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CONCURSO PÚBLICO

RIO LARGO (AL) - MÉDIO MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com

PROFESSOR (A) DO 1 AO 5 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário,
notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

INFORMAÇÕES GERAIS:
1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deve:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica
ou equivalente.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no
Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão
com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro
fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente
preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Às crianças devem ser dadas condições distintas de acesso e
permanência na escola, sendo considerados como critérios para
essa distinção a religião e a renda da família do menor.

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fase de zero a cinco anos de idade é decisiva para a formação
psíquica do ser humano, uma vez que nesse período ocorre o
ativamento das estruturas inatas genético-constitucionais da
personalidade.

II. As atividades escolares de alfabetização e letramento devem ser
realizadas exclusivamente com a utilização de textos extensos,
escritos com linguagem rebuscada.

II. Reprimir a diversidade cultural no ambiente escolar é uma
diretriz da avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental.
III. A didática é um instrumento de fundamental importância no
processo de ensino-aprendizagem, na medida em que possibilita e
conforma as relações que alunos e educadores estabelecem entre
si, com o conhecimento que constroem, com a tarefa que realizam
e com a instituição escolar.

III. As atividades escolares de alfabetização e letramento devem
ser realizadas exclusivamente com a utilização de textos
excessivamente técnicos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Quanto mais cedo o indivíduo tenha sido privado de audição e
quanto mais profundo for o comprometimento maiores serão as
dificuldades educacionais, caso não receba atendimento
adequado.
II. O educador alfabetizador não precisa esperar que o educando já
saiba ler e escrever para iniciar o trabalho com a leitura. Desde o
início da escolaridade, por exemplo, já é possível realizar atividades
com os textos que pertencem à tradição oral.
III. No contexto do atendimento às crianças com necessidades
educacionais especiais, o educador deve compreender que, a fim
de acompanhar o progresso de cada aluno, os procedimentos de
avaliação devem ser revistos, buscando uma proposta que respeite
o desempenho e o processo de construção do conhecimento de
cada um.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As manifestações da sexualidade infantil mais frequentes
acontecem na realização de carícias no próprio corpo, na
curiosidade sobre o corpo do outro, nas brincadeiras com colegas,
nas piadas e músicas jocosas que se referem ao sexo, nas
perguntas ou ainda na imitação de gestos e atitudes típicos da
manifestação da sexualidade adulta.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O professor do Ensino Fundamental deve desestimular nos
educandos a busca pelo desenvolvimento dos próprios
conhecimentos.
II. O que o aluno pode aprender em determinado momento da
escolaridade independe das possibilidades delineadas pelas
formas de pensamento de que dispõe naquela fase de
desenvolvimento, dos conhecimentos que já construiu
anteriormente e do ensino que recebe.
III. O trabalho em grupo, ao valorizar a interação como instrumento
de desenvolvimento pessoal, exige que os alunos considerem
diferenças individuais, tragam contribuições e desrespeitem as
regras estabelecidas, atitudes que tolhem o desenvolvimento da
autonomia na dimensão grupal.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O educador alfabetizador deve cuidar para que os textos
utilizados nas atividades escolares sejam adequados à idade dos
educandos e próprios das brincadeiras de infância.
II. A psicomotricidade é a relação entre a motricidade, a cognição e
a afetividade. Ela é um elemento essencial e indispensável para o
desenvolvimento geral e uniforme e para a aprendizagem da
criança.
III. No Ensino Fundamental, cada aluno deve ser visto como um
sujeito de seu processo de aprendizagem, enquanto o professor é
o mediador na interação dos alunos com os objetos de
conhecimento.
Marque a alternativa CORRETA:

