
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROAZES
Concurso Público para o Provimento do cargo de

PROFESSOR POLIVALENTE
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  um  cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova;

2) Verifique se  este material  está  completo  e se seus  dados pessoais  conferem com aqueles  constantes  do  cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  No  cartão-resposta,  a  marcação  das  letras  correspondentes  às  respostas  de  sua  opção,  deve  ser  feita  com  o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

A dor de crescer

Período de passagem, tempo de agitação e turbulências. 
Um  fenômeno  psicológico  e  social,  que  terá  diferentes 
particularidades  de  acordo  com  o  ambiente  social  e 
cultural. Do latim  ad, que quer dizer  para, e  olescer, que 
significa  crescer, mas também  adoecer,  enfermar. Todas 
essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram 
formuladas por adulto.

“Adolescer  doi”  –  dizem  as  psicanalistas 
[Margarete,  Ana Maria  e Yeda]  –  “porque  é  período de 
grandes transformações. Há um sofrimento emocional com 
as  mudanças  biológicas  e  mentais  que  ocorrem  nessa 
fase. É a morte da criança para o nascimento do adulto. 
Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos e 
isso nem sempre é entendido pelos adultos.”

Margarete,  Ana  Maria  e  Yeda  decidiram  criar  o 
“Ponto de Referência” exatamente para isso. Para facilitar 
a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas que os 
rodeiam,  como  pais  e  professores.  “Estamos  tentando 
resgatar o sentido da palavra diálogo” – enfatiza Yeda – 
“quando  os  dois  falam,  os  dois  ouvem  sempre 
concordando  um  com  o  outro,  nem  sempre  acatando. 
Nosso objetivo maior talvez seja o resgate da interlocução, 
com direito, inclusive, a interrupções.”

Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje 
se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos 
filhos.  Contrapondo o autoritarismo,  muitos enveredaram 
pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a 
grande  dúvida  dos  pais  que  procuram  o  “Ponto  de 
Referência”: proibir ou permitir? “O que propomos aqui” – 
afirma Margarete – “é a consciência da liberdade. Nem o 
vale-tudo  e  nem  a  proibição  total.  Tivemos  acesso  a 
centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal, 
onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse 
tipo de trabalho porque já descobriram a importância de 
uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. Já 
que o processo de passagem é inevitável,  que ele seja 
feito com menos dor para todos os envolvidos”.
              (MIRTES, Helena.  Estado de Minas. 16 jun. 
1996.)

1. Segundo o texto, por que adolescer doi?

a) Porque muitos enveredaram pelo caminho da liberdade 
generalizada.
b) Porque os pais estão vivendo a tão alardeada ditadura 
dos filhos.
c) Porque  já  descobriram  a  importância  de  uma 
adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. 
d) Porque há um sofrimento emocional com as mudanças 
biológicas e mentais que ocorrem nessa fase.

e) Porque  há  o  resgate  da  interlocução,  com  direito, 
inclusive, a interrupções.

2. Contrapondo o autoritarismo, já vivido pelos pais, o que 
propõe  as  psicanalistas,  como  forma  de  amenizar  a  dor 
experimentada nessa passagem inevitável da adolescência 
para a fase adulta?

a) Acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e 
em Portugal. 
b) Enveredar pelo caminho da liberdade generalizada. 
c) A morte da criança para o nascimento do adulto. 
d) Ter a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a 
proibição total.
e) Viver a tão alardeada ditadura dos filhos, contrapondo o 
autoritarismo.

3. O sujeito da oração destacada “Margarete, Ana Maria e 
Yeda  decidiram  criar  o  “Ponto  de  Referência” 
exatamente para isso.” é classificado como:

a) Sujeito determinado composto
b) Sujeito determinado oculto
c) Sujeito determinado simples
d) Sujeito indeterminado
e) Sujeito inexistente

4. Que  conjunção  poderia  substituir  a  expressão  em 
destaque: Do latim  ad, que quer dizer  para, e  olescer, que 
significa crescer, mas também adoecer, enfermar.

