ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR POLIVALENTE
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 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
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
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, 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) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

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
PÓS-HONESTIDADE
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

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) As tendências pedagógicas no Brasil surgem
divididas em duas vertentes, as de cunho liberal e
as de cunho progressista. A didática na Tendência
Pedagógica Escola Nova diretiva tem como
características:
I. O aluno como sujeito da aprendizagem.
II. O professor como estimulador e orientador da
aprendizagem.
III. Uma pedagogia embasada na racionalidade técnica.
IV. A valorização do “eu” do aluno e também as
atividades adequadas as suas características
individuais.
V. A participação dos alunos de maneira ativa,
aprendendo pela descoberta.
Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, II, IV e V.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, IV e V.
17) “O processo avaliativo é parte integrante da práxis
pedagógica e deve estar voltado para atender as
necessidades dos alunos.”
Uma professora que avalia o próprio processo de
ensino e as atividades que realiza em sala de aula,
analisa as respostas dadas pelas crianças,
buscando compreender a lógica utilizada por elas
na realização das tarefas propostas, investigando o
que os alunos pensam sobre o que foi ensinado
realiza uma avaliação:
(A) Classificatória.
(B) Somativa.
(C) Formativa.
(D) Tradicional.

QUESTÕES DE 16 A 20
18) O Projeto Político-Pedagógico representa a
essência da escola. Cada escola possui
características específicas e está inserida em um
contexto social único. Em relação ao Projeto
Político Pedagógico assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.






) Não pode ficar restrito à direção da escola.
) Os membros da comunidade escolar tem que ter
clareza de seus objetivos, metas e ações.
) Deve nortear apenas todo o trabalho pedagógico.
) Deve ser aceito por todos os envolvidos.
) É elaborado de maneira
participativa e
democrática.

A sequência correta de cima para baixo é:
(A) V- V- V- V- F.
(B) V- F- V- F- V.
(C) V- F- F- F- V.
(D) V- V- F- V- V.
19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº
9394/96, estabelece as incumbências das escolas e
dos docentes. De acordo com a lei não é correto
afirmar que cabe à escola:
(A) Elaborar o Plano Nacional de Educação junto ao
Município.
(B) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de
cada docente.
(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidos.
(D) Prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento.
20) As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto
de definições doutrinárias. Para o Ensino
Fundamental apresenta como norteador de suas
ações pedagógicas os princípios:
(A) Da impessoalidade.
(B) Éticos da autonomia.
(C) Da igualdade.
(D) Da isonomia.

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÕES DE 21 A 60

21) No contexto da temática transversal “Saúde”, ao
Professor
que
deseja
desenvolver
“Autoconhecimento para o autocuidado” com os
alunos dos primeiro e segundo ciclos do Ensino
Fundamental, os
Parâmetros Curriculares
Nacionais 1ª a 4ª Séries sinalizam que o mesmo
deverá fazê-lo através do seguinte conteúdo:

24) 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

(A) A diversidade cultural e a diversidade ambiental.
(B) Os limites da ação humana em termos
quantitativos e qualitativos; as principais
características do ambiente e/ou paisagem da
região em que se vive.
(C) Identificação dos alimentos disponíveis
comunidade e de seu valor nutricional.

na

(D) As relações pessoais e culturais dos alunos e de sua
comunidade com os elementos dessa paisagem.
22) Acerca dos aspectos relevantes da Geografia do
Estado do Piauí é adequado afirmar que:
(A) De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Estado do Piauí faz parte da
região Norte do Brasil.
(B) No ano de 2010, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi de
0,846.
(C) As temperaturas médias anuais no território do
Piauí são inferiores a 14°C.
(D) Entre os principais rios do Estado do Piauí estão
Parnaíba, Longá, Poti, Canindé e Gurguéia.
23) Para desenvolvimento da escola é importante que
a escola disponha de um Colegiado ou Conselho
Escolar com funções e atribuições bem definidas.
No contexto da “gestão de processos” essa
caracterização pode ser corretamente associada ao
seguinte requisito:

DESCRIÇÃO
ALFABETO LETRAS MAIÚSCULAS EM E.V.A
Composição / Material E.V.A
Dimensões do produto: 20x15x12 cm
Dimensões do produto com embalagem: 22x17x14
cm
Peso aproximado do produto: 300g
Faixa etária: A partir de 5 anos
E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Estimular a compreensão de coordenadas, noção
de localização e formas geométricas.
(B) Auxiliar na aprendizagem do sistema numeral
decimal e nas operações matemáticas, ajudando as
crianças no raciocínio lógico.
(C) Treinar as letras do alfabeto, de forma.
(D) Auxiliar a criança na associação do numeral com a
quantidade correspondente.

