ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

111 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO
Leia atentamente as instruções abaixo.
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.
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
20

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 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.concursoraposa@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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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 números 1 a 4 referem-se ao texto que segue. Leia-o com atenção.
Estar em todas, ser ninguém.
Há um momento em que você se destaca do mundo dos anônimos. É quando tem o nome nas
legendas. Muitos têm nome, no entanto ficam numa posição incômoda, perigosa. É quando o leitor
pergunta: esse quem é? O que é? O que faz?
Se não existe resposta, depois de algum tempo você entra para a catalogação perigosa de quem
está em todas e não é nada. Torna-se uma daquelas pessoas simpáticas, sorridentes, animadas,
divertidas, bem vestidas, que descolam convites para todos os acontecimentos, frequentam, mas não
têm ofício, profissão, carreira, função específica. Frequentam, são colunáveis.
Outro dia, ouvi uma definição que me enregelou:
“Toda corte tem seus bobos, os reis tinham, os poderosos hoje têm”.
Palhaços modernos fazem gracinhas, alegram o ambiente, distraem, sabem servir a uma mulher,
acender um cigarro, dançam todos os ritmos, do bolero ao Techno, estão informados de tudo, navegam
na internet, assinam revistas econômicas, discorrem sobre as tendências atuais, conhecem palavras
recém-criadas. [...]
Uma pessoa realmente famosa tem de tomar cuidado para não se misturar. Deve aceitar os bobos
da corte, mas se puder evitar a convivência, melhor. Eles dirão que são seus amigos.
Todavia, os que participam do jogo possuem um acordo, um gentlemen’s agreement em que a
fraude é aceita e compreendida e como tal elogiam a audácia, admiram a artimanha.
Os que participam dessas manobras sabem separar o que é real do que é sucesso/paranoia da
mídia, síndrome de aparecer.
Nessa vida é que pretendo penetrar, nesse covil, como li um dia.
Para me debater contra as intrigas e também fazê-las. Para armar ciladas para os meus inimigos,
porque dentro dessa profissão há muitos, todos se pegam se enganam [...] montam armadilhas.
É uma batalha que não permite acomodação, passividade, conformismo, conforto, a menos que
você seja autodestruidor e se condene ao fracasso.
Deve-se acordar planejando o dia, dormir programando o “Day after”, porque o tempo inteiro é um
“Day after, and after, after”.
O que mata, o suicídio lento, o envenenar gradual é a vida que levo agora. Quando não sou nada
sendo. Passo o dia a imaginar, a montar estratégias que me permitam ser o que pretendo.
Sofro o que poucos seres humanos sofreram, recolhido a este camarim 101, indigno, ainda que
bastante espaçoso, quase uma suíte, rodeado de livros e cadernos que abrigam o organograma
perfeito para o vir a ser.
Como adoraria ver a imprensa falando mal de mim. As fofocas correndo, as discussões, o tema das
mesas.
[...]
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. O anônimo célebre. São Paulo: Global, 2002. Pg.14-6.
Vocabulário: gentlemen’s agrément: acordo de cavalheiros
day after: dia seguinte
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01) Em todas alternativas a palavra destacada

04) A alternativa em que ocorrem palavras que

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

contêm, na sequência, dígrafo e encontro
consonantal é:

(A) “...a fraude é aceita e compreendida e como

(A) sorridentes – palhaço.

tal elogiam a audácia...” (= OUSADIA)
(B) “...assinam revistas econômicas, discorrem
sobre
as
tendências
atuais...”
(= CONVERSAM)
(C) “Há um momento em que você se destaca
do mundo dos anônimos.” (= SOBRESSAI)
(D) “Outro dia, ouvi uma definição que me
enregelou...” (= COMOVEU)

(B) armar– recolhido.

