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CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

anjos depois do sexo-amor. É nessa hora que elas
se sentem o próprio amor encarnado e voltam a ser
anjos. E levitam. Algumas até voam. Mas os
homens não sabem disso. E nem poderiam...
Porque são tomados por um encantamento que os
faz dormir nessa hora.
(Fernando Sabino)
http://cariricaturas.blogspot.com.br/2010/01/osexto-sentido-das-mulheres-fernando.html
Último
acesso em 20 de julho de 2013

LÍNGUA PORTUGUESA
O sexto sentido das mulheres
Certo dia, parei para observar as mulheres e só
pude concluir uma coisa: elas não são humanas.
São espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós.
Pare para refletir sobre o sexto sentido. Alguém
duvida que ele exista?
E, como explicar que ela saiba exatamente qual
mulher, entre as presentes, em uma reunião, seja
aquela que dá em cima de você... Ou é a que você
dá em cima? E, quando ela antecipa que alguém
tem algo contra você, que alguém está ficando
doente ou que você
quer terminar o
relacionamento?
E, quando ela diz que vai fazer frio e manda você
levar um casaco? Rio de Janeiro, 40ºC, você vai
pegar um avião para São Paulo. Só meia-hora de
voo. Ela fala para você levar um casaco, porque
"vai fazer frio". Você não leva. O que acontece? O
avião fica preso no tráfego, em terra, por quase
duas horas, depois que você já entrou, antes de
decolar. O ar condicionado chega a pingar gelo de
tanto frio que faz lá dentro!
O sexto sentido não faz sentido! É a comunicação
direta com Deus! Assim é muito fácil... As mulheres
são mães! E preparam, literalmente, gente dentro
de si. Será que Deus confiaria tamanha
responsabilidade a um reles mortal? E não
satisfeitas em ensinar a vida, elas insistem em
ensinar a vivê-la, de forma íntegra, oferecendo
amor incondicional e disponibilidade integral. Falase em "praga de mãe", "amor de mãe", "coração de
mãe"... Tudo isso é meio mágico... Talvez ele tenha
instalado o dispositivo "coração de mãe" nos "anjos
da guarda" de seus filhos (que, aliás, foram criados
à sua imagem e semelhança).
As mulheres choram, vazam ou extravasam?
Homens também choram, mas é um choro
diferente. As lágrimas das mulheres têm um não sei
quê que não quer chorar, um não sei quê de
fragilidade, um não sei quê de amor, um não sei
quê de tempero divino, que tem um efeito
devastador sobre os homens... É choro feminino; é
choro de mulher... Já viram como as mulheres
conversam com os olhos? Elas conseguem pedir
uma à outra para mudar de assunto com apenas
um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico
com outro olhar. E apontam uma terceira pessoa
com outro olhar. Quantos tipos de olhar existem?
Elas conhecem todos... Parece que frequentam
escolas diferentes das que frequentam os homens!
E é com um desses milhões de olhares que elas
enfeitiçam os homens. En-fei-ti-çam!
O amor leva as mulheres para perto de Deus... já
que ele é o próprio amor. Por isso, dizem "estar nas
nuvens", quando apaixonadas. Com todo esse
amor de mãe, esposa e amiga, elas ainda são
mulheres a maior parte do tempo. Mas elas são
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1)

Sobre o texto acima é CORRETO afirmar

(A) Pode ser considerado como uma crônica
comentário, uma vez que predomina a linguagem
conativa.
(B) É uma crônica narrativa, pois apresenta
personagens ficcionais.
(C) É uma crônica filosófica em que se trabalha o texto
como pretexto para uma análise da vida humana
(D) Pode ser considerado como uma crônica
argumentativa, pois fundamenta a opinião do autor
dentro de uma tensão dramática.
2)

Observe o fragmento:
“Certo dia, parei para observar as mulheres e só
pude concluir uma coisa: elas não são humanas.
São espiãs”.

I.
II.
III.
IV.

A primeira palavra destacada é um pronome
Parei é um verbo que está no pretérito perfeito do
indicativo
A terceira palavra destacada é um pronome que
substitui o sujeito da primeira oração.
A quarta palavra sublinhada é um adjetivo que está
caracterizando mulheres.

