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A 

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

 

B C

A 

 

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 Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 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. 

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, 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 processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Exemplo: 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.saopedrodoscrentes2016@outlook.com 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

 

Exemplo: 

A D A B 

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

 

As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de mensagens instantâneas chamado 1 

“Whatsapp” amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, em virtude de determinação 2 

judicial. Muitas pessoas elevaram o tom contra o judiciário, demonstrando todo descontentamento 3 

com a decisão, segundo alguns, arbitrária e desproporcional. De outro lado, houve aplausos à 4 

postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional respeitassem a 5 

legislação brasileira. 6 

Agora o Whatsapp volta à discussão, quando o Ministro do STF Edson Fachin convoca 7 

audiência pública para discutir com a sociedade os meandros da questão.  No âmbito do direito 8 

constitucional, a grande incógnita que se levanta neste cenário é: a suspensão do Whatsapp viola 9 

direito fundamental? “Direitos fundamentais são o conjunto   de normas, princípios, prerrogativas, 10 

deveres e institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre 11 

e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou status social. 12 

Sem os direitos fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não sobrevive. “ 13 

(BULOS, 2014) 14 

15 

01)  Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta erro gramatical ou que 

corrige erro existente no Texto: 
 

A) Acréscimo de vírgula imediatamente após a palavra “Whatsapp” (linha 2). 

B) Substituição de “que” (linha 1) por “às quais”. 

C) Substituição de “respeitassem” (linha 5) por “respeitasse”. 

D) Substituição de “neste” (linha 9) por “nesse”. 

 

02) “De outro lado, houve aplausos à postura e à determinação para que mesmo empresas de renome internacional 

respeitassem a legislação brasileira. (...)” (linhas 4 a 6). Analisando-se o período acima retirada do Texto, é 

correto afirmar que: 

 

A) A palavra “determinação” (linha 5) possui o significado de caracterizar aquilo que demonstra “resistência a 

alguma coisa; obstinação, teimosia, oposição”. 

B) O verbo “houve” (linha 4) é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação. 

C) Há erro de pontuação presente no trecho em questão. 

D) É um período composto por uma oração principal e uma oração subordinada. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

Adaptdado de Jusbrasil, 07/11/2016 
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03) Assinale a alternativa que apresenta uma partícula 

“que” a qual exerça a mesma função morfológica que 

a partícula “que” sublinhada na frase abaixo: 
 

“Em uma lógica jusnaturalista, é possível afirmar que 
esses direitos fazem parte da essência da pessoa.” 

 

A) “que” (linha 1) 

B) “que” (linha 5) 

C) “que” (linha 9) 

D) “que” (linha 11) 

 

04)  Assinale a alternativa que relaciona corretamente o 

pronome retirado do Texto à sua função sintática: 
 

A) “algumas” (linha 2) – adjunto adverbial 

B) “Muitas” (linha 3) – núcleo do sujeito simples 

C) “que” (linha 9) – sujeito simples 

D) “alguns” (linha 13) – núcleo do objeto indireto 

 

05)  Sobre a regência verbal, concordância e colocação 

pronominal, assinale a alternativa correta: 
 

A) Em “se levanta” (linha 9), há um caso de ênclise 

obrigatória. 

B) O verbo “são” (linha 10) poderia ser corretamente 

substituído por “é”, sem alteração da correção da 

oração. 

C) A regência da locução verbal “garantem” (linha 11), 

no texto, é transitiva direta e indireta 

D) Os verbos “vive” (linha 13), “convive” (linha 13) e 

“sobrevive” (linha 13) são todos intransitivos no 

contexto do Texto. 

 

06)  A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do 

Texto, é classificada sintaticamente como: 
 

“[...] Sem os direitos fundamentais, o homem não 

vive, não convive, e, em alguns casos, não 
sobrevive”.” (linha 13) 

 

A) Oração coordenada assindética 

B) Oração coordenada explicativa 

C) Oração coordenada aditiva 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta 

 

07)  Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado 

do trecho abaixo responsável por exigir a preposição 

sublinhada, devido à sua regência: 
 

“As pessoas que se utilizam do aplicativo de troca de 
mensagens instantâneas chamado “Whatsapp” 

amarguraram algumas vezes a suspensão do serviço, 

em virtude de determinação judicial.   (...)” (linhas 1 

a 3) 
 

A) “amarguram” 

B) “virtude” 

C) “suspensão” 

D) “aplicativo” 

08)  Em relação à concordância verbal e nominal, 

assinale a alternativa correta: 

 

A) Se o adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, 

concordará com o mais próximo. 

