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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

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

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PROFESSOR DE 

ENSINO 

INFANTIL 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.39), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 

(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 

(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 

verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 

 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 
materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 

último. 
(B) A personagem da primeira fala apresenta 

semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 
 

(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 
verbo-nominal. 

(B) O plural de caráter é caráteres. 
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(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 

(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 
de verbo transitivo indireto 

 

 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O desenvolvimento deve ser entendido como uma 

globalidade; mas, em razão de sua riqueza e 

diversidade, é abordado, para efeito de estudo, a 

partir de alguns aspectos básico. 

O aspecto que inclui o desenvolvimento ligados as 

capacidades cognitivas do indivíduo em todas as 

suas fases. Como quando, por exemplo, a criança 

de 2 anos puxa um brinquedo de baixo dos móveis 

ou adolescente planeja seus gastos a partir da 

mesada, é conhecido como aspecto: 

 

(A) Físico-motor 

(B) Intelectual 

(C) Emocional 

(D) Social 

 

22) Analise os itens sobre a criança e o adolescente em 

seu desenvolvimento e sua aprendizagem. 

 

1. O desenvolvimento humano se estabelece através da 

interação do indivíduo com o ambiente físico e 

social. Se caracteriza pelo desenvolvimento mental e 

pelo crescimento orgânico. 

2. O desenvolvimento mental se constrói 

continuamente e se constitui pelo aparecimento 

gradativo de estruturas mentais. 

3. Algumas estruturas mentais são substituídas a cada 

nova fase da vida do indivíduo. A obediência da 

criança é substituída pela autonomia moral do 

adolescente. A relação da criança com os objetos 

que, se dá primeiro apenas de forma concreta se 

transforma na capacidade de abstração e outras 

podem permanecer ao longo de toda a vida, como, 

por exemplo: a motivação. 

4. As estruturas mentais são formas de organização da 

atividade mental que vão se aperfeiçoando e se 

solidificando, até o momento em que todas elas, 

estando plenamente desenvolvidas, caracterizarão 

um estado de equilíbrio superior em relação à 

inteligência, à vida afetiva e às relações sociais. 

 

A soma dos itens corretos é igual a: 

 

(A) Nove 

(B) Dez 

(C) Oito 

(D) Seis 

 

 

 
23) Sobre os temas transversais é INCORRETO. 

 

(A) Por tratarem de questões sociais, os Temas 

Transversais têm natureza diferente das áreas 

convencionais. 

(B) A complexidade dos temas transversais faz 

com que nenhuma das áreas, isoladamente, 

seja suficiente para abordá-los. 

(C) A problemática dos Temas Transversais 

atravessa os diferentes campos do 

conhecimento. 

(D) A integração, a extensão e a profundidade do 

trabalho deve se dar no mesmo nível, nas 

diferentes realidades locais. Isso se efetiva 

mediante a organização didática eleita pela 

escola.  

 

 

24)  Analise o texto a seguir: 

 

A sociedade brasileira é formada não só por 

diferentes etnias, como por imigrantes de diferentes 

países. Além disso, as migrações colocam em 

contato grupos diferenciados. Sabe-se que as 

regiões brasileiras têm características culturais 

bastante diversas e a convivência entre grupos 

diferenciados nos planos social e cultural muitas 

vezes é marcada pelo preconceito e pela 

discriminação. O grande desafio da escola é investir 

na superação da discriminação e dar a conhecer a 

riqueza representada pela diversidade etnocultural 

que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, 

valorizando a trajetória particular dos grupos que 

compõem a sociedade. Nesse sentido, a escola deve 

ser local de diálogo, de aprender a conviver, 

vivenciando a própria cultura e respeitando as 

diferentes formas de expressão cultural. (PCN, 

1987) 

O Tema Transversal que justifica  e discute a 

concepção presente no texto acima é: 

 

(A) Ética 

(B) Pluralidade Cultural 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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(C) Direitos Humanos 

(D) Temas Locais 

 

Analise os quadros a seguir para responder as 

questões 25 e 26. 

   

Quadro 01 -  OBJETIVOS 

• familiarizar-se com a imagem do próprio corpo;  

• explorar as possibilidades de gestos e ritmos 

corporais para expressar-se nas brincadeiras e nas 

demais situações de interação;  

• deslocar-se com destreza progressiva no espaço 

ao andar, correr, pular etc., desenvolvendo atitude 

de confiança nas próprias capacidades motoras;  

• explorar e utilizar os movimentos de preensão, 

encaixe, lançamento etc., para o uso de objetos 

diversos. 