II. Nos termos da legislação vigente, a prática da alfabetização
apenas deve ser iniciada ao término do Ensino Fundamental.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. A pedagogia libertadora é caracterizada por limitar a carga
horária do ano letivo a 100 horas em sala de aula.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Criticar e reprimir a tentativa de coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino é uma diretriz da avaliação da
aprendizagem no Ensino Fundamental.
II. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético
de sua conduta diária. No exercício das suas atribuições, o mesmo
terá que decidir, entre outros fatores, entre o legal e o ilegal, o
honesto e o desonesto, consoante às regras contidas na legislação
vigente.
III. A capacidade de comunicação linguística apresenta-se como
um dos principais responsáveis pelo processo de desenvolvimento
da criança surda em toda a sua potencialidade, para que possa
desempenhar seu papel social e integrar-se verdadeiramente na
sociedade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É permitido aos municípios compor com o sistema estadual de
ensino um sistema único de educação básica.
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10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O educador alfabetizador deve evitar utilizar no trabalho com os
educandos textos que defendem os direitos humanos.
II. A língua também é importante para estruturar o pensamento,
embora nem todo pensamento seja expresso por meio de línguas.
III. A alfabetização refere-se ao trabalho realizado com os
estudantes que já possuem um amplo domínio sobre a linguagem
escrita e a oralidade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
11 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Cada criança ou jovem brasileiro, mesmo de locais com pouca
infraestrutura e condições socioeconômicas desfavoráveis, deve
ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados
e reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania
para deles poder usufruir.
II. Em linhas gerais, um princípio básico do sistema de escrita
alfabético é o de que cada “som” é representado por uma “letra”.

II. O professor do Ensino Fundamental deve adotar uma postura
punitiva e intolerante diante de um comportamento indisciplinado
de um aluno, sempre.

III. A avaliação deve acontecer contínua e sistematicamente por
meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo
aluno.

III. Para Vigotsky, o professor do Ensino Fundamental deve
construir barreiras ao desenvolvimento educacional dos
estudantes no ambiente escolar.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os municípios são impedidos de organizar, manter ou
desenvolver órgãos ou instituições oficiais para os seus sistemas
de ensino.
II. A aquisição da língua de sinais visa a permitir à criança surda,
mediante suas relações sociais, o acesso aos conceitos de sua
comunidade, que passará a utilizá-los como seus, formando assim
uma maneira de pensar, agir e ver o mundo característico da
cultura de sua comunidade.
III. De acordo com a Lei nº 9.394/96, o Sistema Federal de Ensino
compreende as instituições de ensino mantidas pela União; as
instituições de Educação Superior criadas e mantidas pela
iniciativa privada; e os órgãos federais de educação.

Marque a alternativa CORRETA:
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 9.394/96, a Educação Infantil deve
promover o desenvolvimento da criança em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social.
II. O desenvolvimento psicomotor é um tipo de aprendizagem que
só se efetiva a partir das experiências do sujeito.
III. As crianças com paralisia cerebral podem apresentar
deficiências sensoriais e intelectuais, ou seja, dificuldades para ver,
ouvir, assim como para perceber as formas e texturas dos objetos
com as mãos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Desenvolver-se cognitivamente não depende exclusivamente do
domínio de uma língua, mas dominar uma língua garante os
melhores recursos para as cadeias neuronais envolvidas no
desenvolvimento dos processos cognitivos.
II. Utilizar cantigas, músicas, poemas e quadrinhos, por exemplo, é
uma forma de facilitar o trabalho do educador alfabetizador, pois
esses textos frequentemente são familiares às crianças.
III. Para um bom desenvolvimento psicomotor, a criança necessita
de um ambiente diversificado e que estimule ao máximo seu
desenvolvimento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
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e) Todas as afirmativas estão corretas.
14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O desenvolvimento da oralidade é de grande importância na vida
das pessoas, portanto, não deve ser objeto de atenção e estudo
também na escola.
II. Assegurar a articulação das políticas educacionais com as
demais políticas sociais, exceto as culturais, é um dever do
município em relação ao seu plano de educação.
III. O educador alfabetizador deve evitar a utilização de textos
diversificados, como poesia, crônicas e notícias, nas atividades
escolares com os educandos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
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17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Os textos que pertencem à tradição oral podem ser de grande
auxílio para o trabalho do educador. São textos que as crianças
normalmente conhecem, gostam de cantar ou recitar, e
memorizam com muita facilidade.
II. No contexto do atendimento às crianças com necessidades
educacionais especiais, o educador deve compreender que a
escola deve oferecer oportunidades curriculares que se adaptem a
alunos com diferentes interesses, potencialidades e capacidades.
III. O processo de alfabetização busca garantir que o educando
entenda que o princípio que regula a escrita é a correspondência
grafema-fonema.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Promover o desrespeito à liberdade e a falta de apreço à
tolerância são diretrizes da avaliação da aprendizagem no Ensino
Fundamental.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No contexto do atendimento às crianças com necessidades
educacionais especiais, o grande desafio é desenvolver uma
pedagogia centrada no aluno capaz de propiciar o desenvolvimento
de habilidades e competências de acordo com a capacidade
motora, intelectual, enfim, uma pedagogia que atenda as
diferenças individuais.

