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PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR CLASSE A
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Conhec. Pedagógicos
05

Conhec. Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisales@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm

CARGO: PROFESSOR CLASSE A
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
03) No texto, o autor parte do princípio de que
A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do
pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o

C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.
07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é

espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.

A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.

04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.
CARGO: PROFESSOR CLASSE A

D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
Página | 4

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES-PI

09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: PROFESSOR CLASSE A
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a
alternativa correspondente.
Constituem objetivos do Sistema de Avaliação da
Educação Básica:
(

(
(
(

(

) Oferecer subsídios à formulação, reformulação e
monitoramento de políticas públicas e programas de
intervenção
ajustados
às
necessidades
diagnosticadas;
) Identificar os problemas e as diferenças regionais do
ensino;
) Produzir informações sobre os fatores do contexto
socioeconômico, cultural e escolar que influenciam o
desempenho dos alunos;
) Proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade,
uma visão dos resultados dos processos de ensino e
aprendizagem e das condições em que são
desenvolvidos;
) Desenvolver competência técnica e científica na área
de avaliação educacional, ativando o intercâmbio
entre instituições educacionais de ensino e pesquisa.

A)
B)
C)
D)

V–V–V–V–V
V–F–V–V–F
V–V–F–F–V
V–V–F–V–F

17) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental, as escolas deverão
estabelecer, como norteadores de suas ações
pedagógicas:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, marque a alternativa INCORRETA.
A) No currículo do ensino fundamental, a partir do
sexto ano, será ofertada a língua inglesa.
B) O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia.
C) O ensino da arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular
obrigatório da educação básica.
D) Apenas nos estabelecimentos de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena.
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola, a jornada escolar
no ensino fundamental incluirá quantas horas de
trabalho efetivo em sala de aula?
A) três horas
B) quatro horas
C) cinco horas
D) seis horas

A) Princípios
Éticos
da
Autonomia,
da
Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao
Bem Comum.
B) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de
Cidadania, do exercício da Criticidade e do respeito à
Ordem Democrática.
C) Princípios
Estéticos
da
Sensibilidade,
da
Criatividade, e da Diversidade de Manifestações
Artísticas e Culturais.
D) Todas as alternativas acima.
18) A Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada
deverão integrar-se em torno do paradigma
curricular, que visa estabelecer a relação entre a
Educação Fundamental com a Vida Cidadã, através
da articulação entre vários dos seus aspectos como,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Vida Familiar e Social
Ciência e a Tecnologia
Meio Ambiente
Violência

CARGO: PROFESSOR CLASSE A
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Para atender uma matriz curricular de Alfabetização
Matemática que propõe aos alunos do Ensino
Fundamental resolvam situações-problema que
envolvam as ideias de repartir, ou distribuir uma
quantidade de elementos em quantidades iguais, de
quantos grupos e de quantos cabem da divisão, o
Professor deverá trabalhar a seguinte temática:
A) Alfabetização e letramento.

D) Reconhecer hora e minuto como unidades de medida
de tempo.

C) Divisão.
D) Multiplicação.
22) No contexto do ambiente educativo, é preciso que
pais ou responsáveis por alunos matriculados na
escola manter relações cooperativas com a escola.
Tal determinação pode ser registrada e consolidado
no Regimento Escolar da instituição escolar. De tal
forma, essa medida pode ser configurada e registra
no Regimento Escolar da instituição escolar como:
A) Um direito dos pais ou responsáveis por alunos
matriculados na escola.
B) Um dever dos pais ou responsáveis por alunos
matriculados na escola.
C) Uma proibição aos professores, à equipe pedagógica
e à direção escolar.
D) Uma sanção aos discentes.
uma

matriz

A) Efetuar divisões de números naturais, com ou sem
resto, em que o divisor é menor que 10.
B) Ler e escrever números naturais de 0 a 100.
C) Estabelecer relações entre horas e minutos.

B) Dígrafos.

23) Em

24) Em uma matriz curricular de Alfabetização
Matemática em que se propõe trabalhar “centena”
com alunos do Ensino Fundamental que objetivo de
aprendizagem podemos corretamente estabelecer
com esta temática?

curricular

de

Alfabetização

25) Para desenvolver a oralidade com os alunos, o
Professor poderá utilizar a seguinte prática
pedagógica:
O tempo perguntou pro
tempo
quanto tempo o tempo tem.
O tempo respondeu pro
tempo
que o tempo tem tanto
tempo
quanto tempo o tempo tem.
No contexto das capacidades linguísticas essa
formação
folclórica pode
ser
corretamente
conceituada como:
A) Cartão postal.

