ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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
07

Conhecimentos Gerais

Noções de Informática

Fundamentos da
Educação

Conhecimentos
Específicos

04

06

08

15

02- 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.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 2 (DUAS) hora a partir do início da prova. 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 60 (SESSENTA) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. 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.itapecurumirim@gmail.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

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

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 01 A 07

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 7 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

Um dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, a segurança é uma necessidade

2

fundamental da vida em sociedade e a sensação da ausência dela é capaz de afetar decisivamente a vida de

3

todos, dos planos de longo prazo à programação para a diversão no final de semana. Quando o direito à vida é

4

ameaçado, o lazer – também protegido pela Constituição Cidadã – vira uma manifestação de resistência em

5

meio ao medo.

6

De uma forma geral, de acordo com o sociólogo Ignácio Cano, a segurança pública regrediu em relação

7

ao que era há 30 anos, no momento em que foi aprovada a Constituição Federal. Além do crescimento na

8

criminalidade, houve um aumento no número de locais em que o Estado não é mais soberano, como áreas

9

dominadas por milícias ou pelo tráfico de drogas.

10

“De lá para cá, houve uma deterioração. As taxas de homicídio continuaram crescendo e seguem assim

11

no momento. Houve um deslocamento da violência letal como um problema do Sudeste para o Nordeste, assim

12

como um aumento da sensação de insegurança. Somos campeões de homicídios no mundo, o que aumenta

13

essa percepção de crise permanente na segurança pública”, explicou o coordenador do Laboratório de Análise

14

de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

15

“Naquela época, pensava-se que a redemocratização por si só diminuiria a criminalidade. Uma parte da

16

esquerda acreditava que a inclusão social - reduzir a desigualdade somente - resolveria a criminalidade, o que

17

não aconteceu. Estudos mostram que essa relação entre pobreza, desigualdade e violência é uma relação de

18

longo prazo, ou seja, os efeitos dessa redução da desigualdade recente ainda não afetam a situação atual”,

19

complementou Cano.

20

O Rio de Janeiro é hoje o foco das atenções nacionais quando o assunto é segurança pública. Sob

21

intervenção federal desde fevereiro deste ano, o estado vive uma crise na área que se agravou nos últimos anos.

22

Embora a sensação de insegurança seja comum aos cidadãos fluminenses, aqueles que vivem em regiões

23

dominadas por criminosos são afetados diariamente pelo medo. Um dos exemplos é o Complexo da Maré, na

24

capital, onde viviam 129,7 mil pessoas em 2010, segundo o Censo daquele ano.

25

“A Maré é dividida por barreiras invisíveis, entre áreas dominadas por facções diferentes. Mas nos

26

últimos anos o direito de ir e vir caiu por causa do Estado, as incursões não têm hora para acontecer. Vi o

27

crescimento da opressão do Estado dentro da minha favela”, comentou Flávia Cândido, 36 anos, moradora da

28

Maré, estudante de Português e Italiano na UERJ.

29

“Só em 2018, foram 43 incursões policiais, 43 dias sem aula, sem poder ir à faculdade. Só esse ano

30

tivemos três grandes operações. No último dia 20 de junho, tivemos a novidade do helicóptero, tendo como
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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31

resultado a morte do Marcos Vinícius (estudante de 14 anos) e mais seis execuções de pessoas que não sabemos

32

nem o nome”, lembra Flávia, que é mãe de duas crianças e um adolescente.

33

A sensação permanente de medo afeta toda a vida de quem se sente inseguro, inclusive o lazer. “Fica

34

difícil falar de lazer com tudo que o que vivemos. Mas tentamos sobreviver fazendo do luto a luta”, pontuou

35

Flávia. “O lazer nosso é poder curtir um futebol, ver o filho jogar, a cerveja, o funk. Não temos acesso a mais

36

cultura que isso, porque não existe mobilidade urbana para nós que não seja voltada para o trabalho”,

37

completou.

38

Além da insegurança e da falta de mobilidade, comunidades como a de Flávia também sofrem com a

39

limitação causada pelo baixo rendimento médio de seus moradores. Com o orçamento mais apertado, a

40

prioridade fica com despesas básicas como alimentação e moradia. Segundo os dados da Pesquisa de

41

Orçamentos Familiares 2008-09, os gastos com cultura aumentavam gradualmente conforme a faixa de

42

rendimento do domicílio subia.

43

Mas a falta de acesso ao lazer e à cultura em geral é apenas uma parte da restrição ao qual essas

44

populações são submetidas. “[Afeta os direitos à] Integridade, saúde, educação. As pessoas não podem ir à

45

escola, às vezes não podem ter acesso direito à saúde. O direito ao lazer... E há um impacto forte sobre a

46

atividade econômica”, ressaltou Cano.

47
48

“É algo que tem impacto sistêmico sobre todos os direitos. A violência doméstica tem impacto na
igualdade de gênero, por exemplo. É difícil achar uma área em que isso não afeta”, completou.