II. Utilizar textos divertidos e com um forte comprometimento
lúdico é uma forma de facilitar o trabalho do educador
alfabetizador, tornando as atividades escolares mais atrativas para
os educandos.
III. Os textos utilizados nas atividades de alfabetização e
letramento no ambiente escolar devem abordar apenas temas
alinhados à ideologia política do partido político de maior
representatividade no país.

II. Em cada fase do desenvolvimento psicomotor, os movimentos
vão se limitando e se desregulando progressivamente,
independentemente das necessidades da criança e do meio em
que a mesma se encontra.

Marque a alternativa CORRETA:

III. O trabalho sobre orientação sexual realizado pela escola
substitui e concorre com a função da família.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A gestão democrática nas instituições municipais é contrária à
implantação de processos colegiados nas escolas.
II. O desenvolvimento psicomotor refere-se ao desenvolvimento
das capacidades motoras, intelectuais e afetivas da criança.
III. De acordo com a Lei nº 9.394/96, a Educação Infantil tem como
finalidade o desenvolvimento profissional da criança de até 5
(cinco) anos.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
19 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Impedir a promoção dos padrões de qualidade no ensino escolar
é uma diretriz da avaliação da aprendizagem no Ensino
Fundamental.
II. No Brasil, utiliza-se o sistema de escrita alfabético.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

III. É fundamental que o servidor público busque exercer suas
atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou
procurando resolver situações procrastinatórias, principalmente
diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação
dos serviços pela instituição.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

Marque a alternativa CORRETA:

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O educando deve ser levado a compreender que um texto não
tem um tamanho definido, podendo haver textos grandes ou
pequenos. O vocábulo "ovos", quando colocado em uma placa na
porta de um estabelecimento comercial, por exemplo, será um
texto.
II. É direito dos pais ter ciência do processo pedagógico, bem como
participar da definição das propostas educacionais da escola dos
seus filhos.
III. A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos
ou fracassos do aluno, deve ser compreendida como um conjunto
de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a
intervenção pedagógica.
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23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De um modo geral, o desenvolvimento global de uma criança
acometida por lesões cerebrais será mais lento em todos os
aspectos.
II. Os servidores públicos não devem se pautar numa conduta ética,
ainda que existam regras que a instituição ofereça para orientar o
seu comportamento.
III. A conquista dos objetivos propostos para o Ensino Fundamental
depende de uma prática educativa que tenha como eixo a
formação de um cidadão autônomo e participativo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A criança com paralisia cerebral, como consequência da sua
incapacidade de movimentar-se e de explorar o ambiente, terá
muita facilidade para participar de brincadeiras e jogos,
prejudicando assim o seu aprendizado.
II. Os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de
administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros,
não sendo obrigados a respeitar as leis vigentes.
III. É vedado aos docentes elaborar o plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Na criança com paralisia cerebral, pode-se perceber algumas
dificuldades típicas, como, por exemplo, os comprometimentos
das funções neurovegetativas (sucção, mastigação e deglutição).
II. A perspectiva construtivista na educação é configurada por uma
série de princípios explicativos do desenvolvimento e da
aprendizagem humana que se complementam, integrando um
conjunto orientado a analisar, compreender e explicar os processos
escolares de ensino e aprendizagem.
III. A criança com surdez tem as mesmas possibilidades de
desenvolvimento que a criança ouvinte, precisando somente que
tenha suas necessidades especiais supridas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal
dos sons. No ambiente escolar, verifica-se a existência de vários
tipos de crianças com surdez, de acordo com os diferentes graus
de perda da audição.
II. O professor do Ensino Fundamental deve estimular os
educandos a buscar o conhecimento de forma estritamente
acadêmica, sem relação com a sua prática social.
III. Os processos de desenvolvimento do pensamento e da
linguagem incluem o conjunto de interações entre a criança e o
ambiente, podendo os fatores externos afetar esses processos,
positiva ou negativamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Cabe ao estabelecimento de ensino administrar seus recursos
materiais e financeiros.
II. Reprimir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas é
uma diretriz da avaliação da aprendizagem no Ensino
Fundamental.
III. É vedado ao educador alfabetizador utilizar textos divertidos nas
suas atividades educacionais, pois o ambiente escolar não é
apropriado para a diversão.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trabalho interdisciplinar deve propiciar o diálogo entre os
conteúdos disciplinares.
II. O educador alfabetizador deve evitar a utilização de textos
lúdicos e divertidos nas atividades escolares com seus educandos.
III. Tolher a liberdade de aprender e de contestar os critérios
avaliativos é uma diretriz da avaliação da aprendizagem no Ensino
Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É atribuição do professor considerar a especificidade do
indivíduo, analisar suas possibilidades de aprendizagem e avaliar a
eficácia das medidas adotadas.
II. O educador alfabetizador deve impedir a diversidade de opiniões
entre os educandos nas atividades escolares.
III. A aprendizagem é condicionada, de um lado, pelas
possibilidades do aluno, que englobam tanto os níveis de
organização do pensamento como os conhecimentos e
experiências prévias, e, de outro, pela interação com os outros
agentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. É permitido ao servidor público retirar de uma instituição pública,
sem estar legalmente autorizado, quaisquer bens pertencentes ao
patrimônio público.
II. A concepção de avaliação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais focaliza o controle externo do aluno mediante notas ou
conceitos, sendo compreendida como parte integrante e intrínseca
ao processo educacional.
III. O Ensino Fundamental deve impedir o educando de utilizar
diferentes linguagens como meio para expressar e comunicar suas
ideias, interpretar e usufruir das produções da cultura.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A paralisia cerebral é um termo genérico para descrever um
grupo heterogêneo de déficits motores.
II. A Lei nº 9.394/96 reafirma o direito à educação, garantido pela
Constituição Federal, e estabelece os princípios da educação e os
deveres do Estado em relação à educação escolar pública.
III. O professor do Ensino Fundamental deve evitar utilizar jogos e
brincadeiras de forma lúdica no ambiente escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O professor deve se eximir de sua responsabilidade do ato de
avaliar as aprendizagens de seus estudantes. Os demais
profissionais do ambiente escolar devem também, em conjunto
com os professores e os estudantes, tolher as iniciativas
relacionadas às avaliações a serem realizadas acerca dos demais
processos no interior da escola.
II. Para Piaget, a fala é inata e os conhecimentos científicos são
construídos na coletividade, a partir da experiência.
III. O processo de aprendizagem não compreende a interação dos
alunos entre si, pois esse comportamento é dispensável à
socialização.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Se a criança surda tem pais surdos que utilizam a língua de sinais
desde o nascimento dela, o desenvolvimento dessa língua irá
seguir, essencialmente, o mesmo curso que o desenvolvimento da
fala em crianças ouvintes.
II. A Lei nº 9.394/96 veda aos municípios o direito de baixar normas
complementares para o seu sistema de ensino.
III. No Brasil, a Lei nº 9.394/96 é aplicável apenas às instituições
