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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! 

 



 

Olhador de anúncio 
 

Sempre é bom tomar conhecimento das mensagens publicitárias. È o mundo visto através da arte de 
vender. “As lojas tal fazem tudo por amor.” Já sabemos que esse tudo é muito relativo. “Em nossas vitrinas a japona 
é irresistível.” Então, precavidos, não passaremos diante das vitrinas. E essa outra mensagem é, mesmo, de alta 
prudência: “Aprenda a ver com os dois olhos.” Precisamos deles para navegar na maré de surrealismo que cobre o 
outro setor de publicidade: “Na liquidação nacional, a casa X tritura os preços.” Os preços virando pó, num país 
inteiramente líquido: vejam a força da imagem. Rara espécie animal aparece de repente: “Comprar na loja Y é 
super-galinha-morta.” 

Prosseguimos, invocados, sonhando “o sonho branco das noites de julho”: “Ponha uma onça no seu 
gravador.” “A alegria está no açúcar.” “Pneu de ombros arredondados é mais pneu.” “Tip-Tip tem sabor de céu.” 
“Use nossa palmilha voadora.” “Seus pés estão chorando por falta das meias Rouxinol, que rouxinolizam o andar.” 
“Neste relógio, você escolhe a hora.” “Ponha você neste perfume.” “Toda a sua família cabe neste refrigerador e 
ainda sobra lugar para o peru de Natal.” “Sirva nossa lingerie como champanha; é mais leve e mais espumante.” 

O olhador sente o prazer de novas associações de coisas, animais e pessoas; e esse prazer é poético. 
Quem disse que a poesia anda desvalorizada? A bossa dos anúncios prova o contrário. E ao vender-nos qualquer 
mercadoria, eles nos dão de presente “algo mais”, que é produto da imaginação e tem serventia, como as coisas 
concretas, que também de pão abstrato se nutre o homem. 

   
(Carlos Drummond de Andrade – O poder ultrajovem, 3ª ed., Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1974 ) 

 
01 - De acordo com o texto, pode se afirmar: 
a) Os anúncios provam que o homem atual não dá valor à poesia. 
b) As mensagens publicitárias são envolventes, iludem o consumidor incauto. 
c) O autor ao referir-se aos anúncios o faz com benevolência, humor e leve ironia. 
d) O autor condena os anúncios por ferirem a verdade e o bom gosto. 
 
02 - O termo grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente na alternativa: 
a) Que cobre o outro setor; – Que o cobre. 
b) Vejam a força da imagem; – Vejam-lhe a força. 
c) Aprenda a ver as mensagens; – Aprenda a vê-las. 
d) Ponha você neste perfume; – Ponha-lhe neste perfume. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Paroxítonas como “prudência”, “espécie” e “relógio” são acentuadas por serem terminadas em ditongo. 
II – As palavras “líquido” e “poético” são proparoxítonas. 
III – “maré”, “país” e “pés” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
04 - Assinale a alternativa correta: 
a) para formar o plural de pão muda-se ão em ães (pães). A mesma regra serve para formar o plural de “cidadão”, 
“imaginação” e “capitão”. 
b) o substantivo “champanha” é masculino, assim como “omelete”, “alface”, “pirata”. 
c) para formar o feminino de homem ocorre mudança no radical (“mulher”), assim como “carneiro”, “frei” e “genro”. 
d) todas as afirmações estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) poe-sia // a-le-gri-a // voa-do-ra. 
b) po-é-ti-co // no-i-te // es-pé-ci-e. 
c) es-pé-cie // lin-ge-ri-e // mer-ca-do-ria. 
d) rou-xi-nol // po-e-si-a // noi-te. 

 
06 - A figura abaixo representa parte de um consultório médico. As duas salas quadradas e o corredor 
retangular têm juntos 24 m². Cada sala tem x metros de lado e o corredor tem 1 m de largura. Qual é a medida x 
de cada sala quadrada? 



