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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em 1979, o professor Paulo Freire declarava à Folha 

de São Paulo que, ―em História se faz o que se pode 

e não o que se gostaria de fazer. O problema está 

em definir e delimitar o campo do possível‖ 

(LIBÂNEO, 2000 p. 53). 
 

No contexto de pensar a escola necessária ao 

contexto atual, é preciso, EXCETO: 

 

A) Construir uma pedagogia social de cunho crítico que 

suponha o saber como consciência. 

B) Que as propostas de novos programas e  novas 

técnicas devem partir de uma nova concepção de 

escola para além da visão tradicional, escolanovista, 

tecnicista, antiautoritária ou da antiescola. 

C) Que a prática escolar seja compreendida como um 

processo, ao mesmo tempo, individual e social, de 

desenvolvimento de indivíduos singulares e de 

intervenção nas condições sociais. 

D) Que a ação escolar se volte para a problematização 

das realidades sociais percebidas nas relações de 

classe, sem manter uma rigorosa articulação entre 

conteúdos e métodos. 

 

22) As teorias crítico-reprodutivistas em muito 

influenciaram o pensamento pedagógico brasileiro. 

Defendem que a escola exerce o papel de 

reprodutora da sociedade de classes, que reforça o 

modo de produção capitalista e que repassa a 

ideologia dominante. São representantes das teorias 

críticos-reprodutivistas, EXCETO: 

 

A) Pierre Bourdien 

B) Jean-Claude Passerom 

C) Louis Althusser 

D) George Suyders 

 

23) A idade de uma pessoa, a localização ou a altura de 

uma montanha, um fato determinado em 

determinado momento. As datas e os nomes de 

acontecimentos na história e de história. Os nomes 

de autores e correntes na literatura e da literatura 

música e artes plásticas. Todos esses são conteúdos 

do tipo: 
 

 

A) Factuais 

B) Procedimentais 

C) Atitudinais 

D) Conceituais 

24) Um conteúdo procedimental é um conjunto de ações 

ordenadas e com um fim dirigido para a realização de 

um objetivo. 

 

São conteúdos procedimentais: 

 

A) Mamífero, densidade, impressionismo, sujeito. 

B) Solidariedade, respeito, liberdade. 

C) Ler, desenhar, observar, calcular. 

D) Nepotismo, cidade, potência. 

 

25) Julgue os itens colocando V para Verdadeiro e F 

para Falso acerca da Educação Ambiental. 

 

(__) Na educação infantil e no início do ensino 

fundamental é importante enfatizar a sensibilização 

com a percepção, interação, cuidado e respeito das 

crianças para com a natureza e cultura destacando a 

diversidade dessa relação.  

(__) Nos anos finais do ensino fundamental convém 

desenvolver o raciocínio crítico, prospectivo e 

interpretativo das questões sócio ambientais bem 

como a cidadania ambiental. 

(__) No ensino médio e na EJA, o pensamento crítico, 

contextualizado e político, e a cidadania ambiental 

devem ser mais aprofundados, podendo ser 

incentivada a atuação de grupos apenas para a 

melhoria da qualidade de vida. 

(___) Na educação superior é vantajosa a criação de 

disciplina ou atividade que trate da educação 

ambiental, de legislação e gestão ambiental, 

incluindo o enfoque da sustentabilidade na formação 

dos profissionais que atuam nas diferentes áreas. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

 

A) V – V – F – F 

B) V – V – F – V  

C) F – V – V – F 

D) F – F – V – V 

 

26) A educação ambiental no Brasil, segundo diretrizes 

do MEC, é desenvolvida por meio de três 

modalidades básicas, EXCETO: 

 

A) Conferências. 

B) Inserção da temática ambiental nas disciplinas. 

C) Disciplinas especiais. 

D) Projetos. 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) O planejamento é um processo mental que envolve 

análise, reflexão e previsão. A respeito desse 

assunto analise os itens a seguir: 

 

1. Na esfera da educação e do ensino, há vários níveis 

de planejamento, que variam em abrangência e 

complexidade. 

2. O planejamento de um sistema educacional é feito em 

nível sistêmico, isto é, em nível nacional, estadual e 

municipal. 

