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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 DO 

CENTRO DE 

ATENDIMENTO 

EDUCAÇÃO 

ESPECIALIZADA (AEE)  

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 Rio 4 
e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve gente 5 
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 deixar 9 
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 artistas 24 
pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até nos grandes 25 
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 musical 31 
que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que lhe é de 32 
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-PI 

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.36), 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. 
(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. 
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(E)  

 

 

 

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) Leia as características abaixo e assinale a 

alternativa que contem a tendência pedagógica 

a que o texto se refere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Liberal Renovada Progressivista 

(B) Liberal Tradicional 

(C) Liberal Não Diretiva 

(D) Progressista Libertadora 

 

22) As modalidades de avaliação são realizadas de 

forma interativa, sendo aplicada numa 

perspectiva de diagnóstico continuado e 

participativo. De qual tendência pedagógica é 

essa concepção de avaliação? 

 

(A) Progressista Libertadora 

(B) Liberal Tecnicista 

(C) Progressista Crítico - Social dos Conteúdos 

(D) Liberal Não Diretiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23) Todas as afirmações abaixo são sobre a 

Educação Especial e de acordo com a LDB (Lei 

9.394/96) estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Educação especial é a modalidade de educação 

escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

(B) Haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender 

às peculiaridades da clientela de educação 

especial. 

(C) O atendimento educacional será feito em 

classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino 

regular. 

(D) A oferta de educação especial, dever 

constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a quatro anos, durante a 

educação infantil. 

 

24) Para que a avaliação sirva à aprendizagem é 

essencial conhecer cada aluno e suas 

necessidades. Assim o professor poderá pensar 

em caminhos para que todos alcancem os 

objetivos, nesse caso o conceito de avaliação 

formativa permite compreender a avaliação 

como: 

 

(A) Acompanhamento dos percursos individuais 

das aprendizagens. 

(B) Objeto de medida das aprendizagens e 

objetivos estabelecidos. 

(C) Verificação dos conteúdos aprendidos em dado 

momento. 

(D) Processo de formação integral do sujeito. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 

 Papel da Escola: Preparação dos indivíduos 

para se integrarem a sociedade, 

considerando seus interesses e 

necessidades; 

 Conteúdos de Ensino: Estabelecidos em 

função das experiências e potencialidades 

dos alunos; 

 Metodologias de ensino: Trabalhos em 

grupo, pesquisa, solução de problemas, 

experimentação; 

 Relação Professor/ Aluno: O Professor é um 

orientador da aprendizagem. A disciplina é 

decorrente da consciência que o aluno 

adquire dos limites da vida em grupo. 
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25) Planejar é estudar, organizar, coordenar, ações 

a serem tomadas para a realização de uma 

atividade visando solucionar um problema ou 

alcançar um objetivo. Assim o planejamento da 

educação escolar, na sua forma mais simples 

de ser concebido, significa uma atividade de 

previsão de uma ação a ser realizada, que 

envolve o cotidiano escolar. Nesse caso, qual a 

alternativa que melhor expressa no que 

consiste o planejamento escolar? 

 

(A) Em uma ação que antecipa a prática, de modo 

a evitar improvisações. 

(B) Na elaboração de planos e projetos, orientados 

por métodos, procedimentos, visando atingir 

uma meta. 

(C) Em conhecimento, reflexão e análise da 

realidade escolar em suas condições concretas, 

visando à tomada de decisões. 

(D) Previsão de passos, determinando rigidamente 

os resultados a serem alcançados no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

26) O projeto político-pedagógico pode ser 
comparado, de forma análoga, a uma árvore. 

Ou seja, plantamos uma semente que brota, 
cria e fortalece suas raízes, produz sombra, 
flores e frutos que dão origem a outras árvores, 
frutos... Mas, para mantê-la viva, não basta 
regá-la, adubá-la e podá-la apenas uma vez. ”  
Libâneo (2004, p. 152).Todas as afirmações 

sobre o Projeto Político Pedagógico estão 

corretas, EXCETO. 
 