49

Uma das políticas públicas apontadas como saída para o problema da violência, a educação é ameaçada

50

diretamente pela insegurança. “Não existe um horário tranquilo para se estudar, já começa com o horário menor

51

nas escolas. Temos apenas um colégio de ensino médio funcionando o dia inteiro e um colégio noturno, para

52

atender a 140 mil pessoas. Você já não dá o direito à educação. Acabamos tendo que mandar nossos filhos

53

para outros bairros. Temos mães com filhos em escolas de outras comunidades, tendo que passar por essas

54

barreiras invisíveis diariamente”, destacou Flávia, mãe de um adolescente de 17 anos que acorda às 5 horas

55

para estudar em Copacabana e fugir da precariedade causada pela violência.

56

Em 2009, o IBGE divulgou o suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre

57

vitimização e acesso à Justiça no Brasil com dados relativos àquele ano. Além de informações sobre a

58

existência de dispositivos de segurança nos domicílios, a publicação mostrou que 47,2% da população com 10

59

anos ou mais se sentia insegura na própria cidade, número que subia para 50,3% nas áreas urbanas.

60

“Mais da metade da população urbana se declarou insegura, enquanto esse número foi de 30,7% nas

61

áreas rurais. Também havia uma diferença na sensação de segurança entre as regiões do Brasil, com o Norte

62

tendo a maior sensação de insegurança (51,8%). Há também essa redução conforme a pessoa se afasta do

63

próprio domicílio, com a pessoa se sentindo mais segura na residência (78,6%), depois no bairro (67,1%) e,

64

por último, na cidade onde mora (52,8%)”, explicou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar

65

Azeredo.

66

“Além disso, quanto maior o estrato de renda, maior a segurança no domicílio, mas menor no bairro e

67

na cidade onde mora. Essa diferença na percepção de segurança desses três locais mostrou-se fundamental
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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68

nesse caso. A pesquisa mostra também que as mulheres se sentem menos seguras no geral na comparação com

69

os homens”, complementou Cimar.

70

Com o aumento na criminalidade e 59.103 homicídios dolosos em 2017, de acordo com levantamento

71

do Monitor da Violência, existe uma tendência ao aumento na sensação de insegurança, que cada vez mais se

72

mostra difundida em grandes cidades como o Rio de Janeiro.

73

“O que fica claro é: se alguém achava que se podia proteger alguns e deixar outros grupos na

74

insegurança, a história mostra que não há um caminho para um grupo ou outro, muito embora essa violência

75

afete mais alguns. Há que se encontrar uma saída para todos”, encerrou Cano.
FONTE: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias
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01) As vozes enunciadoras do discurso, nesse texto
(A) consideram o panorama político brasileiro
favorável ao surgimento de políticas públicas
capazes de conduzir o país a um futuro promissor
quanto ao cenário de violência vivida pela
população.
(B) defendem a liberdade de uso da força policial por
considerá-la indispensável ao combate do
consequente crescimento da violência, sobretudo
nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro.
(C) Apontam saída para a contenção da violência
urbana, o lazer para aqueles que vivem na miséria
e sem direito à educação, que é o único meio de
mudança no estrato social.
(D) veem o povo brasileiro sem o senso crítico
necessário para separar o joio do trigo e coibir
tudo o que impeça que a sua pátria se liberte do
avanço da violência.
(E) revelam-se saudosista, pois deixam subentendido
que, até a promulgação da Constituição Federal,
os índices de violência se mostravam suportáveis
em relação aos índices divulgados nos tempos
últimos.
02) Há correspondência modo-temporal entre a
forma verbal simples “regrediu” (L.6) e a
composta
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tivesse regredido.
tinha regredido.
teria regredido.
tem regredido.
terá regredido.

03) A alternativa em que o trecho em negrito e
sublinhado não estabelece uma relação de
dependência sintática com a ideia principal é
(A) “a sensação da ausência dela é capaz de afetar
decisivamente a vida de todos”. (L.2/3).
(B) “pensava-se que a redemocratização por si só
diminuiria a criminalidade” (L.15).
(C) “Estudos mostram que essa relação entre
pobreza” (L.17).
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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(D) “Fica difícil falar de lazer” (L.33/34).
(E) “É difícil achar uma área” (L.48).
04)
“há um caminho” (L.74)
A única variação estrutural correta para a oração em
evidência é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

haverão uns caminhos.
existirão uns caminhos.
terão uns caminhos.
ocorrerá uns caminhos.
existirá uns caminhos.