Analisando as afirmações acima podemos concluir que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas estão corretas
Apenas I, II e IV estão corretas
Apenas I, III e IV estão corretas
Apenas III e IV estão corretas

3)

Veja o fragmento: “E preparam, literalmente, gente
dentro de si”.

O uso da vírgula justifica-se pela mesma regra em:
(A) Ele não consegue, por exemplo, dirigir sozinho.
(B) Comprou na feira: frutas, peixes, cenoura e
beterrabas.
(C) O homem, que é mortal, retorna ao pó.
(D) Creio, afirmou José Eulálio, que este é um caso
perdido.
4)
(A)
(B)
(C)
(D)

Em: “E é com um desses milhões de olhares que
elas enfeitiçam os homens”. Nessa frase temos:
Oxímoro
Eufemismo
Hipálage
Hipérbole
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5)

A crônica de Fernando Sabino foi de encômios às
mulheres. O termo em destaque significa:

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

Elogios
Críticas
Comentários
Sarcasmos.

6)

Leia a seguinte frase: “Elas fazem um comentário
sarcástico com outro olhar”. Todos são sinônimos
da palavra em destaque EXCETO.

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

Irônico
Mefistofélico
Mordaz
Ingênuo

7)

Leia a seguinte frase: “Talvez ele tenha instalado o
dispositivo “coração de mãe” (...) foram criados à
sua imagem e semelhança”. Observando o
acento grave na oração em destaque podemos
dizer que o uso do acento grave está correto,
EXCETO em

(A) A proposta do governo é semelhante à da
oposição.
(B) Você não vai à Fortaleza sem permissão
(C) Houve críticas à prova de Física, não à de História.
(D) O projete tem falha às quais o arquiteto não deu
atenção
8)

Sobre os parônimos destacados assinale a
alternativa onde houve emprego INADEQUADO.

(A) Com muita discrição, ele contou o ocorrido, porém
fez uma excelente descrição da cena.
(B) Ante o perigo eminente, ele saiu, para que o
iminente advogado entrasse no recinto.
(C) Depois da comprida jornada sentiu-se realizado
pela missão cumprida.
(D) O submarino imergiu com rapidez e o refugiado
emergiu para a liberdade.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

( ) Próclise - pronome relativo
( ) Mesóclise – futuro do presente
(A)
(B)
(C)
(D)

10) Leia as frases abaixo e observe a concordância
verbal juntamente com sua justificativa;
I.

II.

III.

IV.

Faça a correspondência adequada entre a
colocação pronominal e a regra que a justifica, a
seguir assinale a alternativa com a sequência
correta de cima para baixo.

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

11) Segundo a LDB, a Educação Especial deverá:

II.

III.

IV.

3. Dar-lhe – ei o prêmio.
4. Tudo me lembra você

( ) ênclise – verbo no imperativo afirmativo
( ) ênclise – não se inicia frase com pronome obliquo
Instituto Machado de Assis – IMA

Ser oferecida, preferencialmente, na rede regular e
pública de ensino.
Prover serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela
de educação especial.
Assegurar a todo e qualquer educando com
necessidades especiais, aceleração para concluir
em menor tempo o programa.
Implantar,
gradativamente,
programas
de
atendimento apenas aos alunos com altas
habilidades nas áreas artística, intelectual e
psicomotora.
Analisando as afirmações acima podemos concluir
que:

5. Encontrou-nos aqui
( ) Próclise – pronome indefinido

Todas estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS

1. Meninas, levantem-se.
2. Eis o lugar onde a vi

Deputados, senadores, ministros, ninguém se
manifestou sobre a greve. – Sujeito resumido por
tudo, nada, ninguém; o verbo permanece na 3ª
pessoa do singular.
Cerca de três jogadores, foram expulsos do jogo. –
Sujeito representado pela expressão cerca de; o
verbo cm corda com o numeral três, no plural.
Quais de nós seremos os escolhidos? – Sujeito é
pronome interrogativo no plural (quais) acrescido
de pronome pessoal preposicionado; o verbo
concorda com o pronome pessoal nós (ou na 3ª
pessoa do plural serão).
Questões dissertativas ou testes fazem parte da
prova. – Sujeito simples ligado por ou; o verbo vai
para o plural porque indica exclusão.
Após análise das afirmações acima podemos
concluir que:

I.
9)

4–1–5–2–3
4–5–2–1–3
4–3–1–5–2
3–5–4–2–1

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

Apenas I e II estão corretas
Apenas I, II e III estão corretas
Apenas III e IV estão corretas
Todas estão corretas
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12) Considerando o que expressa os Parâmetros
Curriculares Nacionais assinale a alternativa
CORRETA.
(A) A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador,
que pode ser objeto de conhecimento, um projeto
de investigação, um plano de intervenção. Nesse
sentido, ela deve partir da necessidade sentida
pelas escolas, professores e alunos de explicar,
compreender, intervir, mudar, prever, algo que
desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de
mais de um olhar, talvez vários.
(B) A interdisciplinaridade se caracteriza por uma ação
simultânea de uma gama de disciplinas em torno
de uma temática comum, explorando a relação
entre os conhecimentos disciplinares, havendo uma
dissociação entre elas.
(C) A interdisciplinaridade pressupõe a presença de
uma
interação
unidirecional
entre
os
conhecimentos interdisciplinares, embora eles se
situem num mesmo nível hierárquico.
(D) A interdisciplinaridade represente a constatação de
uma determinada realidade, sendo comum a
fragmentação de conhecimentos disciplinares na
tentativa de compreendê-lo.
13) Na história da educação brasileira, diferentes
concepções pedagógicas influíram principalmente
na prática docente. A concepção defendida por
Paulo Freire foi à pedagogia
(A)
(B)
(C)
(D)

Tradicional.
Libertadora.
Histórico-crítica.
Da Escola Nova.

14) De acordo com a atual LDB (Lei nº 9.394/96) e as
Diretrizes Curriculares Nacionais, analise as
afirmativas abaixo.
I.
II.

III.

IV.

Os currículos devem considerar a diversidade
cultural existente no Brasil e no mundo.
No ensino fundamental, deve-se desconsiderar os
aspectos socioculturais de outros povos ou nações,
valorizando a grande diversidade cultural existente
no nosso país.
O currículo do ensino fundamental deve considerar
os aspectos sociais, econômicos, políticos e éticos,
incluindo as discussões sobre diversidade cultural e
desigualdade social.
Na parte diversificada do currículo será incluído,
obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino
de pelo menos uma língua estrangeira moderna,
cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar,
dentro das possibilidades da instituição.

Após análise das afirmações acima podemos concluir
que:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas I e II estão corretas
Apenas I, III e IV estão corretas
Apenas II, III e IV estão corretas
Todas estão corretas
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

15) Para Libâneo, o planejamento é um meio para se
programar as ações docentes, mas é também um
momento de pesquisa e reflexão intimamente
ligado à avaliação. Para o autor o planejamento
caracteriza- se como:
I.
II.
III.
IV.
V.

Um processo de tomada de decisões;
Um plano de atividades;
Um processo de prever necessidades;
Um processo de racionalização dos meios e dos
recursos humanos e materiais;
Um processo que visa ao alcance de objetivos em
prazos e etapas definidas; processo que requer
conhecimento e avaliação científica da situação
original.
Analisando as afirmações acima podemos concluir
que:

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

Apenas I, III, IV e V estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas
Apenas II, IV e V estão corretas
Todas estão corretas