privadas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei nº 9.394/96, o Ensino Fundamental no Brasil
é facultativo e tem duração máxima de 5 (cinco) anos.
II. No contexto do atendimento às crianças com necessidades
educacionais especiais, o educador deve compreender que o
currículo não deve ser adaptado às necessidades dos alunos.
III. Tolher a valorização da experiência extraescolar é uma diretriz
da avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
33 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Não é necessário que o professor saiba como funciona o
processo de aprendizagem, englobando os fatores que envolvem a
relação aluno-professor, muito menos as dinâmicas de sala de
aula, que facilitam ou prejudicam a aprendizagem.
II. O conselho escolar não pode prescindir dos professores e dos
funcionários.
III. O professor do Ensino Fundamental deve ser parcial e
intolerante ao desenvolver as atividades de avaliação da
aprendizagem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
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34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Do ponto de vista ético, é vedado ao servidor público permitir que
perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público,
com os jurisdicionados administrativos ou com colegas
hierarquicamente superiores ou inferiores.
II. O professor não deve contrariar os saberes curriculares,
advindos da cultura.
III. Reprimir a diversidade de gênero e as diferentes visões de
mundo é uma diretriz da avaliação da aprendizagem no Ensino
Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Impedir o desenvolvimento psicológico e social do educando é
uma diretriz da avaliação da aprendizagem no Ensino
Fundamental.
II. Atender as necessidades educacionais especiais dos alunos
dentro da diversidade escolar requer uma postura educativa
adequada, que abrange graduais e progressivas adaptações de
acesso ao currículo, bem como adaptações de seus elementos.
III. Impedir a igualdade de condições no processo avaliativo é uma
diretriz da avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Está correta a afirmativa I, apenas.
c) Está correta a afirmativa II, apenas.
d) Está correta a afirmativa III, apenas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50
36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Em uma obra, Ana gastou R$ 21.855,00 com cerâmica; R$
3.819,00 com tinta e serviços de pintura; R$ 8.944,00 com tijolos;
R$ 4.145,00 com as instalações elétricas; R$ 6.441,00 com as
instalações hidráulicas; R$ 12.932,00 com a mão de obra; R$
2.781,00 com argamassa; R$ 3.665,00 com acabamento; e R$
1.830,00 com portas e janelas. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que essa obra apresentou um custo superior a R$ 61.300,00 e
inferior a R$ 69.430,00.
b) O resultado da divisão 121 / 11 é menor que 8.
c) Ana deseja adquirir uma casa nova. Após muita pesquisa, ela
comprou um imóvel no valor de R$ 455.900,00. Para efetivar a
aquisição, Ana precisou pagar 20% do valor do imóvel à vista e o
saldo restante foi dividido em 60 parcelas iguais e sem juros.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que cada parcela a ser paga por Ana terá um valor
superior a R$ 6.104,00 e inferior a R$ 6.189,20.
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37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da subtração 75 - 7 - 22 é menor que 35.
b) Se um trator consome 3L de diesel por hora, então ela
consumirá mais de 168L em 57 horas.
c) O resultado da multiplicação 7 x 7 x 11 é igual a 777.
d) O resultado da expressão 1 + 3 + (5 x 7) - (9 : 3) é maior que 41.
e) Se Ana nasceu em 1995, completará 33 anos em 2055.
38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Ana possuía 135 carros em sua loja. Após realizar a venda de 56
veículos, ela passou a ter 61 carros em sua loja.
b) Ana trabalha em uma repartição pública e recentemente realizou
a compra de novos fardamentos para os servidores. No total,
foram adquiridas 739 novas camisas, a um preço unitário de R$
33,70, cada; e 431 novas calças, a um preço unitário de R$ 41,30,
cada. Assim, é correto afirmar que o custo das camisas
corresponde a mais de 56% e menos de 61% do valor total gasto
com a compra dessas vestimentas.
c) Ana é proprietária de uma quitanda em seu bairro e, após um dia
intenso de trabalho, ela contabilizou uma receita de R$ 712,00 com
a venda de uvas; R$ 324,50 com a venda de maçãs; R$ 455,10 com
a venda de morangos; R$ 231,40 com a venda de limões; R$ 221,40
com a venda de laranjas; R$ 89,30 com a venda de melancias; R$
123,70 com a venda de pinhas; R$ 200,30 com a venda de
mamões; e R$ 92,10 com a venda de melões. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que, nesse dia, Ana arrecadou um valor superior a R$ 2.531,15 e
inferior a R$ 2.872,40 com as vendas em sua quitanda.
d) Ana deseja comprar um carro no valor de R$ 89.550,00. Após
pagar 1/5 do valor do veículo à vista, ela optou por pagar o saldo
restante em 24 parcelas iguais e sem juros. Assim, considerando
apenas as informações apresentadas, é correto afirmar que cada
parcela terá um valor superior a R$ 2.990,00 e inferior a R$
3.010,00.
e) O resultado da multiplicação 11 x 3 x 15 é igual a 594.
39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da multiplicação 83 x 9 x 6 é maior que 4.687.
b) Em um festival musical foram vendidos 12.560 ingressos para a
arquibancada “A” no valor de R$ 33,00, cada. Também foram
vendidos 4.578 ingressos para a arquibancada “B” no valor de R$
72,00, cada. Sobre a receita total de vendas, é necessário recolher
5% de impostos para o município. Assim, os organizadores desse
evento deverão pagar um valor superior a R$ 36.980,00 e inferior a
R$ 37.315,00 em impostos.
c) Ana acaba de comprar um imóvel no valor de R$ 189.400,00.
Após pagar 3/5 desse valor à vista, ela optou por parcelar o
restante em 12 parcelas iguais e sem juros. Assim, é correto
afirmar que a última parcela a ser paga por Ana deverá ter um valor
inferior a R$ 6.512,40 e superior a 6.489,20.
d) Diariamente, a empresa X precisa reabastecer todos os seus 122
veículos, cada um com 52 litros de combustível. Sabe-se que o
preço do litro de álcool é R$ 4,779 e o preço da gasolina é R$ 5,034
por litro. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o custo total para abastecer
todos os veículos com o combustível mais barato será superior a
R$ 29.784,24 e inferior a R$ 31.412,15.
e) O resultado da subtração 71 - 4 - 23 é menor que 29.