02) Leia as afirmações a respeito do texto:
(A) “Estar em todas, ser ninguém” refere-se às

pessoas que, como “bobos da corte”,
frequentam e animam festas importantes,
são fotografadas, mas não têm identidade.
(B) Em “Passo o dia a imaginar, a montar
estratégias que me permitam ser o que
pretendo”, o narrador mostra a sequência de
ações realizadas por ele para chegar à fama.
(C) O narrador vive um conflito, deseja ser
famoso, convivendo com a angústia
causada por esse desejo.
(D) No 5º parágrafo, o narrador usa o termo
“palhaços modernos” para caracterizar as
artistas circenses.
03) Marque a alternativa que, em relação ao

narrador, não é adequada.
(A) Conhece as estratégias envolvidas na busca

pela fama.

(C) pessoa – palavras.
(D) ritmos – melhor.
05) Marque a alternativa incorreta:
(A) A divisão silábica das palavras ritmo,

admiram, indigno é: rit-mo, ad-mi-ram, indig-no.
(B) As palavras ambiente e sorridentes
possuem, respectivamente, 8 e 10 fonemas.
(C) As palavras poderoso e espaçoso sofrem
alteração de timbre da vogal tônica quando
flexionadas no plural. A essa mudança de
som dá-se o nome de metafonia.
(D) De acordo com a nova reforma ortográfica,
as palavras paroxítonas com ditongo aberto
“ei” e “oi” perdem o acento, como é o caso
do vocábulo paranoia.
06) Preencha a coluna II de acordo com a

coluna I, considerando as expressões
sublinhadas, e assinale a opção que indica a
função sintática correta, na sequência de
cima para baixo:
COLUNA I
1. sujeito
2. vocativo
3. objeto direto
4. objeto indireto

(B) Deseja o sucesso a qualquer preço.
(C) O provérbio “Falem mal, mas falem de mim”

ilustra o ponto de vista do narrador de se
manter em evidência a qualquer custo.
(D) Teme ser criticado.

CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO

COLUNA II

) Na avenida principal, os guardas multavam
alguns carros.

) Você não acredita em sua própria
capacidade.

) Viajará para a Estação Espacial, um robô
de última geração.

) Acredito, jovens, que uma participação
crítica é o caminho para um país melhor.
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(A) 3 – 6 - 5 – 1.

(A) “A gentileza é difícil, de ser encontrada mas

(B) 3 – 4 – 1 – 2.

é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas; que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(B) “A gentileza é difícil de ser encontrada, mas
é fácil de ser identificada, e acompanha
pessoas generosas e desprendidas, que se
interessam em contribuir para o bem do
outro e da sociedade.”
(C) “A gentileza é difícil de ser encontrada; mas
é fácil de ser identificada e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que, se
interessam em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”
(D) “A gentileza, é difícil de ser encontrada mas
é fácil de ser identificada; e acompanha
pessoas generosas e desprendidas que se
interessam, em contribuir, para o bem do
outro e da sociedade.”

(C) 5 – 6 – 1 – 3.
(D) 5 – 4 – 6 – 3.
07) Do

ponto de vista sintático, o termo
destacado em cada alternativa exerce a
função de complemento nominal, exceto
em:

(A) O vaso de porcelana foi comprado na

China.
(B) Os torcedores do time adversário tinham
confiança na vitória.
(C) A descoberta de fraudes no sistema
financeiro prejudicou muitos bancos.
(D) As críticas ao candidato prejudicaram sua
campanha.
08) O pronome pessoal está incorretamente

empregado na opção:

11) Observe as orações abaixo:

(A) Entre mim e ti não há desentendimentos.
(B) Ioga é fundamental para eu me sentir bem.
(C) Ela tinha certeza de que não podia levar a

bolsa consigo.
(D) Algumas divergências aconteceram entre eu
e tu.
09) Dos termos destacados nas frases abaixo, o