16) Na prática pedagógica, podemos afirmar que a
escolha do método de ensino, depende:
(A) Dos objetivos, dos conteúdos, do tempo disponível,
das peculiaridades de cada matéria.
(B) Da avaliação criativa do professor na interação com
os alunos
(C) Das tarefas de casa que não devem constituir-se
apenas de exercícios
(D) Da introdução do tema, no inicio da aula, podendo
incluir exercícios, recordação da aula anterior.
17) A avaliação da aprendizagem na escola traduz um
referencial teórico que envolve uma concepção de
educação e sociedade. A teoria é importante,
sobretudo, por que:
(A) Assegura o rigor científico às práticas de avaliação
desenvolvidas no âmbito da escola.
(B) Constitui preceitos objetivos e indicador dos
caracteres da aprendizagem do aluno.
(C) Ajuda o professor a compreender o significado da
avaliação e da realidade da sala de aula.
(D) Assegura qualidade à prática de avaliação, a
despeito das condições de ensino.
18) As tendências pedagógicas brasileiras foram muito
influenciadas pelo momento cultural e político da
sociedade, pois foram levadas à luz graças aos
movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a
prática pedagógica do país. Considerando as
tendências pedagógicas e a relação professoraluno no processo educacional, assinale a opção
CORRETA.
(A) De acordo com a tendência não diretiva da
educação, o centro do processo educacional são as
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

necessidades, aptidões e habilidades do educando
a serem desenvolvidas.
(B) Para a abordagem tecnicista, o professor é um
facilitador entre o educando e o conhecimento que
este almeja atingir.
(C) Segundo a corrente teórico-metodológica clássica,
a relação professor-aluno é uma relação de
igualdade, e o processo educacional resulta do
esforço e da dedicação tanto do aluno quanto do
professor.
(D) Para a tendência humanista, o conteúdo é o centro
do processo educacional e deve perpassar a
relação professor-aluno.

IV.

19) Dentre as finalidades estabelecidas pela LDB, lei
9.394/96 em seu Art. 32, para o ensino fundamental
destaca-se:

22) Um documento de grande relevância foi o estudo
introdutório do referencial curricular nacional para a
educação infantil no eixo do brincar e conhecido
como Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN's.
Este documento foi criado no ano de 1998 em
Brasília por educadores especialistas no assunto.
Elencaremos abaixo alguns pontos apresentados
neste estudo. Analise-os

(A) Desenvolvimento do educando assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da
cidadania.
(B) Aprimoramento do educando como pessoa
humana,
incluindo
a
formação
ética
e
desenvolvimento da autonomia intelectual.
(C) Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem,
tendo em vista a aquisição de conhecimento e
habilidades e a formação de atitudes e valores.
(D) Aprofundamento de conhecimentos filosóficos
mediante atitude ética.
20) O plano de ensino é o resultado formal de um
processo de reflexão, racionalização e organização
de objetivos, conteúdos e métodos educacionais.
Nesse sentido, pode-se afirmar que esse plano.
(A) Dispensa a coerência entre objetivos gerais,
específicos, conteúdos, métodos e avaliação.
(B) Desconsidera o projeto político – pedagógico da
escola.
(C) Considera continuarmente a prática, de modo que
seja sempre revisto e aperfeiçoado.
(D) Não está coerente entre metodologia e os objetivos
gerais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) "O brincar é uma necessidade básica e um direito
de todos. O brincar é uma experiência humana, rica
e complexa." Sobre o significado do brincar e das
brincadeiras analise as afirmações abaixo:
I.

II.

III.

Independentemente de resultados, o interesse pela
brincadeira mantém pelo processo de brincar, o
que não significa inexistência de um objetivo.
O brincar é determinado por duas características: a
criação de uma situação imaginária e o
comportamento regrado.
Nas brincadeiras, as crianças transformam os
conhecimentos que já possuíam anteriormente em
conceitos gerais com os quais brinca.

Instituto Machado de Assis – IMA

Para brincar é preciso que as crianças tenham
certa
dependência
para
escolher
seus
companheiros e os papéis que irão assumir no
interior de um determinado tema e enredo, cujos
desenvolvimentos independem unicamente da
vontade de quem brinca.
Após análise das afirmações acima podemos
concluir que:

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

I.

II.

III.

IV.

