
 

 
CADERNO DE PROVA: 10 - Professor 

CONCURSO PÚBLICO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as 
perguntas seguintes: 

O grande problema ecológico 
Caso uma nave extraterrestre invadisse o espaço 
aéreo terrestre, com toda certeza seus tripulantes 
diriam que neste planeta não habita uma civilização 
inteligente, tamanho é o grau de destruição dos 
recursos naturais. Essas são palavras de um 
renomado cientista americano. Apesar dos avanços 
obtidos ao longo dos anos, a humanidade ainda não 
descobriu os valores fundamentais da existência. O 
que chamamos orgulhosamente de civilização nada 
mais é do que uma agressão às coisas naturais. A 
grosso modo, a tal civilização significa a devastação 
das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento 
das terras e a deterioração da qualidade do ar. O 
que chamamos de progresso não passa de uma 
degradação deliberada e sistemática que o homem 
vem promovendo há muito tempo, uma autêntica 
guerra contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado).

1. De acordo com o texto acima, é CORRETO 
afirmar que o cientista americano de fato está 
preocupado com: 

A. A qualidade do ar apenas. 
B. Os valores morais. 
C. O que pensam os alienígenas. 
D. A vida neste planeta. 
 
2. Da maneira como o assunto é tratado no Texto, 

é CORRETO afirmar que o meio ambiente está 
degradado porque: 

A. A humanidade como um todo preserva muito bem a 
natureza. 

B. A luta pela preservação é permanente e todos seres 
fazem a sua parte. 

C. A civilização o está destruindo. 
D. A destruição é irreversível bem como inevitável e 

necessária.  
 
3. O autor deixa uma mensagem que nos diz que 

a humanidade: 
A. Age contra sua própria existência. 
B. Cumpre com todas ações ecológicas. 
C. É atuante e extremamente preocupada. 
D. Cuida atentamente e preserva os recursos naturais.
 
4. Quando no texto temos a seguinte afirmação: 

“Essas são palavras de um renomado cientista 
americano.” Quer nos dizer que o cientista 
é(?): 

A. Irônico e sem conhecimento. 
B. Desconhecedor dos fatos. 
C. Sem noção pois não fala “nada com nada”. 
D. Famoso, bem como reconhecido. 
 
5. Se o homem cuidar da natureza _______ mais 

saúde. A forma verbal que completa 
CORRETAMENTE a lacuna é: 

A. Tivesse 
B. Terá 
C. Tinha 
D. Tivera 
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utilize para responder as 

Caso uma nave extraterrestre invadisse o espaço 
toda certeza seus tripulantes 

diriam que neste planeta não habita uma civilização 
inteligente, tamanho é o grau de destruição dos 
recursos naturais. Essas são palavras de um 

. Apesar dos avanços 
anidade ainda não 

descobriu os valores fundamentais da existência. O 
que chamamos orgulhosamente de civilização nada 
mais é do que uma agressão às coisas naturais. A 
grosso modo, a tal civilização significa a devastação 

o envenenamento 
das terras e a deterioração da qualidade do ar. O 
que chamamos de progresso não passa de uma 
degradação deliberada e sistemática que o homem 
vem promovendo há muito tempo, uma autêntica 

(adaptado). 

De acordo com o texto acima, é CORRETO 
afirmar que o cientista americano de fato está 

é tratado no Texto, 
é CORRETO afirmar que o meio ambiente está 

A humanidade como um todo preserva muito bem a 

A luta pela preservação é permanente e todos seres 

A destruição é irreversível bem como inevitável e 

O autor deixa uma mensagem que nos diz que 

atentamente e preserva os recursos naturais. 

Quando no texto temos a seguinte afirmação: 
“Essas são palavras de um renomado cientista 
americano.” Quer nos dizer que o cientista 

Se o homem cuidar da natureza _______ mais 
saúde. A forma verbal que completa 

MATEMÁTICA 

6. Observe a sequência abaixo e indique qual será 
o seu 7º elemento: 

6, 11, 17, 28, (...)
A. 45 
B. 73 
C. 118 
D. 191 
 
7. Considerando que conhecemos dois lados de 

um triângulo retângulo (Catetos A e B), que 
são, respectivamente, 16cm e 30cm qual é a 
área deste triângulo? 

