
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

  INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA        CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

 

. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 

                    

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@outlook.com 

 

 

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.  
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos 

Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

15 05 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. 

 
Exemplo:  
 
05- 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. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, 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. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

PROFESSOR 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL   

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

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 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de    4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e  8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não   9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa   15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que  26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o   32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são   33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio   40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que definem 

a capacidade de liberdade do ser humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o 

ser humano de sua ignorância e projetá-lo 

para a vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 
 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx 

fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo 

no qual vivemos é construção nossa e, por isso, 

pode ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é: 
 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se abrem 

para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 

 

13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla 

de possibilidades que caracteriza nossa 

espécie” (L.34/35), tem valor expletivo, 

podendo ser retirados da oração sem provocar 

alteração sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 
 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 
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15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 
 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Segundo Gadotti , a avaliação institucional [...] 

não se constitui numa prática constante. Ela é 

algo a ser implementado num instituinte onde 

não existe  muita cultura  da avaliação. 

 

É INCORRETO sobre avaliação institucional. 

(A) A avaliação institucional é um instrumento de 

controle burocrático e centralizador, em conflito 

com a autonomia. 

(B) É um processo necessário de administração do 

ensino, como condição para melhoria do ensino e 

da pesquisa e como exigência da sociedade 

democrática. 

(C) A urgência de se desenvolver ações que busquem 

o aprofundamento do conhecimento sobre a 

escola e a melhoria da qualidade do ensino 

remete à avaliação que, nesse sentido, torna-se 

importante subsídio para o diagnóstico e para a 

tomada de decisão no espaço escolar. 

(D) Numa proposta de gestão democrática observa-

se a construção de um processo de avaliação 

baseado na participação da comunidade escolar, 

tendo como objetivo a melhoria da instituição de 

ensino.  

 

17) Para Luck et al. (1998) a participação tem como 

característica fundamental a força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma 

unidade social (de um grupo, de uma equipe) 

reconhecem e assumem seu poder de exercer 

influência na determinação da dinâmica, da 

cultura da unidade social, a partir da 

competência e vontade de compreender, decidir 

e agir em conjunto. 

 

 
 

Sobre a gestão educacional decorrente da 

concepção de Projeto Político Pedagógico é 

INCORRETO. 

(A) Trabalhar a gestão educacional decorrente da 

concepção do projeto politico-pedagógico 

significa trabalhar em conjunto, no sentido de 

formação de grupo, requer compreensão dos 

processos grupais para desenvolver 

competências que permitam realmente 

aprender como o outro e construir de forma 

participativa. 

(B) A participação é fundamental por garantir a 

gestão democrática da escola, pois é assim 

que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes. 

(C) O diretor deve ter a visão e compreensão de 

que o currículo representa um referencial que 

precisa ser adequado à realidade e 

necessidade da clientela, como algo dinâmico 

e que necessita de um permanente repensar 

por parte dos envolvidos no projeto. 

(D) A liderança do diretor é o fator primordial para 

o êxito do processo, na medida em que 

possua sensibilidade e habilidade para obter o 

máximo de contribuição e participação do 

colegiado.   
 

18) Analise os itens. 

 
 

I. Ao realizar suas tarefas básicas, a escola e os 

professores estão cumprindo 

responsabilidades sociais e políticas. Com 

efeito, ao possibilitar aos alunos o domínio dos 

conhecimentos culturais e científicos, a 

educação escolar socializa o saber 

sistematizado e desenvolve capacidades 

cognitivas e operativas para a atuação no 

trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos 

direitos de cidadania. 

II. Para cumprir sua função social, a escola 

precisa considerar as práticas de nossa 

sociedade, sejam elas de natureza econômica, 

política, social, cultural, ética ou moral. 

III. A escola é um meio insubstituível de 

contribuição para as lutas democráticas, na 

medida em que possibilita às classes 

populares, ao terem o acesso ao saber 

sistematizado e às condições de 

aperfeiçoamento das potencialidades 

intelectuais, participarem ativamente do 

processo político, social e cultural. 
 