3. O planejamento escolar deve ser participativo, isto é, 

todos os segmentos que fazem parte da escola devem 

participar do processo de tomada de decisões. 

4. O planejamento curricular é a previsão das ações e 

procedimentos que o professor vai realizar junto a seus 

alunos e à organização das atividades discentes e das 

experiências de aprendizagem. 
 

A soma dos itens corretos é igual a: 

 

A) 10 

B) 6 

C) 5 

D) 7 

 

28) Planejar é uma atividade tipicamente humana, e está 

presente na vida de todos os indivíduos, nos mais 

variados momentos. 

 

O planejamento ___________________ é a previsão 

dos diversos componentes curriculares que serão 

desenvolvidos ao longo do curso, com a definição 

dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos 

programáticos de cada componente. 

 

O termo que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A) de ensino 

B) de currículo 

C) de um sistema educacional 

D) de unidade 

 

29) Segundo o disposto na Constituição Federal de 1988, 

o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na 

política nacional de cultura e nas suas diretrizes, 

estabelecidas no: 

 

A) Plano Cultural Internacional. 

B) Plano Nacional de Cultura. 

C) Plano Decenal de Cultura. 

D) Plano Federativo de Cultura. 

30) A resolução Nº 3, de 14 de outubro de 2010, 

regulamentou o art. 52 da LDB de 1996, 

estabelecendo normas e procedimentos para o 

credenciamento e recredenciamento do sistema 

federal de ensino superior. Essa resolução amplia as 

exigências para obtenção e uma manutenção de 

universidades. Analise os itens sobre o art. 52 da 

LDB 9394/96. 

 

  As universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, 

de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, que se caracterizam por: 

 

I. Dois terços do corpo docente, pelo menos, com a 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. 

II. Um terço do corpo docente em regime de tempo 

integral. 

III. É facultada a criação de universidades 

especializadas por campo do saber. 

 

Pode-se afirmar que: 

 

A) Apenas I e II são corretos. 

B) I, II e III são corretos. 

C) Apenas II e III são corretos. 

D) Apenas III é correto. 

 

31) Sobre a Educação, conforme a Constituição Federal 

de 1988, é INCORRETO: 

 

A) O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, importa 

responsabilidade da autoridade competente. 

B) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

C) O ensino religioso, de matrícula facultativa, 

constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas da educação básica. 

D) O ensino fundamental regular será ministrado em 

língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e os processos próprios de aprendizagem. 
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32) Analise os itens considerando o Projeto Político e 

Pedagógico: 
 

1. O projeto político pedagógico expressa o grau de 

autonomia da equipe escolar. 

2. O projeto resulta de práticas participativas. 

3. No processo de elaboração e execução do projeto 

político pedagógico os indivíduos e os grupos mudam 

mudando o próprio contexto em que atuam. 

4. A característica instituinte do projeto significa que ele 

institui, estabelece, cria objetivos, procedimentos, 

instrumentos, modos de agir, formas de ação, 

estruturas, hábitos, valores. 
 

A soma dos itens corretos é igual a: 

 

A) 10 

B) 8 

C) 7 

D) 6 

 

33) Marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) A pedagogia liberal é denominada ―não crítica‖, 

porque não leva em conta as implicações dos 

determinantes socioestruturais da educação e, 

assim, sustenta a ideia de que a escola tem por 

função preparar os indivíduos , de acordo com suas 

aptidões, para desempenhar papéis sociais 

requeridos pela sociedade de classes. 

B) A versão tradicional da pedagogia liberal dá primazia 

à recepção passiva dos conhecimentos e entende a 

pedagogia como conjunto de princípios norteadores 

da prática escolar. 

C) A pedagogia tecnicista valoriza a atividade e os 

interesses naturais dos alunos, razão principal por 

que ela acentua os aspectos técnico-pedagógicos do 

ensino. 

D) A inserção da pedagogia tecnicista no corpo do 

escolanovismo passou a acentuar o caráter de 

racionalização e eficácia do ensino, preocupando-se 

com aspectos de rendimento do sistema escolar 

como um todo e da atividade docente em particular. 