A. 230cm² 
B. 240cm² 
C. 250cm² 
D. 260cm² 
 
8. Observe os números abaixo e indique a sexta 

parte da média do grupo: 
25 - 41 - 48 - 55 - 64 

A. 6 
B. 7 
C. 8 
D. 9 
 
9. No estádio do Maracanã, 120.000 torcedores 

assistiram a um jogo de futebol. Por meio
cada uma das 6 saídas disponíveis podem 
passar 1.000 pessoas por minuto. Quanto tempo 
será necessário para que todas as pessoas 
deixem o estádio? 

A. 12 Minutos 
B. 16 Minutos 
C. 20 Minutos 
D. 24 Minutos 
 
10. Antônia aplicou determinado capital à taxa 

juros simples de 10,8% ao ano, por um período 
de 20 meses. Sabe-se que os juros dessa 
aplicação somam R$ 306,00. Qual foi o capital 
aplicado por Antônia? 

A. R$ 1.650,00 
B. R$ 1.700,00 
C. R$ 1.750,00 
D. R$ 1.800,00 

INFORMÁTICA BÁSICA

11. Das teclas de atalho do Microsoft Word, versão 
2007, padrão Português Brasil, qual a função 
da combinação de teclas “Shift” + “F3”?

A. Insere uma Figura 
B. Insere uma Função 
C. Subscrever o texto selecionado 
D. Minimizar (baixar) a janela ativa 
 
12. Das teclas de atalho do Microsoft Excel, versão 

2007, padrão Português Brasil, qual a função 
da combinação de teclas “Alt” + “Y”?

A. Acessa a aba Inserir 
B. Acessa a aba Fórmulas 
C. Acessa a aba Layout 
D. Acessa a aba Exibição 
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abaixo e indique qual será 

6, 11, 17, 28, (...) 

Considerando que conhecemos dois lados de 
um triângulo retângulo (Catetos A e B), que 
são, respectivamente, 16cm e 30cm qual é a 

Observe os números abaixo e indique a sexta 

64 - 68 - 77 

No estádio do Maracanã, 120.000 torcedores 
assistiram a um jogo de futebol. Por meio de 
cada uma das 6 saídas disponíveis podem 
passar 1.000 pessoas por minuto. Quanto tempo 
será necessário para que todas as pessoas 

Antônia aplicou determinado capital à taxa de 
juros simples de 10,8% ao ano, por um período 

se que os juros dessa 
aplicação somam R$ 306,00. Qual foi o capital 

INFORMÁTICA BÁSICA 

atalho do Microsoft Word, versão 
2007, padrão Português Brasil, qual a função 
da combinação de teclas “Shift” + “F3”? 

 

atalho do Microsoft Excel, versão 
2007, padrão Português Brasil, qual a função 
da combinação de teclas “Alt” + “Y”? 
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CONCURSO PÚBLICO 

13. Considerando a configuração padrão 
Português (Brasil) do aplicativo Microsoft Word 
2007, para inserir uma “Marca D’água” em um 
documento, devemos ir em qual das opções da 
Barra de Menus? 

A. Referências 
B. Inserir 
C. Layout da Página 
D. Exibição 
 
14. Em relação ao correio eletrônico - e-mail, como 

melhor definimos um SPAM? 
A. Refere-se aos e-mails não solicitados, que 

geralmente são enviados para um grande número de 
pessoas. 

B. Refere-se aos e-mails que tem em seu conteúdo uma 
cadeia de respostas, semelhante a uma “conversa”.

C. Refere-se aos e-mails que tem definida a confirmação 
de leitura, que, ao ser confirmada, completa a 
relação de spam. 

D. Refere-se aos e-mails reencaminhados pelos usuários 
de correio eletrônico, formando uma espécie de 
corrente. 

 
15. Assinale a alternativa correta que corresponde 

a um hardware de computador: 
A. Windows 10 
B. Linux Red Hat 
C. Internet Explorer 
D. Placa Mãe 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16. Avalie as assertivas abaixo em relação ao 
Município de Três Barras/SC e indique a opção 
INCORRETA: 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Tem uma altitude média de 820m. 
B. Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

limítrofes. 
C. Faz parte da região turística denominada Vale do 

Contestado. 
D. Possui o 2º maior ginásio poliesportivo do planalto 

norte,  o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 
de 3000 mil lugares. 