Estão corretos apenas: 

(A) Os itens I e II 

(B) Os itens I e III 

(C) Os itens II e III 

(D) Os itens I, II e III 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

QUESTÕES 16 A 20 
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19) Carl Rogers propunha uma aprendizagem 

significativa, que ocorre quando o conteúdo é 

percebido como relevante pelo aluno, que só 

aprende significativamente os conhecimentos que 

entende estarem de acordo com seus ideias e 

propósitos, que favoreçam seu crescimento como 

pessoa. De acordo com sua motivação para 

aprender, o aluno irá escolher as experiências 

nas quais irá agir de forma que melhor  convenha 

ao alcance de seus objetivos. O pensamento de 

Carl Rogers  predominou no Brasil como 

representante da Tendência Pedagógica: 

 

(A) Renovada Progressivista 

(B) Renovada Não-diretiva 

(C) Tradicional 

(D) Tecnicista 

 

20) Ao apresentar uma proposta de prática 

necessária à educação que desenvolve a 

autonomia do educando sua insubmissão, o 

grande educador brasileiro Paulo Freire enfatiza 

pontos primordiais do humanismo, que deveriam 

ser utilizados pelos educadores em busca de um 

processo de ensino para a liberdade, para a 

libertação e para a superação  das estruturas 

impostas e conhecimentos preestabelecidos. 

Ensinar, para o autor, é uma especificidade 

humana, portanto ao longo de sua obra, Freire 

apresenta várias formas e enfatiza a importância 

do humanismo educacional.   

 

O referido autor é representante e idealizador da 

Tendência: 

(A) Crítico Social dos Conteúdos 

(B)  Libertária 

(C) Libertadora 

(D) Histórico Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21) Projeto Político-Pedagógico-PPP, segundo 

Celso VASCONCELLOS (1995:143) é 

construído participativamente, é uma 

tentativa, no âmbito da educação, de resgatar 

o sentido humano, científico e libertador do 

planejamento. (...). Assim a respeito do PPP 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) É um guia que indica a direção a seguir para o 

grupo de gestores escolares 

(B) Revela as intenções da escola e sua forma de 

educar.  

(C) É pedagógico porque define e organiza as 

atividades e os projetos educativos.  

(D) É projeto porque reúne propostas de ação 

concreta a executar.  

 

22) O Projeto é uma tomada de posição diante da 

realidade, buscando resultados frente aos 

objetivos traçados os quais os integrantes da 

organização assumem o compromisso de 

alcançar. Assim um Projeto Político-

Pedagógico emancipador: 

 

I. Articula-se com a reconstrução da formação 

continuada de toda a comunidade envolvida e 

assegura a todos a formação continuada, que 

está diretamente vinculada com a cidadania e 

com a emancipação. 

II. Envolve a comunidade escolar e extraescolar 

em um amplo processo de reflexão a respeito 

do que já possuem e do que querem para o 

futuro.  

III. Representa espaço-tempo de explicitação dos 

valores de toda a comunidade. 

IV. Efetiva-se baseado em conceitos de autores 

que pretendem trazer respostas aos 

problemas singulares da escola. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, II e III estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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23) A criança e o adolescente são seres que estão 

por vir a ser. Não completaram a sua formação, 

não atingiram a maturidade dos seus órgãos e 

nem das suas funções. Necessitam de tempo, de 

oportunidade e de adequada estimulação para 

efetivar tais tarefas, uma vez que os problemas 

de desenvolvimento cognitivo que as crianças 

podem enfrentar, afetando o seu rendimento 

escolar são vários. Sobre eles assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

(A) A hiperatividade caracteriza-se pelo baixo 

rendimento escolar; 

(B) Entre os sintomas que caracterizam a 

Hiperatividade está o déficit de memória; 

(C) As condições socioeconômicas estão intimamente 

relacionadas com a Dislexia. 

(D) A Discalculia apresenta-se na dificuldade em 

trabalhar com sinais numéricos e geométricos; 

 

24) O planejamento é uma reflexão sobre o passado, 

para decidir e atuar no presente, pensar e prever 

o futuro, considerando os contextos, as teorias, 

os pressupostos filosófico, cultural, econômico e 

político, conjugados aos valores humanos na 

Educação. Todas as afirmações sobre o 

planejamento didático estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O processo de planejamento da ação docente é o 

plano didático.  