05) Há predicado verbal em
(A) “a segurança é uma necessidade fundamental da
vida em sociedade” (L.1/2).
(B) “Somos campeões de homicídios no mundo”
(L.12).
(C) “essa relação entre pobreza, desigualdade e
violência é uma relação de longo prazo”
(L.17/18).
(D) “a educação é ameaçada diretamente pela
insegurança.” (L.49/50).
(E) “esse número foi de 30,7% nas áreas rurais”
(L.60/61).
06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto,
é correto afirmar
(A) “só” (L.15) expressa o mesmo valor semântico de
“apenas” (L.51).
(B) “ou seja” (L.18) antecipa uma retificação do que
foi afirmado anteriormente.
(C) “Com” (L.70) introduz no contexto uma ideia de
conformidade.
(D) “tendência”, em “existe uma tendência” (L.71),
não muda de função sintática se houver a
substituição do verbo existir por haver.
(E) “ou”, em “um grupo ou outro” (L.74) e “ou”, em
“47,2% da população com 10 anos ou mais se
sentia insegura na própria cidade” (L.58/59)
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expressam o mesmo sentido no contexto em que
estão inseridos.
07) Exerce a mesma função sintática de “de todos”
(L.2/3) a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“da violência” (L.11).
“de Português” (L.28).
“de pessoas” (L.31).
“de acesso” (L.43).
“de renda” (L.66).
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CONHECIMENTOS GERAIS
08) O Dr. Miguel Lauand é o atual prefeito do
Município de Itapecuru Mirim eleito nas últimas
eleições municipais de 2016 na coligação “É
Tempo De Reconstruir”, contendo os seguintes
partidos políticos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

PDT, MDB, PRTB, PRB e PSB.
PTC, PFL, MDB, PRB e PHS.
PRB, PHS, PTC, PMDB, PRTB e PSB.
PRTB, PMDB, PSDB, PRB e PP.
PSDB, PDT, PHS, PTC, PMDB e PRB.

09) Em relação à reforma da Previdência no Brasil,
proposta nesse ano de 2019 pelo governo federal,
e que tramita no congresso nacional, não é correto
afirmar que:
(A) A reforma da Previdência aumenta o tempo para
se aposentar, limita o benefício à média de todos
os salários, eleva as alíquotas de contribuição
para quem ganha acima do teto do INSS e
estabelece regras de transição para os atuais
assalariados.
(B) Em relação ao texto originalmente encaminhado
pelo governo, ficaram de fora a capitalização
(poupança individual) e mudanças na
aposentadoria de pequenos produtores e
trabalhadores rurais.
(C) Na nova regra geral para servidores e
trabalhadores da iniciativa privada que se
tornarem segurados após a reforma, fica
garantida na Constituição somente a idade
mínima. O tempo de contribuição exigido e
outras condições serão fixados definitivamente
em lei. Até lá, vale uma regra transitória.
(D) Após a aprovação de dois turnos na Câmara dos
Deputados, para ser aprovada também no Senado,
é necessário a metade dos votos dos Senadores
mais um, em dois turnos.
(E) Os estados ficaram de fora das novas normas,
devendo apenas adotar fundos complementares
para seus servidores dentro do prazo de dois anos
da futura emenda, além de poderem cobrar
PROFESSOR DE PORTUGUÊS

QUESTÕES DE 08 A 11
alíquotas progressivas, nos moldes da instituída
para os servidores federais.
10) Há quatro principais gases de efeito estufa (GEE),
além de duas famílias de gases, regulados pelo
Protocolo de Quioto. Os utilizados como gases
refrigerantes, solventes, propulsores, espuma e
aerossóis e têm potencial de aquecimento global,
são os:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hidrofluorcarbonos.
Perfluorcarbonos.
Óxidos Nitrosos.
Clorofluorcarbonos.
Gases metano.

11) O IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo BC
para definir a taxa básica de juros do país.
Atualmente, agosto de 2019, a taxa Selic está em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5% ao ano.
5,5% ao ano.
6% ao ano.
6,5% ao ano.
7% ao ano.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 12 A 17

12) Em relação aos recursos e ferramentas do
Windows 10, assinale a alternativa incorreta:

(D) Arquivo de áudio => .wav
(E) Arquivo de texto => .rtf

(A) Quando você usar a restauração do sistema para
restaurar o computador a um estado anterior,
programas e atualizações instalados são
removidas.
(B) O Windows possui uma ferramenta que permite
excluir os arquivos e pastas inúteis do
computador. A Limpeza de Disco examina, exibe
e exclui determinados arquivos e pastas,
liberando espaço valioso no disco rígido e
melhorando o desempenho do sistema.
(C) O Desfragmentador de Disco é um utilitário do
Windows que permite aos usuários procurar
arquivos de sistema corrompidos do Windows e
restaurar esses arquivos.
(D) Ferramentas Administrativas além de conter as
ferramentas avançadas do Windows, incorporou
as Ferramentas do Sistema, presentes nas versões
anteriores do Windows. São ferramentas para a
manutenção preventiva ou corretiva do Windows
10.
(E) A ferramenta Restauração do Sistema não
recupera documentos pessoais, como e-mail e
arquivos criados pelo usuário.

