
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES – CONCURSO PÚBLICO 
 

PROVA OBJETIVA: 29 de setembro de 2013 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

    CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao 
qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. 
Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Português, 05 de Informática, 05 de Meio 
Ambiente e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 
14h:30min e término às 18h:30min (horário local). 
 
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma 
responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-
RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que 
o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 
6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu 
documento de identificação. 
 
7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não 
será considerado.  
 
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a 
ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada 
se for constatada falha de impressão. 
 
10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 
11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início 
da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Breves o candidato que durante a 
realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2013 do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 
 

 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

COM BASE NO TEXTO ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA  
QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 
Preconceito racial e discriminação racial  

são duas coisas diferentes 
 

Luís Fernando Verissimo 
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O preconceito é um sentimento, fruto de condicionamento cultural ou de uma 
deformação mental, mas sempre incorrigível. 

Não se legisla sobre sentimentos, não se muda um hábito de pensamento ou uma 
convicção herdada por decreto. 

Já a discriminação racial é o preconceito determinando atitudes, políticas, 
oportunidades e direitos, o convívio social e o econômico. 

Não se pode coagir ninguém a gostar de quem não gosta, mas qualquer sociedade 
democrática, para não desmentir o nome, deve combater a discriminação por todos os meios - 
inclusive a coação. 

Não concordo com quem diz que uma política de cotas para negros no estudo 
superior é discriminação. 

É   coação,   certo,   mas    para    tentar    corrigir    um    dos     desequilíbrios   que  
persistem na sociedade brasileira, o que reflete na educação a desigualdade de 
oportunidades de brancos e negros em todos os setores, mal disfarçada pela velha 
conversa da harmonia racial tão nossa. 

As cotas seriam irrealistas? Melhor igualdade artificial do que igualdade nenhuma. 
Agora mesmo caíram em cima de quem disse – numa frase obviamente arrancada do 
contexto – que racismo de negro contra branco é justificável. 

Nenhum racismo é justificável, mas o ressentimento dos negros é. 
Construiu-se durante todos os anos em que a última nação do mundo a acabar com 

a escravatura continuou na prática o que tinha abolido no papel. 
Não se esperava que o preconceito acabasse com o decreto da abolição, mas mais 

de 100 anos deveriam ter sido mais do que suficientes para que a discriminação diminuísse. 
Não diminuiu. 

Igualar racismo de negro com racismo de branco não resiste a um teste elementar. 
O negro pode dizer - distinguindo com nitidez preconceito de discriminação - "Não precisa 
me amar, só me dê meus direitos". 

Qual a frase mais próxima disto que um branco poderia dizer, sem provocar risos? 
"Não precisa me amar, só tenha paciência"? "Me ame, apesar de tudo"?. Pouco 
convincente. 

É uma questão que vai e vem, como as marés. 
A velha oposição, na seleção brasileira, do time do povo e o time do técnico. 

Quando as coisas vão bem (Brasil 4, Chile 0) não há discussão, quando as coisas vão mal 
(Brasil ali ali, Gana 0) volta a questão. 

O povo quer os melhores sempre no time. 
Isto se repete há anos. 
Mudam os técnicos, mudam os melhores, muda, em boa parte, o povo, e a questão 

continua indo e vindo. 
Como as marés. 

Disponível em: <cronicasbrasil.blogspot.com/2007/04/racismo-luis-fernando-verissimo> 
Acesso em 10 set. 2013. 

 
01. O texto de Luís Fernando Veríssimo é predominantemente  
(A) injuntivo. 
(B) narrativo. 
(C) opinativo. 
(D) descritivo. 
 
02.  O tema central do texto é o (a) 
(A) racismo no Brasil. 
(B) abolição da escravatura. 
(C) ressentimento dos negros. 
(D) desigualdade de oportunidades sociais. 
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03.  Para Luís Fernando Veríssimo,  
(A) preconceito e discriminação, no Brasil, são justificáveis. 
(B) preconceito e discriminação podem ser combatidos por ações coercitivas.   
(C) o preconceito é da ordem dos sentimentos e a discriminação, dos direitos. 
(D) as convicções herdadas por decreto podem coibir preconceitos e discriminações. 
 