(A) Os princípios fundamentais de um projeto 

político pedagógico do ponto de vista 
emancipador incluem a associação entre teoria 
e prática e a ação consciente e organizada. 

(B) O Projeto Pedagógico de uma Escola deve 
expressar as intenções, os objetivos, as 
aspirações e os ideais da escola, tendo como 
referência o compromisso da comunidade 
escolar de forma que o processo de ensino 
atenda a todos os alunos. Nessa perspectiva a 
importância do Projeto constitui ingrediente de 

potencial formativo para profissionais e para a 
organização escolar e expressão grau de 
autonomia da equipe escolar. 

(C) O Projeto Político Pedagógico resulta de 
práticas participativas e legitima os 

compromissos com a formação dos alunos e 

com a comunidade escolar. 
(D) O Projeto Político Pedagógico expressa padrões 

comuns de conduta; retrata unidade de 
pensamento e de ação; propicia a realização de 
objetivos e o bom funcionamento da escola e 
expressa o grau de autonomia da equipe 
escolar. 

 

27) Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs -

são referenciais de qualidade elaboradas pelo 

Governo Federal para nortear as equipes 

escolares na execução de seus trabalhos. 

Todas as afirmações abaixo sobre os PCNs 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Nos PCNs a organização do conhecimento 

escolar por áreas é apresentada como uma 

possibilidade de os professores situarem-se em 

um conjunto definido conceitualizado de 

conhecimentos a serem trabalhados. 

(B) Auxiliam na aplicação prática das lições 

ensinadas e a melhor conduta a ser adotada 

pelos educadores em situações diversas.  

(C) Criados em 1996, as diretrizes são voltadas, 

sobretudo, para a estruturação e 

reestruturação dos currículos escolares de todo 

o Brasil - obrigatórias para a rede pública e 

opcionais para as instituições privadas. 

(D) A concepção de avaliação dos PCN supera a 

visão tradicional, propondo uma visão 

emancipadora que focaliza o controle externo 

do aluno por meio de notas ou conceitos. 

 

28) A relação professor e aluno influencia 

diretamente o processo ensino aprendizagem, 

colaborando para motivar o aluno e, com isso, 

se chegar aos objetivos propostos a respeito da 

relação professor/aluno, todas as afirmações 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Coerência entre teoria e prática, capacidade 

para o diálogo e competência didática são 

algumas características do professor que 

facilitam a aprendizagem. 

(B) Um ambiente de participação, no qual 

professor e alunos trabalhem juntos, 

exponham suas ideias, suas opiniões, seus 

argumentos e suas experiências, coopera de 

forma fundamental para que haja 

aprendizagem. 

(C) A escolha dos temas a serem trabalhados em 

sala de aula é função do professor, e deve ser 

pautada na observância dos conteúdos próprios 

para a série e não na relação destes com a vida 

e os interesses dos alunos. 

(D) O professor deve ser um comunicador dialogal 

e não um transmissor unilateral de informação. 

A estruturada exposição deve conduzir à 

problematização e ao raciocínio, e não à 

absorção passiva das ideias e informações do 

professor. 
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29) Falar em qualidade social da educação é falar 

de uma nova qualidade, onde se acentua o 

aspecto social, cultural e ambiental da 

educação, em que se valoriza não só o 

conhecimento simbólico, mas também o 

sensível e o técnico. Assim uma educação 

escolar de qualidade tem como características, 

dentre outras todas abaixo, EXCETO. 

 

(A) Assegurar a elevação do nível escolar para 

todas as crianças e jovens sem exceção, em 

condições iguais de oferta dos níveis de 

escolarização. 

(B) Dispõe de condições físicas, materiais e 

financeiras de financiamento, condições de 

trabalho, remuneração digna e formação 

continuada dos professores. 

(C) Cuidam da formação de qualidades morais, 

ações de caráter, atitudes, convicções, 

conforme ideais humanistas. 