d) O resultado da multiplicação 9 x 9 x 13 é igual a 953.
e) Em uma grande cidade, há 12 conjuntos habitacionais. Em cada
um deles há 13 prédios e, em cada prédio, há 14 apartamentos.
Sabe-se que em cada um desses apartamentos moram 3 pessoas.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que mais de 6.731 e menos de
6.840 habitantes dessa cidade residem em um conjunto
habitacional.
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40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se um bloco de concreto Y pesa 6/22 de X, então o peso de Y
corresponde a mais de 32% de X.
b) Se Ana pagou 7/24 do valor de uma dívida, então 35% dessa
dívida foi paga.
c) Em um supermercado há 47 prateleiras. Em cada prateleira há
125 pacotes de biscoitos, com 9 biscoitos, cada. Sabe-se que 1
biscoito pesa exatamente 55 gramas. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto afirmar
que o peso total de todos esses pacotes juntos é superior a
2.890.000 gramas e inferior a 2.945.000 gramas.
d) Em uma loja há 89 carros e todos possuem tanque com
capacidade para 45 litros de combustível, cada. Sabe-se que,
atualmente, o preço da gasolina é R$ 4,472 por litro. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas, é
correto afirmar que o gasto total para encher com gasolina o
tanque de todos os veículos mencionados será superior a R$
17.934,52 e inferior a R$ 17.981,77.
e) Em uma fazenda, há 855 pés de laranja, com 127 laranjas, cada.
Sabe-se que cada laranja pesa 120 gramas e que as caixas nas
quais essas laranjas são embaladas comportam precisamente 36
laranjas, cada. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas, é correto afirmar que serão
necessárias mais de 3.034 e menos de 3.052 caixas para embalar
todas as laranjas dessa fazenda.
Direito
O Direito é a ciência que cuida da aplicação e do cumprimento
das normas jurídicas de um país para organizar e manter um
bom relacionamento interpessoal entre os grupos e indivíduos
da sociedade. Para seguir profissões ligadas ao exercício do
Direito, como advogado, promotor e juiz, é obrigatório obter um
diploma de bacharel em Direito em curso reconhecido pelo MEC
e realizar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)
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43 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A carreira de promotor é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
b) De acordo com o texto, o Governo Federal pretende extinguir a
profissão de juiz no Brasil.
c) O texto apresenta informações estatísticas sobre os altos
impostos pagos por profissionais de direito no Brasil.
d) O tema central do texto é o crescimento econômico da Coréia do
Sul.
e) A carreira de artista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
44 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Realizar a prova da OAB é uma ação necessária para seguir
carreira como advogado, de acordo com o autor.
b) De acordo com o texto, apenas os cargos de policial militar e
promotor de justiça deveriam ser restritos aos profissionais de
direito.
c) O tema central do texto é o aumento da exportação de carne
bovina em 2018.
d) Através de metáforas simples, o autor descreve os riscos da
profissão de advogado.
e) No texto, o autor apresenta argumentos favoráveis ao uso do
transporte ferroviário no Brasil.
45 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O tema central do texto é a mudança climática.
b) Na opinião do autor, o profissional de direito deve ter sua
atuação limitada à esfera pública.
c) O tema central do texto é a gastronomia japonesa.

