 dias 
a) R$ 748,50 
b) R$ 854,40 
c) R$ 986,30 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Num triângulo ABC, dois lados medem 10 cm e 6 cm e formam entre si um ângulo de 60º. Calcule a área do 
triângulo ABC: 

a) 
15

3
2

cm² 

b) 15 3 cm² 

c) 30 3 cm² 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - A hipotenusa de um triângulo retângulo tem 25 cm. Determine as medidas dos catetos desse triângulo, 
sabendo que um deles mede 5 cm mais que o outro: 
a) 15 cm e 20 cm 
b) 20 cm e 25 cm 
c) 10 cm e 15 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - A figura mostra, em escala, o formato de um terreno. Pela escala usada, cada 1cm no desenho equivale a 
10m no real. Qual é o perímetro desse terreno? 

 
a) 16 m 
b) 0,16 m 
c) 160,16 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
 
 



 

11 - Segundo a Constituição Federal, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis: 
a) Apenas aos brasileiros natos. 
b) Apenas aos brasileiros naturalizados. 
c) Aos brasileiros e estrangeiros, na forma da lei. 
d) Apenas estrangeiros. 
 
12 - Segundo a Lei Complementar nº 239/1998, os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, serão 
criados exclusivamente para as seguintes atividades, exceto: 
a) Secretarias municipais e/ou equivalentes. 
b) Diretorias de órgão e/ou equivalentes. 
c) Assistência de Gabinete. 
d) Supervisão obras e transportes do Município. 
 
13 - Sobre a função gratificada prevista na Lei Complementar nº 239/1998, assinale a INCORRETA: 
a) A função gratificada será instituída para atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, 
secretariado e outros similares. 
b) Um mesmo servidor por ter função gratificada e exercer cargo de provimento em comissão. 
c) Somente os funcionários integrantes do quadro efetivo do Poder Executivo e Legislativo serão designados para 
exercer função gratificada. 
d) A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para atender as despesas. 
 
14 - Considerando as determinações da Lei Complementar nº 348/2000, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Na avaliação de desempenho, entre outros fatores, será observada a assiduidade do servidor. 
b) Na avaliação de desempenho será observada apenas a disciplina do servidor. 
c) Na avaliação de desempenho será observada apenas a responsabilidade do servidor. 
d) Na avaliação de desempenho apenas será observada a capacidade de iniciativa do servidor. 
 
15 - No ensino-aprendizagem atual, a busca pela forma mais eficaz de fazer com que a criança adquira 
conhecimento, aproximou as disciplinas para a justificação de uma aprendizagem significativa. A 
interdisciplinaridade passa a ser discutida, analisada e aplicada nas escolas. O que significa 
interdisciplinaridade? 
a) Uma disciplina servindo de escada para a outra, ou seja, o trabalho de uma disciplina é realizado como base para que 
outra disciplina assuma o objetivo principal. 
b) É um processo de integração entre as disciplinas que tenham áreas de conhecimento em comum, trabalhando em 
parceria no processo de ensino-aprendizagem. 
c) É a situação em que é realizado um trabalho disciplinar com os alunos para que os mesmos tenham um 
comportamento adequado durante as aulas, este trabalho não é realizado pelos professores responsável pela turma. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
16 - Bolsa-escola é estímulo para a vinda à escola da criança. Mas o trabalho da escola é com a aprendizagem 
dessas crianças e seus pais. Mas a escola permanece e permanecerá por muito tempo a última grande instituição 
de integração cultural e social freqüentada por todos os membros de uma geração. Com o ensino de massa 
obrigatório, a escola é um lugar por onde todas as crianças passam. Para a escola cabe o papel de quatro 
missões. E correto afirmar que a escola tem o papel de: 
I - Transmissão dos conhecimentos e de uma cultura como ponte do passado. 
II - Desenvolvimento da personalidade das crianças, com uma educação voltada para os valores éticos e para a 
cidadania. 
III - Preparação para uma vida profissional (móvel e intercultural). 
IV - Contribuir para a igualdade de oportunidades. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Somente a afirmativa IV está correta. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
17 - O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades em termos de 
organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do 
processo de ensino. O planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas é também um momento 
de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. As três modalidades de planejamento dentro da escola 
são: 
a) plano da escola, o plano de ensino e o plano de aulas. 
b) plano de ação, plano de mudança e plano de projeto. 
c) projeto político pedagógico, plano de ensino, e avaliação. 
d) plano de ensino, plano de projeto e plano de ação. 
 



 

18 - No que se refere o planejamento sua função é, exceto: 
a) Explicar os princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente que as segurem a articulação entre as tarefas da 
escola e as exigências do contexto social e do processo de participação democrática. 
b) Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações 
docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina. 
c) Facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em tempo hábil, saber que tarefas professor e alunos 
devem executar.  Para não precisar de replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas. 
d) Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir de consideração das exigências postas pela realidade social, do nível 
de preparo e das condições sócio-culturais e individuais dos alunos. 
 
19 - No que refere a lei de Diretrizes de Bases da Educação lei nº 9394/96 Art. 3º O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: 
I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
II - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
III - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
Assinale a alternativa correta:  
a) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
20 - Assinale a alternativa incorreta. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 
na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
a) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo. 
b) A incompreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 
c) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores. 
d) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. 
 