(D) Promove o treinamento de pessoas para serem 

competentes no que fazem, dentro de uma 

gestão eficaz de meios, com mecanismos de 

controle e avaliação dos resultados, visando a 

atender a imperativos econômico se técnicos. 

 

30) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

para o Ensino Fundamental 

apresentam algumas orientações para 

avaliação. Todas abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Divulgação dos objetivos dos programas 

das disciplinas para as famílias 

(B) Observação sistemática 

(C) Análise das produções dos alunos.  

(D) Atividades específicas para a avaliação 

 

31) O planejamento não se restringe ao programa 

de conteúdo a ser ministrado em cada 

disciplina. Ele vai muito além. Assim todas as 

afirmações abaixo sobre o planejamento estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Planejamento é o processo de transformar 

ideias em ação. 

(B) Uma ação planejada é uma ação não 

improvisada, assim na execução do 

planejamento, acompanhar não é assistir: é 

poder interferir. 

(C) As decisões sobre a ação devem ser tomadas 

por todos: os que planejam e os que agem. 

(D) Em um planejamento, quando os métodos vão 

se aperfeiçoando na prática, tornam-se tão 

importantes quanto à definição precisa de 

objetivos. 

 

32) Art. 205 da Constituição Federal/ 88. A 

educação, direito de todos e dever do Estado e 

da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. A compreensão da educação como 

direito de todos e do processo de inclusão 

educacional, numa perspectiva coletiva da 

comunidade escolar, reforça a necessidade da 

construção de escolas inclusivas que contam 

com redes de apoio à inclusão. Nesse sentido, 

considerando as políticas inclusivas, podemos 

afirma que: EXCETO. 

 

(A) A inclusão social deixa de ser uma preocupação 

a ser dividida entre governantes, especialistas 

e um grupo delimitado de cidadãos com alguma 

diferença e passa a ser uma questão 

fundamental da sociedade, em que a escola 

sofre pressões para acompanhar os novos 

tempos e lidar melhor com a diversidade do 

público que deve atender. 

(B) Uma política efetivamente inclusiva defende a 

ação de que professores e alunos devem 

respeitar as diferenças. Esse é o primeiro passo 

para construir uma sociedade mais justa 

(C) A formação do professor deve ser um processo 

contínuo, que perpassa a sua prática com os 

alunos, uma vez que as redes de ensino não 

precisam dar às escolas e aos professores o 

que é necessário para um bom trabalho visto 

que estes já possuem saberes pedagógicos 

para incluir os alunos nas atividades 

desenvolvidas dentro da escola. 

(D) O enfrentamento da exclusão social de pessoas 

com deficiência implica saberes, formações e 

estruturas das instâncias administrativas para 

uma gestão colaborativa que exige uma 

ressignificação do papel do Estado na 

implementação das políticas. 
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33) Todas as afirmações sobre os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) O objetivo dos PCN é propiciar subsídios à 

elaboração e reelaboração do currículo, tendo 

em vista um projeto pedagógico em função da 

cidadania do aluno e uma escola em que se 

aprende mais e melhor. 

(B) Os PCN expressam o empenho em criar novos 

laços entre ensino e sociedade e apresentar 

ideias “do que se quer ensinar” e “para que se 

quer ensinar”. 

(C) Os PCN são uma coleção de disposições do MEC 

para uniformização das práticas de sala de aula 

de todo o país. 

(D) A função dos PCN é orientar e garantir a 

coerência dos investimentos no sistema 

educacional, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a 

participação de técnicos e professores 

brasileiros, principalmente daqueles que se 

encontram mais isolados, com menor contato 

com a produção pedagógica atual. 