único que está inadequado ao contexto
ocorre em:
(A) O réu foi absolvido da acusação.
(B) O juiz expediu um mandato de busca e

apreensão na casa do suspeito do roubo.
(C) O pedido de transferência do curso foi
deferido pela secretaria da Universidade.
(D) O
Titanic imergiu nas águas frias do
Oceano Atlântico
10) Os períodos abaixo apresentam diferenças

de pontuação. Assinale a letra que
corresponde ao período de pontuação
correta, de acordo com as normas da língua
padrão.
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I. Houve duas guerras mundiais.
II. Come-se muito bem nesse restaurante
italiano.
III. Neste setor da fábrica trabalha-se em três
turnos.
IV. Procuraram você ontem à noite.
O sujeito está indeterminado:
(A) somente em I.
(B) somente em II e IV.
(C) somente em III.
(D) somente em I, III e IV.
12) Leia o poema abaixo, de Cora Coralina:

“Não te deixes destruir…
Ajuntando novas pedras
E construindo novos poemas.
Recria tua vida, sempre, sempre.
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça.
Faz de tua vida mesquinha
um poema.”
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Os verbos destacados no poema encontram-se:
(A) dois deles no modo indicativo e os outros
dois no modo subjuntivo.
(B) todos no modo imperativo.
(C) todos no modo subjuntivo.
(D) um deles no modo indicativo e os outros três
no modo imperativo.
13) Identificar a sílaba mais forte da palavra é

uma questão de prosódia. Assinale a
alternativa em que está destacada a sílaba
errada, como se fosse a tônica:
(A) Cateter, fortuito.
(B) Gratuito, ibero.
(C) Recorde, filantropo.
(D) Ureter, Nobel
14) Leia o seguinte texto:

“Na hora de fazer a fa___ina, usar apenas a
quantia necessária de detergentes, _________ e
produtos de limpe___a em geral, é outra maneira
de economizar, _________ vamos precisar de
menor quantidade de água para en___aguar.”
O correto e respectivo preenchimento das
lacunas encontra-se na alternativa:
(A) ch, sabãos, s, porque, ch.
(B) ch, sabões, z, por que, x.
(C) x, sabãos, s, por que, ch.
(D) x, sabões, z, porque, x.
15) Assinale a alternativa em que a ortografia

está incorreta:

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores expliquem
aos alunos os objetivos das lições e da
matéria numa linguagem simples e clara. No
contexto do “ensino e aprendizagem” essa
caracterização pode ser corretamente
associada ao seguinte requisito:

(A) Currículo organizado e articulado.
(B) Proteção do tempo de aprendizagem do

aluno.
(C) Práticas efetivas dentro de sala de aula.
(D) Estabelecimento de normas e regulamentos
escolares.
17) No âmbito da Gestão Educacional, para

descrever e analisar o cenário educacional
da Gestão Democrática: Articulação e
Desenvolvimento dos Sistemas ou Redes de
Ensino, um Gestor Municipal de Educação
deve utilizar o seguinte indicador:
(A) Quantidade suficiente de professores.
(B) Critérios para escolha da direção escolar.
(C) Quantidade de profissionais de serviço e

apoio escolar.
(D) Cálculo anual/semestral do número de
remoções e substituições, especialmente de
professores.

(A) Ensaboar
(B) Esfarelar
(C) Desaumado
(D) Lobisomem

CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO
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18) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores definam com
o diretor e supervisor/orientador pedagógico
a metodologia de ensino a ser seguida na
escola.
No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Avaliação

contínua do rendimento dos
alunos.
(B) Disponibilidade e utilização de recursos
didático-pedagógicos.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Currículo organizado e articulado.
19) É importante que a comunidade escolar

possa fazer cumprir as normas disciplinares
relativas a direitos e deveres de todos os
elementos da comunidade escolar, dentro
dos parâmetros do Regimento Escolar e da
legislação em vigor. No âmbito da gestão
democrática, essa atribuição:
(A) Compete ao Conselho Escolar.
(B) Cabe exclusivamente ao grupo discente.
(C) Constitui

prerrogativa
da
Secretaria
Municipal de Educação.
(D) Compete apenas ao Gestor Escolar.
20) Para

desenvolvimento da escola é
importante que os professores passem
dever de casa sempre que necessário aos
seus alunos. No contexto do “ensino e
aprendizagem” essa caracterização pode
ser corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Gestão do pessoal docente e não-docente.
(B) Formação e desenvolvimento docente.
(C) Deveres de casa frequentes e consistentes.
(D) Instalações adequadas da escola.