21 - De acordo com a Lei nº. 10.639/03 no Art. 26 diz que: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.  No § 2º Os 
conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de:  
a) Português, Matemática e Historia. 
b) Ensino religioso, História e Literatura. 
c) Educação Artística, Literatura e História Brasileiras. 
d) Geografia, Ciências e História. 
 
22 - Art. 86 da Lei 8.069/90 do ECA refere a política de atendimento dos __________ da criança e do adolescente 
far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. O termo que preenche corretamente a lacuna é: 
a) Direitos. 
b) Deveres. 
c) Decretos. 
d) Atendimentos. 
 
23 - Assinale a alternativa incorreta. A Educação Brasileira, pelo menos nos últimos 50 anos, tem sido marcada 
pelas tendências liberais, na sua forma ora conversadora, ora renovada. Evidentemente tal tendência se 
manifesta concretamente nas práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores ainda que estes 
não se dêem conta dessa influência:  
a) Liberal Tradicional. 
b) liberal Renovada Progressivista. 
c) Liberal Renovadora Direta. 
d) Liberal Tecnicista. 
  
24 - O Sistema Educacional Brasileiro atual prevê como dever dos pais ou responsáveis a efetuação da matrícula 
de crianças no ensino fundamental, a partir dos: 
a) cinco anos de idade. 
b) oito anos de idade. 
c) sete anos de idade. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 



 

 
25 - A organização do Referencial possui caráter instrumental e didático, devendo os professores ter consciência, 
em sua prática educativa, que a construção de conhecimentos se processa de maneira integrada e global e que há 
inter-relações entre os diferentes eixos sugeridos a serem trabalhados com as crianças. Nessa perspectiva, o 
Referencial é: 
a) De que cada profissional de educação infantil ter seu próprio exemplar, para que possa utilizá-lo como instrumento 
de trabalho em casa, consultá-lo, fazer anotações e discuti-lo com seus parceiros e/ou com os familiares das crianças 
usuárias das instituições. 
b) Trabalho orientado para a construção das indiferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem 
com os objetos de conhecimento. 
c) Um guia de orientação que deverá servir de base para discussões entre profissionais de um mesmo sistema de ensino 
ou no interior da instituição, na elaboração de projetos educativos singulares e diversos. 
d) Contribuir para o relacionamento, desenvolvimento e avaliação de práticas educativas que considerem a pluralidade e 
diversidade étnica, religiosa, de gênero social e cultural das crianças brasileiras. 
 
26 - A lei nº 8069/90 - ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) considera como criança: 
a) A pessoa de até 10 anos de idade. 
b) A pessoa de até 12 anos de idade completos. 
c) A pessoa de até 9 anos de idade. 
d) A pessoa de até 12 anos de idade incompletos. 
 
27 - Art.16 da Lei nº 8069/90 Estatuto da criança e do adolescente o direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos: 
I - Opinião e expressão. 
II - Crença e culto religioso. 
III - Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
IV - Participar da vida familiar e comunitária, com discriminação. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
28 - Art. 13 da LBD Lei Nº 9394/90 referente aos docentes que incumbir-se-ão de: 
I - Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
II - Zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos atrasados e de 
baixo rendimento. 
III - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 
IV - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - A socialização pode ser definida como o processo de aprendizagem e interiorização de normas e valores, 
característicos de determinado meio social, do qual os indivíduos e os grupos são alvo, tendo assim como objetivo 
a integração do indivíduo na sociedade. Inicialmente, quando o ser humano nasce, é apenas um organismo 
biológico sendo, portanto, um ser culturalmente em branco. Estabelecendo relações com o grupo social que a 
rodeia, a criança torna-se um ser cultural. Assim sendo, a socialização não é um ato determinado no tempo, mas, 
pelo contrário, um processo que decorre ao longo da vida de cada indivíduo. Os mecanismos de socialização são 
postos em ação por um certo número de agentes sociais privilegiados denominados agentes de socialização que 
são: 
a) os amigos, a escola e a igreja. 
b) a escola, as entidades e os indivíduos. 
c) a família, a escola e os grupos sociais. 
d) nós mesmos, a escola e os hospitais. 
 
30 - É na sala de aula que professores e alunos têm a oportunidade de trocar conhecimentos, de construir uma 
aprendizagem sólida e coletiva, ultrapassando os conteúdos. É correto afirmar que: 
I - O professor deve ter clareza de sua missão de educador, de agente facilitador do ensino-aprendizagem e de 
profissional responsável pelo sucesso de seus alunos fora da escola. 



 

II - Ao professor compete além dos ensinamentos dos conteúdos, usar de sua criatividade para tornar seus alunos 
capazes de refletir criticamente sobre temáticas de discussão nacional e internacional, relacionando-as com 
problemas vivenciados pelos mesmos, advindos de tais temáticas, fruto da própria atuação do homem no mundo. 
III - O professor tem que trabalhar a cidadania sem a prática, para que os alunos compreendam que cada um, 
independentemente de classe social, crença religiosa, raça ou cor, tem o seu lugar garantido na sociedade e que 
de sua atuação transformadora, resultará uma sociedade mais justa e igualitária. 
IV - Professores e alunos construam uma visão crítica de mundo, através de questões simples, mas intencionadas 
a uma crítica constante, capaz de reconhecer no homem crítico, o caminho para a reconstrução de um mundo 
novo. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
 
 