Quadro 02 – CONTEÚDO 

 Utilização expressiva intencional do 

movimento nas situações cotidianas e em suas 

brincadeiras.  

• Percepção de estruturas rítmicas para expressar-

se corporalmente por meio da dança, brincadeiras 

e de outros movimentos.  

• Valorização e ampliação das possibilidades 

estéticas do movimento pelo conhecimento e 

utilização de diferentes modalidades de dança.  

• Percepção das sensações, limites, 

potencialidades, sinais vitais e integridade do 

próprio corpo. 

 

FONTE: Referencial Curricular Nacional  para a 

Educação Infantil – Volume 03 

 

25) A prática educativa deve se organizar de forma a 

que as crianças desenvolvam as capacidades 

apresentadas no quadro 01. As capacidades 

descritas devem ser desenvolvidas com crianças de: 

 

(A) Zero a três anos 

(B) Quatro a seis anos 

(C) Apenas de seis anos 

(D) Três a cinco anos 

 

 

26)  As informações dos quadros 01 e 02 fazem parte 

dos eixos de trabalho orientados para a construção 

das diferentes linguagens pelas crianças e para as 

relações que estabelecem com os objetos de 

conhecimento.   Os objetivos e conteúdos descritos 

nos quadros 01 e 02 fazem parte do eixo: 

 

(A) MOVIMENTO 

(B) MÚSICA 

(C) ARTES VISUAIS 

(D) LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

 

27) Considerando os conteúdos de ensino marque 

a alternativa ERRADA: 
 

(A)  Os conteúdos factuais ou fatos são definidos 

como conteúdos de aprendizagens singulares, 

de caráter descritivo e concreto. 

(B) Os conceitos e os princípios são conteúdos de 

aprendizagem e caráter abstrato, os quais 

exigem compreensão. 

(C) Na categoria dos conteúdos factuais 

encontramos: ler, desenhar, calcular, 

classificar, traduzir, recortar, pular, inferir, 

injetar, etc. 

(D) Os processos de aprendizagem dos conteúdos 

atitudinais significam elaborações complexas 

de caráter pessoal com uma grande 

vinculação afetiva. 

 

28) Analise os itens a seguir. 

 

I- São maneiras de encadear e articular as 

diferentes atividades ao longo de uma unidade 

didática. 

II- Através dessa metodologia pode-se analisar 

diferentes formas de intervenção segundo as 

atividade que se realizam. 

III- Essa metodologia pode fornecer pistas acerca 

da função que cada uma das atividades tem 

na construção do conhecimento da 

aprendizagem de diferentes conteúdos. 

 

Os itens I, II, III se referem a: 

 

(A) Projetos Pedagógicos 

(B) Sequência Didáticas 

(C) Projetos de Intervenção 

(D) Exatidão e perfeito domínio do conhecimento 

construído por todos 

 

29) Analise os itens. 
 

I- Os objetivos gerais são amplos, porque são 

expressos em termos não observáveis. 

II- Os objetivos devem focalizar o comportamento 

tanto de aluno quanto do professor. 

III- É aconselhável que cada objetivo específico 

seja elaborado de modo a incluir apenas um 

resultado de aprendizagem por vez e não uma 

combinação de vários resultados ao mesmo 

tempo. 
 

Estão(á) correto(s) apenas o (s) item(ens):  
 

(A) I e III 

(B) II e III 
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(C) II 

(D) I,II e III 

 

30) Quem ensina, ensina algo a alguém. O ensino se 
caracteriza, portanto, como uma ação que se 
articula à aprendizagem. Na verdade é impossível 
falar de ensino desvinculando de aprendizagem 
(TEREZINHA RIOS, 2010,P 53). Nesta concepção 

sobre ensinar e aprender é INCORRETO: 
 

(A) Ensinar é interceder em favor de um ser. 
(B) Para ensinar, é preciso, também, que esse 

alguém esteja pronto para a aprendizagem. 
(C) Para dizer que houve ensino, é preciso que o 

aprendiz demonstre que adquiriu novo 
conhecimento, nova maneira de pensar ou de 
agir. 

(D) O aprender, mesmo de início, jamais pode se 
embasar em memorizações ou fixações de 

conteúdo. 
 

31) Numa perspectiva emancipatória, o Projeto Político 
Pedagógico apresenta as seguintes características, 
EXCETO: 

 

(A) Está voltado para a inclusão – observa 
diversidade de alunos, suas origens culturais, 
suas necessidades e expectativas educacionais  

(B) Por ser coletivo e integrador, é necessário, para 

sua elaboração, execução e avaliação, o 
estabelecimento de um clima de diálogo, de 
cooperação, de negociação, assegurando-se o 
direito de as pessoas intervirem e se 
comprometerem na tomada de decisões de 
todos os aspectos que afetam a vida da escola 

(C) Apresenta uma unicidade entre a dimensão 

técnica e política 

(D)  Preocupa-se essencialmente com trabalho 
pedagógico. 