CARGO: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 1º AO 5º ANO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Para

desenvolvimento da escola é
importante que o diretor e os professores
comunicam aos alunos as metas de
aprendizagem
e
de
comportamento
estabelecidas.
No contexto do “clima
escolar” essa caracterização pode ser
corretamente associada ao seguinte
requisito:

(A) Participação da comunidade na gestão da

escola.
(B) Estabelecimento de altos padrões de ensino.
(C) Utilização
e controle dos recursos
financeiros.
(D) Instalações adequadas da escola.
22) É imperativo que o aluno do quarto ano do

Ensino Fundamental seja levado a refletir
sobre a natureza do texto lido. Nesse
sentido, o Professor de Séries Iniciais
deverá trabalhar o seguinte eixo do processo
de letramento e alfabetização:
(A) Leitura.
(B) Números inteiros.
(C) Produção escrita.

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Pode-se

corretamente considerar como
desenvolvimento escolar no requisito
“utilização e controle dos recursos
financeiros” a seguinte característica:

(A) O

diretor participa das assembleias
escolares,
supervisionando
o
bom
andamento dos trabalhos.
(B) O diretor é encontrado facilmente na escola,
fora de seu gabinete.
(C) A direção tem objetivos claros para a
aplicação
dos
recursos
financeiros
disponíveis, efetuando os gastos de acordo
com os procedimentos legais.
(D) O diretor permanece na escola durante o
período de atividades escolares.
25) No Ensino da Língua Portuguesa das séries

iniciais do Ensino Fundamental, o Professor
deve promover situações em que o aluno
possa perceber que as letras representam
os sons da fala. De tal forma, o aluno será
capaz de:
(A) Associar formas geométricas espaciais a

23) Pode-se

corretamente considerar como
desenvolvimento escolar no requisito
“desempenho acadêmico dos alunos” a
seguinte característica pedagógica:

objetos do dia a dia.
(B) Identificar cubos, esferas, cilindros, cones,
paralelepípedos e pirâmides.
(C) Ler textos memorizáveis: trava língua e
parlenda.
(D) Reconhecer a planificação de algumas
formas geométricas espaciais.

(A) A escola dispõe de um Colegiado ou

26) A presença do ensino da Matemática nas

Conselho Escolar com funções e atribuições
bem definidas.
(B) O Colegiado ou Conselho funciona de
maneira permanente.
(C) O Colegiado ou Conselho realiza reuniões
sistemáticas.
(D) A taxa de abandono tem diminuído
consistentemente a cada ano.

séries iniciais do Ensino Fundamental é uma
prerrogativa dos Parâmetros Curriculares
Nacionais.
No
contexto
de
uma
Alfabetização Matemática em que se propõe
trabalhar “horas e minutos” com alunos do
quarto ano do Ensino Fundamental que
objetivo
de
aprendizagem
podemos
corretamente
estabelecer
com
esta
temática?

(D) Protozoários.
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(A) Reconhecer triângulo, quadrado, retângulo e

círculo.