(A) Conselho/ Colegiado escolar atuante.
(B) Gestão do pessoal docente e não-docente.
(C) Formação e Desenvolvimento.
(D) Experiência Apropriada.

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE
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25) Para desenvolvimento da escola é importante que
os professores disponham de materiais
pedagógicos e didáticos adequados, que permitem
atividades diversificadas dentro de sala de aula. No
contexto do “ensino e aprendizagem” essa
caracterização pode ser corretamente associada ao
seguinte requisito:
(A) Deveres de casa freqüentes e consistentes.
(B) Disponibilidade e utilização de recursos didáticopedagógicos.

28) Para algumas pessoas, o serviço público tem fama
de mal atendimento. Mas isso não pode ocorrer em
uma escola pública. É importante que quando pais
e alunos cheguem à escola para fazer matrícula,
pedir informações ou saber sobre seus filhos sejam
atendidos com atenção e respeito.
No ambiente educativo, tal fato sinaliza qualidade na
educação, que pode ser corretamente associado ao
seguinte indicador:
(A) Suficiência no quadro docente.

(C) Utilização e controle dos recursos financeiros.

(B) Respeito ao outro.

(D) Conselho/ Colegiado Escolar atuante.

(C) Combate à homofobia.
(D) Presença de conselho tutelar na escola.

26) Para desenvolver a oralidade com os alunos, o
Professor poderá solicitar aos alunos que repitam
várias vezes a seguinte prática pedagógica:

29) Para desenvolver a oralidade com os alunos, o
Professor poderá utilizar a seguinte prática
pedagógica:

Três pratos de trigo para três tigres tristes!
No contexto das capacidades linguísticas essa formação
folclórica pode ser corretamente conceituada como:
(A) Cartão postal.
(B) Lendas.
(C) Trava-língua.
(D) Crônicas.
27) Acerca dos aspectos relevantes da Geografia do
Estado do Piauí é adequado afirmar que:
(A) Em toda a extensão territorial do Estado, a
vegetação predominante no do Estado do Piauí é
composta de mata atlântica.
(B) A capital do Piauí é São Raimundo Nonato.
(C) O clima do Piauí é de influência semi-árido,
apresentando baixas temperaturas médias durante
todo o ano.
(D) O relevo do Piauí é predominantemente regular.
Mais de 90% do Piauí situa-se em uma altitude
inferior a 600 metros, sendo que destes, mais de
50% tem altitude inferior a 300 metros.

João
corta
o
Maria
mexe
o
Teresa
põe
a
para a festa do Tatu.

pão,
angu,
mesa,

No contexto das capacidades linguísticas essa formação
literária pode ser corretamente conceituada como:
(A) Novela.
(B) Romance.
(C) Lenda.
(D) Parlenda.
30) Em uma matriz curricular de Alfabetização
Matemática em que se propõe trabalhar “centena”
com do Ensino Fundamental que objetivo de
aprendizagem podemos corretamente estabelecer
com esta temática?
(A) Realizar agrupamentos e trocas de modo que se
obtenha a centena.
(B) Efetuar adições com reagrupamento nas dezenas
envolvendo números até 99.
(C) Estabelecer relações entre horas e minutos.
(D) Compreender as ideias de excesso, falta, diferença
e resto.
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31) 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

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Aprender números, unidades, operações
matemáticas simples e desenvolver a
coordenação motora.
(B) Estimular o conhecimento da separação de sílabas
classificação de vogais e consoantes.
(C) Possibilitar o aumento do vocabulário e a
familiarização com o uso do dicionário.
(D) Trabalhar a comparação da escrita com a figura, os
temas gramaticais, ilustrações e os trabalhos em
grupos.
32) No contexto da temática transversal “Meio
Ambiente”, ao Professor que deseja desenvolver
“Sociedade e meio ambiente” com os alunos dos
primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental,
os Parâmetros Curriculares Nacionais 1ª a 4ª
Séries sinalizam que o mesmo deverá fazê-lo
através do seguinte conteúdo:

IMAGEM II

(A) A interdependência ambiental entre as áreas
urbana e rural.
(B) As teias e cadeias alimentares, sua importância e o
risco de transmissão de substâncias tóxicas que
possam estar presentes na água, no solo e no ar.
(C) O estabelecimento de relações e correlações entre
elementos de um mesmo sistema.
(D) A observação de elementos que evidenciem ciclos
e fluxos na natureza, no espaço e no tempo.
33) Para atender uma matriz curricular de
Alfabetização Matemática que propõe aos alunos
do Ensino Fundamental reconhecer lados e
vértices de uma figura geométrica plana, o
Professor deverá trabalhar a seguinte temática:
(A) Ênclise e mesóclise.
(B) Adjetivos.
(C) Quadrado, retângulo, triângulo e círculo.

DESCRIÇÃO
ÁBACO ESCOLAR EM PLÁSTICO E CX EM
CARTONADO
Composição / Material: Plástico Dimensões do
produto:
21x4x32
cm
Dimensões do produto com embalagem:
23x6x34
cm
Peso aproximado do produto: 400g
Faixa etária: A partir de 3 anos

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE

(D) Verbos intransitivos.
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34) Acerca dos aspectos relevantes da Geografia do
Estado do Piauí e, de acordo com dados de 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a densidade demográfica deste Estado é a
de:

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

(A) 2,3 habitantes / km².
(B) 12,40habitantes / km².
(C) 42,7 habitantes / km².
(D) 82,6 habitantes / km².
35) Para atender uma matriz curricular de
Alfabetização Matemática que propõe aos alunos
do Ensino Fundamental “reconhecer os eixos de
simetria de uma figura”, o Professor de Séries
Iniciais deverá trabalhar a seguinte temática:
(A) A moeda do Brasil.
(B) O quilograma.
(C) Figuras simétricas.
(D) O metro como unidade de medida.
IMAGEM II
36) As tendências pedagógicas, por via de regra,
manifestam-se por concepções de estudiosos de
temáticas que envolvem a educação, bem como a
aplicação em leis e o exercício na prática educativa.
Representa um expoente da Tendência Liberal
Renovadora Progressiva o seguinte autor:
(A) John B. Watson.
(B) Burrhus Frederic Skinner.
(C) Ivan Pavlov.
(D) Jean Piaget.
37) Para desenvolvimento da escola é importante que
escola defina conjuntamente seus objetivos, metas
e estratégias e os planos de ação para alcançá-los.
No contexto da “gestão de processos” essa
caracterização pode ser corretamente associada ao
seguinte requisito:
(A) Estratégias de ensino diferenciadas.
(B) Proteção do tempo de aprendizagem.
(C) Planejamento de ações.
(D) Práticas efetivas dentro de sala de aula.

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE

DESCRIÇÃO
JOGO ACHE AS PALAVRAS E CX EM MADEIRA
Composição / Material : Madeira
Dimensões do produto: 15x6x19 cm
Dimensões do produto com embalagem 17x8x21 cm
Peso aproximado do produto: 600g
Faixa etária: A partir de 3 anos
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E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:

IMAGEM II

(A) Trabalhar com a formação, nomeação, separação e
cópias das palavras, auxiliando também na
identificação das vogais e consoantes, localização e
ilustração.
(B) Trabalhar o conhecimento de ordem numérica, as
operações matemáticas e a coordenação motora.
(C) Estimular a percepção dos sons dos objetos e
situações e introduz à musicalização.
(D) Ajudar no cálculo, na classificação, no
reconhecimento das formas, no sequenciamento,
no raciocínio lógico e no trabalho com números,
quantidade, formas, medidas, posições e tamanhos.
39) Para atender uma matriz curricular de
Alfabetização Matemática que propõe aos alunos
do Ensino Fundamental “reconhecer a régua como
instrumento de medida de comprimento”, o
Professor deverá trabalhar a seguinte temática:
(A) Multiplicação.