(B) O planejamento didático também é um processo 

que envolve operações mentais, como: analisar, 

refletir, definir, selecionar, estruturar, distribuir 

ao longo do tempo, e prever formas de agir e 

organizar. 

(C) Em geral, o plano didático assume a forma de um 

documento subjetivo, pois é apenas um desejo 

das realizações possíveis de realizar durante um 

período escolhido. 

(D) Planejar o ensino, ou a ação didática é prever as 

ações e os procedimentos que o professor vai 

realizar junto a seus alunos, e organizar as 

atividades discentes e da experiência de 

aprendizagem, visando atingir os objetivos 

educacionais estabelecidos. 

 

25) No que se refere ao aspecto didático, segundo 

HAIDT (1995), planejar é dentre outros aspectos 

todos abaixo, EXCETO. 

 

I. Analisar as características da clientela 

(aspirações, necessidades e possibilidades dos 

alunos); 

II. Definir os objetivos educacionais considerados 

mais adequados para a clientela em questão e 

prever os procedimentos de avaliação mais 

condizentes com os objetivos propostos; 

III. Selecionar e estruturar os conteúdos a serem 

assimilados, distribuídos ao longo do tempo 

disponível para o seu desenvolvimento; 

IV. Prever e escolher os recursos de ensino mais 

adequados para estimular a participação dos 

alunos nas atividades de aprendizagem. 
 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 
 

26) A discussão sobre políticas inclusivas costuma 

centrar-se nos eixos da organização sócio-

política necessária a viabilizá-la e dos direitos 

individuais do público a que se destina. Assim 

uma escola apresenta orientação 

inclusiva, quando:  
 

(A) Trabalha os conteúdos de forma homogênea, 

independente das necessidades educacionais 

evidenciadas. 

(B) Propõe mudanças físicas e atitudinais, além de 

espaços para debates, troca de experiências, 

formação continuada para professores 

atuarem na educação inclusiva.  

(C) Promove mudanças apenas nos aspectos 

estruturais, garantindo acessibilidade no 

espaço físico.  

(D) Direciona alunos com maiores dificuldades de 

aprendizagem para classes especiais.  
 

27) O planejamento não pode ser considerado 

apenas parte teórica, pois necessita de 

conhecimentos práticos sobre o que se trata, 

não pode ser também somente baseado no 

empirismo sendo necessário prática e teoria 

no ajuste da necessidade escolar. Todas as 

afirmações abaixo sobre o planejamento 

participativo estão corretas, EXCETO. 
 

(A) O conceito de planejamento participativo está 

relacionado à concepção de gestão 

democrática. 

(B) As atividades que ocorrer no planejamento 

participativo devem ser realizadas por uma 

equipe interdisciplinar, semestralmente, 

utilizando-se instrumentos claros e precisos 

que identifiquem problemas e apontem 

soluções. 

(C) O planejamento participativo visa não 

só democratizar as decisões, mas estabelecer 

o as prioridades para as pessoas envolvidas 

no processo.  

(D) O planejamento participativo constitui-se em 

um ato de cidadania, na medida em que esse 

processo possibilita a definição da concepção 

de educação com o qual a escola deseja 

trabalhar. 
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28) Segundo LIBANEO, 1994, p.195 A avaliação é 

uma tarefa didática necessária e permanente do 

trabalho docente, que deve acompanhar passo a 

passo o processo de ensino e aprendizagem. 

Todas as afirmações sobre os tipos de avaliação 

estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Em se tratando de “Avaliação Mediadora”, 

Jussara Hoffmann, considera correta que o 

sucesso de um aluno na escola atual representa o 

seu desenvolvimento máximo possível. 

(B) Jussara Hoffman, a respeito da Avaliação na Pré-

escola afirma que a exigência de um processo 

formal de avaliação parece surgir, mais 

propriamente, como elemento de pressão das 

famílias de classe média por propostas 

verdadeiramente pedagógicas, para além do 

modelo de guarda e proteção do modelo 

assistencialista. 