a) no entanto
b) e
c) e sim
d) porém
e) entretanto

5. A quantidade de letras e de fonemas, respectivamente 
da palavra destacada em: “quando os dois falam, os dois 
ouvem sempre concordando um com o outro, nem sempre 
acatando.”

a) 11 letras e 11 fonemas
b) 11 letras e 09 fonemas
c) 11 letras e 10 fonemas
d) 09 letras e 11 fonemas
e) 09 letras e 10 fonemas

6. Identifique  a  frase  em  que  se  empregou  a  próclise 
incorretamente.

a) Os  pais  de  hoje  se  queixam  de  estar  vivendo  a  tão 
alardeada ditadura dos filhos.
b) Nunca me apressei tanto em alcançá-lo quanto hoje.
c) Te  sentia  tão  próximo  de  mim  que  não  imaginava 
tamanha decepção.






d) Sua alegria logo se foi na escuridão do choro.
e) Precisava me conter com tua ausência tão planejada.

7. Marque a alternativa que apresenta erro de ortografia.

a) Naquele ínterim, ela decidiu mudar toda sua vida.
b) Nossa  estada  em  Paris  proporcionou-nos  muita 
felicidade.
c) O uso contínuo do cigarro pode provocar o enfisema.
d) Ironia:  nosso  melhor  cardiologista  sofreu  um enfarto 
ontem à noite.
e) Você não sabia que Júlio ainda é de menor?

8. Leia  e  assinale  a  alternativa  que  contém  o  ÚNICO 
adjetivo do texto.

Da sabedoria dos livros

Não penses compreender a vida nos autores.
Nenhum disto é capaz.
Mas, à medida que vivendo fores,
Melhor os compreenderás.

Anos de poesia. São Paulo, Globo, 1998.

a) sabedoria
b) autores
c) vida
d) melhor
e) capaz

9. Identifique  a  alternativa  correta  no  que  tange  à 
concordância verbal nas orações.

a) Precisaram-se de muitas secretárias naquele evento.
b) Tratavam-se de verdades quando mexeram em seus 
sentimentos.
c) Obedeceram-se  aos  velhos  ditames  da  hipocrisia 
naquela reunião.
d) Compraram-se casa de taipa na região norte do Piauí.
e) Venderam-se casas de taipa na região norte do Piauí.

10. Leia e assinale a alternativa que contém o significado 
da palavra destacada.

“Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante
e amar o inóspito, o cru,
um vaso sem flor; um chão vazio,
e o peito inerte,  e a rua vista em sonho, e uma ave de 
rapina”

               Carlos Drummond de Andrade

a) Inabitável
b) Imune
c) Imortal
d) Infinito
e) Irredutível 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

11. Além  de  constituir  uma  exigência  formal,  contida 
inclusive  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 
Nacional,  o  projeto  pedagógico  revela-se  uma 
necessidade cotidiana das instituições educativas e um 
instrumento  eficaz  para  a  implementação  de  suas 
ações.  Nessa  perspectiva,  o  projeto  pedagógico 
caracteriza-se, essencialmente, como

a)  um  plano  didático-pedagógico,  previsto  na  Lei  de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional como instrumento 
regulador das atividades;
b)  um  instrumento  norteador  das  escolas  públicas  e  das 
ações sistemáticas  de todos os membros  da  comunidade 
educativa;
c)  um  documento  que  se  reflete  no  currículo  da  escola, 
construído e vivenciado por todos os envolvidos no processo 
educativo, que busca rumo, ação intencional e compromisso 
coletivo;
d)  um  recurso  de  gestão  administrativa  e  financeira  da 
escola,  que  deve  ser  conhecido  por  toda  a  comunidade 
escolar;
e) um referencial que exprime as exigências da sociedade, 
das autoridades governamentais e da comunidade.

12. Dos itens abaixo, quais são indicadores de uma gestão 
escolar democrática?

I. A autonomia escolar e a descentralização de poder.
II. A representatividade social dos Conselhos e Colegiados.
III. O controle social da gestão educacional.
IV.  A  escolha  dos  dirigentes  escolares  por  processo  de 
eleição.
V.  A  inclusão  de  todos  os  segmentos  da  comunidade 
escolar.
Estão(á) correta (s) a(s) afirmativa (s)

a) I, III e V apenas;
b) apenas a I;
c) apenas a IV;
d) I, II e IV apenas;
e) I, II, III, IV e V.