Apenas I e II estão corretas
Apenas I, II e III estão corretas
Apenas II, III e IV estão corretas
Todas estão corretas

É imprescindível que haja riqueza e diversidade
nas experiências que lhes são oferecidas nas
instituições
No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e
os espaços valem e significam outra coisa daquilo
que aparentam ser. Ao brincar as crianças recriam
e repensam os acontecimentos que lhes deram
origem, sabendo que estão brincando.
O principal indicador da brincadeira, entre as
crianças, é o papel que assumem enquanto
brincam.
É no ato de brincar que a criança estabelece os
diferentes vínculos entre as características do papel
assumido, suas competências e as relações que
possuem com outros papéis, tomando consciência
disto e generalizando para outras situações.
Após análise das afirmações acima podemos
concluir que:

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

Apenas I e II estão corretas
Apenas II, III e IV estão corretas
Apenas I, III e IV estão corretas
Todas estão corretas.

23) Segundo os PCN's o brincar apresenta-se por meio
de várias categorias. E essas categorias incluem as
indicadas abaixo, EXCETO.
(A) O movimento e as mudanças da percepção
resultantes essencialmente da mobilidade física
das crianças;
(B) A relação com os objetos e suas propriedades
físicas assim como a combinação e associação
entre eles;
(C) A linguagem oral e gestual que oferecem vários
níveis de organização a serem utilizados para
brincar; os conteúdos sociais, como papéis,
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situações, valores e atitudes que se referem à
forma como o universo social se constroem;
(D) O universo ilimitado e indefinido pelas regras,
constituindo-se em um recurso fundamental para
brincar.
24) Na história da Educação Infantil, no Brasil, nem
sempre foi reconhecido pelo poder público, o direito
a educação infantil. De acordo com as funções
históricas da educação infantil, analise as
afirmações abaixo:
I.

II.

III.

A formação de profissionais nas instituições de
educação infantil deve pautar-se nas demandas
relacionadas aos processos individuais de
aquisição dos conhecimentos formais e, dessa
maneira, erradicar, definitivamente o fracasso
escolar.
Indissociavelmente vinculado ao educar, o cuidado
se constitui como uma das dimensões da prática
profissional do professor da educação infantil.
A formação de profissionais da educação infantil
deve considerar a dimensão cultural, tanto da vida
dos adultos quanto da vida das crianças.
Após análise das afirmações acima podemos
concluir que:

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

Todas estão corretas
Apenas II e III estão corretas
Apenas I e III estão corretas
Apenas II e III estão corretas

25) A avaliação é uma atitude constante em todo
trabalho planejado. Na educação infantil questões
relacionadas aos processos avaliativos provocam,
entre os professores, reflexões, angústias, dúvidas
e a necessidade de melhor compreender as
diferentes funções e concepções da avaliação. De
acordo com o Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI), analise as afirmações
abaixo:
I.

II.

III.

IV.

A avaliação na educação infantil deve ser
processual e destinada a auxiliar o processo de
aprendizagem, fortalecendo a autoestima das
crianças.
A avaliação tem como função primordial
acompanhar, orientar, regular, controlar o processo
de aprendizagem natural das crianças.
A avaliação é entendida, prioritariamente, como um
conjunto de ações que auxiliam o professor a
refletir sobre as condições de aprendizagem
oferecidas e a repensar sua prática as
necessidades colocadas pelas crianças.
A avaliação é um elemento indissociável do
processo educativo que possibilita ao professor
definir critérios para planejar as atividades e criar
situações que promovam aprendizagem.
Após análise das afirmações acima podemos
concluir que:

Instituto Machado de Assis – IMA

CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

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

Apenas I, III e IV estão corretas
Apenas II, III e IV estão corretas
Apenas II e IV estão corretas
Todas estão corretas

26) Com a pré-escola nas mãos: uma alternativa
curricular para a educação infantil, Sônia Kramer
identifica as três principais tendências pedagógicas
presentes na prática da educação de crianças de
até 6 anos no Brasil. Estas tendências estão na
alternativa:
(A) Tendência Psicologizante, Tendência cognitiva,
tendência assistencialista.
(B) Tendência Romântica, Tendência Cognitiva,
Tendência Crítica.
(C) Tendência
Assistencialista,
Tendência
Compensatória, Tendência Crítica.
(D) Tendência Psicologizante, Tendência Romântica,
Tendência Crítica.
27) A ênfase da educação infantil é ESTIMULAR as
diferentes áreas de desenvolvimento da criança,
aguçar sua curiosidade, sendo que, para isso, é
imprescindível que a criança esteja feliz no espaço
escolar. Analise as afirmações abaixo colocando
V(Verdadeira) ou F(Falsa) a seguir assinale a
alternativa com a sequência correta de cima para
baixo.