41 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) A carreira de enfermeiro é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
b) Ter um diploma de bacharel em Direito é um dos requisitos para
seguir a carreira de juiz, de acordo com o autor.
c) Na visão do autor, não deveria haver concurso público para
cargos exclusivos de bacharéis de direito no Brasil.
d) A carreira de motorista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
e) O tema central do texto são os riscos da profissão de juiz no
Brasil.
42 • Leia o texto 'Direito', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto traz informações estatísticas sobre a taxa de
desemprego entre advogados no Brasil.
b) O texto cita exemplos de profissões ligadas ao exercício do
Direito.
c) A carreira de eletricista é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
d) O texto apresenta uma denúncia contra os altos salários de
magistrados que trabalham na justiça estadual de São Paulo.
e) No texto, o autor apresenta sua opinião sobre a legislação
brasileira de imigração.

d) De acordo com o texto, o profissional de Direito trabalhara com
as normas jurídicas de um país.
e) A carreira de médico é uma profissão ligada ao exercício do
Direito, de acordo com o texto.
Inflação
Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos
preços em uma economia. A inflação pode causar sérios
transtornos à economia de um país, mas não deve ser
confundida com a hiperinflação, que consiste em um aumento
contínuo e generalizado dos preços em uma proporção muito
maior. Muitos economistas consideram que um pouco de
inflação é um sintoma comum de economias saudáveis em
crescimento.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

46 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O autor afirma que a inflação é um fenômeno presente apenas
em países pobres.
b) No texto, o autor procura elencar os principais fatores que
causam a inflação em um país.
c) O tema central do texto é uma análise comparativa entre as
economias do Brasil e do Chile.
d) De acordo com o texto, a inflação é um fenômeno econômico
relacionado ao aumento dos preços.
e) A inflação é um fenômeno relacionado ao aumento dos preços
na temporada de descontos após o Natal, de acordo com o texto.
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47 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Na opinião do autor, a inflação é um fenômeno ainda não
compreendido pelos economistas.

49 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto é uma crônica, na qual o autor descreve seu desejo por
seguir a carreira de economista.

b) No texto, o autor afirma que a inflação pode causar sérios
transtornos à economia de um país.

b) A inflação é um sintoma presente exclusivamente nas
economias em recessão, de acordo com o texto.

c) A hiperinflação representa a redução nos preços de produtos
agrícolas, de acordo com o texto.

c) Na opinião do autor, a inflação é causada por medidas de caráter
populista na economia de um país.

d) No texto, o autor defende que o combate à inflação deve ser a
única prioridade do Governo Federal.

d) No texto, o autor apresenta uma lista de medidas cabíveis para a
redução da inflação no Brasil.

e) A hiperinflação é um fenômeno restrito a economias de
comunidades rurais, de acordo com o texto.

e) De acordo com o autor, a hiperinflação é um fenômeno que
apresenta proporções muito maiores do que a inflação.

48 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) Muitos economistas consideram que um pouco de inflação é um
sintoma comum de economias saudáveis em crescimento, de
acordo com o autor.

50 • Leia o texto 'Inflação', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) No texto, o autor expressa sua opinião sobre os fracassos da
política econômica do seu país.

b) O texto apresenta informações históricas sobre o aumento da
inflação no Brasil nos últimos 10 anos.
c) De acordo com o texto, a inflação é um fenômeno que pode
trazer apenas benefícios à economia de um país.
d) Para o autor, a inflação é causada por fenômenos naturais,
como o aquecimento global.
e) No texto, o autor apresenta argumentos contrários ao estudo da
inflação, pois se trata de um fenômeno econômico irrelevante.

b) De acordo com o texto, a inflação refere-se a uma redução
generalizada nos preços de uma economia.
c) De acordo com o texto, os conceitos de inflação e hiperinflação
são sinônimos.
d) O texto procura esclarecer ao leitor que os termos "inflação" e
"hiperinflação" apresentam claras diferenças de significado.
e) O autor afirma que a inflação é um fenômeno presente apenas
em economias ricas.
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