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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO A SEGUIR 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

 

16)  Os aspectos técnicos de como realizar a avaliação 
são secundários, ainda que não irrelevantes. Na 
medida em que fazem referência a como realizar 
uma série de operações, são de importância para os 
professores, mas é mais transcendental ou 
prioritário dotá-los de conceitos e instrumentos 
críticos para avaliar o conteúdo da avaliação e a 
utilização da mesma (LUDKE & MEDIANO, 
1992:119). 

 

Considerando o expresso no texto acima e a 

importância dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem marque a alternativa INCORRETA 

sobre as provas objetivas: 

 

(A) As provas objetivas avaliam a extensão de 

conhecimentos e habilidades. 

(B) As provas objetivas possibilitam a elaboração 

de um maior número de questões, abrangendo 

um campo maior da matéria dada. 

(C) As provas objetivas potencializam a 

interferências de opiniões subjetivas do 

professor e do aluno. 

(D) As provas objetivas possibilitam uma correção 

mais rápida. 

 

17)  Processo que envolve todos os atores da escola 

com vista a negociar patamares adequados de 

aprimoramento, a partir dos problemas 

concretos vivenciados. O que se espera é que o 

coletivo da escola localize seus problemas, suas 

contradições, reflita sobre eles e estruture 

situações de melhoria a superação, demandando 

condições do poder público, mas, ao mesmo 

tempo, comprometendo-se com melhorias 

concretas. 

 

O texto acima caracteriza: 

 

(A) A Avaliação da Aprendizagem 

(B) A Avaliação Institucional  

(C) A Avaliação em Larga Escala  

(D) A Avaliação de Rede 

 

18) Analise os itens I, II, III e IV sobre a história do 
pensamento pedagógico. 
 

I. O capital cultural é distribuído desigualmente 
entre grupos e classes. 

II. Aqueles que têm mais capital cultural são mais 
bem-sucedidos na escola. 

III. A educação é o processo de reprodução das 
diferenças culturais e sociais. 

IV A escolarização é a base para uma mobilidade 
social limitada que dá aparência de realidade à 
meritocracia. 

Os itens acima fazem parte das concepções, 
pensamentos de: 

 

(A) Althusser 
(B) Bourdieu e Passeron 
(C) Gramsci 
(D) Freire 
 

19) Entrelaçando termos cristãos e marxistas e 
referindo-se a Buber, Hegel e Marx, Freire 
retoma a relação originária entre dialética e 
diálogo, e define a educação como a 
experiência basicamente dialética da 
libertação humana, que poder ser realizada no 
diálogo crítico entre educador e educando. 
Paulo Freire é representante da tendência 
pedagógica: 
 

(A) Liberal 
(B) Libertária 
(C) Libertadora 
(D) Histórico-crítica  
 
20) É INCORRETO sobre a organização curricular 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
9394/96. 

 

(A) A parte diversificada do currículo deve 
expressar as prioridades estabelecidas no 
projeto da unidade escolar e a inserção do 
educando na construção do seu currículo. 

(B) O desenvolvimento da parte diversificada 
pode ocorrer no próprio estabelecimento de 
ensino ou em outro estabelecimento 
conveniado. 

(C) A parte diversificada destina-se a atender as 
características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. 

(D) O desenvolvimento da parte diversificada 
implica em profissionalização e na 
diversificação de experiências escolares com 
o objetivo de enriquecimento curricular ou 
mesmo, aprofundamento de estudos quando 
o contexto assim exigir. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS– QUESTÕES 

DE 16 A 20 
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CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 
 

21) É referência para a formulação e 

implementação de currículos para a Educação 

Básica por estados, Distrito Federal e 

municípios, e para a formulação dos Projetos 

Pedagógicos das escolas. Avança em relação a 

documentos normativos anteriores ao definir 

direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento aos quais todas as crianças, 

adolescentes e jovens brasileiros devem ter 

acesso ao longo de seu processo de 

escolarização. Na atualidade tornou-se intenso 

o debate e discussão em torno desta 

referência. No segundo semestre de 2015 

houve  a apresentação da versão preliminar 

ficando para 2016 a apresentação da versão 

final e consulta pública.   