 
17. Foi em Três Barras, no ano de 1910, que se 

instalou uma empresa norte-americana, 
responsável pela exploração da faixa de terra 
ao longo da ferrovia construída na região. Qual 
foi a empresa responsável pela construção da 
ferrovia? 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br)
A. Lumber 
B. Brazil Railway Company 
C. Winter Company 
D. Ajax Railway 
 
18. Das cidades abaixo listadas, qual tem a 

distância rodoviária em relação ao Município de 
Três Barras/SC? 

A. Florianópolis/SC 
B. Porto Alegre/RS 
C. Curitiba/PR 
D. Joinville/SC 
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Considerando a configuração padrão para 
Português (Brasil) do aplicativo Microsoft Word 
2007, para inserir uma “Marca D’água” em um 
documento, devemos ir em qual das opções da 

mail, como 

mails não solicitados, que 
geralmente são enviados para um grande número de 

mails que tem em seu conteúdo uma 
cadeia de respostas, semelhante a uma “conversa”. 

mails que tem definida a confirmação 
de leitura, que, ao ser confirmada, completa a 

mails reencaminhados pelos usuários 
de correio eletrônico, formando uma espécie de 

correta que corresponde 

Avalie as assertivas abaixo em relação ao 
Município de Três Barras/SC e indique a opção 

www.tresbarras.sc.gov.br) 

Canoinhas, Papanduva e Mafra são municípios 

Faz parte da região turística denominada Vale do 

Possui o 2º maior ginásio poliesportivo do planalto 
o Ginásio Ione Cyríaco de Souza, com cerca 

Foi em Três Barras, no ano de 1910, que se 
americana, 

responsável pela exploração da faixa de terra 
longo da ferrovia construída na região. Qual 

foi a empresa responsável pela construção da 

(Fonte: www.tresbarras.sc.gov.br) 

Das cidades abaixo listadas, qual tem a menor 
distância rodoviária em relação ao Município de 

19. Em uma cerimônia concorrida, tomou posse no 
último dia 16/06/2015 um novo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 
STF? 

A. Luiz Edson Fachin 
B. Gilmar Mendes 
C. Celso de Mello 
D. Luiz Fux 
 
20. Em meio a acusações de irregularidades, atos 

secretos e outras investigações, foi eleito e é o 
atual presidente do senado federal. De quem 
estamos falando? 

A. José Dirceu 
B. Delcídio do Amaral 
C. Eduardo Cunha 
D. Renan Calheiros 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Projeto Político-Pedagógico  (PPP) serve 

como instrumento de participação e de gestão 
democrática e precisa ser entendido como um 
documento público, comum a todos que 
compõem a comunidade escolar, e, para tanto, 
a sua comunicação é imprescin
processo. Assinale a ALTERNATIVA que 
corresponde corretamente com o enunciado.

A. É necessário tornar comum tanto a construção do 
documento quanto a sua operacionalização e 
avaliação é de extrema importância. 

B. O PPP é um documento de gaveta e tem a função de 
auxiliar na contratação de serventes da escola, bem 
como ele não necessita de discussão e aprovação 
com a equipe pedagógica e pais. 

C. É necessário formar uma equipe de no mínimo cinco 
professores(as) e no máximo 12. Esta equipe i
o PPP no momento oportuno. 

D. O PPP tem sua função importante junto as unidades 
escolares, pois além de servir para orientar nas 
regras da escola, ele oportuna também, a 
contratação de professores que estejam listados no 
mesmo, sendo que quem não 
mesmo jamais poderá trabalhar na unidade escolar.

 
22. A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, em seu Art. 11º trata de “Os Municípios 
incumbir-se-ão de”, EXCETO: 

A. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da 
União e dos Estados. 

B. Exercer ação redistributiva em relação às suas 
escolas. 

C. Baixar normas complementares para o
de ensino. 

D. Impedir novas normas educacionais pois a 
diversidade está presente, avaliar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino e seus 
respectivos gestores escolares e posteriormente 
fechar as escolas municipais se houver necessidade.
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Em uma cerimônia concorrida, tomou posse no 
último dia 16/06/2015 um novo ministro do 

Federal (STF), que ocupará a 
cadeira deixada vaga, em agosto do ano 
passado, com a aposentadoria do ministro 
Joaquim Barbosa. Quem é o novo ministro do 

(Fonte: época.globo.com) 

Em meio a acusações de irregularidades, atos 
secretos e outras investigações, foi eleito e é o 
atual presidente do senado federal. De quem 