04.  O enunciado que evidencia a diferença entre preconceito e discriminação é 
(A) “O povo quer os melhores sempre no time” (linha 35). 
(B) “Não precisa me amar, só me dê meus direitos” (linhas 26-27). 
(C) “Melhor igualdade artificial do que igualdade nenhuma” (linha 16). 
(D) “Nenhum racismo é justificável, mas o ressentimento dos negros é” (linha 19). 

 
05.  Luís Fernando Veríssimo considera  
(A) factível corrigir o preconceito racial. 
(B) possível coibir a discriminação racial. 
(C) toda discriminação racial fruto de uma deformação mental. 
(D) mais difícil impedir a discriminação racial do que o preconceito. 

 
06.  Para Luís Fernando Veríssimo, o ressentimento dos negros é justificável porque  
(A) o decreto da abolição não resistiu a testes elementares. 
(B) o Brasil foi a última nação do mundo a acabar com a escravatura. 
(C) a abolição da escravatura não conseguiu reduzir a discriminação racial. 
(D) considera 100 anos muito pouco tempo para acabar com a discriminação. 

 
07. Luís Fernando Veríssimo é favorável ao sistema de cotas porque julga 
(A) ser tal medida uma forma mais branda de discriminação. 
(B) ser melhor igualdade artificial do que igualdade nenhuma. 
(C) tratar-se de um meio coercitivo adequado às sociedades democráticas. 
(D) impossível combater de outra forma a desigualdade de oportunidades entre brancos e negros. 

 
08. A informação entre os travessões (linhas 17-18) 
(A) ilustra a falta de igualdade entre negros e brancos. 
(B) evidencia o fato de as cotas serem medidas irrealistas.  
(C) é uma digressão pouco adequada às informações textuais. 
(D) traz uma explicação coerente com a argumentação do autor. 

 
09. Julgue as afirmações abaixo com base nas noções de coerência e coesão: 
I. O sintagma “o nome” (linha 8) é uma referência à “discriminação”. 
II. O pronome “isto” (linha 36) retoma e resume as informações anteriores. 
III. Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical do texto ao se substituir “já” (linha 5) por 

“ora”. 
IV. A substituição de “o que” (linha 21) por “aquilo que” manteria a correção gramatical e o sentido do 

texto. 
V. O valor adversativo da conjunção “e” (linha 37) permite sua substituição por “mas”, sem que a 

argumentação do texto seja prejudicada. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, III e IV. 
(B) I, III e V. 
(C) II, IV e V. 
(D) II, III e IV. 
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10. Julgue as afirmações abaixo com base nas noções de semântica. 
I.    Há pleonasmo em “É uma questão que vai e vem, como as marés” (linha 31). 
II.   A expressão “cair em cima” (linha 17) significa “criticar severamente; acusar”. 
III.  O advérbio “inclusive” (linha 9) poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por “nem sequer”. 
IV. O vocábulo “descriminação” – ato jurídico de isentar de crime ou de excluir a criminalidade ou 

injuricidade de um fato – é parônimo de “discriminação”. 
V. Há palavras empregadas em sentido conotativo em “numa frase obviamente arrancada do contexto – 

que racismo de negro contra branco é justificável.” (linhas 17-18). 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) III e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) II, IV e V. 
(D) II, III e V. 
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INFORMÁTICA 
 
11.  Analise as afirmativas relativas aos componentes de um computador. 
I  – A Memória Principal é o local onde ficam guardados os programas e os dados utilizados num 
determinado momento no computador. 
II – A CPU é o componente do computador onde as instruções (comandos) dos programas são 
executadas. 
 
- Acerca das afirmativas acima, conclui-se que  
(A) somente a I está correta. 
(B) as duas estão corretas. 
(C) nenhuma está correta. 
(D) somente a II está correta. 
 
12. O dispositivo de entrada de dados que permite ao usuário digitar na própria tela é o monitor 
(A) Touchpad. 
(B) TrackBall. 
(C) Touch screen. 
(D) Touch hand. 
 