15) No Microsoft Word 2010, as tabulações são
espaçamentos que você define em um
documento. Existem alguns tipos de tabulações
especificas para cada situação, e elas podem ser
encontradas no canto esquerdo da régua em um
documento, nas seguintes opções:

13) Dos tipos de memória ROM listadas abaixo,
assinale àquela se caracteriza por ser regravável,
mas que podemos selecionar o que será apagado,
ao invés de apagarmos todas as informações:

(A) ^
(B) %
(C) *
(D) < >
(E) /

(A) SDROM.
(B) EPROM
(C) PROM.
(D) VROM.
(E) EEPROM.
14) Assinale a alternativa em que a associação do tipo
de arquivo com a sua extensão não está correta:
(A) Arquivo de vídeo => .aac
(B) Arquivo instalador => .msl
(C) Arquivo de imagem => .png
PROFESSOR DE PORTUGUÊS

(A) Justificado, Esquerdo, Centralizado e Direito.
(B) Direito, Fracionado, Esquerdo, Barra, Decimal e
Centralizado.
(C) Decimal, Justificado, Esquerdo, Centralizado,
Barra e Direito.
(D) Esquerdo, Centralizado, Direito, Decimal e Barra.
(E) Barra, Justificado, Centralizado, Direito e
Esquerda.
16) Quando se mistura os operadores, o Microsoft
Excel 2010 segue uma tabela de prioridades
executando determinadas operações matemáticas
antes de outras. Nas alternativas abaixo, assinale
àquela que indica o operador que tem prioridade
em uma fórmula criada no Excel, em relação aos
outros:

17) Qual o serviço da Internet que tem como objetivo
principal a conversão de nomes de máquinas em
endereços IPs e vice-versa?
(A) HTTP.
(B) TCP/IP.
(C) HTML.
(D) DNS.
(E) FTP.
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FUDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
18) Leia o trecho a seguir.
Considerado o fundador da Sociologia, este autor
concebe, de modo positivo, a nova ordem social
capitalista, com base na ideia de que o
desenvolvimento da ciência, fruto da racionalidade
instrumental, estaria por si a serviço do progresso da
humanidade como um todo. Assim, ao formular um
conjunto de conceitos para compreender a sociedade,
construiu o que se denominou de Sociologia
Positivista. Para ele, as instituições ou normas
institucionalizadas – regras, moral, religião, família,
escola, etc., bem como todo o comportamento coletivo
constituem a base para o funcionamento ordenado da
sociedade e para o consenso social. Assim, como uma
instituição, a educação consiste em habituar e
adequar o indivíduo aos valores e às normas
instituídos, sem os quais a vida coletiva se tornaria
inviável.
Fonte: BRITO, C. M. M. de et al. Fundamentos
Filosóficos e Sociológicos da Educação. 2ª edição.
Fortaleza, CE: EdUECE. 2015.
O trecho citado apresenta o pensamento de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Émile Durkheim.
Karl Marx.
Max Weber.
August Comte.
Hebert Spencer.

19) Leia atentamente o trecho a seguir:
Esse pensamento pedagógico tem seu arcabouço
teórico fundamentado na visão marxista de sociedade,
em que o homem é compreendido como um sujeito
social condicionado (inserido num contexto concreto),
mas, ao mesmo tempo, um ser de libertação, sujeito da
sua própria história e não determinado.
Fonte: BRITO, C. M. M. de et al. Fundamentos
Filosóficos e Sociológicos da Educação. 2ª edição.
Fortaleza, CE: EdUECE. 2015.
PROFESSOR DE PORTUGUÊS

QUESTÕES DE 18 A 25
O trecho citado diz respeito à pedagogia da resistência.
Vinculando-se a uma perspectiva filosófica de base
histórico-dialética, a pedagogia da resistência vê a
educação e a escola como espaços de ‘luta possível’ os
quais – por estarem localizadas no campo da
superestrutura – influenciam e consolidam o pensar e
a visão de mundo dominante, constituindo- -se,
portanto, em espaços de reprodução social. Apoiadas
nesse raciocínio, esboçam-se algumas teorias
educacionais classificadas como progressivas. Todas
as alternativas a seguir indicam corretamente tais
teorias, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Libertadora.
Libertária.
Histórico-Crítica.
Crítico-Social dos Conteúdos.
Renovada Progressivista ou Escola Nova.

