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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

(173) - PROFESSOR AUXILIAR 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (Trinta) 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.  
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02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

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 Teste Seletivo 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 Teste 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 Teste Seletivo. 

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.uniao2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

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

 

          

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

 

 
 

Mendigo 

 

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma 1 

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou 2 

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:  3 

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O 4 

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.  5 

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:  6 

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.  7 

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um 8 

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:  9 

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os 10 

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi 11 

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.  12 

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também 13 

ele era um sujeito ordinário como os outros:  14 

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito 15 

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.  16 

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.  17 

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar, 18 

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem 19 

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?  20 

 

 

PAULO MENDES CAMPOS.  
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as 

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas. 

(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos 

homens da imprensa porque eles mentem 

muito. 

(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um 

homem solitário e com uma saúde frágil. 

(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi 

Jesus Cristo. 

 

02) Leia as afirmações abaixo: 

 

I. Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação 

dos hiatos tônicos.  

II. Notícias e pertinência seguem a regra de 

acentuação das paroxítonas terminadas em 

ditongo, seguidos ou não de s.  

III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela 

regra das oxítonas terminadas em a, e, o, 

seguidas ou não de s.   

IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra 

das proparoxítonas.  

 

Estão corretas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

 

03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem 

bastante bom” a vírgula se justifica por separar: 

 

(A) Aposto explicativo. 

(B) Adjunto adverbial. 

(C) Termo intercalado. 

(D) Expressão explicativa. 

 

 

 

 

 

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me 

desculpar, mas o senhor também no fundo é 

igualzinho aos outros” indica relação de: 

 

(A) adversidade. 

(B) explicação. 

(C) causa. 

(D) concessão. 

 

05) O verbo destacado encontra-se conjugado no 

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na 

alternativa:  

 

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na 

Avenida...  

(B) O Brasil ainda não teve um homem que 

prestasse. 

(C) ...até que não posso me queixar da saúde.  

(D) Houve um homem de fato bom.  

 

06) Assinale a alternativa correta em relação à 

colocação do pronome oblíquo átono, de 

acordo com a norma culta da língua: 

 

(A) Me fizeram esperar por duas horas para 

realizar o exame de sangue.  

(B) Há políticos que decepcionam-nos.  

(C) Daremos-lhe nova oportunidade.  

(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em 

outros planetas. 

 

07) De acordo com as regras da norma culta, o 

acento grave, indicador de crase, foi 

empregado corretamente na alternativa: 

 

(A) Retornei à casa de meus pais. 

(B) Ficaram frente à frente para discutir o 

problema.    

(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.  

(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.  
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A 

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da 

escola”, obtém-se a forma verbal: 
 

(A) Aceitou-se. 

(B) Era aceito. 

(C) Teria sido aceitado. 

(D) Foi aceito. 
 

09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem 

sujeito) encontra-se na alternativa: 
 

(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de 

meu irmão. 

(B) Precisa-se de vendedores com experiência. 

(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube. 

(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza. 
 

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é: 
 

(A) confundir 

(B) auxiliar 

(C) perturbar 

(D) embaraçar 
 

11) Os antônimos de bom e começar são 

respectivamente: 
 

(A) mal – acabar 

(B) mal – reiniciar 

(C) mau – terminar 

(D) mau -  iniciar 
 

12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da 

palavra “escoteiro”: 
 

(A) es-co-tei-ro 

(B) es-co-te-iro 

(C) esco-tei-ro 

(D) es-co-te-i-ro 
 

13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é: 
 

(A) re 

(B) da 

(C) dos 

(D) men 

 

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas 

das palavras estão destacadas 

CORRETAMENTE: 

 

(A) lindo, menino 

(B) amigo, maneira 

(C) regular, martelo 

(D) noite,  lâmpada 

 

15) Marque a alternativa em que a palavra está 

escrita de forma INCORRETA: 

 

(A) Rebuliço. 

(B) Tabuada. 

(C) Abolição. 

(D) Intupido. 
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16)   As tendências pedagógicas expressam uma 

concepção de mundo de acordo com o contexto 

histórico em que ela foi pensada.  Em relação as 

tendências pedagógicas na prática escolar 

relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

 

1ª coluna: 

1- Tendência liberal tradicional. 

2- Tendência liberal Tecnicista. 

3- Tendência Progressista Libertadora. 

 

2ª coluna: 

( ) Ênfase nos exercícios, na repetição de 

conceitos ou fórmulas de memorização, método 

expositivo. 

( ) Os temas geradores com caráter político 

são os conteúdos de ensino.  

( ) O papel da escola consiste na preparação 

do aluno para o mercado de trabalho. 