 

 
a) 4 m 
b) 3 m 
c) 2 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero é 12 cm. Determine a medida do lado desse triângulo: 
a) 8 cm 
b) 10 cm 
c) 12 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - No triângulo retângulo RST da figura, calcular o valor da tangente S: 

 

a) 3  

b) 
3

3
 

c) 3 3  
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Durante quanto tempo devo aplicar um capital em juros simples a 5% ao ano para que este capital duplique 
seu valor? 
a) 5 anos 
b) 10 anos 
c) 20 anos 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - No trapézio retângulo da figura abaixo temos que x – y = 22º. Como podemos determinar as medidas de x e y 
indicadas? 

 
a) x = 101º e y = 79 º 
b) x = 22º e y = 65º 
c) x = 112º e y = 75º 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  

 
11 - A Constituição Federal prevê em seu artigo 7º, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Estes direitos 
são considerados: 
a) Direitos e Garantias Fundamentais 
b) Direitos de governo 
c) Direitos da ordem econômica 
d) A Constituição Federal não prevê direitos dos trabalhadores 
 



 

12 - Segundo a Lei Municipal Complementar nº 239/1998, cargo público é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometido a um funcionário. Esta afirmação 
é: 
a) Falsa 
b) Verdadeira 
c) Incompleta 
d) A lei citada não define o que é cargo público 
 
13 - Segundo a Lei Municipal Complementar nº 239/1998, os cargos de provimento em Comissão: 
a) São de livre nomeação e exoneração. 
b) Não permitem a livre exoneração. 
c) Permitem a livre exoneração, mas a nomeação depende de aprovação pela Câmara Municipal. 
d) A referida lei nada estabelece em relação aos cargos em Comissão. 
 
14 - A Lei Complementar Municipal nº 348/2000, estabelece que o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ao entrar em exercício cumprirá estágio probatório pelo período de 03 (três) anos de efetivo exercício, 
durante o qual sua aptidão será objeto de avaliação de desempenho. Esta afirmação é: 
a) Falsa 
b) Incompleta 
c) Verdadeira 
d) A lei citada não estabelece período de estágio probatório 
 
15 - De acordo com a LDBEN nº 9394/96, é incumbência dos professores, EXCETO: 
a) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
b) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 
c) Participar raramente da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
d) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
 
16 - De acordo com a Lei nº 8069/90, assinale a alternativa incorreta: 
a) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 
b) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 
c) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
d) Considera-se criança para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e adolescentes aquela entre 
doze e dezoito anos de idade. 
 
17 - A avaliação é um dos elementos do processo ensino-aprendizagem. Ela permite que os responsáveis deste 
processo analisem e/ou reformulem ou não seus procedimentos adotados. Sobre avaliação, está correto o que se 
afirma apenas na alternativa: 
a) O educador não deve utilizar os resultados das avaliações para redirecionar o processo de ensino aprendizagem. 
b) No ambiente escolar, a avaliação só faz sentido quando serve para auxiliar o estudante a superar as dificuldades. 
c) No paradigma educacional centrado nas aprendizagens significativas (apoiado na pedagogia diferenciada e da 
autonomia), a avaliação é concebida como processo/instrumento de coleta de informações, sistematizações e 
interpretação das informações, julgamento de valor objeto avaliado através das informações tratadas e decifradas, e por 
fim, tomada de decisão (como intervir para promover o desenvolvimento das aprendizagens significativas). 
d) A avaliação representa um dos atos de medir quantitativamente uma prática pedagógica. 
 