DESCRIÇÃO
Jogo da Memória e Cx em Madeira – Numerais
Composição / Material: Madeira
Dimensões
do
produto:
22x13x4
cm
Dimensões do produto com embalagem: 24x15x6
cm
Peso aproximado do produto: 530g
Faixa etária: a partir de 4 anos

(B) Divisão.
(C) O centímetro.
(D) Adição.
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

E, de forma específica, o brinquedo / objeto
demonstrado possibilita o seguinte objetivo de
aprendizagem:
(A) Estimular as crianças no conhecimento dos
números e desenvolve a percepção visual.
(B) Estimular a alfabetização, a escrita e a leitura.
(C) Auxiliar os alunos na formação de palavras por
meio da união de sílabas e pelo reconhecimento e
estabelecimento de um vínculo entre as imagens e
as palavras.
(D) Desenvolver a consciência fonológica por meio de
rimas.
41) Em termos geográficos, é adequado afirmar que o
Estado do Piauí faz limites:
(A) Ao sul, com o Estado do Paraná.
(B) A oeste com o Estado da Bahia.
(C) A sudoeste com o Oceano Pacífico
(D) A norte, com o Oceano Atlântico.

CARGO: PROFESSOR POLIVALENTE
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42) Em uma matriz curricular de Alfabetização
Matemática em que se propõe trabalhar “adição
com total até 99 com reagrupamento” com alunos
do Ensino Fundamental que objetivo de
aprendizagem podemos corretamente estabelecer
com esta temática?
(A) Reconhecer a propriedade associativa da adição.
(B) Compreender o significado de metade.
(C) Identificar os números pares e ímpares.
(D) Associar formas geométricas espaciais a objetos do
dia a dia.
43) Acerca dos aspectos relevantes da Geografia do
Estado do Piauí e, de acordo com dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é
adequado afirmar que:
(A) O Estado do Maranhão se localiza na Região
sudeste do Brasil, mais especificamente na região
da zona da mata e faz fronteiras com os Estados do
Tocantins e Maranhão.
(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
3.219.257pessoas.
(C) O Estado do Piauí apresenta um clima tropical de
altitude, com verão úmido e temperatura média de
9,2ºC.
(D) De acordos com dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2015, o
Estado do Piauí apresentou 1.435.526 alunos
matriculados no ensino fundamental.
44) Como ação educativa aos alunos da Educação
Infantil, pode-se apresentar à seguinte cantiga
popular:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

45) Em uma matriz curricular de Alfabetização
Matemática em que se propõe trabalhar “medindo
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) Reconhecer a planificação de algumas formas
geométricas espaciais.
(C) Identificar faces, vértices e arestas de algumas
formas geométricas espaciais.
(D) Identificar no calendário os dias, os meses e os
anos.
46) “Em cada Tendência pedagógica é possível
identificar características que as distinguem e
revelam um modo de pensar a educação e o
processo de aprendizagem.”
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas abaixo.
Nas tendências ___________________ e ______________ a
questão central é aprender viver a junto - aprender a ser,
o professor deixa de ser autoritário e é considerado
facilitador ou mediador do processo educativo a relação
entre educador e educando é horizontal e o aprendiz é
considerado um sujeito crítico, reflexivo e autônomo.
(A) Renovada e Tecnicista.
(B) Libertadora e Crítico-Social dos Conteúdos.
(C) Tradicional e Renovada.
(D) Renovada e Progressivista.
47) “O conhecimento das tendências pedagógicas de
ensino é fundamental para a realização de uma
prática docente realmente significativa.”
Observe a imagem abaixo.