B) Quando antecedida da preposição “em”, a palavra 

“anexo” é variável, pois passa a ser um advérbio. 

C) Quando os núcleos do sujeito composto forem ligados 

pela conjunção “ou” e houver ideia de exclusão de 

um deles, o verbo ficará no plural. 

D) Quando o sujeito é composto por dois verbos ou mais 

no infinitivo, o verbo da oração vai para o plural. 

 

09)  Levando-se em consideração os conceitos de frase, 

oração e período, assinale o período retirado de 

Jusbrasil (07/11/2016) composto por exatamente 2 

(duas) orações: 

 

A) Os direitos fundamentais estão previstos na 

Constituição Federal de 88 e possuem aplicação 

imediata, não sendo necessária a edição de lei 

específica para lhes dar efetividade. 

B) Todas essas características demonstram o espectro de 

abrangência dos direitos fundamentais e o quão são 

importantes para que a pessoa viva de forma digna 

em sociedade. 

C) Existe um ditado popular que ilustra bem essa 

relatividade dos direitos fundamentais: “O meu 

direito vai até onde começa o do outro”. 

D) Isso faz todo sentido, um direito fundamental não 

pode ser exercido em desrespeito à ordem pública ou 

ao direito do semelhante. 

_______________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo 

 

 
 

10) A utilização da crase em “à” no título da reportagem 

acima é justificada pela seguinte regra gramatical: 

 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais 

formadas por preposição e palavra feminina. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência verbal de “pedem” e artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções 

prepositivas, como em “à União”. 

D) Há a contração entre preposição “a” exigida pela 

regência nominal de “auxílio” e artigo definido “a”. 
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11) Uma das principais medidas anunciadas até agora 

pelo governo de Michel Temer é a PEC 241, que 

estabelece um teto para os gastos públicos. No 

Senado, a proposta passou a tramitar como PEC 55. 

Acerca desta medida, julgue os itens a seguir: 

 

I. Como se trata de uma Proposta de Emenda 

Constitucional, o projeto de teto para gastos públicos 

precisa ser aprovado em duas votações por pelo 

menos três quintos dos deputados (308), e depois 

mais duas vezes por três quintos dos senadores (49). 

Portanto, a PEC ainda precisa passar por duas 

votações no plenário do Senado.  

II. A proposta do governo de Michel Temer 

é estabelecer um limite para os gastos do governo 

federal durante os próximos 10 anos, tendo como 

base o orçamento do governo em 2016. Gastos com 

saúde e educação e segurança pública passariam a 

cumprir a regra apenas a partir de 2017. 

III. A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos 

públicos seja totalmente controlado por lei. A 

proposta do governo é limitar esse 

crescimento apenas ao aumento da inflação. Alguns 

gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, 

desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na 

prática, portanto, as despesas do governo não teriam 

crescimento real. Esse teto de gastos ficaria em 

vigência pelos próximos 20 anos, a partir de 2017. 

Mas o congelamento dos gastos público poderá ser 

revisado após 10 anos. 

IV. A PEC dos gastos públicos, como é popularmente 

conhecida, se aprovada, passa a ter vigência a partir 

de 2017 em todos os estados e municípios do País, a 

restrição ao cumprimento do teto se dará apenas para 

os órgãos do poder Judiciário como o STF (Supremo 

Tribunal Federal), o STJ (Superior Tribunal de 

Justiça), o Ministério Público Federal, a Defensoria 

Pública da União, a Justiça Federal, a Justiça do 

Trabalho e a Justiça Eleitoral. 
 

Estão CORRETOS apenas os itens: 

 

A) I, II e III 

B) I e III; 

C) II e IV; 

D) I, II, III e IV; 

 

12) As fontes renováveis de energia nem sempre 

significam fontes inesgotáveis. Sobre o assunto, 

pode-se destacar como fontes renováveis de energia 

atualmente existentes todas abaixo, EXCETO: 
 

A) Energia eólica 

B) Energia solar 

C) Energia nuclear 

D) Energia hidrelétrica 

 

 

 

13)  Acerca do Estado Islâmico, grupo radical religioso 

que têm preocupado diversas nações mundiais, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

I. Um califado é um estado governado de acordo com a 

lei islâmica; contudo, sunitas e xiitas divergem sobre 

quem deve ser o califa, de acordo com a sua crença. 

II. A sua ideologia tem origem no ramo do Islã 

moderno, que pretende voltar para os primeiros dias 

do Islã, rejeitando posteriores “inovações” na religião 

que eles acreditam ser corrupta em seu espírito 

original. 