20) O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um
instrumento que reflete a proposta educacional da
escola. É através dele que a comunidade escolar
pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas
responsabilidades pessoais e coletivas são
assumidas para execução dos objetivos
estabelecidos. Sobre tal projeto, é CORRETO
afirmar que:
(A) O Projeto Político-Pedagógico é um mecanismo
eficiente e capaz de proporcionar a escola
condições de se planejar, buscar meios, e reunir
pessoas e recursos para a efetivação desse
projeto. Por isso é necessário a envolvimento das
pessoas na sua construção e execução.
(B) O Projeto Político-Pedagógico deve possibilitar
aos membros da escola, uma tomada de
consciência dos problemas e das possíveis
soluções, estabelecendo as responsabilidades
somente àqueles que atuem na gestão escolar.
(C) A presença do debate democrático possibilita a
produção de critérios coletivos no seu processo de
elaboração, assimilando significados comuns aos
diferentes agentes educacionais e impedindo a
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identificação desses com o trabalho desenvolvido
na escola.
(D) Ele é baseado na construção de parcerias com a
comunidade, e mostra êxito de qualquer projeto
educacional que tem como meta o
desenvolvimento de tiranias e a desconstrução da
identidade da escola.
(E) O Projeto Político-Pedagógico define a
intencionalidade e as estratégias da escola, e é
percebido dessa maneira, principalmente quando
a escola assume o papel de detentora de regras e
normas, sem debatê-las com a comunidade
escolar.
21) Conforme o Art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), a
educação básica, nos níveis fundamental e médio,
será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns, EXCETO:
(A) Poderão organizar-se classes, ou turmas, com
alunos de séries distintas, com níveis
equivalentes de adiantamento na matéria, para o
ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros
componentes curriculares.
(B) O controle de freqüência fica a cargo da escola,
conforme o disposto no seu regimento e nas
normas do respectivo sistema de ensino, exigida
a freqüência mínima de setenta e cinco por cento
do total de horas letivas para aprovação.
(C) A carga horária mínima anual será de oitocentas
horas para o ensino fundamental e para o ensino
médio, distribuídas por um mínimo de duzentos e
vinte dias de efetivo trabalho escolar, excluído o
tempo reservado aos exames finais, quando
houver.
(D) Cabe a cada instituição de ensino expedir
históricos escolares, declarações de conclusão de
série e diplomas ou certificados de conclusão de
cursos, com as especificações cabíveis.
(E) A carga horária mínima anual deverá ser
ampliada de forma progressiva, no ensino médio,
para mil e quatrocentas horas, devendo os
sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de
cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga
horária, a partir de 2 de março de 2017.
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22) Conforme as Diretrizes Nacionais para o Ensino
Fundamental, as bases que dão sustentação ao
projeto nacional de educação responsabilizam o
poder público, a família, a sociedade e a escola
pela garantia a todos os estudantes de um ensino
ministrado com base nos seguintes princípios,
EXCETO:
(A) Igualdade de condições para o acesso, inclusão,
permanência e sucesso na escola.
(B) Não coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
(C) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.
(D) Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas.
(E) Gratuidade
do
ensino
público
em
estabelecimentos oficiais.
23) De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 8.069/90), a criança e o
adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo
para o exercício da cidadania e qualificação para
o trabalho, e deve lhe ser assegurado, EXCETO:
(A) Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola.
(B) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua
residência, porém sem a obrigatoriedade de
garantir vagas no mesmo estabelecimento a
irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de
ensino da educação básica.
(C) Direito de ser respeitado por seus educadores.
(D) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer às instâncias escolares superiores.
(E) Direito de organização e participação em
entidades estudantis.
24) De acordo com as Políticas de Reparações, de
Reconhecimento e Valorização de Ações
Afirmativas contidas nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, é CORRETO afirmar
que:
Página 11 de 17

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM-MA

(A) A demanda por reparações visa a que o Estado e
a sociedade tomem medidas para ressarcir os
descendentes de africanos negros apenas dos
danos psicológicos, materiais e sociais sofridos
sob o regime escravista.
(B) Cabe ao Estado desarticular e repreender políticas
de reparações, no que cumpre ao disposto na
Constituição Federal, Art. 205, que assinala o
dever do Estado de garantir apenas para alguns,
por meio da educação, iguais direitos para o pleno
desenvolvimento de todos e de cada um,
enquanto pessoa, cidadão ou profissional.
(C) Sem a intervenção do Estado, os postos à
margem, entre eles os afro-brasileiros,
facilmente, e as estatísticas o mostram sem deixar
dúvidas, romperão o sistema meritocrático que
agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se
por critérios de exclusão, fundados em
preconceitos e manutenção de privilégios para os
sempre privilegiados.
(D) Políticas de reparações voltadas para a educação
dos negros devem oferecer garantias a essa
população de ingresso, permanência e sucesso na
educação escolar e de valorização do patrimônio
histórico-cultural afro-brasileiro, não sendo
necessárias para a aquisição das competências e
dos conhecimentos tidos como indispensáveis
para continuidade nos estudos, e das condições
para alcançar todos os requisitos tendo em vista a
conclusão de cada um dos níveis de ensino.
(E) A demanda da comunidade afro-brasileira por
reconhecimento, valorização e afirmação de
direitos, no que diz respeito à educação, passou a
ser particularmente apoiada com a promulgação
da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei
9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do
ensino de história e cultura afro-brasileiras e
africanas.
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Projeto Pedagógico da escola de ensino regular,
prevendo na sua organização, EXCETO:
(A) Sala de recursos multifuncional: espaço físico,
mobiliários, materiais didáticos, recursos
pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos
específicos.
(B) Matrícula do aluno no AEE: condicionada à
matrícula no ensino regular da própria escola ou
de outra escola.
(C) Plano do AEE: identificação das necessidades
educacionais específicas dos alunos, sem
necessariamente a definição dos recursos
necessários e das atividades a serem
desenvolvidas, ou o cronograma de atendimento
dos alunos.
(D) Professor para o exercício da docência do AEE.
(E) Profissionais da educação: tradutor e intérprete de
Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete e
outros que atuam no apoio às atividades de
alimentação, higiene e locomoção.