ESPECÍFICOS 
Pedagógico  (PPP) serve 

como instrumento de participação e de gestão 
democrática e precisa ser entendido como um 
documento público, comum a todos que 
compõem a comunidade escolar, e, para tanto, 
a sua comunicação é imprescindível nesse 
processo. Assinale a ALTERNATIVA que 
corresponde corretamente com o enunciado. 
É necessário tornar comum tanto a construção do 
documento quanto a sua operacionalização e 
avaliação é de extrema importância.  

gaveta e tem a função de 
auxiliar na contratação de serventes da escola, bem 
como ele não necessita de discussão e aprovação 

 
É necessário formar uma equipe de no mínimo cinco 
professores(as) e no máximo 12. Esta equipe irá criar 

O PPP tem sua função importante junto as unidades 
escolares, pois além de servir para orientar nas 
regras da escola, ele oportuna também, a 
contratação de professores que estejam listados no 

 estiver relatado no 
mesmo jamais poderá trabalhar na unidade escolar. 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, em seu Art. 11º trata de “Os Municípios 

 
manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
os às políticas e planos educacionais da 

Exercer ação redistributiva em relação às suas 

Baixar normas complementares para o seu sistema 

Impedir novas normas educacionais pois a 
diversidade está presente, avaliar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino e seus 
respectivos gestores escolares e posteriormente 
fechar as escolas municipais se houver necessidade. 

http://www.tresbarras.sc.gov.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
http://www.tresbarras.sc.gov.br)
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23. Sobre procedimentos de planejamento de 
ensino e avaliação, a autora (TURRA, Clódia 
Maria Godoy; et al., 1986, p. 144) nos 
apresenta o conceito para entendimento dos 
procedimentos de ensino. Estes chamados 
“procedimentos de ensino” podem ser 
entendidos como(...)? Assinale a assertiva
CORRETA: 

A. Manobras de rotina diária onde o professor atribui 
métodos de acordo com sua vontade própria, não 
necessitando de planejamento de aulas. 

B. Métodos de instrução informal apenas, sem carácter
teórico e científico pois o professor como já possui 
sua habilitação na área não deve mais se espelhar 
em referências para transmitir conhecimento.

C. Ações, processos ou comportamentos, planejados 
pelo professor, para colocar os alunos em contato 
direto com as coisas, fatos, ou fenômenos que o 
possibilitem modificar sua conduta, em função dos 
objetivos previstos. 

D. Nenhuma das alternativas está correta. 
 
24. De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional) Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, em seu Art. 4º. afirma que 
é dever do Estado com a educação escolar 
pública que será efetivado mediante a(?)

Complete as sentenças com (V) para 
verdadeiro e (F) para falso, de acordo com o 
que corresponde corretamente no referido 
Artigo. 

(__) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria.  

(__) Progressiva extensão da obrigatoriedad
gratuidade ao ensino médio. 

(__) Atendimento educacional especializado gratuito 
aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

(__) Atendimento gratuito em creches e pré
às crianças de zero a seis anos de idade. 

Assinale a ALTERNATIVA que corresponde 
corretamente a sequência de BAIXO para 
CIMA. 

A. F, F, V, V 
B. F, F, F, F 
C. V, V, V, V 
D. V, V, F, F 
 
25. A oralidade, a leitura e a escrita devem ser 

trabalhadas de forma integrada e 
complementar, potencializando-se os 
diferentes aspectos que cada uma dessas 
linguagens solicita das crianças. A ampliação 
da capacidade das crianças de utilizar a fala de 
forma cada vez mais competente em diferentes 
contextos se dá na medida em que elas 
vivenciam experiências diversificadas e ricas 
envolvendo os diversos usos possíveis da 
linguagem oral. Portanto, eleger a linguagem 
oral como conteúdo exige o planejamento da 
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Sobre procedimentos de planejamento de 
ensino e avaliação, a autora (TURRA, Clódia 
Maria Godoy; et al., 1986, p. 144) nos 
apresenta o conceito para entendimento dos 

Estes chamados 
“procedimentos de ensino” podem ser 

assertiva 

Manobras de rotina diária onde o professor atribui 
métodos de acordo com sua vontade própria, não 

Métodos de instrução informal apenas, sem carácter 
teórico e científico pois o professor como já possui 
sua habilitação na área não deve mais se espelhar 
em referências para transmitir conhecimento. 
Ações, processos ou comportamentos, planejados 
pelo professor, para colocar os alunos em contato 

com as coisas, fatos, ou fenômenos que o 
possibilitem modificar sua conduta, em função dos 

De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional) Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, em seu Art. 4º. afirma que 
é dever do Estado com a educação escolar 
pública que será efetivado mediante a(?) 