Matemática em que se propõe trabalhar “subtração

B) Texto descritivo.
C) Trava-língua.

com reagrupamento envolvendo números até 999”

D) Crônica.

com alunos do Ensino Fundamental que objetivo de
aprendizagem podemos corretamente estabelecer
com esta temática?
A) Identificar os números pares e ímpares.
B) Ampliar o conhecimento do aluno acerca dos
números em diversos contextos.
C) Construir

gráficos

de

barras

em

malhas

quadriculares.
D) Efetuar subtrações envolvendo números de três
algarismos, com ou sem reagrupamento, utilizando
diferentes estratégias de cálculo.

CARGO: PROFESSOR CLASSE A

26) É importante que a instituição de educação infantil
disponha de um cardápio nutricional variado e rico
que atenda às necessidades das crianças, inclusive
daquelas que necessitam de dietas especiais como as
que possuem intolerância à lactose e a glúten por
exemplo. No ambiente educativo, tal fato sinaliza
qualidade na educação. O que pode ser corretamente
associado ao seguinte indicador:
A) Limpeza, salubridade e conforto
B) Espaços e mobiliários que favorecem as experiências
das crianças
C) Responsabilidade pela alimentação saudável das
crianças
D) Materiais variados e acessíveis às crianças
Página | 7
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27) Considerando conhecimentos sociais: aspectos
relevantes da Geografia do Estado do Piauí é
adequado afirmar que:
A) O Estado do Piauí se localiza na Região Norte do
Brasil, mais especificamente na microrregião da
caatinga e faz fronteiras com os Estados de Roraima
e Amapá.
B) De acordo com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2017, o
Estado do Piauí apresentou uma população de
6.219.257pessoas.
C) O Estado do Piauí apresenta um clima temperado
mesotérmico seco, com verão frio e temperatura
média de 14,2ºC.
D) De acordos com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2017, o
Estado do Piauí apresentou 506.583 matrículas
matriculados no ensino fundamental.
28) Considerando conhecimentos sociais: aspectos
relevantes da Geografia do Estado do Piauí, em
especial sobre trabalho e rendimento, dados
referenciados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), é adequado afirmar que:
A) De acordo com dados de 2017 do IBGE, o
rendimento nominal mensal domiciliar per capita no
Estado do Piauí era de R$ 750,00.
B) De acordo com dados de 2017 do IBGE, a proporção
das pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas
na semana de referência em trabalhos formais foi de
2,8%.
C) De acordo com dados de 2016 do IBGE, o
rendimento nominal mensal domiciliar per capita no
Estado do Piauí era de R$ 475, OO.
D) De acordo com dados de 2017 do IBGE, a proporção
das pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas
na semana de referência em trabalhos formais foi de
12,8%.
29) Em uma matriz curricular de Alfabetização
Matemática em que se propõe trabalhar “subtração
com números até 99” com alunos do Ensino
Fundamental que objetivo de aprendizagem
podemos corretamente estabelecer com esta
temática?
A) Efetuar adições com duas ou mais parcelas.
B) Resolver situações-problema relacionadas à adição.
C) Identificar os termos de uma subtração: minuendo,
subtraendo, resto ou diferença.
D) Compreender o significado da divisão não exata.

CARGO: PROFESSOR CLASSE A

30) Considerando conhecimentos sociais: aspectos
relevantes da Geografia do Estado do Piauí e, de
acordo com dados referenciados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010,
a densidade demográfica deste Estado foi de:
A) 133,6 habitantes / km².
B) 12,40 habitantes / km².
C) 2,6 habitantes / km².
D) 21,4 habitantes / km².
31) Para desenvolver a oralidade com os alunos, o
Professor poderá utilizar a seguinte prática
pedagógica:
Tá com frio?
Toma banho no rio
Tá com calor?
Toma banho de regador.
No contexto das capacidades linguísticas essa
formação literária pode ser corretamente
conceituada como:
A) Texto injuntivo.
B) Advérbios.
C) Parlenda.
D) Provérbios.
32) Para atender uma matriz curricular de Alfabetização
Matemática que propõe aos alunos do Ensino
Fundamental possam identificar as vistas superior,
frontal e lateral de formas geométricas espaciais e de
objetos, o Professor deverá trabalhar a seguinte
temática:
A) Vistas.
B) Centena.
C) Dezenas.
D) Hiatos.
33) Para desenvolvimento da escola é importante que o
Currículo Escolar seja discutido e definido por toda a
equipe escolar, com validação do Colegiado ou
Conselho existentes. No contexto da “gestão de
processos”
essa
caracterização
pode
ser
corretamente associada ao seguinte requisito:
A) Estratégias pedagógicas em sala de aula
B) Gestão de sala de aula.
C) Planejamento de ações.
D) Ajuste fiscal escolar.
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34) Para desenvolvimento da escola é importante que os professores conhecem metodologias de avaliação e usam esse
conhecimento para desenvolver avaliações coerentes e consistentes.