29) No contexto da temática transversal “Ética”,

de medida de tempo.
(C) Perceber diferença entre forma geométrica
espacial e forma geométrica plana.
(D) Reconhecer lados e vértices de uma figura
geométrica plana.

ao Professor que deseja desenvolver a
temática transversal “Diálogo” 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:

27) Para atender uma matriz curricular que

(A) A expressão clara e precisa de ideias,

propõe aos alunos do terceiro ano do Ensino
Fundamental para proporcionar ao aluno a
leitura de um texto criativo (“verbetes
literários”), o Professor de Séries Iniciais
deverá trabalhar o seguinte eixo do processo
de letramento e alfabetização:

(D) Motricidade fina.

opiniões e argumentos, de forma a ser
corretamente compreendido pelas outras
pessoas.
(B) Relações
entre
a
preservação
e
recuperação ambientais e a melhoria da
qualidade de vida e saúde.
(C) Rejeição aos atos de destruição do equilíbrio
e sanidade ambientais.
(D) Participação ativa na conservação de
ambiente limpo e saudável no domicílio, na
escola e nos lugares públicos em geral.

28) Considerando o corpo docente da escolha,

30) Para

(B) Reconhecer hora e minuto como unidades

(A) Leitura.
(B) Produção escrita.
(C) Raciocínio logico.

pode-se corretamente considerar como
desenvolvimento escolar no requisito
“formação e desenvolvimento” a seguinte
característica pedagógica:
(A) A direção da escola identifica necessidades

de aperfeiçoamento de pessoal docente e
não-docente para a melhoria de suas
habilidades profissionais
(B) A comunidade contribui voluntariamente
com a escola, para garantir a manutenção e
melhoria das condições de atendimento aos
alunos e funcionários
(C) A equipe escolar e os pais dos alunos
reúnem-se para discutir as necessidades
materiais da escola e as maneiras de
atendê-las.
(D) Os pais comparecem e participam das
reuniões para as quais são convidados
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desenvolvimento da escola é
importante que os alunos sejam estimulados
a participarem da organização, decoração,
ordem e limpeza das salas de aula. No
contexto
do
“clima
escolar”
essa
caracterização pode ser corretamente
associada ao seguinte requisito:

(A) Altas

expectativas
em
relação
à
aprendizagem dos alunos.
(B) Presença efetiva do diretor.
(C) Ambiente escolar bem organizado e
agradável.
(D) Confiança dos professores no seu trabalho.
31) Em uma matriz curricular de Alfabetização

Matemática em que se propõe trabalhar
“reconhecendo formas” com alunos do
terceiro ano do Ensino Fundamental que
objetivo
de
aprendizagem
podemos
corretamente
estabelecer
com
esta
temática?

Página 9 de 11

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

(A) Identificar os termos de uma subtração:

minuendo, subtraendo, resto ou diferença.
(B) Efetuar subtrações com números menores

que 99 utilizando diferentes estratégias de
cálculo.
(C) Ler horas em relógios com ponteiros e em
relógios digitais.
(D) Associar formas geométricas espaciais a
objetos do dia a dia.
32) De acordo com os Parâmetros Curriculares

Nacionais 1ª a 4ª Séries, durante o Ensino
Fundamental, o trabalho a ser realizado em
torno do tema transversal “Saúde” deve se
organizar de forma a possibilitar que os
alunos dos primeiro e segundo ciclos sejam
capazes de:

34) Os

Parâmetros Curriculares Nacionais
apontam os saberes e conhecimentos da
Geografia como possibilidade de serem
trabalhados com alunos das séries iniciais
do Ensino Fundamental. Nesse sentido, ao
aluno é possibilitado discernir a relação de
interdependência
dos
elementos
da
natureza nas paisagens terrestres. Esta
habilidade pode ser desenvolvida através do
seguinte eixo norteador:

(A) Parlendas.
(B) Números pares e impares.
(C) Rimas.
(D) A natureza e a sociedade nas paisagens

terrestres.

(A) A diversidade cultural e a diversidade

35) Amparado pelos Parâmetros Curriculares

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) As relações pessoais e culturais dos alunos
e de sua comunidade com os elementos
dessa paisagem.
(D) Conhecer formas de acesso aos recursos da
comunidade e as possibilidades de
utilização dos serviços voltados para a
promoção, proteção e recuperação da
saúde.