Complete as sentenças com (V) para 
verdadeiro e (F) para falso, de acordo com o 
que corresponde corretamente no referido 

nsino fundamental, obrigatório e gratuito, 
tiveram acesso na 

rogressiva extensão da obrigatoriedade e 

tendimento educacional especializado gratuito 
com necessidades especiais, 

  

tendimento gratuito em creches e pré-escolas 

Assinale a ALTERNATIVA que corresponde 
corretamente a sequência de BAIXO para 

A oralidade, a leitura e a escrita devem ser 
trabalhadas de forma integrada e 

se os 
diferentes aspectos que cada uma dessas 
linguagens solicita das crianças. A ampliação 
da capacidade das crianças de utilizar a fala de 

ada vez mais competente em diferentes 
contextos se dá na medida em que elas 
vivenciam experiências diversificadas e ricas 
envolvendo os diversos usos possíveis da 
linguagem oral. Portanto, eleger a linguagem 
oral como conteúdo exige o planejamento da 

ação pedagógica de forma a criar situações de 
fala, escuta e compreensão da linguagem.
 

O trecho acima com base no desenvolvimento 
da oralidade está: 

A. Totalmente correto. 
B. Totalmente incorreto. 
C. Apenas a primeira frase está correta.
D. Apenas a última frase está correta.
 
26. Na educação infantil o “cuidar” é parte 

integrante da educação, embora possa exigir 
conhecimentos, habilidades e instrumentos que 
exploram a dimensão pedagógica. O cuidado 
precisa considerar, principalmente?

A. As necessidades das crianças, que quando 
observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas 
importantes sobre a qualidade do que estão 
recebendo. 

B. Os choros logo pela manhã, pois assim estarão sendo 
observadas pois chamam a atenção com o barulho.

C. Se a criança já tomou café da manhã ou algo que 
garante sua subsistência e se caso isso já foi 
realizado pela família ainda no lar ela apenas 
precisará se alimentar ao voltar ao lar no horário de 
almoço. 

D. Aos aranhões que podem dar nos colegas ao 
brincarem, pois as “mordidas” são incontroláveis na 
hora do brincar. 

 
 
27. O Projeto Político Pedagógico (PPP) confere 

mais amplitude à ideia de um planejamento 
abrangente de todo o conjunto das atividades 
escolares, não apenas de ações isoladas. 
Existem algumas razões que justificam a 
importância do PPP, são elas: 

(__) O PPP é a expressão das aspirações e dos 
interesses do grupo escolar; 

(__) O PPP não deve resultar de práticas 
participativas.  

(__) A formulação do PPP é, também, prática 
educativa, manifestações do caráter formativo do 
ambiente de trabalho. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e 
(F) para as falsas: 

A. V-V-V 
B. F-V-V 
C. F-F-V 
D. V-F-V 
 
 
28. Leia atentamente os versos abaixo: 

 

A TUA SAUDADE CORTA
COMO AÇO DE NAVÁIA

O CORAÇÃO FICA AFLITO
BATE UMA, A OUTRA FAIA

 

Agora responda: Nestes versos é possível 
encontrar “duas” expressões em:

A. Sentido anti-horário. 
B. Sentido figurado. 
C. Sentido patriota. 
D. Sentido enfileirado.  
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pedagógica de forma a criar situações de 
fala, escuta e compreensão da linguagem. 

O trecho acima com base no desenvolvimento 

Apenas a primeira frase está correta. 
frase está correta. 