( ) A atividade escolar é centrada em 

discussões de temas sociais e políticos e em ações 

concretas sobre a realidade social imediata. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

 

(A) 1- 2- 2- 3. 

(B) 1- 3- 2- 3. 

(C) 2- 3- 1- 2. 

(D) 1- 3- 1- 2. 

 

17)  A implantação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) pelo 

governo federal nos anos 1990 deu início a um 

processo de disseminação das avaliações 

externas entre as redes de ensino.  

Em relação as avaliações do Saeb, não é correto 

afirmar que:   

 

(A) Seu objetivo é coletar dados sobre o 

desempenho dos alunos e as condições intra e 

extraescolares que nele interferem. 

(B) Utiliza procedimentos metodológicos de 

pesquisa, formais e científicos. 

 

 

 

 

(C) Identifica os problemas do ensino e suas 

diferenças regionais; 

(D) As disciplinas avaliadas correspondem a Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências da natureza. 

 

18)  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional estabelece normas para todo o 

sistema educacional brasileiro. No que se 

refere à Educação Escolar Indígena, a antiga 

LDB nada dizia. A nova LDB, Lei nº 9394/96, 

atualizada, determina para a educação escolar 

dos povos indígenas: 

 

I. A impossibilidade de utilizar suas línguas 

maternas e os seus próprios processos de 

aprendizagem. 

II. Uma educação escolar bilíngue e intercultural 

que fortaleça as práticas socioculturais. 

III. A elaboração e publicação de materiais 

didáticos específicos e diferenciados. 

IV. A formação de pessoal especializado para atuar 

nessa área. 

 

Estão corretas apenas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) II e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) I, III e IV. 

 

19)  

 
 

Em relação a educação de jovens e adultos, assinale 

(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 

falsas. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases definiu que a 

educação de jovens e adultos deve atender aos 

interesses e às necessidades de indivíduos que já 

tinham uma determinada experiência de vida, 

participam do mundo do trabalho e dispõem, 

portanto, de uma formação bastante diferenciada 

das crianças e adolescentes aos quais se destina o 

ensino regular. 

CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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( )  Não é oferecida em instituições privadas. 

( ) É um direito de todo jovem ou adulto 

pouco ou não-escolarizado. 

( ) O calendário e o horário escolar é o 

mesmo do ensino regular.  

( ) É uma modalidade da Educação Básica, 

que supera a dimensão de ensino supletivo. 

( ) A idade mínima para matrícula em cursos 

de Ensino Fundamental e Ensino Médio é de 18 

anos. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

 

(A) F- V- F- V- F. 

(B) V- V- V- V- F. 

(C) V- F- V- F- V. 

(D) F- F- F- V- V. 

 

20) O Projeto Político Pedagógico cumpre a função 

de dar um rumo, uma direção à instituição 

escolar.  Assinale a alternativa incorreta em 

relação ao Projeto Político Pedagógico. 

 

(A) Trata diretamente da relação entre as 

dimensões políticas e pedagógicas da escola. 

(B) Sua elaboração é opcional, não está ligado às 

exigências legais.    

(C) Envolve uma mobilização escolar, a 

participação ativa e coletiva de todos os 

envolvidos no processo. 

(D) É compreendido como um instrumento de 

identidade da escola. 
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21) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

protagonismo juvenil.  

 

I. O jovem diminui o envolvimento com o crime e 

com a violência. 

II. O jovem é o ator principal em ações que dizem 

respeito a problemas concernentes ao bem 

comum. 

III. O jovem participa exclusivamente de ações que 

dizem respeito à sua vida privada, familiar e 

afetiva. 

IV. O jovem pode atuar na escola, por exemplo, 

organizando atividades que envolvam alunos e 

a comunidade, visando a integração de todos. 

 

Estão corretas apenas:    

 

(A) I, II e III. 

(B) II e IV. 

(C) I, II e IV. 

(D) II e III. 

 

22) São princípios garantidos pela Declaração dos 

Direitos da Criança: 

 

I. A criança terá direito ao trabalho na falta de 

recursos da família, mesmo não estando 

matriculada na escola. 

II. A criança tem direito a crescer e criar-se com 

saúde, alimentação, habitação, recreação e 

assistência médica adequadas. 

III. A criança terá ampla oportunidade para 

brincar e divertir-se, visando a sua educação. 

IV. A criança, em quaisquer circunstâncias, deve 

estar entre os primeiros a receber proteção e 

socorro. 

 

Estão corretas apenas: 

 

(A) I, II e III. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II e III. 

 

 

 
 

23) “Os recursos de tecnologia assistiva utilizados 

na prática pedagógica dependerão das 

funcionalidades de cada estudante e de suas 

necessidades educacionais específicas.” 

São exemplos de recursos de tecnologia 

assistiva usados para promover acessibilidade, 

EXCETO: 

 

(A) Materiais e produtos para auxílio em tarefas 

rotineiras. 