(C) Na concepção de Cipriano Carlos Luckesi a 

avaliação deverá verificar a aprendizagem não só 

a partir dos mínimos possíveis, mas a partir dos 

mínimos necessários. 

(D) A avaliação do processo de ensino aprendizagem 

na concepção construtivista deve ser formativa e 

evidenciar as conquistas de cada aluno e o que 

ainda é necessário realizar para que o mesmo 

atinja os objetivos definidos para aprendizagem 

 

29) De acordo com a LDB (Lei 9.394/96). O dever do 

Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia dentre outros de: 

EXCETO 

 

(A) Educação infantil gratuita às crianças de até 5 

(cinco) anos de idade; 

(B) Acesso público e gratuito aos ensinos 

fundamental e médio para todos os que não os 

concluíram na idade própria; 

(C) Oferta de ensino noturno especial e 

complementar, adequado às condições do 

educando; 

(D) Atendimento ao educando, em todas as etapas 

da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde; 

 

30) Sabemos que a criança não desenvolve seu 

comportamento social simplesmente numa sala 

de aula com qualquer que seja a disciplina, ela 

desenvolve esse comportamento através das 

suas condições biologias, sociais, ecológicas, 

econômicas, culturais. Todas as afirmações sobre 

a socialização da criança estão corretas, 

EXCETO. 

 

 

(A) É no contexto escolar, determinante para o 

desenvolvimento cognitivo e social infantil, e, 

portanto, para o curso posterior de sua vida, 

que se dá início o processo de socialização da 

criança.  

(B) A socialização é um processo interativo, 

necessário para o desenvolvimento, através 

do qual a criança satisfaz suas necessidades e 

assimila a cultura ao mesmo tempo em que, 

reciprocamente, a sociedade se perpetua e se 

desenvolve.  

(C) Um dos objetivos mais importantes do 

processo de socialização consiste em que as 

crianças aprendam o que é considerado 

correto em seu meio e o que se julga 

incorreto, ou seja, que possam conseguir um 

nível elevado de conhecimento dos valores 

morais que regem sua sociedade e se 

comportem de acordo com eles.  

(D) Segundo Piaget, os indivíduos desenvolvem 

sistemas conceituais que lhe permitem 

compreender e transformar a si e ao 

ambiente. Esta construção ocorre através das 

interações com o meio, aonde a criança vai 

desenvolvendo suas próprias crenças.  

 

31) Um dos processos mais complexos e 

fascinantes do pensamento humano é o do 

ensino-aprendizagem. Identificar o modo de 

funcionamento cognitivo durante a aquisição 

de um novo conteúdo seria muito útil na 

elaboração das estratégias pedagógicas. 

Analise as afirmações abaixo: 

 

I. Processo de aprendizagem: só se realiza a 

assimilação ativa, quando há a existência de 

estruturas anteriores, capazes de incorporar o 

dado a ser aprendido 

II. Pré-escola: deve garantir e propiciar à criança 

contatos e trocas sociais, sua socialização, 

estimular o desenvolvimento de sua 

inteligência, autonomia e criatividade. 

III. Puberdade e adolescência: como processo o 

indivíduo é particularmente vulnerável não só 

aos efeitos decorrentes as transformações 

biológicas ocorridas em seu corpo, mas 

também das mudanças sem precedentes, 

provocadas pelo impacto das explosões 

demográficas, da tecnologia e também da 

rápida transformação social. 

IV. Distúrbio de aprendizagem: é a falta de 

adaptação às novas circunstâncias devido à 

ausência de estruturação do conhecimento do 

ponto de vista interno e externo. 
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Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

32) De acordo com a LDB (Lei 9.394/96) Os docentes 

incumbir-se-ão entre outras ações de: EXCETO 

 

(A) Excluir-se da elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 

(B) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

(C) Zelar pela aprendizagem dos alunos e colaborar 

com as atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade 

(D) Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento, bem como 

ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à 

avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

33) Os temas transversais são assim adjetivados por 

não pertencerem a nenhuma disciplina específica, 

mas atravessarem todas elas como se a todas 

fossem pertinentes. Eles fazem parte dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

criados a partir do Plano Nacional de Educação 

(PNE), estabelecido em 1999. Todas as 

afirmações sobre os temas transversais estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) São constituídos de questões que interferem na 

vida dos alunos e com as quais se veem 

confrontados no seu dia-a-dia. 