25) O atendimento educacional especializado - AEE
tem como função identificar, elaborar e organizar
recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades
específicas. Dessa forma, oferta do atendimento
educacional especializado - AEE deve constar no
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) É habitual pensar sobre a área de Língua
Portuguesa como se ela fosse um foguete de dois
estágios: o primeiro para se soltar da Terra e o
segundo para navegar no espaço. O primeiro seria
o que já se chamou de “primeiras letras”, hoje
alfabetização, e o segundo, aí sim, o estudo da
língua propriamente dita. Nesse sentido, analise
as afirmativas a seguir.
I. Durante o primeiro estágio, previsto para durar
em geral um ano, o professor deveria ensinar o
sistema alfabético de escrita (a correspondência
fonográfica) e algumas convenções ortográficas
do português — o que garantiria ao aluno a
possibilidade de ler e escrever por si mesmo,
condição para poder disparar o segundo estágio
do metafórico foguete. Esse segundo estágio se
desenvolveria em duas linhas básicas: os
exercícios de redação e os treinos ortográficos e
gramaticais. O conhecimento atualmente
disponível recomenda uma revisão dessa
metodologia e aponta para a necessidade de
repensar sobre teorias e práticas tão difundidas
e estabelecidas, que, para a maioria dos
professores, tendem a parecer as únicas
possíveis.
II. A compreensão atual da relação entre a
aquisição das capacidades de redigir e grafar
rompe com a crença arraigada de que o domínio
do bê-á-bá seja pré-requisito para o início do
ensino de língua e nos mostra que esses dois
processos de aprendizagem podem e devem
ocorrer de forma simultânea. Um diz respeito à
aprendizagem de um conhecimento de natureza
notacional: a escrita alfabética; o outro se refere
à aprendizagem da linguagem que se usa para
escrever.
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QUESTÕES DE 26 A 40
III. Todo texto pertence a um determinado gênero,
com uma forma própria, que se pode aprender.
Quando entram na escola, os textos que
circulam socialmente cumprem um papel
modelizador, servindo como fonte de
referência, repertório textual, suporte da
atividade intertextual. A diversidade textual que
existe fora da escola não pode e nem deve estar
a serviço da expansão do conhecimento letrado
do aluno.
As seguintes afirmativas estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I apenas.
I e II.
I e III.
I, II e III.
II e III.

27) Assinale a alternativa incorreta a respeito do texto
literário e/ou da literatura.
(A) É importante que o trabalho com o texto literário
esteja incorporado às práticas cotidianas da sala
de aula, visto tratar-se de uma forma específica de
conhecimento. Essa variável de constituição da
experiência humana possui propriedades
compositivas que devem ser mostradas,
discutidas e consideradas quando se trata de ler as
diferentes manifestações colocadas sob a rubrica
geral de texto literário.
(B) A literatura não é cópia do real, nem puro
exercício de linguagem, tampouco mera fantasia
que se asilou dos sentidos do mundo e da história
dos homens. Se tomada como uma maneira
particular de compor o conhecimento, é
necessário reconhecer que sua relação com o real
é indireta. Ou seja, o plano da realidade pode ser
apropriado e transgredido pelo plano do
imaginário como uma instância concretamente
formulada pela mediação dos signos verbais (ou
mesmo não verbais conforme algumas
manifestações da poesia contemporânea).
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(C) Pensar sobre a literatura a partir de uma
autonomia relativa ante o real implica dizer que
se está diante de um inusitado tipo de diálogo
regido por jogos de aproximações e afastamentos,
em que as invenções de linguagem, a expressão
das subjetividades, o trânsito das sensações, os
mecanismos ficcionais nunca se apresentam
misturados a procedimentos racionalizantes,
referências indiciais, citações do cotidiano do
mundo dos homens.
(D) A questão do ensino da literatura ou da leitura
literária envolve um exercício de reconhecimento
das singularidades e das propriedades
compositivas que matizam um tipo particular de
escrita.
(E) É possível afastar uma série de equívocos que
costumam estar presentes na escola em relação
aos textos literários, ou seja, tratá-los como
expedientes para servir ao ensino das boas
maneiras, dos hábitos de higiene, dos deveres do
cidadão, dos tópicos gramaticais, das receitas
desgastadas do “prazer do texto”, etc. Postos de
forma descontextualizada, tais procedimentos
pouco ou nada contribuem para a formação de
leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as
particularidades, os sentidos, a extensão e a
profundidade das construções literárias.
28) Quando se pensa e se fala sobre a linguagem,
realiza-se uma atividade de natureza reflexiva,
uma atividade de análise linguística. Essa
reflexão é fundamental para a expansão da
capacidade de produzir e interpretar textos. É
uma entre as muitas ações que alguém
considerado letrado é capaz de realizar com a
língua. Com relação à prática de reflexão sobre a
língua, assinale a alternativa correta.
(A) A análise linguística refere-se a atividades que se
pode
classificar
em
epilinguísticas
e
metalinguísticas. Ambas são atividades de
reflexão sobre a língua, sem diferenças entre elas.
(B) Nas atividades metalinguísticas a reflexão está
voltada para o uso, no próprio interior da
atividade linguística em que se realiza. Um
exemplo disso é quando, no meio de uma
conversa um dos interlocutores pergunta ao outro
PROFESSOR DE PORTUGUÊS