13. Analise as afirmações abaixo.

Como posso dialogar,  se alieno a ignorância,  isto é, se a  
vejo sempre no outro, nunca em mim?

Como  posso  dialogar,  se  me  fecho  à  contribuição  dos  
outros, que jamais reconheço, e até me sinto ofendido com  
ela?






Como posso dialogar,  se temo a superação e se,  só em  
pensar nela, sofro e definho?

Para Paulo Freire, dentre outros quesitos, não há diálogo 
se não há

a) conhecimento;
b) vontade de aprender;
c) superação do erro;
d) domínio dos conteúdos;
e) humildade.

14.  No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - 
Lei  nº  8.069/90)  está previsto que é direito  dos pais  ou 
responsáveis

a) garantir vagas no Ensino Fundamental para seus filhos 
no período que lhes for mais conveniente.
b) participar do Conselho de Escola com direito a voz e 
voto.
c)  ter  ciência  do  processo  pedagógico,  bem  como 
participar da definição das propostas educacionais.
d)  reivindicar  bolsa  de  aprendizagem  para  seu  filho 
adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, garantindo 
horário de tempo integral para essas atividades.
e) matricular seus filhos em programa social gratuito que 
tenha  por  base  o  trabalho  educativo,  uma  vez  que  a 
remuneração  que  o  adolescente  recebe  pelo  trabalho 
efetuado desfigura seu caráter educativo.

15.  Com base  na atual  LDB (Lei  Nº  9.394/96),  nas 
diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental 
e na Lei 10.639/2003, analise as afirmativas abaixo.

I.  O  ensino  da  História  do  Brasil  levará  em  conta  as 
contribuições  das  diferentes  culturas  e  etnias  para  a 
formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e européia.
II.  O ensino  médio  possui  duração  de três  anos  e  terá 
como finalidade básica a apropriação dos conhecimentos 
científicos e tecnológicos e o domínio de, pelo menos, uma 
língua estrangeira para a inserção de seus egressos no 
mercado de trabalho.
III.  A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a 
primeira  do  ensino  fundamental,  pode  ser  feita  por 
promoção,  na  própria  escola;  por  transferência,  para 
candidato  procedente  de  outras  escolas  e, 
independentemente de escolarização anterior, mediante a 
avaliação  feita  pela  escola,  para  definir  e  permitir  sua 
inscrição na série ou etapa adequada.

Identifique a alternativa CORRETA.

a) Apenas II e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Todas estão incorretas.
d) Apenas I e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 

 CONHECIMENTOS LOCAIS

16.  É  a  lavoura  economicamente  mais  relevante  para  o 
Município de Aroazes: 

a) banana (cacho) 
b) arroz (em casca) 
c) feijão (em grãos) 
d) mandioca 
e) milho 

17.  A  origem  do  município  de  Aroazes  está  ligada  á 
existência  da  aldeia  dos  índios  Aroazes,  que  viviam  no 
território valenciano e ao processo de ocupação do sertão 
piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se 
instalaram  em  1830  e  fundaram  uma  freguesia  e  outras 
novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome de:

a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
c) Freguesia dos Arraiais.
d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 
e) Freguesia de São Domingos.

18.  A  cidade  de  Aroazes  se  localiza  na  mesorregião  do 
centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada 
para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui 
um  clima  semi-árido  quente.  Marque  a  alternativa  que 
corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:

a)  Valença  do  Piauí,  Elesbão  Veloso,  Santa  Cruz  dos 
Milagres e Pimenteiras.
b) Brejo,  Itainopolis,  Buriti   dos  Lopes,  Santa  Cruz do 
Piauí, São Miguel do Tapuio
c)  Santana  do  Piauí,  Capitão  de  Campos,  Dom Expedito 
Lopes, Santa Cruz do Piauí.
d) Santana  do  Piauí,  Itainopólis,  Bom Jesus,  Santa Cruz 
dos Milagres.
e)  Santana  do  Piauí,  Itainopólis,  Curimatá,Santa  Cruz  do 
Piauí.