 

34) De acordo com a LDB (Lei 9.394/96) em seu 

art. 59º que os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação: 

 

I. Currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específica, para 

atender às suas necessidades; 

II. Terminalidade específica para aqueles que não 

puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude 

de suas deficiências, e aceleração para concluir 

em menor tempo o programa escolar para os 

superdotados; 

III. Professores com especialização adequada em 

nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino 

regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns; 

IV. Acesso diferenciado aos benefícios dos 

programas sociais complementares disponíveis 

para o respectivo nível do ensino regular. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

35)  Calculando a seguinte expressão: 

 

(−
1

3
):(−

𝟐

𝟗
) − (−

𝟏

𝟑
) . 

4

5
 

 

O resultado é: 

 

(A) 
53

30
 

(B) 
8

30
 

(C) 
30

12
 

(D) 
23

49
 

 

36) O mar de Fernando de Noronha é um ótimo 

lugar para se praticar mergulho. Em um 

determinado dia um mergulhador passou da 

profundidade – 12,4 m para a profundidade – 

7.8 m. Ele: 

 

(A) Subiu 4,6 m 

(B) Desceu 4,6 m 

(C) Subiu 5,4 m 

(D) Desceu 5, 4 m 

 

37) Se 4% de um número é 23, quanto será 40 % 

desse número? 

 

(A) 130  

(B) 230 

(C) 90 

(D) 240 

 

38) Uma bicicleta sofreu um aumento de 15%, 

passando assim a custar R$ 460,00. Qual era o 

preço dessa bicicleta antes do aumento? 

 

I. R$ 400,00 

II. R$ 415,00 

III. R$ 390,00 

IV. R$ 410,00 
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39)  Analise as afirmações abaixo sobre a história 

do Piauí: 
 
I. Bandeirantes paulistas e colonos combateram 

e eliminaram os grupos indígenas mais hostis - 
como ocorreu com os índios tremembés - e 
instalam os primeiros povoados na região. Ao 
longo dos rios Piauí, Canindé e Paranaíba são 

construídos os currais de gado.  
II. Em 1811, o Piauí separa-se do Maranhão e 

torna-se capitania. Nessa época, já contava 
com centenas de fazendas de gado e mais de 
uma dezena de vilas consolidadas. Para 
garantir sua autonomia, os piauienses aderem 

à causa da independência e enfrentam as 
forças portuguesas, ao lado de maranhenses e 
cearenses, até 1823.  

III. Entre 1838 e 1841, a província do Piauí é 
novamente agitada por uma insurreição de 

caráter social e popular irradiada do Maranhão, 
a Balaiada.  

IV. Na Segunda metade do século XIX, com a 
capital provincial já instalada em Teresina, o 
Piauí atravessa um longo período de relativa 
estabilidade política, mas também de pouco 
crescimento econômico. 

 
Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 
(A) Apenas I, II e III estão corretas 
(B) Apenas II, III e IV estão corretas 
(C) I, II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 
40) Possui o Piauí um número reduzido de açudes, 

sendo que quase todos foram construídos pelo 
DNOCS, sobre os açudes do Piauí assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Açude Caldeirão- localizado em Piripiri, com 

capacidade de 54.600.000m3 Suas águas são 
utilizadas para irrigação de culturas 
implantadas no perímetro irrigado caldeirão, 
bem como o abastecimento da sede do 
município e do núcleo residencial do próprio 
perímetro. 

(B) Açude Barreiras- localizado em Fronteiras, com 

capacidade de 52.800.000m3. Serve para 
abastecimento da cidade de Fronteiras, 
exploração de pesca e uso de águas a 
montante por pequenas vazanteiros. 

(C) Açude Ingazeiras- localizado em Paulistana, 

com capacidade de 25.720.000 m3. O açude 

vem sendo explorado com o uso da pesca, 
abastecimento d’água da cidade de Paulistana, 
bem como irrigação às áreas a montante 
através do Programa de Produção de 
Alimentos. 

(D) Açude Boa Esperança- localizado em Pio IX, 
com capacidade de 5.000.000.000 m3, é o 

maior açude do Piauí, onde se encontra a 
Barragem do mesmo nome, ocupando uma 
área de 384 Km2. 

 

 