III. Os cristãos que vivem em áreas sob o controle do 

Estado Islâmico que queiram permanecer no 

território do califado tem apenas três opções: se 

converter ao islamismo; pagar um imposto religioso; 

ou morrer. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14) Acerca do Acordo de Paris sobre o Clima assinado 

em 22 de abril de 2016, assinale a alternativa 

CORRETA: 
 

A) O Plenário aprovou posteriormente à assinatura o 

projeto de decreto legislativo que confirma a adesão 

do país ao Acordo de Paris sobre o Clima. 

B) O ponto central do documento é a obrigação de que 

prioritariamente os países desenvolvidos realizem 

esforços para conter o aquecimento global. 

C) O objetivo de longo prazo é o de baixar a temperatura 

média global abaixo de 2º C em relação aos níveis 

pré-industriais. 

D) Um dos pontos mais significativos das metas, que é a 

redução de 80% da taxa de desmatamento da 

Amazônia Legal, deve ser obrigatoriamente atingido 

até 2018. 

 

15)  A organização que tem por objetivo estabelecer um 

marco institucional comum para regular as relações 

comerciais entre os diversos membros que a 

compõem, estabelecendo um mecanismo de solução 

pacífica das controvérsias comerciais, é denominada: 

 

A) Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 

B) Organização Mundial do Comércio 

C) Organização das Nações Unidas 

D) Organização Internacional do Comércio 

 

     ATUALIDADES                                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 

http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
http://www.politize.com.br/leis/voce-sabe-o-que-e-uma-pec/
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16) Leia com atenção: 

 

I. No desenvolvimento da linguagem oral o 

“significante” refere-se ao aspecto formal da 

linguagem e é constituído pela junção hierárquica dos 

elementos fonemas, palavras, orações e discurso; 

II. No desenvolvimento da linguagem oral o “significado” 

refere-se ao aspecto funcional da linguagem, 

considerado como responsável pela comunicação no 

meio social. 

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto; 

B) Ambos os itens estão corretos; 

C) Apenas o item II está correto; 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

17) Sobre os sistemas nacionais de avaliação é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) O Saeb e a Prova Brasil são dois exames 

complementares que compõem o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica; 

B) O Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), realizado pelo Inep/MEC, abrange 

estudantes das redes públicas e privadas do país, 

localizados em área rural e urbana, matriculados na 4ª 

e 8ª séries (ou 5º e 9º anos) do ensino fundamental e 

também no 3º ano do ensino médio; 

C) A avaliação é censitária para alunos de 4ª e 8ª séries 

do ensino fundamental público, nas redes estaduais, 

municipais e federais, de área rural e urbana, em 

escolas que tenham no mínimo 20 alunos 

matriculados na série avaliada; 

D) As avaliações nunca são feitas por amostragem. 

 

 

 

 

 

18) Assinale a alternativa INCORRETA. Na observância 

das Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições 

de Educação Infantil deve garantir que elas cumpram 

plenamente sua função sociopolítica e pedagógica:  
 

A) Oferecendo condições e recursos para que as crianças 

vilipendiem seus direitos civis, humanos e sociais;  

B) Assumindo a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com 

as famílias; 

C) Possibilitando tanto a convivência entre crianças e 

entre adultos e crianças quanto à ampliação de 

saberes e conhecimentos de diferentes naturezas; 

D) Promovendo a igualdade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes 

sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e 

às possibilidades de vivência da infância. 

 

19) Sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) é 

INCORRETO afirmar: 
 

A) Determina diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional; 

B) Determina metas estruturantes para a garantia do 

direito a educação básica com qualidade, e que assim 

promovam a garantia do acesso, à universalização do 

ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades 

educacionais; 

C) Determina metas que dizem respeito especificamente 

à redução das desigualdades e à valorização da 

diversidade, caminhos imprescindíveis para a 

equidade; 

D) Não contempla o ensino superior. 

 

20) A escola indígena tem que ser parte do sistema de 

educação de cada povo, na qual, ao mesmo tempo em 

que assegura e fortalece a tradição e o modo de ser 

indígena, fortalecem-se os elementos para uma 

relação positiva com outras sociedades. Como 

decorrência da visão exposta, a Educação Escolar 

Indígena tem que ser necessariamente: 
 

A) A mesma a que se destina a educação no restante da 

rede pública; 

B) Genérica, uma transcultural e ministrada 

necessariamente em português; 

C) Específica e diferenciada, intercultural e bilíngue; 

D) Generalista, igualitária, unicultural e trilíngue. 

     CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Para efetivação de seus objetivos, as propostas 

pedagógicas das instituições de Educação Infantil 

deverão prever condições para o trabalho coletivo e 

para a organização de materiais, espaços e tempos 

que assegurem, EXCETO:  

 

A) A educação em sua integralidade, entendendo o 

cuidado como algo indissociável ao processo 

educativo;  

B) A divisibilidade das dimensões expressivo-motora, 

afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e 

sociocultural da criança; 

C) A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 

famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 

organização;  

D) O estabelecimento de uma relação efetiva com a 

comunidade local e de mecanismos que garantam a 

gestão democrática e a consideração dos saberes da 

comunidade. 

 

22) É INCORRETO afirmar sobre a educação tendo em 

vista a Constituição: 

  

A) É direito de todos; 

B) É dever do Estado; 

C) É dever da família; 

D) Será promovida e incentivada sem necessariamente a 

colaboração da sociedade. 

 

23) Assinale a alternativa INCORRETA. A educação 

visa: 

 

A) Ao pleno desenvolvimento da pessoa; 

B) Ao preparo da pessoa para o exercício da cidadania; 

C) Ao acirramento do individualismo; 

D) À qualificação da pessoa para o trabalho. 

 

24) O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

 

A) Desigualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

com parcimônia o pensamento, a arte e o saber; 

C) Unicidade de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais; 

 

 
 

 

25) Preenchem adequadamente as lacunas do trecho 

constitucional as respectivas palavras:  
 

A lei ___ sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação ___ e sobre 

a fixação de prazo para a elaboração ou adequação 
de seus planos de carreira, no ___ da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 

A) Disporá - Básica - Âmbito; 

B) Indisporá - Fundamental - Esteio; 

C) Definirá - Superior - Certame; 

D) Dimensionará - Infantil - Enlevo.  

 

26) As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de: 
 

A) Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

B) Dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

C) Remissão a níveis sempre superiores; 

D) Remissão a níveis equivalentes ou superiores. 

 

27) Tendo em vista a Constituição Federal: 

 

I - Os Estados e o Distrito Federal atuarão 
facultativamente no ensino fundamental e médio; 

II - Na organização de seus sistemas de ensino, a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório. 
 

Sobre os itens acima: 
 

A) Apenas o item II está incorreto; 

B) Ambos os itens estão corretos; 

C) Apenas o item I está incorreto; 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

28) Sobre a Lei 9.424/2016 é INCORRETO afirmar:  
 

A) Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e 

desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

valorização do magistério; 

B) Os novos planos de carreira e remuneração do 

magistério deverão contemplar investimentos na 

capacitação dos professores leigos, os quais passarão 

a integrar quadro em extinção, de duração de cinco 

anos. 

C) Os órgãos responsáveis pelos sistemas de ensino, 

assim como os Tribunais de Contas da União, dos 

Estados e Municípios, não poderão criar mecanismos 

para seu cumprimento; 

D) Aos professores leigos é assegurado prazo de cinco 

anos para obtenção da habilitação necessária ao 

exercício das atividades docentes. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão, no prazo de seis meses da vigência desta 

Lei, dispor de novo Plano de Carreira e Remuneração 

do Magistério, de modo a assegurar, EXCETO: 

 

A) A remuneração condigna dos professores do ensino 

fundamental público, em efetivo exercício no 

magistério; 

B) O desestímulo ao trabalho em sala de aula; 

C) A melhoria da qualidade do ensino; 

D) A habilitação a que se refere o parágrafo anterior é 

condição para ingresso no quadro permanente da 

carreira conforme os novos planos de carreira e 

remuneração. 

 

30) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão comprovar: 

 

I - Apresentação de Plano de Carreira e Remuneração do 
Magistério, de acordo com as diretrizes, exceto às 

emanadas do Conselho Nacional de Educação; 
II - Fornecimento das informações solicitadas por ocasião 

do censo escolar, ou para fins de elaboração de 

indicadores educacionais. 
 

Sobre os itens acima 

 

A) Apenas o item I está correto; 

B) Ambos os itens estão incorretos; 

C) Apenas o item II está correto; 

D) Ambos os itens estão corretos. 

 

31) Preenchem adequadamente as lacunas as respectivas 

palavras: 

 

O Ministério da Educação e do Desporto realizará 

avaliações ___ dos resultados da aplicação desta 

Lei, com vistas à adoção de medidas operacionais e 
de natureza político-educacional ___, devendo a 

primeira realizar-se ___ anos após sua promulgação. 
 

A) Periódicas – Corretivas – Dois; 

B) Semestrais – Instrumentais – Quatro; 

C) Anuais – Correcionais – Três; 

D) Anuais – Venais – Cinco. 