19. O Município de Aroazes está cravado na microrregião de 
Valença  do  Piauí.  Essa  microrregião  é  formada  por  14 
Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles 
tem a maior área geográfica?

a) São Miguel do Tapuio
b) Pimenteiras
c) Santa Cruz dos Milagres
d) Valença do Piauí
e) Inhuma

20.  Rica  em belezas  naturais,  Aroazes  é  uma cidade  da 
mesorregião de Valença do Piauí  que dispõe de recursos 
hídricos  que  atraiu  moradores  desde  o  período  de 






povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do rio 
e de reserva de água do município de Aroazes 

a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.       
e) Rio Balsas e Riacho Grande.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A  expansão  dos  meios  de  acesso  a  educação 
básica  constitui  um  dos  objetivos  das  políticas  públicas 
para  a  educação  no  Brasil.  Dentre  as  ações  abaixo, 
assinale  a  que  NÃO  contribui  para  o  alcance  deste 
objetivo é:

a) aumento da oferta de educação de jovens e adultos;
b) implementação de programas de educação aberta e a 
distância;
c) falta de apoio à educação infantil;
d) estímulo à formação continuada dos professores;
e)  incentivo  à  utilização  das  novas  tecnologias  de 
informação e comunicação.

22. Por  existir  em todas  as  sociedades organizadas,  a 
escola possui  uma função social  (política) importante no 
processo de formação do indivíduo. Dentre os elementos 
que  constituem  o  trabalho  de  formação  que  a  escola 
realiza com o indivíduo pode-se citar, CORRETAMENTE:
I.  integração  entre  sua  formação  cultural,  intelectual, 
política e profissional;
II. sua formação para exercer a cidadania;
III. modificação negativa do seu comportamento;
IV.  sua conscientização para que possa compreender  o 
mundo pela leitura correta da realidade;
V. sua conscientização para compreender a realidade pela 
ótica da subordinação.

A  respeito  das  afirmações  constantes  dos  itens  I  a  V, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas as afirmações constantes dos itens I, III, IV e V 
estão corretas;
b) Apenas as afirmações constantes dos itens I,  II  e  IV 
estão corretas;
c)  Apenas as afirmações constantes  dos  itens  I,  II  e  III 
estão corretas;
d) Apenas as afirmações constantes dos itens II, III, IV e V 
estão corretas;
e) Apenas as afirmações constantes dos itens I, II, III e IV 
estão corretas;

23. Os parâmetros curriculares nacionais para o ensino 
fundamental  constituem-se em fundamentos orientadores 
do  trabalho  do  pedagogo  na  escola  pública  e  definem, 
além  de  outros  procedimentos  da  ação  pedagógica, 
objetivam  garantir  a  manutenção  do  respeito  às 

diversidade  regionais,  culturais  e  políticas  existentes  no 
País. Além disso, é CORRETO afirmar que os parâmetros 
curriculares  nacionais  pra  o  ensino  fundamental 
constituem-se também em:

a)  referências  nacionais  que  apresentam  “pontos 
divergentes”  que  caracterizam  o  fenômeno  educativo  em 
todas as regiões brasileiras;
b) projeto pedagógico imposto pelo governo federal para a 
formação geral da sociedade;
c)  normas  rígidas  determinadas  para  assegurar  uma 
formação básica comum no País;
d) referências nacionais  que apresentam “pontos  comuns” 
que caracterizam o fenômeno educativo em todas as regiões 
brasileiras;
e) todas as alternativas estão corretas.

24. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação 
aos maus tratos envolvendo alunos, determina que a 
comunicação  ao  Conselho  Tutelar  deverá  ser 
realizada:

a) pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente;
b) pelos dirigentes da Secretaria da Educação;
c)pelos  dirigentes  de  estabelecimentos  de  ensino 
fundamental;
d) pelos responsáveis pela criança ou adolescente;
e) pelos representantes do Conselho de Escola.