 

O texto faz referência: 

 

(A) Ao Estatuto da Criança e Adolescente – ECA 

(B) A Base Nacional Comum Curricular 

(C) Diretrizes Curriculares 

(D) Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

22) De acordo com a LDB Nº 9394/96 é 

INCORRETO: 

 

(A) A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar e na 

convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

(B) b) A LDB disciplina a educação escolar, que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do 

ensino, em instituições próprias e públicas. 

(C) c) A educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social. 

(D) d) A educação, dever da família e do Estado. 

 

 

23) A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 alterou 

a lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para dispor sobre a formação dos 

profissionais da educação e dar outras 

providências. Dentre as alterações incluiu o 

princípio: 

 

(A) vinculação entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. 

(B) valorização da experiência extra-escolar. 

(C) respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

(D) consideração com a diversidade étnico-racial.  

 

24) Os padrões mínimos de qualidade de ensino de 

acordo com a LDB 9394/96 devem ser: 

 

(A) Definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por turma, de insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

(B) Definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

(C) Definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por escola conforme contexto esta 

esteja inserida. 

(D) Definidos como a variedade e quantidade 

mínimas, por escola conforme contexto esta 

esteja inserida, níveis e modalidades de 

ensino. 

 

25) De acordo com a LDB 9394/96 o poder 

público, na esfera de sua competência 

federativa, deverá recensear anualmente as 

crianças e adolescentes em idade escolar, bem 

como os jovens e adultos que não concluíram: 

 

(A) A Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(B) A Educação Básica 

(C) O Ensino Fundamental 

(D) O Ensino Fundamental e Médio 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument
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26) De acordo com o ECA a atenção odontológica à 

criança terá função educativa protetiva. Sobre 

esse assunto é INCORRETO: 

 

(A) Será prestada, inicialmente, antes de o bebê 

nascer 

(B)  Será prestada por meio de aconselhamento 

pré-natal 

(C) No sexto e no décimo segundo anos de vida, 

com orientações sobre saúde bucal.  

(D) Por orientações do Programa Saúde da Famíla. 

 

27) Analise os itens sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

I - A estruturação da aula deve possibilitar a 

assimilação consciente e sólida de conhecimentos 

de capacidade cognoscitivas.  

II - O trabalho do professor é uma atividade 

intencional, planejada visando atingir objetivos de 

aprendizagem. Portanto precisa ser estruturado e 

ordenado.  

III- O ensino critico implica nos objetivos sócio-

politicos e pedagógico, conteúdos e métodos 

escolhido e organizado mediante a determinada 

postura na formação de suas capacidades e 

habilidades cognoscitivas e operativas na 

consciência crítica. 

Pode-se afirmar que: 

 

(A) Apenas os itens I e II são corretos 

(B) Apenas o item III é correto 

(C) Apenas os itens I e III são corretos 

(D) Todos os itens são corretos 

 

28) O art. 36 do ECA expressa que: O deferimento 

da tutela pressupõe a prévia decretação da 

perda ou suspensão do poder familiar e 

implica necessariamente o dever de guarda.  A 

tutela será deferida, nos termos da lei civil, a 

pessoa de: 

 

(A) até 18 (dezoito) anos incompletos 

(B) até 21 (vinte e um) anos incompletos 

(C) até 19 (dezenove) anos incompletos 

(D) até 24 (vinte e quatro) anos incompletos 

 

29) As dimensões do processo de ensino-

aprendizagem que permeiam o 

planejamento educacional. Identifique os 

termos que preenchem as lacunas. 

 

I -________________________: O planejamento não pode 
ser uma ação docente encarada como uma 
atividade neutra, descompromissada e 
ingênua. 

II -__________________________: no planejamento 
educacional, o saber técnico determina a 
competência para organizar as ações que 
serão desenvolvidas objetivando a 
aprendizagem dos alunos.  

III -_________________________: acontece quando os 
seres humanos não são vistos como objetos de 
condução no processo ensino-aprendizagem, 
mas sim, como sujeitos da sua própria 
educação, numa relação, afetiva, democrática 
e harmoniosa entre professor e aluno.  