 
32) Gadotti (2000), ao discutir os obstáculos e limites 

que surgem quando se implementam processos de 
gestão colegiada nas escolas, argumenta que, para 

a real efetivação dos mesmos, é preciso que a 
escola esteja impregnada de uma certa atmosfera 
que respira a “circulação de informações, na divisão 
do trabalho, no estabelecimento do calendário 
escolar, na distribuição das aulas, no processo de 
elaboração ou de criação de novos cursos, ou de 

novas disciplinas, na formação de grupos de 
trabalho, na capacitação de recursos humanos”. Os 
obstáculos ou limites que podemos encontrar com 
freqüência nesses processos deve-se: 

1- à nossa pouca experiência democrática  

2-  à mentalidade que atribui aos técnicos (e apenas a 
esses) a capacidade de governar e considera que o 

povo é incapaz de exercer poder  
3-  à própria estrutura verticalizada de nossos sistemas 

educacionais  
4-  ao autoritarismo que, historicamente, tem 

impregnado nosso ethos educacional  
5-  ao tipo de liderança que tradicionalmente domina a 

atividade política no campo educacional 

A soma dos itens corretos é igual a: 
 

(A) 10 

(B) 15 

(C) 12 
(D) 11 

33) De acordo com LDB Nº 9394/96 o ensino deve 

ser ministrado com base em doze princípios. O 

princípio incluído pela Lei nº 12.796, de 2013 foi: 

 

(A) valorização do profissional da educação 

escolar 

(B) consideração com a diversidade étnico-racial 

(C) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber 

(D)  respeito e compreensão do ambiente natural 

e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. 

 

34) Paulo Freire (2009, p.24) referenda seu 

pensar sobre ensinar e aprender nesta afirmação: 

 

Não temo  dizer que inexiste validade no ensino de 

que não resulta um aprendizado em que o 

aprendiz não se tornou capaz de recriar ou refazer 

o ensinado, em que o ensinado que não foi 

aprendido  não pode ser realmente aprendido pelo 

aprendiz.’’ 

 

Neste sentido é INCORRETO conforme a concepção 

acima: 

 

(A) Aprender não significa apenas recitação do 

aprendido. 

(B) Aprender implica introjetar o novo conteúdo 

junto aos demais já conhecidos, para 

reorganizá-los ou reconstruí-los. 

(C) Freire faz crítica ao ensino, ao qual denomina 

de bancário, como sendo um falso ensinar, 

por que pode deformar a criatividade do 

educando e educador. 

(D) Para aprender, o aluno, precisa de prontidão 

para as aprendizagens, não sendo necessário 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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estar motivado para adquirir os novos 

saberes. 

 

 

 

 

 

35) A educação infantil será organizada de acordo com 

as seguintes regras comuns conforme a LDB 

9394/96. 

 

I - Avaliação mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de 

promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental;   

II - Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 

horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) 

dias de trabalho educacional;    

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) 

horas diárias para o turno parcial e de 8 (oito) horas 

para a jornada integral 

IV - Controle de frequência pela instituição de educação 

pré-escolar, exigida a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) do total de horas;    

V - Expedição de documentação que permita atestar os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança.  

 

Estão corretos apenas os itens: 

 

(A) I e II 

(B) II, III e IV  

(C) III, IV e V 

(D) I, II e V 

 

36) É INCORRETO sobre a oferta de educação básica 

para a população rural de acordo com a LDB 

9394/96: 

 

(A) Os sistemas de ensino promoverão as adaptações 

necessárias à sua adequação às 

peculiaridades considerando conteúdos curriculares 

e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos da zona rural. 

(B) Os sistemas de ensino promoverão as adaptações 

necessárias à sua adequação às peculiaridades da 

vida rural especialmente na organização escolar 

própria, incluindo adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. 

(C) Os sistemas de ensino promoverão adequação à 

natureza do trabalho na zona rural. 

(D) O fechamento de escolas do campo, indígenas e 

quilombolas pode ser realizada mediante interesse 

do órgão normativo do respectivo sistema de 

ensino. 

 

 

37) Os itens A, B e C caracterizam um tipo de 

planejamento. 

 

A – É a previsão dos diversos componentes 

curriculares que serão desenvolvidos ao longo do 

curso. 