 

32) Assinale a alternativa incorreta tendo em vista a 

educação: 

 

A) Trata-se de processo e prática social constituída e 

constituinte das relações sociais mais amplas; 

B) Direito inalienável do cidadão; 

C) É processo descontínuo de formação; 

D) Sua prática social da Educação deve ocorrer em 

espaços e tempos pedagógicos diferentes, para 

atender às diferenciadas demandas. 

 

33) Leia com atenção: 

 

I - Como prática social, a educação tem como lócus 

extraordinário e irrelevante a escola, entendida 

como espaço de garantia de direitos;  

II - Devemos trabalhar em defesa da educação pública, 

gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade 

social para todos. 

 

Sobre os itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto; 

B) Apenas o item II está correto; 

C) Ambos os itens estão corretos; 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

34) Assinale a alternativa incorreta. A formação do 

sujeito deve contemplar: 

 

A) O desenvolvimento do seu papel dirigente na 

definição do seu destino; 

B) O desenvolvimento dos destinos de sua educação; 

C) Construir conhecimentos, atitudes e valores que 

tornem o estudante solidário, crítico, ético e 

participativo; 

D) A construção de um sistema de ensino que não possa 

se constituir em fator de mudança social. 

 

35) O descrito abaixo é a função social da escola na 

visão: 

 

Na perspectiva dos homens de negócios, nesse novo 

modelo de sociedade, a escola deve ter por função a 

transmissão de certas competências e habilidades 

necessárias para que as pessoas atuem 

competitivamente num mercado de trabalho 

altamente seletivo e cada vez mais restrito. 

 

A) De Paulo Freire; 

B) Neoliberal; 

C) Emancipatória; 

D) Libertária. 
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ÁREA LIVRE 

36) Preenchem adequadamente as lacunas as respectivas 

palavras:  

 

É ___ ressaltar que o saber educacional, aquele que 

envolve a disciplina e o intelecto do aluno é 
importante, para que ele tenha base em uma 

sociedade que o ___, seja nas provas da escola, do 

vestibular ou no alcance de metas em um futuro 
emprego, mas é preciso também durante o processo 

de aprendizagem, preparar esse aluno para saber se 
posicionar e analisar com ___ profundidade e tenha 

uma capacidade de opinar, julgar, que deve ser 

trabalhada ainda na escola, preparando de fato, o 
cidadão para o futuro. 

 

A) Relevante - Pontua - Maior;  

B) Relevante - Inibe - Menor 

C) Irrelevante - Refina - Menor; 

D) Irrelevante - Intui - Maior. 

 

37) O modo de fazer docente determina a linha e a 

qualidade do ensino. Não pode se situar entre os 

principais objetivos da atuação docente: 

 

A) Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos 

conhecimentos; 

B) Criar condições para o desenvolvimento de 

capacidades e habilidades visando a autonomia na 

aprendizagem e independência de pensamento dos 

alunos; 

C) Orientar as tarefas do ensino para a formação da 

personalidade; 

D) Classificar os alunos em escala de Quociente de 

Inteligência. 

 

38) Não está entre os principais pontos do planejamento 

escolar: 

 

A) Compreensão da relação entre educação escolar e 

objetivo sócio-políticos; 

B) Domínio do conteúdo e sua relação com a vida 

prática; 

C) Capacidade de tornar os módulos ou unidades num 

todo monolítico; 

D) Conhecer as características sócio-culturais e 

individuais dos alunos. 

 

39) A direção do ensino e aprendizagem requer certos 

procedimentos do professor. Não é um deles: 

 

A) Tornar os conteúdos abstratos; 

B) Saber formular perguntas e problemas; 

C) Conhecimento das habilidades reais dos alunos; 

D) Oferecer métodos que valorizem o trabalho 

intelectual independente. 

40) Leia com atenção: 

 

(__) A escola deve implementar a seletividade, a 

discriminação dos alunos; 

(__) O ideal do aluno é ser considerado uma peça sem 

qualquer importância no sistema e, 

consequentemente, sem força para promover a 

mudança necessária para o bem de toda a sociedade e 

do próprio sistema; 

(__) Muitas vezes, o fracasso escolar é reflexo de fatores 

externos, tais como saúde, nutrição, fatores 

psicológicos e cognitivos, bem como de ordem 

familiar, e esses elementos contribuem 

negativamente para a absorção dos conteúdos; 

(__) A educação deve ser encarada como ferramenta de 

transformação. 

 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e 

F significa Falso a sequência das proposições acima é:   

 

A) F – V – F – V; 

B) V – F – V – F;  

C) F – F – V – V; 

D) V – V – F – F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