 
Preenchem as lacunas dos itens I,II, III 
respectivamente: 
 
(A) Dimensão Política; Dimensão Técnica; 

Dimensão Humana 
(B) Dimensão Ética; Dimensão Prática; Dimensão 

Social 
(C)  Dimensão política; Dimensão Prática; 

Dimensão Social 
(D) Dimensão Ética; Dimensão Técnica; Dimensão 

Humana 
 
30) Para Hoffmann (2001) a avaliação é 

substancialmente reflexão, capacidade única e 
exclusiva do ser humano, de pensar sobre seus 
atos, de analisá-los, julgá-los, interagindo com 
o mundo e com os outros seres, influindo e 
sofrendo influências sobre seu pensar e seu 
agir.  
 

Na avaliação os responsáveis pelo processo 
educativo devem ser capazes de, EXCETO: 
 
(A) Verificar se houve aprendizagem significativa 

dos conhecimentos relevantes;   
(B) Verificar em que nível houve a aprendizagem 

dos conhecimentos relevantes;  
(C) Identificar as necessidades dos alunos para a 

retomada e direcionamento do processo de 
aprendizagem; 

(D) Medir o aproveitamento cognitivo do aluno, 
em decorrência da aprendizagem. 
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31) No processo ensino e aprendizagem a 

avaliação da aprendizagem torna-se fator 

essencial de sucesso. Analise os itens abaixo 

sobre instrumentos de avaliação da 

aprendizagem. 

 

I. Foi o recurso mais largamente empregado até 

o final do século passado; 

II. Atualmente, é pouco utilizada; 

III. É vantajosa por permitir avaliar a 

aprendizagem reflexiva e crítica do aluno; 

IV. Avalia conhecimentos e habilidades de 

expressão oral; 

V. É recomendada no ensino de línguas, para 

verificar pronúncia, construção coerente das 

frases e fluência vocabular. 

 

O instrumento de avaliação descrito nos itens 
acima é: 
 
(A) Prova objetiva 
(B) Prova oral 
(C) Debate 
(D) Prova dissertativa 

 

32) Julgue os itens colocando V para verdadeiro e 

F para falso. 

 

(   ) O ato de ensinar coletivamente é bastante 
complexo, em virtude das diferentes 
características individuais   dos alunos, além 
de outros interferentes que pesam na 
validação da escolha do melhor procedimento 
de ensino para a situação desejada. 

(      ) O professor, ao influenciar as atitudes de seus 
alunos, sobretudo no que diz respeito à busca 
dos conhecimentos, espera que eles, após as 
experiências de aprendizagem, mostrem-se 
diferentes, apresentem-se modificados 
interiormente, se não imediatamente, então 
num futuro próximo, ao fazerem uso do que 
aprenderam. 

(     ) O ensino só tem sentido se o conhecimento 
construído puder ser elaborado pelo 
estudante e aplicado por ele. 

A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A) V – F – V 
(B) F – V – V 
(C) V – F – F 
(D) V – V – V   

33) A escolha das práticas educativas, para ser 

mais efetiva, dentre vários fatores, está na 

dependência de, EXCETO: 
 

(A) Características individuais dos alunos, e do 

perfil da turma 

(B) Nível de formação e de participação dos pais 

dos alunos 

(C) Características pessoais do professor 

(D) Estrutura e complexidade do assunto a ser 

tratado 

 

34) Parágrafo único. É direito dos pais ou 

responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição 

das propostas educacionais. Esse parágrafo 

foi retirado de uma Lei, denominada: 
 

(A) Lei De Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional.  

(B) Estatuto da Criança e do Adolescente 

(C) Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil 

(D) Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil 

 

35) Na relação professor e aluno Libâneo (1994, p. 
251) afirma que “[...] Não estamos falando da 
afetividade do professor para com 
determinados alunos, nem de amor pelas 
crianças. A relação maternal ou paternal deve 
ser evitada, porque a escola não é um lar. Os 
alunos não são nossos sobrinhos e muito 
menos filhos. Na sala de aula, o professor se 
relaciona com o grupo de alunos”. Ainda que o 
professor necessite atender um aluno especial 
ou que os alunos trabalhem individualmente, 
a interação deve estar voltada para: 

 

(A) A observação do aluno no processo de 

desenvolvimento.  

(B) A atividade de todos os alunos em torno dos 

objetivos e do conteúdo da aula. 