Coelhinho da Páscoa
Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim?
Um ovo, dois ovos, três ovos assim? [2x]
Coelhinho da Páscoa, que cor ele tem?
Azul, amarelo, vermelho também? [2x]
Disponível em https://www.letras.mus.br
Ao desenvolver a atividade apresentada, a criança terá
trabalhado o seguinte campo da formação humana:
(A) Motricidade final.
(B) Linguagem oral e musical.
(C) Motricidade global.
(D) Paladar.
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A professora Maria Helena, dos anos inicias de uma
escola municipal coordena a transmissão do
conhecimento onde o aluno é receptor passivo das
informações, não tendo a oportunidade de diálogo e
vínculos. Sua prática pedagógica é controladora das
ações dos alunos e direcionadas por atividades
repetitivas, sem reflexão e absolutamente programadas.
O aluno para lograr sucesso na vida e na escola, precisa
apenas responder ao que lhe foi ensinado e reproduzir,
sem questionar ou criar algo novo. A concepção de
aprendizagem da professora está baseada na tendência
pedagógica:
(A) Tecnicista.
(B) Renovada.
(C) Crítico-Social dos Conteúdos.
(D) Libertadora.
48) A tendência pedagógica onde a educação tem como
objetivo principal preparar os alunos para
exercerem o seu devido papel na sociedade, que
destaca a importância do fazer para aprender, onde
o professor não é o protagonista, e sim o aluno.
Valorizam-se as tentativas experimentais, a
pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e
social. Aprender se torna uma atividade de
descoberta, é uma autoaprendizagem. O professor
é um facilitador, é a:
(A) Liberal tradicional.
(B) Liberal Renovada progressista.
(C) Liberal Renovadora não diretiva.
(D) Liberal Tecnicista.
49) Para o professor João Paulo, a avaliação é um
processo, por isso deve fazer parte da rotina da
sala de aula, é usada por ele periodicamente como
um dos aspectos integrantes do processo ensinoaprendizagem. O professor para ajudar os alunos a
dominarem os conteúdos da disciplina fornece
informações sobre o que os mesmos acharam mais
ou menos claro ou mais confuso, permitindo a eles
se auto avaliarem para determinar as suas
dificuldades. O professor João Paulo utiliza-se da
avaliação:

50) Analise a prática da avaliação desenvolvida pela
professora.
A professora Joana do ensino fundamental observou que
alguns alunos apresentaram notas baixas no conteúdo
de História e Geografia. Ela trabalhava com
questionários onde as respostas eram transcritas do
livro didático, e suas provas continham as mesmas
perguntas do questionário, pois para a professora o que
importa na avaliação é a memorização mecânica do
conteúdo.
Na prática avaliativa da professora Joana é possível
verificar que:
I. O foco da sua avaliação está no sujeito que aprende
e não nos resultados já determinados.
II. A avaliação é realizada predominantemente
visando a exatidão da reprodução do conteúdo
comunicado em sala de aula.
III. A avaliação está voltada para acolher e valorizar os
avanços dos alunos.
IV. A avaliação da aprendizagem é reduzida apenas ao
ato de atribuir notas ou conceitos aos alunos.
Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I e III.
(C) II e IV
(D) II, III e IV.
51) “Dado a enorme complexidade dos problemas que
as sociedades têm de enfrentar, particularmente a
globalização, as insuportáveis desigualdades entre
e dentre os países, aprender a viver juntos, um
conceito criado pela Comissão Internacional da
Educação para o Século XXI, se tornou uma
necessidade em todas as regiões do mundo.”
A renovação do conteúdo da educação, à luz das novas
necessidades da aprendizagem para viver juntos, não
implica em:
(A) Métodos ativos de aprendizagem e projetos.
(B) Trabalho transdisciplinar.
(C) Currículos focalizado na aquisição de competências
(D) Conservação dos programas monolíticos.

(A) Certificativa.
(B) Interpretativa.
(C) Somativa.
(D) Formativa.
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52) A metodologia utilizada pelo docente reflete a sua
visão de mundo, do conhecimento, do aluno, de seu
papel profissional e do processo de ensinoaprendizagem. Em relação a metodologia de ensino
na concepção tradicional de educação é correto
afirmar que:
(A) É um conjunto padronizado de procedimentos
destinados a transmitir todo e qualquer
conhecimento universal e sistematizado.
(B) É uma estratégia que visa
aprimoramento individual e social.

garantir

o

(C) É uma estratégia que visa garantir o processo de
reflexão crítica sobre a realidade vivida, percebida
e concebida.
(D) É um conjunto de princípios sócio-políticos,
epistemológicos e psicopedagógicos articulados a
uma estratégia.
53) “Planejar é prever os conhecimentos a serem
trabalhados e organizar as atividades e
experiências de ensino e aprendizagem
consideradas mais adequadas para a consecução
dos objetivos estabelecido.”
Ao elaborar o planejamento da aula, o professor não
deve:
(A) Conhecer as características dos alunos.
(B) Partir de situações problemas para propor
atividades.
(C) Desconhecer o perfil da turma que irá planejar.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

55) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9394/96, é correto afirmar que a
educação de jovens e adultos:
(A) É destinada apenas aos maiores de 18 anos de
idade da zona rural.
(B) É destinada
apenas a aqueles
completaram o ensino médio.

que não

(C) É destinada gratuitamente a adultos a partir de 25
anos de idade.
(D) É destinada a aqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos nos ensinos fundamental
e médio na idade própria.
56) “O Conselho Tutelar é encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente, definidos no Estatuto da Criança
e do Adolescente.”
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas abaixo.
Na escola quando há um caso de adolescente que está
em situação de conflito com a lei, deve-se
acionar_____________, quando um adolescente tirou a arma
para o professor, ou bateu no professor ou está
depredando a escola, o professor deve acionar
___________________ e quando um professor vê um menino
com
hematoma
que
denota
espancamento,
queimaduras, maus-tratos deve acionar ________________.
(A) O Conselho Tutelar; a Polícia; a Autoridade policial.
(B) A Delegacia do Adolescente; o Conselho Tutelar; a
Polícia.

(D) Estabelecer a relação dos conteúdos, conceitual,
procedimental e atitudinal.

(C) A Autoridade policial; a Polícia; o Conselho Tutelar.

54) Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais os
objetivos para o Ensino Fundamental, no ensino da
matemática, visam levar o aluno a compreender e
transformar o mundo à sua volta, estabelecendo
relações qualitativas e quantitativas. No ensino da
Matemática, é necessário:

57) “Os Temas Transversais surgiram a partir de
questionamentos, em vários países, acerca do
papel que deveria ser desempenhado pela escola,
no contexto de uma sociedade plural e
globalizada.”

I.
II.
III.
IV.

A eliminação do ensino mecânico.
A organização dos conteúdos em espiral.
A estimulação do trabalho individual.
A utilização da história da Matemática.

(D) O Ministério Público; o Conselho Tutelar, a Polícia.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas abaixo.

Estão corretas apenas:

De acordo com os PCNs, a ética, o meio ambiente, a
saúde, _________________, a orientação sexual e a
pluralidade cultural não são disciplinas autônomas, mas
temas que permeiam todas as áreas do conhecimento.

(A) I, II e III.

(A) As ciências da natureza.

(B) I, II e IV.
(C) II, III e IV.

(B) O trabalho e o consumo.
(C) A orientação profissional.

(D) II e III.

(D) As ciências sociais.
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58) Em 2008, foi lançada a política nacional de
educação especial na perspectiva da educação
inclusiva e aprovada, por meio de emenda
constitucional, a convenção da ONU sobre os
direitos das pessoas com deficiência. Em relação a
educação inclusiva é incorreto afirmar que:
(A) Busca adaptações curriculares que atendam às
necessidades e expectativas do aluno, assegurando
uma educação de qualidade para todos.
(B) As práticas pedagógicas refletem uma abordagem
mais diversificada, flexível e colaborativa do que m
uma escola tradicional.
(C) É uma abordagem humanística, democrática que
percebe o sujeito e suas singularidades tendo como
objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a
inserção social de todos.
(D) Ocupa-se do atendimento e da educação de pessoas
com deficiência e transtornos globais de
desenvolvimento em instituições especializadas.
As questões 59 e 60
Conhecimentos Sociais:

são

referentes

aos

59) No dia 13 de março de 1823, o Piauí foi palco de um
levante popular que, segundo alguns historiadores
e intelectuais, teve extrema importância para o
Brasil por acontecer às margens do rio homônimo
em Campo Maior (PI), onde colocou em confronto
piauienses, maranhenses e cearenses contra as
tropas portuguesas comandadas por João José da
Cunha Fidié. O nome do levante popular é:
(A) Balaiada.
(B) Confederação do Equador.
(C) Batalha do Jenipapo.
(D) Batalha dos quilombolas.
60) No limite do estado com o Maranhão, todos os rios
do Piauí fazem parte da bacia hidrográfica do rio:
(A) Poti.
(B) São Francisco.
(C) Paranaíba.
(D) Parnaíba.
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