 

34) É INCORRETO sobre a tendência libertadora. 
 

A) É próprio da pedagogia libertadora falar em ensino 

escolar, já que sua marca é a atuação formal. 

B) O denominados ―temas geradores‖ são extraídos da 

problematização da prática de vida dos educandos. 

C) Em nenhum momento o inspirador e mentor da 

pedagogia libertadora, Paulo Freire, deixa de 

mencionar o caráter essencialmente político de sua 

pedagogia. 

D) A forma de trabalho educativo é o ―grupo de 

discussão‖. No diálogo, através da relação horizontal, 

onde educador e educando se posicionam como 

sujeitos do ato de conhecimento.  

35) O currículo escolar representa tudo que o aluno 

aprende pela vivência espontânea com várias 

práticas, atitudes, comportamentos, gestos e 

percepções em vigor no meio social escolar. 

Portanto: 

 

A) A cultura do aluno dentro da unidade escolar irá ser a 

responsável pelo desenvolvimento do currículo 

formal da escola. 

B) A construção e a elaboração da proposta curricular 

implicam a compreensão de que o currículo deve ser 

o conjunto de vários tipos de aprendizagem. 

C) O processo de escolarização é precedido de atitudes 

culturais distintas que devem ser invalidadas no 

âmbito escolar. 

D) A relação entre o currículo e a prática escolar é 

distinta e indissociável. 

 

36) Assinale a alternativa incorreta com base na 

Constituição Federal de 1988: 

 

Artigo 217: É dever do Estado fomentar práticas 

desportivas formais e não-formais, como direito de 

cada um, observados: 

 

A) O tratamento diferenciado para o desporto 

profissional e o não profissional. 

B) A proteção e o incentivo às manifestações 

desportivas de criação internacional. 

C) A autonomia das entidades desportivas dirigentes e 

associações, quanto a sua organização e 

funcionamento. 

D) A destinação de recursos públicos para a promoção 

prioritária do desporto educacional e, em casos 

específicos, para a do desporto de alto rendimento. 

 

37) Atualmente, a metodologia de ensino escolar está 

assentada em quatro referências básicas: 

 

 I – A ligação entre a cultura elaborada e a cultura 

experienciada dos alunos; 

 II – Uma pedagogia do pensar, que promova o 

aprender a pensar e o aprender a aprender; 

 III – Uma pedagogia diferenciada; 

 IV – Ensino e prática de valores e de atitudes na 

escola e na sala de aula.   

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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38) A educação profissional técnica de nível médio será 

desenvolvida nas seguintes formas:   

 

I - articulada com o ensino fundamental;    

II - subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 

concluído o ensino médio. 

 

Segundo o disposto na lei nº 9.394/96: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

39) A utilização dos jogos na educação infantil, 

atualmente atende a duas funções principais:  

 

I - função lúdica do jogo, expressa na ideia de que a 
vivência propicia a diversão, o prazer, quando 
escolhido voluntariamente pela criança; 

II - função educativa, quando a prática do jogo leva o 
sujeito a desenvolver seus saberes, seus 
conhecimentos e sua apreensão do mundo.  

  
Dos itens acima: 
 
A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item II está correto. 
C) Ambos os itens estão corretos. 
D) Ambos os itens estão incorretos. 
 
40) Na construção da relação professor-aluno é 

incorreto que o professor: 
 
A) Ignore as ideias e propostas dos alunos. 
B) Torne o aluno sujeito ativo no seu processo de 

aprendizagem. 
C) Conheça as necessidades educacionais de seus 

alunos. 
D) Tenha autoridade com seus alunos, sem que seja 

autoritário. 
 

41) O educador na sua ação didática pretende atingir 
com seus alunos certos níveis de aprendizado e 
conhecimento anteriormente formulados na sua 
proposta de ensino. A partir deste pressuposto é 
correto afirmar que: 

 
(__) os objetivos educacionais são os resultados 

desejados e previstos para a ação educativa; 
(__) cada professor opta por seus métodos de ensino para 

alcançar os seus objetivos educacionais com os 
alunos; 

(__) a atuação pedagógica não tem finalidade dialógica, 
pois, essa não pode ser controlada. 