“O que você quis dizer com isso?”, ou “Acho que
essa palavra não é a mais adequada para dizer
isso. Que tal...?”, ou ainda “Na falta de uma
palavra melhor, então vai essa mesma”.
(C) As atividades epilinguísticas estão relacionadas a
um tipo de análise voltada para a descrição, por
meio da categorização e sistematização dos
elementos linguísticos.
(D) As atividades epilinguística, não estão
propriamente vinculadas ao processo discursivo;
trata-se da utilização (ou da construção) de uma
metalinguagem que possibilite falar sobre a
língua.
(E) Quando parte integrante de uma situação
didática, a atividade metalinguística desenvolvese no sentido de possibilitar ao aluno o
levantamento de regularidades de aspectos da
língua, a sistematização e a classificação de suas
características específicas.
29) O estabelecimento de eixos organizadores dos
conteúdos de Língua Portuguesa no ensino
fundamental parte do pressuposto que a língua se
realiza no uso, nas práticas sociais; que os
indivíduos se apropriam dos conteúdos,
transformando-os em conhecimento próprio, por
meio da ação sobre eles; que é importante que o
indivíduo possa expandir sua capacidade de uso
da língua e adquirir outras que não possui em
situações
linguisticamente
significativas,
situações de uso de fato. Exemplificam
corretamente os blocos de conteúdos para o
ensino da Língua Portuguesa no ensino
fundamental:
I. Língua oral: usos e formas.
II. Língua escrita: usos e formas.
III. Análise e reflexão sobre a língua.
As seguintes afirmativas estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I apenas.
I e II apenas
I e III apenas
II e III apenas
I, II e III.
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30) A organização dos conteúdos de Língua
Portuguesa em função do eixo USO Ë
REFLEXÃO Ë USO pressupõe um tratamento
cíclico, pois, de modo geral, os mesmos
conteúdos aparecem ao longo de toda a
escolaridade, variando apenas o grau de
aprofundamento e sistematização. Para garantir
esse tratamento cíclico é preciso sequenciar os
conteúdos segundo critérios que possibilitem a
continuidade das aprendizagens. Exemplificam
corretamente tais critérios:
I. Considerar os conhecimentos anteriores dos
alunos em relação ao que se pretende ensinar,
identificando até que ponto os conteúdos
ensinados foram realmente aprendidos.
II. Considerar o nível de complexidade dos
diferentes conteúdos como definidor do grau de
autonomia possível aos alunos, na realização
das atividades, nos diferentes ciclos.
III. Considerar a diferenciação no aprendizado de
meninas e meninos, tendo em vista que as
meninas amadurecem mais rapidamente, e por
isso apresentam uma melhor capacidade de
reflexão.
IV. Considerar o nível de aprofundamento possível
de cada conteúdo, em função das possibilidades
de compreensão dos alunos nos diferentes
momentos do seu processo de aprendizagem.
As seguintes afirmativas estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I apenas.
I e II apenas
I, II e III apenas
I, II e IV.
II e IV apenas

31) Não é papel da escola ensinar o aluno a falar: isso
é algo que a criança aprende muito antes da idade
escolar. Talvez por isso, a escola não tenha
tomado para si a tarefa de ensinar quaisquer usos
e formas da língua oral. Quando o fez, foi de
maneira inadequada: tentou corrigir a fala
“errada” dos alunos — por não ser coincidente
com a variedade lingüística de prestígio social —
, com a esperança de evitar que escrevessem
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errado. Reforçou assim o preconceito contra
aqueles que falam diferente da variedade
prestigiada. A respeito da língua oral, seus usos e
suas formas, assinale a alternativa correta.
(A) As situações de comunicação diferenciam-se
conforme o grau de formalidade que exigem. E
isso é algo que independe do assunto tratado, da
relação entre os interlocutores e da intenção
comunicativa.
(B) Basta deixar que as crianças falem; apenas o falar
cotidiano e a exposição ao falar alheio garantem
a aprendizagem necessária.
(C) Eleger a língua oral como conteúdo escolar
dispensa o planejamento da ação pedagógica,
pois não é necessário a garantir, na sala de aula,
atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão
sobre a língua.
(D) O desenvolvimento da capacidade de expressão
oral do aluno depende consideravelmente de a
escola constituir-se num ambiente que respeite e
acolha a vez e a voz, a diferença e a diversidade.
Mas, sobretudo, depende de a escola ensinar-lhe
os usos da língua adequados a diferentes
situações comunicativas.
(E) O professor deve ignorar as formas de expressão
oral trazidas pelos alunos, de suas comunidades,
pois deve empenhar-se para ensinar-lhes o
exercício da adequação aos contextos
comunicativos,
diante
de
diferentes
interlocutores, a partir de intenções de natureza
diversa.
32) Marque a alternativa em que a palavra ou
expressão destacada não está grafada
corretamente, de acordo com o significado
expresso pelo contexto geral da frase.
(A) Após o bombardeio, o navio atingido imergiu.
(B) Ele não reagiu à provocação porque tem bom
senso.
(C) Fez um contrato de cessão de seus direitos.
(D) IBGE
divulga
o
censo
com
as
estimativas populacionais dos
municípios
para 2017.
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(E) Mesmo com toda a vigilância, houve vultuosos
rombos no orçamento.