18 - Sobre as tendências pedagógicas, assinale a alternativa incorreta: 
a) Na tendência liberal tradicional os métodos baseiam-se na exposição verbal da matéria e/ou demonstração. Tanto a 
exposição quanto a análise são feitas pelo professor. A ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas de 
memorização visa disciplinar a mente e formar hábitos. 
b) Na tendência liberal tecnicista o papel da escola acentua-se na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais 
preocupada com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. 
c) Na tendência progressista liberadora o relacionamento professor-aluno baseia-se no diálogo, como método básico, a 
relação é horizontal, posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. 
d) Na tendência progressista crítico-social dos conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios de 
conhecimento relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face às 
realidades sociais. 
 
19 - De acordo com a LDBEN nº 9394/96, no art. 79-B é incluído pela Lei nº 10.639/2003, o calendário escolar 
incluirá o dia 20 de novembro como: 
a) Dia Nacional da Consciência Negra. 
b) Dia Nacional da Mulher. 
c) Dia Nacional da Cultura Afro-brasileira. 
d) Dia Nacional da Cultura Indígena. 



 

 
20 - O_____________, ao mesmo tempo em que exige dos educadores, funcionários, alunos e pais a definição 
clara do tipo de escola que intentam, requer a definição de fins. Assim todos deverão definir o tipo de 
_______________ e o tipo de _______________ que pretendem formar. As ações específicas para a obtenção 
desses fins são meios. Essa distinção clara entre fins e meios é essencial para a construção de projeto político 
pedagógico. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: 
a) Princípio, escola, alunos. 
b) Projeto, alunos, cidadão. 
c) Projeto político pedagógico, sociedade, cidadão. 
d) Currículo, cidadão, sociedade. 
 
21 - Identifique como V (verdadeiro) e F (falsa) para as seguintes afirmativas: 
(   ) O tema transversal que colabora para que o aluno perceba a importância do respeito mutuo, da boa 
convivência e do diálogo é o da Ética. 
(   ) Pra desenvolver o hábito de leitura entre os alunos, o educador deve propor a obrigatoriedade de um livro 
por quinzena. 
(   ) A sociedade brasileira contemporânea é marcada por profundas diferenças sociais. Uma sociedade diferente 
gera sujeitos diferentes. Nesse contexto, o papel da escola é superar a concepção de que diferenças são 
deficiências e saber trabalhar com as diferenças. 
(   ) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao reconhecerem a complexidade da prática educativa, buscam 
auxiliar o professor na sua tarefa de assumir como profissional, o lugar que lhe cabe pela responsabilidade e 
importância no processo de formação do povo brasileiro. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) F-F-V-V 
b) F-V-F-V 
c) V-F-V-F 
d) V-F-V-V 
 
22 - Num sentido mais geral, podemos dizer que a atividade tipicamente humana, consciente, está 
constantemente marcada por um ato de planejamento. Planejar, de alguma forma, com maior ou menor rigor, o 
professor sempre planeja. Então, o planejamento ajuda: 
I - A não desperdiçar atividades e oportunidades de aprendizagem. 
II - A estabelecer comunicação com outros professores, visando à integração curricular, bem como a evitar as 
desnecessárias repetições ou os vazios curriculares. 
III - A estabelecer a comunicação e a participação dos alunos. 
IV - A organização adequada do currículo, racionalizando as experiências de aprendizagem, tendo em vista 
tornar a ação pedagógica mais eficaz e eficiente. 
V - A autoformação do professor, já que possibilita pensar mais sistematicamente sobre a realidade, sobre a 
proposta e sobre a prática, ajudando, a diminuir a distância teoria-prática, evitando a rotina viciada e a 
improvisação. 
Assinale a alternativa correta:  
a) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
  
23 - NÃO pertence aos Temas Transversais: 
a) Pluralidade Cultural. 
b) Meio Ambiente e Saúde. 
c) Ensino Religioso. 
d) Ética e Orientação Sexual. 
 