(B) Cópias menores de produtos e equipamentos 

desenhados para adultos.  

(C) Pranchas de comunicação com os símbolos PCS 

ou Bliss além de vocalizadores e softwares. 

(D) Sistemas eletrônicos que permitem as pessoas 

com limitações moto-locomotoras, controlar 

aparelhos eletroeletrônicos. 

 

24) No Brasil, assim como a acessibilidade é um 

direito adquirido pelo cidadão, os recursos e 

serviços de TA que a possibilitam também o 

são. Segundo Bersch (2006), a tecnologia 

assistiva deve ser entendida como um auxílio 

que promoverá a ampliação de uma habilidade 

funcional deficitária ou possibilitará a 

realização da função desejada e que se 

encontra impedida por circunstância de 

deficiência. Assinale a alternativa que não 

apresenta um recurso de Comunicação 

Alternativa para alunos com surdez.   

 

(A) Sistema de Símbolos Bliss. 

(B) Sistema Pictográfico de Comunicação– PCS. 

(C) Pictogram Ideogram Communication (PIC) 

(D) Sistema pessoal de Comunicação (SPC) 

 

25) A tecnologia assistiva aumenta ou restaura a 

função humana, proporcionando uma vida 

independente e produtiva à pessoa com 

deficiência.  De acordo com a Comunicação 

Alternativa e Ampliada (C.A.A.) assinale a 

alternativa incorreta.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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(A) Refere-se a todas as formas de comunicação 

que possam complementar, suplementar e/ou 

substituir a fala. 

(B) Pode acontecer sem auxílios externos 

valorizando a expressão do sujeito, a partir de 

outros canais de comunicação diferentes da 

fala: gestos, sons, expressões faciais e 

corporais.  

(C) Pode ser utilizadas junto à população de 

paralisados cerebrais, pessoas com deficiência 

mental e autistas. 

(D) É de responsabilidade exclusiva do professor a 

escolha de estratégias ou recursos a serem 

utilizados na comunicação alternativa. 

 

26) A filosofia da Educação Inclusiva tem seus 

princípios baseadas na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos.  Analise os princípios da 

filosofia da educação inclusiva. 

 

I. Defende que as pessoas precisam ser tratadas 

da mesma forma, respeitando-se a limitação de 

cada uma.  

II. A pessoa com necessidades especiais tem mais 

direitos do que qualquer outro cidadão. 

III. Garante o acesso a todos e não a participação de 

todos, a todas as oportunidades. 

IV. Reconhece e valoriza a diversidade, como 

característica inerente à constituição de 

qualquer sociedade.  

 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, II e IV apenas. 

(B) I e IV apenas. 

(C) I, III e IV apenas. 

(D) IV apenas. 

 

27) Assinale a alternativa INCORRETA em relação 

a Proteção Social Básica.  

 

(A) A proteção básica destina-se à população que 

está em situação de vulnerabilidade social. 

(B) A proteção básica integra apenas ações ao 

cidadão que está enfrentando situações de 

violência física ou psicológica, abuso ou 

exploração sexual.  

(C) A proteção básica tem a finalidade de prevenir 

situações de risco. 

(D) A proteção básica visa o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 
 

28) Assinale a alternativa INCORRETA em relação 

a Proteção Social Especial. 
 

(A) As atividades da Proteção Especial são 

diferenciadas de acordo com níveis de 

complexidade (média ou alta) e conforme a 

situação vivenciada pelo indivíduo ou família. 

(B) Atua diretamente ligado com o sistema de 

garantia de direito, exigindo uma gestão mais 

complexa e compartilhada com o Poder 

Judiciário, o Ministério Público e com outros 

órgãos e ações do Executivo. 

(C) São ações que requerem o acompanhamento 

familiar e individual e maior flexibilidade nas 

soluções. 

(D) Atua diretamente na requisição de certidões de 

nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário. 
 

29) As ações socioeducativas tem por objetivo, 

EXCETO: 
 

(A) Acesso e usufruto dos direitos humanos. 

(B) Sobrevivência a riscos operacionais e 

circunstanciais. 

(C) Melhoria da qualidade de vida. 

(D) Superação da situação de vulnerabilidade. 
 

30) São medidas protetivas previstas a crianças e 

adolescentes que tiverem seus direitos 

fundamentais violados ou 

ameaçados, EXCETO: 
 

(A) Inclusão apenas em programas oficiais de 

orientação e tratamento de álcool. 

(B) Orientação, apoio e acompanhamento 

temporários. 

(C) Matrícula e frequência obrigatória em 

estabelecimento oficial de ensino. 

(D) Requisição de tratamento médico, psicológico, 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial. 