)A literatura infantil é grande auxiliar no
desenvolvimento das crianças. Ela estimula o
imaginário próprio da infância, porque nesses
textos, animais raciocinam e falam, os humanos
voam, voltam ao tempo e modificam suas
dimensões. Essas narrativas materializam e
traduzem todo um mundo de desejos, de sonhos,
de emoções, brincadeiras, fantasias e criatividade,
enfim com profunda compreensão do mundo da
criança.
)O artigo 31 da seção II da lei 9394/96 estabelece
que na educação infantil a avaliação far-se-á
mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental.
)Segundo o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, um documento equivalente aos
Parâmetros Curriculares Nacionais que embasa os
demais segmentos da educação Básica, devem ser
trabalhados os seguintes eixos com as crianças:
Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral
e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.
)De acordo com o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil, organizado pelo Ministério
da Educação (MEC), as creches e pré-escolas
devem educar, cuidar e proporcionar brincadeiras,
contribuindo
para
o
desenvolvimento
da
personalidade, da linguagem e para a inclusão
social da criança. Atividades como brincar, contar
histórias, oficinas de desenho, pintura e música,
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(A)
(B)
(C)
(D)

além de cuidados com o corpo, são recomendadas
para crianças que frequentam a escola nesta etapa.
)O trabalho com a linguagem oral e escrita deve
constituir um dos eixos básicos na educação
infantil, nesse processo, o professor não tem papel
fundamental a ser desempenhado.
)A educação infantil, primeira etapa da educação
básica,
ajuda
no
desenvolvimento
físico,
psicológico, intelectual e social da criança,
complementando a ação da família e da
comunidade. É oferecida gratuitamente em creches
ou instituições equivalentes para crianças de até 3
anos de idade e, posteriormente, em pré-escolas
para crianças de 4 a 5 anos.
V–F–V–F–V–F
F–F–F–V–V–V
V–V–V–V–F–V
V–V–F–F–V–F

32) Todo dia 10 Joana vai ao supermercado fazer a
compra básica do mês. Em maio, ela gastou R$
112,00. No mês de junho, comprou as mesmas
coisas, mas gastou R$ 117, 60. O aumento
percentual do preço total dos produtos que Joana
comprou foi de:
(A)
(B)
(C)
(D)

0,5%
5%
3,5%
6,5%

33) Um pato na frente de dois patos, dois patos atrás
de um pato; um pato no meio de dois patos.
Quantos patos são?
(A)
(B)
(C)
(D)

28) Cada quadrado da figura ao lado mede 7 cm de
lado. Qual é o perímetro
da figura?
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

2;
3
4
15

34) Dividir o número 38 entre A e B, de sorte que
parte de A sejam iguais a

da

da parte de B. Qual a

resposta certa?

54 cm
64 cm
84 cm
94 cm

29) A diferença entre o número três milhões cinco mil e
dezenove e o número três mil, quinhentos e
dezenove é:

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

18 e 36;
20 e 25
18 e 20
18 e 24

35) A diferença entre

e

de certo número é 6. Qual é

o número?
(A)
(B)
(C)
(D)

297.000
301.500
3.496.662
3.001.500

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

30) Um caminhão cuja carga máxima é de 8,5
toneladas transporta 42 caixas de 2010 kg cada
uma. A carga excedente tem:
(A)
(B)
(C)
(D)

31) Analise as afirmações abaixo:
I.
II.
III.
IV.

0,18 É o mesmo que

II.