13.  O programa Painel de Controle do Windows 7 pode ser apresentado no Modo Categorias, no 
qual os itens são divididos em categorias com nomes e ícones específicos. A alternativa que não 
representa o nome de uma Categoria existente no programa Painel de Controle é 
(A) Sistemas e Dados. 
(B) Rede e Internet. 
(C) Aparência e Personalização. 
(D) Hardware e Sons. 
 
14.  O Correio Eletrônico (e-mail) é um sistema computacional de troca de mensagens entre usuários. O 
exemplo de um endereço de e-mail válido está presente na alternativa 
(A) email_contato@@informx.com 
(B) contato email@conc.edu.br 
(C) livros_informatica@dominio 
(D) usuario_email@dominiox.net 
 
15.  Uma mensagem que chega por e-mail, sites de relacionamento ou pela internet em geral com 
conteúdo falso, como, por exemplo, difamação de empresas e pessoas e aviso sobre vírus de 
computador que ameaçam formatar o disco rígido do computador é denominado de  
(A) DDos. 
(B) Hoax. 
(C) Key Logger. 
(D) Worm. 
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MEIO AMBIENTE 
 
16. No processo administrativo para apuração de infração ambiental, deve ser observado o prazo 
máximo de 
(A) sete dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. 
(B) quinze dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente. 
(C) vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data 

da ciência da autuação. 
(D) sessenta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua 

lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. 
 
17. Analise as seguintes alternativas abaixo. 
I  – Sempre que 50 (cinquenta) ou mais cidadãos solicitarem audiência pública, o Órgão de Meio 

Ambiente promoverá sua realização. 
II – O Órgão de Meio Ambiente fixará a abertura do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para solicitação 

de audiência pública. 
III – Em função da localização geográfica dos solicitantes, e da complexidade do tema, poderá haver 

mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental. 

 
- São verdadeiras as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 
18. Com base na Política de Meio Ambiente do Estado do Pará, é correto afirmar que 
(A) o combate à pobreza e à marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais são 

condições fundamentais para o desenvolvimento sustentável. 
(B) são espécies nativas as que se encontram em áreas de distribuição natural. 
(C) são espécies autóctones as originárias do País e adaptadas às condições do ecossistema 

amazônico. 
(D) é permitida a instalação de usinas termelétricas nos cursos d`água de classe especial. 
 
19. O termo biometilação é utilizado para denominar o processo de 
(A) acumulação do mercúrio orgânico ao longo da cadeia trófica. 
(B) absorção do vapor de mercúrio metálico pelos seres vivos. 
(C) intoxicação humana causada pela ingestão de metilmercúrio. 
(D) transformação de mercúrio metálico em metilmercúrio por atividade de microrganismos. 
 
20. Com base na Política Nacional de Educação Ambiental, analise as seguintes alternativas: 
I  – A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino 

formal. 
II  – Nos cursos de pós-graduação é facultada a criação de disciplina específica. 
III – Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, deve ser incorporado conteúdo que 

trate da ética ambiental. 
 
- São verdadeiras as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21.  A Educação no Brasil é um direito classificado como Social porque  
(A) a escolarização de crianças e adolescentes constitui obrigatoriedade do Estado, independente da 

atuação da família e da sociedade. 
(B) somente os indivíduos letrados, que passaram, mesmo por pouco tempo, pela escola, é que têm 

capacidade de exercitar sua condição cidadã. 
(C) é através dela que os indivíduos conseguem se inserir na sociedade e se reconhecerem como 

pessoas de direitos. 
(D) o Estado brasileiro somente reconhece como cidadão formal os que se alfabetizaram, condição 

mínima para se adquirir documentos que o reconhecem como cidadão. 
 
22. A Lei 12.796, de abril de 2013, constitui uma das mais recentes atualizações da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. A referida norma acrescenta à LDB um novo princípio à Educação Nacional, qual 
seja: 
(A) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. 
(B) garantia de padrão de qualidade por meio da implementação do custo-aluno-qualidade. 
(C) gestão democrática do ensino público e privado. 
(D) consideração com a diversidade étnico-racial. 
 
23. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na 
escola de educação __________ mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 
completar __________ anos de idade. 
 
- As expressões que preenchem corretamente as lacunas são 
(A) infantil ou de ensino fundamental pública e privada, e 6 (seis). 
(B) infantil ou de ensino fundamental pública, e 4 (quatro). 
(C) básica pública, e 4 (quatro). 
(D) infantil ou de ensino fundamental pública e privada, e 4 (quatro). 
 
24. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 7º, o ensino é livre à 
iniciativa privada, atendida a seguinte condição: 
(A) capacidade de autofinanciamento. 
(B) existência de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ próprio. 
(C) capacidade técnica de captar recursos públicos por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação.  
(D) a existência de Plano Municipal de Educação no município requerente da escola. 
 
25. Leia atentamente o texto a seguir: “O dirigente escolar, o professor, os pais de alunos e a 
comunidade em geral precisam entender que a escola é um espaço contraditório e, portanto, se torna 
fundamental que ela construa seu Projeto Político-Pedagógico. Cabe ressaltar, nessa direção, que 
qualquer ato pedagógico é um ato dotado de sentido e se vincula a determinadas concepções 
(autoritárias ou democráticas), que podem estar explícitas ou não.” Trata-se de uma justificativa da 
(A) necessidade de especialistas em pedagogia tratarem tecnicamente das questões educacionais na 

escola. 
(B) dimensão técnica e pedagógica do projeto pedagógico, baseada na instrumentalidade racional da 

pedagogia de projetos. 
(C) necessidade de se instalarem instâncias de poder hierarquicamente constituídas no interior da 

comunidade escolar.  
(D) dimensão política do projeto pedagógico e da necessidade da sua construção coletiva. 
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26. O Plano de Ações Articuladas, como modalidade de planejamento da educação, é supervisionado 
pelo(a) 
(A) Secretaria de Educação Básica/MEC e pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional/INEP. 
(B) Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade/MEC e pelo Conselho Nacional de 

Educação. 
(C) Secretaria de Educação Básica/MEC e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação/FNDE. 
(D) Conselho Nacional de Educação e pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional/INEP. 
 
27. Como fundamento histórico da educação brasileira, podemos dizer que Paulo Freire é um dos 
grandes pedagogos da atualidade não só no Brasil, mas também no mundo. Ele se embasa em uma 
__________  preocupada com o contraste entre a pobreza e a riqueza que resulta em privilégios para 
determinados segmentos da sociedade. 
 
- A expressão que preenche corretamente a lacuna é 
(A) pedagogia tradicional. 
(B) metodologia tecnicista. 
(C) teologia libertadora. 
(D) psicologia behaviorista. 
 
28.  Na década de 30 do século passado, ocorreu um importante movimento educacional no Estado 
Brasileiro, cujos princípios básicos consistiam na defesa de uma educação essencialmente pública, 
obrigatória, gratuita, leiga e sem qualquer segregação de cor, sexo ou tipo de estudo, e que deveria 
desenvolver-se em estreita vinculação com as comunidades. Esse movimento da História da Educação 
Brasileira denominou-se 
(A) Pedagogia crítico-social dos conteúdos. 
(B) Escola Nova. 
(C) Semana de Arte Moderna. 
(D) Movimento Tenentista. 
 
29. A política de Avaliação em âmbito nacional tem sido estabelecida desde 1990, a partir do  
(A) Sistema de Avaliação da Educação (SAEB). 
(B) Avaliação Nacional da Educação Básica. 
(C) Plano de Ações Articuladas. 
(D) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
 
30. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão 
mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo 
por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. O custo mínimo de que trata este artigo será 
calculado pelo(a) __________, considerando variações regionais no custo dos insumos bem como as 
diversas modalidades de ensino. 
 
- A expressão que preenche corretamente a lacuna é 
(A) Estado ao final de cada ano, com validade para dois anos subsequentes. 
(B) União de dois em dois anos, com validade para o ano subsequente. 
(C) Estado de dois em dois anos, com validade para dois anos subsequentes. 
(D) União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente. 
 
 
 
 

 
 
 