B- Prever os conteúdos programáticos e objetivos 

de cada componente. 

C – O primeiro passo para este tipo de 

planejamento é definir, de forma clara e precisa, a 

concepção filosófica que vai nortear os fins e 

objetivos da ação educativa. 

 

O itens acima caracterizam o planejamento: 

 

(A) Educacional 

(B) Curricular 

(C) De Ensino 

(D) De Curso  

 

 

38) Sobre as Tendências Progressistas pode-se 

afirmar, EXCETO: 

 

(A) O termo "progressista" é usado por Libâneo 

e outros teóricos para designar as 

tendências que, partindo de uma análise 

crítica das realidades sociais, sustentam 

implicitamente as finalidades sociopolíticas 

da educação. 

(B) A pedagogia progressista tem-se 

manifestado em três tendências: libertadora, 

tecnicista e crítico-social dos conteúdos. 
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(C) A tendência critico-social de conteúdos 

propõe uma síntese superadora das 

pedagogia tradicional e renovada. 

(D)  A pedagogia progressista dificilmente tem 

como institucionalizar-se numa sociedade 

capitalista é por isso que ela deve ser um 

instrumento de luta dos professores ao lado 

de outras práticas sociais. 

 

 

 

 
39)  Sobre os conteúdos de acordo com as tendências 

analise o quadro. 

 

Conteúdos de ensino 

A -
____________
_____ 
 

B - 
___________
____ 

C - 
____________
___ 

Denominados 
"temas 

geradores", são 
extraídos da 
problematizaçã
o da prática de 
vida dos 

educandos. Os 
conteúdos 
tradicionais são 
recusados 
porque cada 
pessoa, cada 

grupo 
envolvidos na 
ação 
pedagógica 
dispõem em si 
próprios, ainda 

que de forma 

rudimentar, dos 
conteúdos 
necessários dos 
quais se parte. 
O importante 
não é a 
transmissão de 

conteúdos 
específicos, 
mas despertar 
uma nova 
forma da 
relação com a 

experiência 
vivida 

A ênfase que 
esta 

tendência põe 
nos processos 
de 
desenvolvime
nto das 

relações e da 
comunicação 
torna 
secundária a 
transmissão 
de conteúdos. 

Os processos 
de ensino 
visam mais 
facilitar aos 
estudantes os 
meios para 

buscarem por 

si mesmos os 
conhecimento
s que, no 
entanto, são 
dispensáveis 

As matérias 
são colocadas 

à disposição do 
aluno, mas não 
são exigidas. 
São um 
instrumento a 

mais, porque 
importante é o 
conhecimento 
que resulta das 
experiências 
vividas pelo 

grupo, 
especialmente 
a vivência de 
mecanismos 
de participação 
crítica. Os 

conteúdos 

propriamente 
ditos são os 
que resultam 
de 
necessidades e 
interesses 
manifestos 

pelo grupo e 
que não são, 
necessária 
nem 
indispensavelm
ente, as 

matérias de 
estudo. 

 
Os termos que preenchem corretamente e 

respectivamente as lacunas A, B e C conforme a 

relação conteúdo e tendências são: 

 

(A) Libertária – Renovada não-diretiva – Libertadora 

(B) Tradicional – Tecnicista -  Libertadora 

(C) Libertadora – Renovada não-diretiva –Llibertária 

(D) Libertadora – Renovada Progressivista – Libertária 

 

40) Analise o quadro sobre as tendências 

pedagógicas. 

 

Papel da escola Método de 
ensino 

Conteúdos de 
ensino 
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A finalidade da 
escola é adequar 

as necessidades 
individuais ao 
meio social e, 

para isso, ela 
deve se organizar 
de forma a 
retratar, o quanto 
possível, a vida. 

A ideia de 
"aprender 

fazendo" está 
sempre 
presente. 

Valorizam-se 
as tentativas 
experimentais, 
a pesquisa, a 
descoberta, o 
estudo do 
meio natural e 

social, o 
método de 
solução de 
problemas. 

Como o 
conhecimento 

resulta da ação 
a partir dos 
interesses e 

necessidades, 
os conteúdos 
de ensino são 
estabelecidos 
em função de 
experiências 
que o sujeito 

vivência frente 
a desafios 
cognitivos e 
situações 
problemáticas. 

 
O papel da escola, método de ensino e conteúdos de 

ensino descritos no quadro acima se referem a 

tendência: 

 

(A) Liberal Tecnicista 

(B) Liberal Renovada Não-diretiva 

(C) Liberal Renovada Progressivista 

(D) Libertadora 

 

 

 

 

 
 