Na educação infantil o “cuidar” é parte 
integrante da educação, embora possa exigir 
conhecimentos, habilidades e instrumentos que 
exploram a dimensão pedagógica. O cuidado 
precisa considerar, principalmente? 

crianças, que quando 
observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas 
importantes sobre a qualidade do que estão 

Os choros logo pela manhã, pois assim estarão sendo 
observadas pois chamam a atenção com o barulho. 

café da manhã ou algo que 
garante sua subsistência e se caso isso já foi 
realizado pela família ainda no lar ela apenas 
precisará se alimentar ao voltar ao lar no horário de 

Aos aranhões que podem dar nos colegas ao 
s” são incontroláveis na 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) confere 
mais amplitude à ideia de um planejamento 
abrangente de todo o conjunto das atividades 
escolares, não apenas de ações isoladas. 
Existem algumas razões que justificam a 
importância do PPP, são elas:  

a expressão das aspirações e dos 

(__) O PPP não deve resultar de práticas 

(__) A formulação do PPP é, também, prática 
educativa, manifestações do caráter formativo do 

afirmações verdadeiras e 

Leia atentamente os versos abaixo:  

A TUA SAUDADE CORTA 
COMO AÇO DE NAVÁIA 

O CORAÇÃO FICA AFLITO 
BATE UMA, A OUTRA FAIA 

Nestes versos é possível 
encontrar “duas” expressões em: 
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29. Assinale a alternativa correta segundo o 
disposto no artigo 18 (dezoito) do Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 

A. É dever somente dos pais velar pela dignidade da 
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

B. 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. 

C. É dever somente da escola velar pela dignidade da 
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

D. É dever somente do poder público velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

 
30. Leia o texto a seguir, em que há informa

sobre a Guerra do Paraguai: Guerra iniciada em 
novembro de 1864 e considerada o conflito armado 
mais sangrento da América do Sul. A Guerra do 
Paraguai também é denominada Guerra da Tríplice 
Aliança, pois os adversários do Paraguai eram três: 
Brasil, Argentina e Uruguai. Segundo historiadores, foi 
um conflito causado por interesses econômicos: o 
Paraguai, a nação mais desenvolvida da América do 
Sul, tentava obter passagem para o mar a fim de 
garantir suas exportações e importações. 
RESPONDA: O ano citado no texto corresponde 
a que século? 

A. XVIII 
B. XIX 
C. XX 
D. XXI 
 
31. França, Alemanha e Espanha são países 

localizados no continente(...)? 
A. Americano  
B. Africano 
C. Europeu 
D. Asiático  
 
 
32. A lei nº 9.394/96 determina que, a educação 

básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: 
I. A carga horária mínima anual será de seiscentas 

horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver.

II. Poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis equivalentes 
de adiantamento na matéria, para o ensino de 
línguas estrangeiras, artes, ou outros 
componentes curriculares. 

A. Apenas o item I está correto. 
B. Apenas o item II está correto. 
C. Ambos os itens estão corretos. 
D. Ambos os itens estão incorretos. 
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Assinale a alternativa correta segundo o 
disposto no artigo 18 (dezoito) do Estatuto da 

somente dos pais velar pela dignidade da 
os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, 

É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

É dever somente da escola velar pela dignidade da 
os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, 

É dever somente do poder público velar pela 
dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 
salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

Leia o texto a seguir, em que há informações 
Guerra iniciada em 

novembro de 1864 e considerada o conflito armado 
mais sangrento da América do Sul. A Guerra do 
Paraguai também é denominada Guerra da Tríplice 
Aliança, pois os adversários do Paraguai eram três: 

Segundo historiadores, foi 
um conflito causado por interesses econômicos: o 
Paraguai, a nação mais desenvolvida da América do 
Sul, tentava obter passagem para o mar a fim de 

 AGORA 
o citado no texto corresponde 

França, Alemanha e Espanha são países 

A lei nº 9.394/96 determina que, a educação 
básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com as seguintes regras 

carga horária mínima anual será de seiscentas 
horas, distribuídas por um mínimo de duzentos 
dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

exames finais, quando houver. 
se classes, ou turmas, com 

alunos de séries distintas, com níveis equivalentes 
de adiantamento na matéria, para o ensino de 
línguas estrangeiras, artes, ou outros 

33. Sobre os precursores na literatura infantil 
brasileira, responda: 
Monteiro Lobato (1882-1948) foi um escritor e 
editor brasileiro.  
Nome de sua obra de maior destaque na 
literatura infantil, foi: 

A. Viagem ao céu – 1932 
B. Memórias da Emília – 1937 
C. Serões de Dona Benta – 1938 
D. Sitio do Pica-pau Amarelo – 1939 
 

34. O desenvolvimento mental do ser humano 
segundo Jean Piaget é dividido em quatro 
períodos. Com um ano de idade segundo a 
teoria de Piaget, a criança está no período:

A. Operatório 
B. Abstrato-concreto 
C. Sensório-motor 
D. Abstrato-real 
 
 
35. Uma gaiola contém pássaros e coelhos. 

Sabendo que há dezesseis cabeças e trinta e 
oito pés, quantos pássaros há na gaiola?