Torva no aspecto, à luz da barricada,
Como bacante após lúbrica ceia!

33) A colocação do pronome oblíquo átono não está
correta, de acordo com a norma culta, na
alternativa:

A oração destacada classifica-se como subordinada:

(A) Atualmente sabe-se que não há vida em Marte.
(B) Compraram-lhe um presente e guardaram-no até
o dia do aniversário.
(C) Ele me deu um presente.
(D) Enviar-te-ei as fotos do nosso encontro.
(E) Sempre se atrasava para os compromissos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

substantiva subjetiva.
adverbial causal.
adverbial temporal.
adverbial concessiva.
adjetiva restritiva.

37) Leia o seguinte texto:
Mobilidade rurbana*

34) Assinale a opção em que está correta a regência,
de acordo com a norma culta:
(A) Assisti à entrega dos prêmios, mas não concordei
com algumas escolhas.
(B) Muitos professores, por causa do grau de
violência nas escolas, preferem procurar outro
trabalho do que enfrentar a situação em sala de
aula.
(C) O resultado das vendas não agradou o chefe do
departamento.
(D) Os ideais que aspiramos são muitos, mas os
recursos que dispomos são poucos.
(E) Sempre assistiu a pessoas mais velhas.
35) Assinale a alternativa correta quanto
concordância, de acordo com a norma culta:

à

(A) Eleonora e Amadeu conversa até de
madrugada.
(B) Estados Unidos impõem mais sansões à Coreia
do Norte.
(C) Existe, no mundo, muitos estudiosos
preocupados com o aquecimento global.
(D) Falaram sobre bastantes assuntos na reunião.
(E) Segurança é necessária para uma vida saudável.
36) Leia os versos de Antero de Quental:

Maurílio Biagi Filho
Enquanto as grandes cidades já não dão conta de
congestionamentos estressantes e antieconômicos, o
campo vem recuperando terreno graças a programas
como os de agricultura familiar e de biocombustíveis.
O descompasso entre os avanços na sustentabilidade
rural e a falta de projetos para reduzir a poluição
urbana nos obrigam a buscar um ajuste cidade-campo
mediante uma política de “mobilidade urbana”. Tratase de uma evolução no sentido de enfocar
convenientemente o problema urbano brasileiro em
suas dimensões ambientais, econômicas, sociais e
tecnológicas.
[...]
Já nos grandes centros urbanos, o combate à poluição
depende sobretudo da implementação de sistemas
racionais de transporte coletivo, de forma a reduzir o
uso de veículos individuais em deslocamentos urbanos
e interurbanos.
*rurbana: rural e urbana.
O tipo textual a que ele pertence é o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Injuntivo.
Exposição.
Narrativo.
Narrativo-descritivo.
Dissertativo-argumentativo.

Já não sei o que vale a nova ideia,
Quando a vejo nas ruas desgrenhada,
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
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38) Leia o texto.

(D) Separar aposto.
(E) Separar complemento pleonástico.

Notícia de jornal
Tentou contra a existência
Num humilde barracão
Joana de Tal Por causa de um tal João.
Depois de medicada, retirou-se pro lar;
e aí a notícia
carece de exatidão.
O lar não mais existe,
ninguém volta ao que acabou.
Joana é mais uma mulata triste
que errou
− errou na dose, errou no amor
Joana errou de João.
Ninguém notou, ninguém morou
Na dor que era o seu mal
− A dor da gente não sai no jornal.

40) Leia o poema de Mário Quintana, intitulado
“Álbum de N.F.”
A mocidade, dizem que não cria ferrugem.
Mas e as tuas sardas, sereiazinha,
As tuas maravilhosas sardas?
Para a gente as beijas uma por uma...”
A figura de linguagem que predomina no primeiro
verso é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A hipérbole.
O hipérbato.
O eufemismo.
A gradação.
A aliteração.

Luís Reis e Haroldo Barbosa
Assinale a afirmação incorreta:
(A) Em “ Ninguém notou, ninguém morou”, a
palavra destacada tem como sinônimo “reparar”.
(B) Em “...a notícia / carece de exatidão”, a palavra
destacada tem como antônimo “precisa”.
(C) Há presença de linguagem informal nos versos 12
e 13.
(D) No primeiro verso há presença da figura de
linguagem denominada eufemismo.
(E) Trata-se de uma narração em terceira pessoa e o
narrador é onisciente.
39) As vírgulas no segundo, terceiro e quarto versos
foram usadas para:
O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
(A) Intercalar palavra.
(B) Isolar topônimos.
(C) Marcar omissão de uma palavra.
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