24 - O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública iniciando-se aos 
6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e 
do cálculo. 
II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em 
que se fundamenta a sociedade. 
III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 
IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 
Assinale a alternativa correta: 
 



 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III, IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
25 - Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Além da motivação, outra condição de aprendizagem é a maturação.  
b) De acordo com Piaget, no estágio que vai dos dois anos aos sete anos de idade, a criança usa símbolos metais, 
imagem ou palavras que representam coisa ou pessoas ausentes. Histórias fantásticas, com muito movimento são as 
preferidas nessa fase e correspondem à característica do pensamento pré-operatório, que é o egoísmo. 
c) A escola contemporânea tem assumido várias funções sociais, mas não pode deixar de cumprir bem o seu papel que é 
eliminar as diferenças sociais. 
d) A relação professor-aluno deve ser baseada no respeito e na responsabilidade. 
 
26 - Considere as seguintes afirmativas: 
I - Nesse período (que vai dos 2 aos 6 anos). Segundo estágio: inteligência intuitiva ou pré-operacional  há uma 
verdadeira explosão lingüística. A criança que aos 2 anos possuía vocabulário de aproximadamente 270 palavras, 
por volta dos 3 já fala cerca e 1000 palavras; provavelmente compreende outras 2000 ou 3000 e já forma 
sentenças bastante complexas. 
II - O educador que parte do princípio que o aluno traz consigo conhecimentos prévios a serem utilizados como 
ponto de partida na construção de seu processo de compreensão contextualizada, do saber trabalhar em 
detrimento das normas e conteúdos cultos e científicos. 
III - O professor para desempenhar sua função, precisa ter competência, habilidade e domínio legal dos 
conteúdos. 
IV - Nenhuma criança nasce com as capacidades cognitivas prontas e acabadas. Os meios internos pelos quais o 
organismo psicológico aprende, passam por dois níveis: o reflexo e o cognitivo. O nível cognitivo caracteriza-se 
pela aquisição de habilidades sensório-motoras. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Somente a afirmativa I está correta. 
 
27 - “Um único fator não é suficiente para uma criança aprender a falar, ela precisa de certas estruturas 
genéticas, maturação do sistema nervoso, das cordas vocais e de um ambiente que propicie e estimule a 
linguagem. Para os ___________________ a linguagem é aprendida através do condicionamento operante 
(Skinner). Consiste na repetição das respostas que forem seguidas de um reforço.” Assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna: 
a) interacionismo 
b) relativismo cultural 
c) behavioristas 
d) preformacionismo 
 
28 - De acordo com a LDBEN nº 9394/96 o inciso V do Art.º 24, indica: 
V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) Avaliação _________ e _________ do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos _________ sobre os 
_________ e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença acima: 
a) contínua, cumulativa, qualitativos, quantitativos. 
b) contínua, cumulativa, quantitativos, qualitativos. 
c) processual, sucessiva, subjetivos, objetivos. 
d) estimáveis, contínua, objetivos, subjetivos. 
 
29 - Identifique como V (verdadeira) ou F (falsa) s afirmativas abaixo: 
(   ) São elementos de um plano de ensino: objetivos, conteúdos, procedimentos (estratégias), recursos didáticos e 
avaliação. 
(  ) Segundo Paulo Freire “Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua 
produção ou a sua construção”. 
(  ) Para um melhor desempenho do processo ensino-aprendizagem, o professor pode utilizar de vários 
instrumentos disponíveis como: mídia, jogos, recursos tecnológicos, livros didáticos e paradidáticos, entre outros 
para realização da atividade docente. 
(   ) A LDBEN Nº 9394/96 exige uma carga horária mínima de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias 
de efetivo trabalho escolar. 
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo: 
 



 

a) V _ V _ V _ V 
b) V _ F _ V _ V 
c) F _ V _ F _ V 
d) F _ F _ V _ V 
 
30 - Em conformidade com os PCNs para o Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, a primeira vez e, talvez a 
mais importante estratégia para a prática de leitura na escola e a formação de leitores competentes é a de: 
a) Antecipação. 
b) Interferência. 
c) Seleção. 
d) Interação com a diversidade textual. 
 

 