Nacionais, o Professor das séries iniciais do
Ensino Fundamental pode se valer dos
saberes e conhecimentos da Geografia para
possibilitar aos seus alunos o entendimento
de que determinadas atividades agrícolas e
industriais podem poluir as águas do
planeta. Esta habilidade pode ser
desenvolvida através do seguinte eixo
norteador:

33) Pode-se

corretamente considerar como
desenvolvimento escolar no requisito
“formação e desenvolvimento discente” a
seguinte característica pedagógica:

(A) O prédio e o pátio escolar são bem

conservados e têm aparência atrativa.

(A) Os pontos colaterais.
(B) A natureza, as atividades econômicas e os

problemas ambientais.
(C) A dinâmica climática do Brasil.
(D) A agricultura: o setor primário.
36) Pode-se

corretamente considerar como
desenvolvimento escolar no requisito
“compromisso e preocupação da equipe
escolar com os alunos e com a escola” a
seguinte característica pedagógica:

(B) Os professores conhecem metodologias de

(A) As reuniões do Colegiado ou Conselho são

avaliação e usam esse conhecimento para
desenvolver
avaliações
coerentes
e
consistentes.
(C) Os banheiros são limpos e mantidos em
condições adequadas de uso.
(D) A escola possui um espaço disponível para
atividades de leitura e pesquisa.

marcadas com antecedência, em horário
que todos possam participar e com
divulgação prévia da pauta.
(B) Os
segmentos
representantes
da
comunidade interna e externa à escola têm
participação efetiva no Colegiado ou
Conselho.
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(C) Os processos de ensino, aprendizagem e

39) No ambiento escolar, pode-se corretamente

gestão participativa da escola atendem ao
que foi definido e validado pelo Colegiado ou
Conselho.
(D) Os professores estabelecem altos padrões
de trabalho e comportamento.

considerar como desenvolvimento escolar
no requisito “planejamento de ações” a
seguinte característica pedagógica:

37) As

Ciências Naturais fazem parte do
currículo das séries iniciais do Ensino
Fundamental. É um apontamento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse
sentido, no Ensino Fundamental, ao se
trabalhar a temática “problemas ambientais”
espera-se que os alunos construam um
conjunto de saberes e conhecimentos
relacionados às Ciências Naturais, que lhes
permitam ser capazes de:

(A) Conhecer

alguns problemas ambientais
como chuva ácida e aquecimento global.
(B) Verificar que uma corrente elétrica percorre
o circuito elétrico fechado.
(C) Diferenciar
materiais
condutores
de
isolantes.
(D) Conscientizar-se sobre a importância da
economia de energia elétrica.
38) No Ensino Fundamental, é importante que

no ambiente educativo, os professores,
diretores e funcionários se tratam bem e se
respeitem. Afinal, o exemplo pode vir dos
mestres. Tal fato sinaliza qualidade da
educação, que pode ser corretamente
associada ao seguinte indicador:

(A) A direção monitora e avalia as atividades

desenvolvidas por todos os colaboradores
da escola.
(B) A escola define conjuntamente seus
objetivos, metas e estratégias e os planos de
ação para alcançá-los.
(C) A direção identifica necessidades de
aperfeiçoamento de toda a equipe escolar
para a melhoria de suas habilidades
profissionais.
(D) A direção organiza espaço e tempo para que
os membros da equipe escolar se reúnam,
troquem experiências, estudem, planejem
etc.
40) Para atender uma matriz curricular de

Alfabetização Matemática que propõe aos
alunos do terceiro ano do Ensino
Fundamental “reconhecer as centenas”, o
Professor de Séries Iniciais deverá trabalhar
a seguinte temática:
(A) Vistas.
(B) Subtração com números até 20
(C) Adição com total até 99.
(D) Números de 0 a 999.

(A) Suficiência administrativa e discente na

escola.
(B) Respeito ao outro.
(C) Combate à existência
escolares
(D) Gestão financeira eficaz.

de

conselhos
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