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

falsas: 
 
A) F-V-V. 
B) F-F-V. 
C) V-F-V. 
D) V-V-F. 

42) Da organização da educação nacional, a União 
incumbir-se-á de: 
 

A) Prestar assistência financeira aos Estados, o Distrito 
Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de 
seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à 
escolaridade obrigatória, exercendo sua função 
redistributiva e supletiva. 

B) Estabelecer, em colaboração com os Estados, com 
Distrito Federal e com os Municípios, competências e 
diretrizes para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio, que nortearão os 
currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum. 

C) Estabelecer, em colaboração com os Estados, 
diretriz e procedimentos para identificação, 
cadastramento e atendimento, na educação básica e 
na educação superior, de alunos com poucas 
habilidades ou superlotação. 

D) Elaborar e executar políticas e planos educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos nacionais 
de educação, integrando e coordenando as suas 
ações e as dos seus Municípios. 

 
43) Assinale a alternativa correta: 
 

A) Há obrigatoriedade de estudos de recuperação, 
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 
rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos. 

B) A educação profissional poderá ser desenvolvida em 
articulação com o ensino regular ou por diferentes 
estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho. 

C) É obrigatório aos sistemas de ensino desdobrar o 
ensino fundamental em ciclos. 

D)  Será objetivo permanente das autoridades 
responsáveis alcançarem relação adequada entre o 
número de alunos por professor e carga horária e as 
condições matérias do estabelecimento. 
 

44) Sobre a avaliação da aprendizagem é correto 
afirmar: 

 
A) A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é 

realizada de forma contínua, mas não cumulativa e 
sistemática, tendo como objetivo diagnosticar a 
situação de aprendizagem de cada aluno. 

B) A avaliação não deve priorizar apenas o resultado ou 
o processo, mas deve como prática de investigação, 
interrogar a relação ensino aprendizagem e buscar 
identificar os conhecimentos construídos e as 
dificuldades de uma forma dialógica.  

C) O erro não deve ser considerado como pista que 
indica como o educando está relacionando os 
conhecimentos que já possui com os novos 
conhecimentos que vão sendo adquiridos, pois deve 
admitir uma melhor compreensão dos conhecimentos 
solidificados, interação necessária em um processo 
de construção e de reconstrução.  

D) A LDB, ao se referir à verificação do conhecimento 
escolar, determina que sejam observados os critérios 
de avaliação apenas contínua da atuação do 
educando, com prioridade dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais. 
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45) De acordo com a filosofia educacional e a legislação 

vigente, o ensino fundamental de 9 (nove) anos tem 

por objetivos, EXCETO: 
 

A) A formação básica do cidadão visando o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e 

do cálculo.  

B) A compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade, 

primando pelas relações que preservem o ambiente 

em que vivemos. 

C) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores, o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em 

que assenta a vida social. 

D) Oferecer ao aluno oportunidades ao desenvolvimento 

das habilidades e competências, preparando-o para 

atividade intelectual, independente e autônoma, para 

o exercício da cidadania e para o ingresso digno no 

mundo do trabalho, através de uma visão voltada ao 

meio ambiente, família e valores. 

 

46) Conforme o texto constitucional vigente, assinale a 

assertiva correta: 

 

A)  Na organização de seus sistemas de ensino, os 

estados e os municípios definirão formas de 

colaboração, de modo a assegurar a universalização 

da educação. 

B)  O dever do estado com a educação será efetivada 

mediante a garantia de acesso ao ensino obrigatório 

e gratuito com direito público subjetivo. 

C) O ensino fundamental regular será ministrado em 

língua portuguesa, assegurada as comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 

D) A valorização dos profissionais do ensino, garantidos, 

na forma da lei, planos de carreira para o magistério 

público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas, é um 

dos princípios com o qual o ensino poderá ser 

ministrado. 