25. Os alunos não discutem o que estão aprendendo, se  
estão  aprendendo,  o  sentido  do  que  estão  
aprendendo, mas que nota tiraram, em que disciplina  
estão,  com ou sem média.  Analisando as idéias do 
texto acima, numa concepção crítica de educação, a 
avaliação tem função:

a) cognitiva;
b) diagnóstica;
c) cumulativa;
d) classificatória;
e) somativa.

26. O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  no 
8.069/90) estabelece que:

I.  A  criança  e  o  adolescente  têm  direito  à  educação, 
assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e 
permanência da criança na escola.
II. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 
pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais.
III. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
atendimento  educacional  especializado  aos  portadores  de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

É correto o que se afirma em:

a) I, apenas;
b) I e II, apenas;






c) I e III, apenas;
d) II e III, apenas;
e) I, II e III.

27. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, uma 
das principais funções da avaliação escolar é:

a)  estabelecer  os  conhecimentos  essenciais  que devem 
ser retidos pelo aluno;
b)  possibilitar  a  verificação  de  sucessos  ou  fracassos 
escolares;
c)  fornecer  dados  quantitativos  do  aproveitamento  do 
aluno;
d) subsidiar o processo ensino-aprendizagem, orientando 
a intervenção pedagógica;
e) implantar o processo de progressão continuada.

28. O  ECA  -  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente, 
aponta no Capítulo II que a criança e o adolescente têm 
direito  à  liberdade,  ao  respeito  e  à  dignidade  como 
pessoas  humanas  em  processo  de  desenvolvimento  e 
como  sujeitos  de  direitos  civis,  humanos  e  sociais 
garantidos  na Constituição  e  nas  leis.  É  correto  afirmar 
que:

a) o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
ir,  vir  e  estar  nos  logradouros  públicos  e  espaços 
comunitários,  ressalvadas  as  restrições  legais;  brincar, 
praticar  esportes  e  divertir-se;  buscar  refúgio,  auxílio  e 
orientação e a preservação da imagem;
b)  o  direito  ao  respeito  consiste:  na  inviolabilidade  da 
integridade física, psíquica e moral; crença e culto religioso 
e a preservação da identidade e da autonomia.
c)  o  direito  ao  respeito  consiste  na  inviolabilidade  da 
integridade  física,  psíquica  e  moral  da  criança  e  do 
adolescente,  abrangendo  a  preservação  da imagem,  da 
identidade,  da autonomia, dos valores, ideias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais;
d) direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
opinião  e  expressão;  participar  da  vida  família  e 
comunitária,  sem  discriminação  e  a  inviolabilidade  de 
objetos pessoais;
e) o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 
participar da vida política, na forma da lei; buscar auxílio e 
orientação e a preservação da imagem.

29.  “Ensinar exige risco,aceitação do novo e rejeição a 
qualquer forma de discriminação, além de refexão crítica 
sobre a prátca”.  Trecho é fala de qual educador?

a) Paulo Freire;
b) Emília Ferreiro;
c)Darci Ribeiro;
d)Piaget;
e)Skinner.

30.  Uma teoria educacional se constrói a partir de uma 
concepção  do  mundo,  do  ser  humano  e  dos 
processos  educacionais.  As  teorias  educacionais  se 
efetivam como práticas pedagógicas que revelam os 
seus  princípios  gerais  e  seus  temas  de  interesse. 
Assinale  a  alternativa  na  qual  todos  os  itens 
correspondem  predominantemente  às  teorias  e 
práticas pedagógicas tradicionais.

a) Metodologia, gênero, raça, representação social e cultura;
b) Didática, planejamento, poder, ideologia e classe social;
c)Didática,  ensino,  avaliação,  aprendizagem  e 
multiculturalismo;
d)Metodologia,  conteúdos,  ensino,  avaliação  e 
planejamento;
e) Planejamento, avaliação, ensino, alteridade e diferença.

31.  “A educação para a cidadania requer que questões  
sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a  
reflexão dos alunos, buscando um tratamento didático  
que  contemple  sua  complexidade  e  sua  dinâmica,  
dando-lhes  a  mesma  importância  das  áreas  
convencionais.  Com  isso  o  currículo  ganha  em  
flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem  
ser priorizados e contextualizados de acordo com as  
diferentes realidades locais e regionais e que novos  
temas sempre podem ser incluídos.”