(B) É um conjunto de temas que aparecem 

transversalizados nas áreas definidas. 

(C) Constituem novas áreas para trabalhar com os 

alunos. 

(D) Meio ambiente, saúde e ética e Pluralidade 

Cultural são temas transversais. 

 

34) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são 

a referência básica para a elaboração das 

matrizes de referência. Os mesmos foram 

elaborados para difundir os princípios da reforma 

curricular e orientar os professores na busca de 

novas abordagens e metodologias. Todas as 

afirmações sobre os PCNs estão corretas, 

EXCETO.  

 

(A) Foram elaborados pelo MEC e colocados à 

disposição das escolas, visando à melhoria da 

educação, em todo o país. 

(B) É uma proposta do Ministério da Educação – 

MEC, que impõe um modelo curricular único. 

(C) Sugere a adequação do currículo escolar à 

realidade educacional e a peculiaridade da 

clientela que atende. 

(D) Os temas transversais dos PCNs tratam da 

interdisciplinaridade, como proposta de 

estabelecer comunicações entre as disciplinas 

escolares. 

 

35) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 

que contém a bacia hidrográfica descrita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Bacia Hidrográfica do Itapecuru 

(B) Bacia Hidrográfica do Maracaçumé 

(C) Bacia Hidrográfica do Mearim 

(D) Bacia Hidrográfica do Munim 

 

36) Com a nomeação do Marquês de Pombal como 

Primeiro-Ministro português, o estado do 

Maranhão foi subdividido em quatro capitanias 

todas citadas abaixo, EXCETO. 

 

(A) Maranhão 

(B) Piauí, 

(C) São José de Ribamar  

(D) Grão-Pará. 

 

37) A cidade de São Luís, no Maranhão, é a única 

no Brasil fundada por franceses e surgiu da 

tentativa francesa de criar a França 

Equinocial. Em março de 1612, uma 

expedição chefiada pelo nobre Senhor de la 

Ravardière, partiu do porto de Cancele, na 

Bretanha, em direção ao Brasil chegando ao 

litoral de Upaon-açu, foi renomeada e deu 

lugar ao povoado de Saint Louis. O Senhor de 

la Ravardière que chefiou a expedição foi: 

 

(A) Du Pratz, 

(B) Jacques Riffault 

(C) Dês Vaux 

(D) Daniel de La Touche 

 

A bacia hidrográfica formada por esse rio 

possui uma área de 53.216,84 km², correspondendo 

a 16,03% da área do Estado. O rio que forma essa 

bacia nasce no Sul do Estado no sistema formado 

pelas Serras da Croeira, Itapecuru e Alpercatas, em 

altitude de aproximadamente 530 m, desaguando na 

baía do Arraial, depois de percorrer cerca de 1.050 

km, a Sudeste da Ilha do Maranhão, na forma de 02 

braços de rios denominados: Tucha e Mojó. 

http://www.nugeo.uema.br/nugeo/index.php/bacias-hidrograficas-maranhenses/bacias-maranhenses/79-bacia-hidrografica-do-itapecuru
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38) O tapete retangular da figura abaixo tem uma 

parte central lisa e uma faixa decorada com 1 

metro de largura. Qual é a área, em m2, da parte 

lisa do tapete? 

 

(A) 15 m2 

(B) 20 m2 

(C) 18 m2 

(D) 16 m2 
 

 

 

 

 

 

39) A camisa abaixo está em liquidação. Observando 

a porcentagem de desconto, quanto será o valor 

dela? 

 

(A) R$ 36,90 

(B) R$ 28,90 

(C) R$ 16,90 

(D) R$ 46,90 

 

40) Jorge gosta muito de peixes ornamentais por isso 

resolveu comprar um aquário cuja figura está 

abaixo. Qual a capacidade deste aquário em 

litros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) 8 litros 

(B) 7 litros 

(C) 6 litros 

(D) 10 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