47) O salário do professor Aluísio era R$ 1.950,00, numa 

jornada de trabalho de 20hs semanais. No segundo 

semestre houve uma aumento de 30%. Sendo assim 

o salário do professor Aluísio ficou: 

 

A) R$ 2.530,00 

B) R$ 2.350,00 

C) R$ 2.535,00 

D) R$ 2.355,00 

 

48) O dobro de um número aumentado de 25 é igual a 

69. Qual é esse número?  

 

A) 17. 

B) 22. 

C) 44. 

D) 15. 

 

49) Assinalar a alternativa com a resposta da adição,  

 
 

 
  

 

 
  : 

 

A) 
 

  
 

 

B) 
 

 
 

 

C) 
 

 
 

 

D) 
 

  
 

 

50) É desenvolvido, a partir da ação do professor, e 

compete a ele definir os objetivos a serem 

alcançados. Nesse sentido o Planejamento de ensino 

deve prever: 

 

A)  Objetivos específicos estabelecidos a partir dos 

objetivos educacionais. 

B)  Conhecimentos a serem aprendidos pelos 

educadores no sentido determinado pelos objetivos 

gerais. 

C)  Procedimentos e recursos de aprendizagem que 

estimulam, orientam e promovem as atividades de 

ensino. 

D)  Procedimentos de avaliação que possibilitem a 

verificação, a quantificação e a apreciação 

quantitativa dos objetivos propostos, cumprindo a 

função pedagógico-didática de diagnóstico e de 

controle no processo educacional. 
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51) A organização pedagógica da Escola tem por função 
contribuir para o aprimoramento dos serviços 
prestados à sociedade. Suas diretrizes de atuação 
procuram objetivar: 

 
A)  A promoção de normas e de princípios éticos no 

cotidiano do aluno. 

B)  A promoção da aprendizagem, visando à 

constituição de pessoas menos aptas a dar 

prosseguimento a sua vida escolar e incentivando-as 

a perseguir o melhor aprimoramento individual, 

assimilando as mudanças impostas pelos novos 

tempos; 

C) Articular os conhecimentos prévios do aluno aos 

conhecimentos específicos que a escola apresenta 

para garantir um aprendizado significativo. 

D)  A escola poderá pôr em prática a pedagogia que 

integra os valores éticos, a veracidade, a integridade, 

a honestidade, a solidariedade, a responsabilidade e 

dignidade para a formação do cidadão. 

 
52) São diretrizes da política de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente, EXCETO: 
 
 

A) Criação de conselhos municipais, estaduais e do 

conselho nacional dos direitos da criança e do 

adolescente, órgãos deliberativos e controladores 

das ações em todos os níveis, assegurada a 

participação popular paritária por meio de 

organizações representativas, segundo leis federais, 

estaduais e municipais. 

B) Criação e manutenção de programas gerais, 

observada a descentralização político-administrativa. 

C) Manutenção de fundos nacionais, estaduais e 

municipais vinculados aos respectivos conselhos dos 

direitos da criança e do adolescente. 

D) Integração operacional de órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e 

Assistência Social, preferencialmente em um mesmo 

local, para efeito de agilização do atendimento inicial 

a adolescente a quem se atribua autoria de ato 

infracional. 

53)  Analise as assertivas abaixo acerca da educação 

Inclusiva e assinale a opção correta: 

 

A) O atendimento educacional poderá ser realizado em 
classes, escolas ou serviços especializados, sempre 
que, em função das condições especificas dos 
alunos, for possível a sua integração nas classes 
próprias de ensino especializado. 

B) É um processo que amplia a participação de todos os 
estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. 

C) É uma prática pedagógica exclusiva, multifacetada, 
dinâmica e flexível e requer mudanças importantes 
na estrutura e no funcionamento das escolas. 

D) É uma abordagem humanística, democrática que 
percebe o sujeito e sua pluralidade, favorecendo a 
diversidade na medida em que considera que todos 
os alunos devem ter necessidades especiais em 
algum momento de sua vida escolar. 

54) Prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento e elaborar e executar sua 

proposta pedagógica, nos termos do art.12 da LDB, é 

prerrogativa: 

 

A) Das instituições auxiliares da escola. 

B) Dos docentes. 

C) Dos conselheiros escolares. 

D) Dos estabelecimentos de ensino. 