O  trecho  dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais 
apresentado  acima  justifica  um  trabalho  pedagógico  nos 
terceiro e quarto ciclos na perspectiva:

a) do multiculturalismo crítico;
b) dos temas transversais;
c) da justaposição disciplinar;
d) dos conteúdos hierarquizados;
e) da transposição didática.

32. O ensino crítico é engendrado no processo de ensino, 
que  se  desdobra  em  fases  didáticas  coordenadas 
entre  si  que  vão  do  conhecimento  dos  conceitos 
científicos ao exercício:

a) Do pensamento a-crítico, dependente e alienante;
b)  Das  atividades  didáticas,  mecânicas  e  internalizadas, 
tendo em vista a manutenção do senso comum na escola;
c) Do pensamento crítico, independente e criativo;
d)  Da  denúncia  às  injustiças  sóciais  que  nega  o  caráter 
ideológico dos conteúdos livrescos;
e)  Das  práticas  alienantes  e  convicções  pessoais 
dissociadas de um projeto de nação;






33. A escola pública deve garantir a oferta do ensino de 
qualidade e condições para a aprendizagem escolar. 
É tarefa específica do ensino:

a)  Organizar  de  forma  assistemática  o  currículo  escolar, 
favorecendo o saber do senso comum;
b) Contribuir para a manutenção da sociedade de classes;

c) Formar nos alunos atitudes passivas e a assimilação do 
conteúdo pelo conteúdo;
d) Formar crianças, jovens e adultos para assegurarem os 
privilégios das classes mais favorecidas;
e) Organizar de forma intencional, planejada e sistemática 
as atividades educativas.

34. A professora Lúcia planejou as suas aulas, levando 
em consideração o projeto político-pedagógico da escola 
que  prevê  a  aprendizagem  de  conhecimentos 
sistematizados,  a  formação  de  habilidades  e  hábitos 
intelectuais  e  sensoriomotores.  Surpreendeu-se  com  o 
sucesso escolar de todos os seus alunos  e entendeu que 
esse resultado faz parte:

a) Do trabalho sistemático da escola, apenas.
b)  Da  vontade  dos  alunos  aprenderem,  mesmo  tendo 
todas  as  condições  sociais,  educacionais  e  econômicas 
adversas.
c) Dos objetivos e conteúdos trabalhados na escola mas 
também das atividades independentes do ensino.
d)  Do  espírito  de  camaradagem  dos  seus  alunos  que 
impediram que fossem oferecidas atividades pedagógicas 
regulares.
e) Do interesse dos pais, exclusivamente.

35. No ato de aprender há uma relação cognitiva entre o 
sujeito e os objetivos do conhecimento para apropriálo. Há 
dois  níveis  de  aprendizagem  humana:  o  reflexo  e  o 
cognitivo. O nível cognitivo se refere à aprendizagem:

a) De determinados conhecimentos e operações mentais;
b)  Das  sensações  pelas  quais  são  desenvolvidos  os 
processos de percepção;
c) De determinadas ações motoras junto ao ambiente;
d) De hábitos sensoriomotores, predominantes no início da 
escolarização e final do ensino médio;
e) De ações automáticas e inconscientes.

36. A  discussão  dos  ciclos  e  dos  processos  de 
progressão continuada envolvem sempre o debate sobre 
uma reordenação do ensino e da escola. Neste contexto, 
os educadores defendem os seguintes pontos, EXCETO:

a) Planejar e desenvolver práticas escolares capazes de 
acolher a todos sem distinção;
b)  Estabelecer  sistemas  de  acompanhamento  da 
aprendizagem dos alunos;
c)  Estimular  remanejamentos  de  alunos  para  constituir 
grupos com a mesma capacidade de aprendizagem;

d)  Instrumentalizar  os  professores  para  trabalhar  com 
grupos heterogêneos;
e) Organizar as classes de alunos tomando como critério a 
idade biológica.