A. 12 pássaros 
B. 13 pássaros 
C. 14 pássaros 
D. 15 pássaros 
 
 
36. Todas as atividades permanentes do grupo 

contribuem, de forma direta ou indireta, para a 
construção da identidade e o desenvolvimento 
da autonomia, uma vez que são competências 
que perpassam todas as vivências das crianças. 
Algumas delas, como a roda de co
faz-de-conta, porém, constituem
situações __________ para a explicitação das 
características pessoais, para a expressão dos 
sentimentos, emoções e conhecimentos.
 
Complete a lacuna corretamente segundo o 
Referencial Curricular Nacional pa
Educação Infantil: 

A. Privilegiadas. 
B. Desfavorecidas. 
C. Prejudiciais. 
D. Irrelevantes. 
 
 
37. Os conhecimentos são assimilados da herança 

cultural que nos antecede. Os seres humanos já 
produziram múltiplos entendimentos da 
realidade e do mundo. Neste contexto avalie as 
assertivas abaixo e indique a opção 
INCORRETA: 

A. O conhecimento é dinâmico e, por isso, sujeito à 
dúvida. 

B. Eles não podem ser modificados, nem reduzidos ou 
ampliados em sua abrangência. 

C. Os conhecimentos perdem sua 
devem ser continuamente renovados.

D. Todas  as opções estão corretas.
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Sobre os precursores na literatura infantil 

1948) foi um escritor e 

Nome de sua obra de maior destaque na 

1939   

O desenvolvimento mental do ser humano 
segundo Jean Piaget é dividido em quatro 
períodos. Com um ano de idade segundo a 
teoria de Piaget, a criança está no período: 

contém pássaros e coelhos. 
Sabendo que há dezesseis cabeças e trinta e 
oito pés, quantos pássaros há na gaiola? 

Todas as atividades permanentes do grupo 
contribuem, de forma direta ou indireta, para a 
construção da identidade e o desenvolvimento 
da autonomia, uma vez que são competências 
que perpassam todas as vivências das crianças. 
Algumas delas, como a roda de conversas e o 

conta, porém, constituem-se em 
situações __________ para a explicitação das 
características pessoais, para a expressão dos 
sentimentos, emoções e conhecimentos. 

Complete a lacuna corretamente segundo o 
Referencial Curricular Nacional para a 

Os conhecimentos são assimilados da herança 
cultural que nos antecede. Os seres humanos já 
produziram múltiplos entendimentos da 

Neste contexto avalie as 
assertivas abaixo e indique a opção 

O conhecimento é dinâmico e, por isso, sujeito à 

Eles não podem ser modificados, nem reduzidos ou 

Os conhecimentos perdem sua validade, por isso 
devem ser continuamente renovados. 
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38. O que as tendências progressistas libertadora e 
libertária têm, em comum? 

A. A defesa da autogestão pedagógica e o 
antiautoritarismo. 

B. O aperfeiçoamento da ordem social vigente. 
C. A tentativa de modernização da escola tradicional.
D. O fato do aluno ser educado para atingir sua plena 

realização através de seu próprio esforço. 
 
 
 
39. A educação e a escola na _________________ 

possuem como objetivo modelar o 
comportamento humano por meio de técnicas 
específicas. Qual das opções abaixo completa a 
lacuna? 

A. tendência pedagógica libertadora 
B. tendência pedagógica libertária 
C. tendência pedagógica liberal. 
D. tendência pedagógica tecnicista 
 
40. Como é chamada a corrente pedagógica que se 

originou do pensamento de Vygotsky? 
A. Tecnicismo 
B. Liberalismo 
C. Socioconstrutivismo 
D. Positivismo 
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O que as tendências progressistas libertadora e 

A defesa da autogestão pedagógica e o 

 
A tentativa de modernização da escola tradicional. 
O fato do aluno ser educado para atingir sua plena 

A educação e a escola na _________________ 
possuem como objetivo modelar o 
comportamento humano por meio de técnicas 
específicas. Qual das opções abaixo completa a 

Como é chamada a corrente pedagógica que se 
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