;

Representa o número 0,3
0,9 Pode ser representado por uma fração decimal;
É o mesmo que 3 ;
Após análise das afirmações acima podemos
concluir que:

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

36) Sobre os aspectos relevantes da geografia do
Piauí, analise as afirmações abaixo:
I.

32 kg
33 kg
320 kg
330 kg

Apenas I, II e III estão corretas
Apenas II, III e IV estão corretas
Apenas I, III e IV estão corretas
Todas estão corretas
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80
40
60
100

III.

IV.

O Piauí é uma ponte bem indefinida ligando duas
regiões distintas da América do Sul. Ocupa um
lugar na extensa faixa de campos e florestas que
se estendem de norte a sul, entre o Oceano e a
beira oriental do grande planalto brasileiro.
Antes da instalação dos primeiros povoadores das
terras piauienses, estas já eram conhecidas. Não
se justifica tratar esses ocupadores como
“descobridores” (várias vezes a expressão foi
utilizada com relação a dois grandes vultos dos
primórdios da história do Piauí: Domingos Jorge
Velho e Domingos Afonso Mafrense) das terras
piauienses.
Desde o século XVI diversas expedições se
sucederam percorrendo todo o território, e através
delas, pouco a pouco divulgavam informações
sobre a Bacia do Parnaíba e a serra do Ibiapaba.
É por volta de 1600 – 1700 que a região tornou-se
objeto de penetração mais intensa: bandeirantes
paulistas, predadores de índios visitam-na por
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diversas vezes, e fazendeiros baianos, fazendo
guerra aos índios, começam a marcar igualmente
suas presenças.
Após análise das afirmações acima podemos
concluir que;
(A)
(B)
(C)
(D)

Todas estão corretas
Apenas I e II estão corretas
Apenas II, III e IV estão corretas
Apenas I, II e IV estão corretas.

CARGO: PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL

(C) Em 16 de outubro de 1822, a Câmara Provincial de
Parnaíba declarou a independência de Parnaíba.
(D) Em Campo Maior, nas proximidades do Riacho do
Jenipapo, houve um confronto entre portugueses e
piauienses, no qual os portugueses possuíam
armas avançadas, munição e alimento garantido,
enquanto
os
piauienses
tinham
apenas
equipamentos rudimentares. Esse confronto se
chamou Batalha do Jenipapo.

37) Assinale a alternativa INCORRETA com relação à
geografia do Piauí:
(A) Dos estados do Nordeste, o Piauí (PI) é o de litoral
menos extenso: apenas 56 quilômetros.
(B) No Piauí a parte litorânea é um trecho privilegiado,
pois na divisa com o Maranhão situa-se o delta do
rio Parnaíba, único em mar aberto do continente
americano.
(C) O ecossistema do lado piauiense é extremamente
rico, semelhante ao da Amazônia, com grande
número de ilhas, lagoas, igarapés e praias de areia
fina, tomadas por dunas e coqueirais.
(D) De clima tropical no litoral e semiárido no interior, o
Piauí enfrenta longos períodos de seca, e grande
parte de sua área é coberta pela vegetação da
caatinga.
38) Entre as zonas elevadas do Piauí e o curso dos rios
que permeiam o estado, temos, por exemplo, os
rios abaixo, EXCETO.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gurgueia
Urucuí Preto
Jataí
Fidalgo

39) Em 16 de agosto de 1852, foi instituída a nova
capital da Província do Piauí, com o nome de
Teresina em homenagem à imperatriz Teresa
Cristina de Bourbon. O responsável por essa
transferência foi o governador:
(A)
(B)
(C)
(D)

José Antonio Saraiva
Gregório Taumaturgo de Azevedo
Areolino Antonio de Abreu
Anisio Antonio Saraiva

40) Sobre a história do Piauí assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Com a Independência do Brasil em 7 de setembro
de 1822, algumas províncias continuaram como
colônias portuguesas, dentre elas, o Piauí.
(B) Com medo de perder a província do Piauí, a coroa
portuguesa mandou a Oeiras, que era a capital da
província, o brigadeiro João José da Cunha Fidié,
que comandava uma tropa militar, a fim de manter
o Piauí como colônia portuguesa.
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