(C) O auxílio dos alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

(D) O alcance dos objetivos propostos.  
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36) “____________ é o processo instaurado com base em 
denúncia de crime de responsabilidade contra alta 
autoridade do poder executivo (p.ex., presidente da 
República, governadores, prefeitos) ou do poder 
judiciário (p.ex., ministros do STF), cuja sentença é 
da alçada do poder legislativo. ” Marque a 
alternativa que preencha corretamente o espaço 
em branco. 

 

(A) Cassação 
(B) Impeachment 
(C) Exoneração 
(D) Delação 
 

37) Acerca da Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) Um dos mais importantes motivos para o 
desencadeamento da guerra foi o surgimento, na 
década de 1930, na Europa, de governos 
totalitários com fortes objetivos militaristas e 
expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, 
liderado por Hitler e que pretendia expandir o 
território Alemão, desrespeitando o Tratado de 
Versalhes, inclusive reconquistando territórios 
perdidos na Primeira Guerra. Na Itália estava 
crescendo o Partido Fascista, liderado por Benito 
Mussolini, que se tornou o Duce da Itália, com 
poderes sem limites. 

B) O marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o 
exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a 
França e a Inglaterra declararam guerra à 
Alemanha. De acordo com a política de alianças 
militares existentes na época, formaram-se dois 
grupos: Aliados (liderados por Alemanha, Itália e 
Japão e Eixo (Inglaterra, URSS, França e Estados 
Unidos). 

C) A Segunda Guerra Mundial terminou somente no 
ano de 1945 com a rendição da Alemanha e Itália. 
O Japão, último país a assinar o tratado de rendição, 
ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, 
que despejou bombas atômicas sobre as cidades de 
Hiroshima e Nagazaki. Uma ação desnecessária que 
provocou a morte de milhares de cidadãos 
japoneses inocentes, deixando um rastro de 
destruição nestas cidades. 

D) A guerra terminou com a vitória dos Aliados em 
1945, alterando significativamente o alinhamento 
político e a estrutura social mundial. Enquanto 
a Organização das Nações Unidas (ONU) era 
estabelecida para estimular a cooperação global e 
evitar futuros conflitos, a União Soviética e 
os Estados Unidos emergiam 
como superpotências rivais, preparando o terreno 
para uma Guerra Fria que se estenderia pelos 
próximos quarenta e seis anos. 

38) Julque os itens em verdadeiro (v) ou falso (f): 
 

( ) Ecologia não é apenas o estudo do “verde”. Ela 
estuda, na verdade, os seres vivos e suas 
interações com o ambiente vivo e não vivo. 

( ) A floresta amazônica é o pulmão verde do 
planeta. 

( ) Florestas são sempre produtoras de oxigênio e 
consumidoras de 𝐶𝑂2 

( ) A humanidade precisa deixar de explorar seus 
recursos naturais como madeira, pescado e 
minérios. 

 

(A) V- F – V – F.  
(B) V- V – V – V. 
(C) F- F – V – V. 
(D) V- F – F – F. 
 

39) Assinale a alternativa incorreta: 
 

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

(B) Progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio. 

(C) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

(D) Atendimento em creche e pré-escola as crianças 
de zero a sete anos de idade. 

 

40) Com a criação da Companhia Geral de Comércio 
do Estado do Maranhão, que a mão de obra 
indígena começou a deixar de ser usada, sendo 
substituída pelos escravos africanos. 
Analise os itens abaixo que trata do comércio de 
escravos indígenas: 

I. Houve até um mercado de negócios com 
escravos indígenas. Comerciantes 
organizavam expedições de captura indígena 
para lucrar com a venda destes escravos aos 
senhores de engenho. 

II. Era muito comum a guerra entre tribos 
indígenas. Os portugueses aproveitaram essa 
rivalidade, faziam alianças com determinados 
tribos e, em troca de apoio militar, recebiam 
índios adversários capturados como 
recompensa. 

III. Mesmo com o aumento do lucrativo tráfico de 
escravos africanos, a coroa Portuguesa ainda 
no final do século XVI não resistiu a prática de 
escravizar os indígenas. 

 

São corretos apenas os itens: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) I, II e III. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Superpot%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fria


 