 

55)  ―Conferência que envolve milhões de pessoas no 

debate de questões socioambientais. Além de ser 

conceitualmente sólida, a Conferência propiciou a 

adoção de uma atitude responsável e comprometida 

da comunidade escolar com problemáticas locais e 

globais. Nas escolas foram assumidas propostas, 

responsabilidades e ações, na proporção de seu 

acesso às informações a respeito de questões 

fundamentais para a convivência planetária. A 

riqueza desse evento encontra-se mesmo no 

processo, na pesquisa e nos debates realizados em 

cada escola, cada sala de aula e em cada 

comunidade.‖ 
 

O trecho acima faz referência a (ao): 

 

A) Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente. 

B) Programa Vamos Cuidar do Brasil. 

C) Conferência Intergovernamental de Educação 

Ambiental. 

D) Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente. 

 

56) Segundo Demo (2001, p. 50) ―o erro não é um corpo 

estranho, uma falha na aprendizagem. Ele é 

essencial, faz parte do processo‖. 
 

Sobre o erro é INCORRETO: 
 

A) É fonte de informação para o professor. 

B) É sinal de uma estruturação em construção. 

C) Deve direcionar a atuação do professor. 

D) Ao descobrir algo errado na tarefa do aluno o 

professor deve apontar para o aluno onde ele errou e 

informar a forma correta de realizar a atividade. 

 

57)  De acordo com o Art. 26 da LDB 9394/96 o ensino 

da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente obrigatório nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos. São 

linguagem que constituirão o componente curricular 

acima caracterizado: 
 

A) Artes visuais e a dança. 

B) Artes visuais, a música e o teatro. 

C) Artes visuais, a dança, a música e o teatro. 

D) A dança e a música 
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58) Analise os itens sobre currículo escolar. 

 

I. O currículo oculto é chamado desta forma porque 

não se manifesta claramente, não é prescrito, 

embora constitua importante fator de aprendizagem. 

II. O currículo real é aquele estabelecido pelos sistemas 

de ensino, expresso em diretrizes curriculares. 

III. Alguns autores chamam o currículo real de 

experienciado. 

IV. A distinção entre os vários níveis de currículo serve 

para mostrar que aquilo que os alunos aprendem na 

escola ou deixam de aprender depende de muitos 

fatores, e não apenas das disciplinas previstas na 

grade curricular. 

 

Sobre os itens acima pode-se afirmar que: 

 

A) Apenas I, III e IV estão corretos. 

B) Apenas II e IV estão corretos. 

C) Todos estão corretos. 

D) Apenas I e II estão corretos. 

 

59) Os artigos 13º e 14º colocam nas mãos dos 

professores, supervisores e orientadores a 

responsabilidade de participar desse projeto‖. [E o 

artigo 12º tem o alicerce para que seja estendido 

essa construção há todos, ou seja,] ―ampliando o 

conceito da escola para além da sala de aula e além 

dos muros da escola‖.(Ilma Passos Alencastro Veiga) 

 

Analise os itens sobre Projeto Político Pedagógico. 

 

I. É projeto porque reúne propostas de ação concreta 

a executar durante determinado período de tempo.  

II. É político por considerar a escola como um espaço 

de formação de cidadãos 

III. É pedagógico porque define e organiza as 

atividades e os projetos educativos necessários ao 

processo de ensino e aprendizagem.  

 

Sobre os itens I, II e III pode se afirmar que: 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos 

B) Apenas os itens III esta correto 

C) Apenas os itens II e III estão corretos 

D) Todos os itens estão corretos 

60)  Os diplomas de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio, mesmo quando não 

registrados, terão validade nacional e habilitarão ao 

prosseguimento de estudos na educação superior. 

Os cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, nas formas articulada concomitante e 

subsequente, quando estruturados e organizados em 

etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção 

de certificados de qualificação para o trabalho após a 

conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que 

caracterize uma qualificação para o trabalho. 

 

O trecho acima abstraído da lei nº 9.394/96: 

 

A) Está totalmente correto. 

B) Está totalmente incorreto. 

C) Tem apenas a primeira frase correta. 

D) Tem apenas a última frase correta. 

 