No contexto da “gestão escolar” essa

caracterização pode ser corretamente associada ao seguinte requisito:
A) Formação e desenvolvimento.
B) Comunicação regular entre a equipe escolar, pais e a comunidade.
C) Proteção do tempo de aprendizagem.
D) Utilização e controle dos recursos financeiros
35) No âmbito da Gestão Educacional, é importante que na escola haja critérios para escolha da equipe que compõe a
direção escolar. No ambiente educativo, tal fato constitui um indicador do seguinte cenário educacional:
A) Variedade das estratégias e dos recursos de ensino-aprendizagem.
B) Incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo.
C) Gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos sistemas ou redes de ensino.
D) Participação dos alunos na avaliação de sua aprendizagem.
36) Considerando conhecimentos sociais: aspectos relevantes da Geografia do Estado do Piauí e, de acordo com dados
referenciados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) deste Estado foi de:
A) 0,861.
B) 0,228.
C) 0,646
D) 0,778.
37) Em uma matriz curricular de Alfabetização Matemática em que se propõe trabalhar “medir o tempo” com alunos do
Ensino Fundamental que objetivo de aprendizagem podemos corretamente estabelecer com esta temática?
A) Escrever na forma de algarismo e por extenso números naturais de 0 a 999.
B) Perceber diferença entre forma geométrica espacial e forma geométrica plana.
C) Compreender o significado de ano, mês, semana, bimestre, trimestre e semestre.
D) Reconhecer triângulo, quadrado, retângulo e círculo

CARGO: PROFESSOR CLASSE A
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38) Considerando que brinquedos e produtos educativos e pedagógicos auxiliam no desenvolvimento das crianças,
observe e analise a imagem e a descrição a seguir:
IMAGEM I

DESCRIÇÃO
BARALHO PARA CLASSIFICAÇÃO EM E.V.A.
Contém 50 peças com diversas figuras ilustradas.
Composição / Material: E.V.A
Dimensões do produto: 3x24x30 cm
Dimensões do produto com embalagem: 5x26x32 cm
Peso aproximado do produto: 220g
Faixa etária: A partir de 4 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto demonstrado possibilita o seguinte objetivo de aprendizagem:
A) Explorar conceitos de diagonais.
B) Possibilitar o desenvolvimento de semelhança e congruência e das relações de Pitágoras e de Tales.
C) Auxiliar na associação e interação.
D) Explorar conceitos de perímetro e área.

CARGO: PROFESSOR CLASSE A
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39) Considerando que brinquedos e produtos educativos e pedagógicos auxiliam no desenvolvimento das crianças,
observe e analise as imagens e a descrição a seguir:
IMAGEM I

IMAGEM II

DESCRIÇÃO
CARRINHO BABY CAR EM PLÁSTICO NA SOLAPA
Composição / Material: Plástico
Dimensões do produto: 14x16x30 cm
Dimensões do produto com embalagem: 16x14x32 cm
Peso aproximado do produto: 320g
Faixa etária: A partir de 1 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto demonstrado possibilita o seguinte objetivo de aprendizagem:
A) Ampliar seu repertório vocal, em especial de sílabas simples e compostas.
B) Trabalhar o conhecimento de ordem numérica e as operações matemáticas básicas.
C) Promover a integração viso espacial que compreende a habilidade para girar as imagens, compor objetos, manipular
formas e dimensões no espaço.
D) Estimular somente a percepção dos sons dos objetos.

CARGO: PROFESSOR CLASSE A
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40) Considerando que brinquedos e produtos educativos e pedagógicos auxiliam no desenvolvimento das crianças,
observe e analise a imagem e a descrição a seguir:
IMAGEM I

IMAGEM II

DESCRIÇÃO
CONTROLE REMOTO EM PLÁSTICO E CX
EM CARTONADO
Composição / Material: Plástico
Dimensões do produto: 14x4x18 cm
Dimensões do produto com embalagem:
21x6x20 cm
Peso aproximado do produto: 200g
Faixa etária: A partir de 6 meses
E, de forma específica, o brinquedo / objeto demonstrado possibilita o seguinte objetivo de aprendizagem:
A) Desenvolvimento concreto das noções de sólidos geométricos através da manipulação das mesmas.
B) Estimular os sentidos da criança e facilita a compreensão da relação causa-efeito.
C) Auxiliar a criança na associação do numeral com a quantidade correspondente.
D) Trabalhar os números e suas representatividades

CARGO: PROFESSOR CLASSE A
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