37. Sobre o clima do Piauí, analise as suposições abaixo, 
colocando (V) quando verdade e (F) quando falsa.

(  )O  clima  tropical  úmido  ocorre  nas  regiões  sudeste  e 
noroeste do estado;
(   )Do centro ao norte, o clima é tropical megatérmico;
(  )Do centro ao sul, o clima é tropical com máxima de verão, 
onde ocorre a maior quantidade de chuvas de dezembro a 
março;
(  ) Seu posicionamento geográfico com latitudes e altitudes 
altas influi diretamente no clima, enjetando temperatura que 
varia de 20°C (inverno) e 38°C (verão);
A sequencia correta, de cima para baixo, é:

a) V – V – F – F;
b) F – V – V – F;
c) V – F – F – V;
d) F – F – V – V;
e) F – F – V – F.

38. No período do Governo Itamar Franco, foi elaborado 
um plano com o objetivo de solucionar a crise político-
econômica  através  da  estabilização  financeira, 
conhecido  como  “Plano  Real‟.  Sendo  assim,  sobre 
este Plano é INCORRETO afirmar que:

a)  Além da estabilização financeira,  pretendia  combater  a 
inflação e reduzir gastos públicos;
b) Alguns dos efeitos do Plano foram a recessão, aumento 
do desemprego, constantes déficits da balança comercial e 
o crescimento da concentração de renda.
c) Introduziu uma nova moeda, o REAL;
d) Procurou aumentar as taxas alfandegárias para o controle 
das importações e não manteve os preços dos alimentos e 
do transporte;
e) Politicamente, o Plano favoreceu a Eleição de Fernando 
Henrique Cardoso, então Ministro da Fazenda.

39. Sobre o Golpe Militar de 1964 observe as questões 
abaixo:

I. A  crise  político-institucional  da  qual  nasce  o  Regime 
Militar começa com a renúncia do presidente Jânio Quadros, 
em 1961. Agrava-se durante a administração João Goulart 
(1961  -  1964),  com  a  radicalização  político-ideológica  do 
Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB)  e  de  várias 
organizações  de  esquerda,  e  com  a  reação  igualmente 
radical da direita conservadora;
II. No dia 13 de março de 1964, o governo de João Goulart 
promove grande  comício  em frente  da  estação  ferroviária 
Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em favor das reformas 






de base. Os conservadores reagem com uma manifestação 
em  São  Paulo,  a  Marcha  da  Família  com  Deus  pela 
Liberdade, em 19 de março. A tensão cresce;

III. No dia 31 de março, tropas saídas de Minas Gerais e 
São Paulo avançam sobre o Rio, onde o governo federal 
conta com o apoio de setores importantes da oficialidade e 
das Forças Armadas. Goulart abandona o país e refugia-
se no Uruguai.No dia 1º de abril,  o Congresso Nacional 
declara  a  vacância  da  Presidência  da  República.  Os 
comandantes militares assumem o poder. Em 9 de abril é 
decretado  o  Ato  Institucional  Nº.  1  (AI-1),  que  cassa 
mandatos  e  suspende  a  imunidade  parlamentar,  a 
vitaliciedade  dos  magistrados,  a  estabilidade  dos 
funcionários públicos e outros direitos constitucionais.

Marque a opção correta:

a) Todas estão corretas;
b) I e II estão corretas;
c) I e III estão corretas;
d) II e III estão corretas;
e) Apenas a III está correta.

40. O nordeste Brasileiro tem como característica:

a) É a região menos industrializada do país;
b)  É a  única  região  brasileira  cuja  estrutura  permanece 
apoiada na produção de bens de consumo não-duráveis;
c)  A estrutura industrial  é marcada pelo predomínio  das 
indústrias  dinâmicas  (química,  petroquímica,  mecânica) 
sobre as tradicionais (alimentícia, têxtil);
d)Apresenta  baixíssima  densidade  demográfica  e 
economia  baseada  no  extrativismo  vegetal  e  na 
agropecuária;
e)  Abriga  um  vasto  reservatório  de  água  subterrânea, 
conhecido como Aquífero Guarani.







