CONCURSO PÚBLICO

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE (DOMINGO - MANHÃ)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Atenção!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com 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 30 (trinta) 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 preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será
ELIMINADO.

NOME:
INSCRIÇÃO:
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 2.

QUESTÃO 1.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Maria possui uma poupança de R$ 45 mil e decidiu
investi-la em um portfólio de investimentos composto
por 5 aplicações distintas: A, B, C, D e E. Na aplicação "A",
foram investidos R$ 5.000,00 a uma taxa de juros
compostos de 9% ao mês durante 21 meses. Na
aplicação "B", foram investidos R$ 7.000,00 a uma taxa
de juros compostos de 7% ao mês durante 19 meses. Na
aplicação "C", foram investidos R$ 9.000,00 a uma taxa
de juros compostos de 5% ao mês durante 17 meses. Na
aplicação "D", foram investidos R$ 11.000,00 a uma taxa
de juros compostos de 3% ao mês durante 15 meses. Na
aplicação "E", foram investidos R$ 13.000,00 a uma taxa
de juros compostos de 1% ao mês durante 13 meses. Ao
término do período das aplicações, Maria terá um
montante equivalente a R$ 102.355,89.

I. Tereza é servidora pública municipal e está realizando
um estudo sobre os parques da sua cidade. Em um dos
mapas analisados, Tereza observou que 2 parques estão
representados por 2 figuras planas “A” e “B”, as quais
possuem a forma de um quadrado. Ela também
observou que a razão entre as medidas de suas áreas é
igual a 1/9. Assim, Tereza pode afirmar corretamente
que a razão entre os perímetros dessas duas figuras
equivale a 2/3.
II. O município de Lagoa Azul tem o objetivo de ampliar a
sua área verde através de uma série de projetos de
criação de parques e jardins. Um dos projetos inclui a
construção de um jardim na Praça das Flores. Sabe-se
que a área dessa praça é 1.500 m² e a mesma localizase em um terreno retangular. O jardim a ser construído
em seu interior terá formato também retangular, cujo
comprimento será de 2/3 do comprimento do terreno da
praça, e cuja largura será 3/5 da largura do terreno da
praça. Diante dos dados informados, sem contar com o
jardim, sobrará do terreno da Praça das Flores, para
outras finalidades, o equivalente a menos de 58% da sua
área original.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. Fernanda é engenheira e está gerenciando uma
importante obra de pavimentação das ruas do seu
município. Sobre o projeto, Fernanda sabe que 12
máquinas de pavimentação iguais, trabalhando de forma
simultânea e ininterrupta, concluem a obra em 5 dias.
Diante desses dados, se Fernanda desejar reduzir o
prazo da obra para 3 dias, nas mesmas condições
operacionais, ela precisará de, no mínimo, 20 máquinas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 11.300 aplicado a uma taxa de juros
compostos de 3% ao mês, ao longo de 15 meses,
resultará em um montante superior a R$ 17.900.
II. Heloisa é engenheira civil e está elaborando um
projeto para a reforma de uma escola pública no
município de Jururu. Heloisa sabe que um pintor
experiente gasta 2 galões de tinta para pintar uma
parede de 45m², em média. Assim, se cada galão
contêm 3,6L de tinta, Heloisa poderá considerar que,
para pintar 135m², serão necessários menos de 22 litros
de tinta.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Uma unidade de saúde conta com 25 médicos, que
realizam 40 cirurgias a cada 8 horas. Se a unidade de
saúde aumentar o número de médicos em 20%
(assumindo que os novos médicos têm o mesmo
desempenho que os antigos), então serão realizadas
mais de 162 cirurgias a cada 24 horas.
II. A prefeitura de Lagoas do Norte decidiu organizar uma
palestra sobre direitos da mulher em um auditório do
centro comunitário. A fim de garantir que todos os
interessados pudessem assistir à palestra, foi
necessário designar 6 servidores municipais (todos com
a mesma capacidade de trabalho) para organizar as
cadeiras no auditório, os quais trabalharam por 3 horas
para concluir a tarefa. Se a Prefeitura tivesse designado
20 servidores municipais para fazer o mesmo trabalho,
todos com o mesmo rendimento dos iniciais, eles
deveriam trabalhar um total de 68 minutos, no mínimo,
para concluir a tarefa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A prefeitura de Areal do Sul está planejando construir
um novo centro comunitário, o qual deverá incluir
diversos equipamentos esportivos e de entretenimento.
A fim de avaliar melhor a proposta do projeto, foi
construída uma maquete do centro comunitário. Nessa
maquete, a praça principal, com área de 8.000 m², é
representada por uma área de 80 cm². Assim, seguindo
essa mesma proporção, é correto afirmar que um prédio
com 50 m de altura será representado, na mesma
escala, com a altura de 0,5 cm.
II. Marcela precisa comprar manteiga para o refeitório de
uma escola municipal. Após uma pesquisa de preço,
Marcela identificou cinco marcas de manteiga: A, B, C, D
e E. A marca "A" custa R$ 389,00 por 250 quilos de
manteiga. A marca "B" custa R$ 481,00 por 270 quilos do
produto. A marca "C" custa R$ 517,00 por 300 quilos de
manteiga. A marca "D" custa R$ 462,00 por 250 quilos do
produto. A marca "E" custa R$ 444,00 por 320 quilos de
manteiga. Considerando exclusivamente o critério preço,
Marcela deverá escolher a marca “E”, pois ela custa
menos de R$ 1,45 por quilo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

ciência que consiste em analisar a estrutura de um
texto e, a partir disto, compreender as construções
ideológicas presentes no mesmo.
O discurso em si é a construção linguística junto ao
contexto social onde o texto se desenvolve. Ou seja, as
ideologias presentes em um discurso são diretamente
construídas e influenciadas pelo contexto políticosocial em que o seu autor está inserido. Mais que uma
análise textual, a análise do discurso é uma análise
contextual da estrutura discursiva em questão.
Para Focault, um texto só pode ser assim chamado se
o receptor for capaz de compreender o seu sentido, e
isto cabe ao autor do texto e à atenção que o mesmo
der ao contexto da construção de seu discurso. Isso
tem relação direta com os princípios básicos da
comunicação verbal: emissão, recepção e
compreensão.
Uma das vertentes da análise do Discurso é o discurso
estético, que se dá através de imagens, influenciando o
indivíduo através de sua sensibilidade, que também
está ligada ao seu contexto. A sensibilidade do ser é
definida a partir do que se considera importante pelos
anos de sua vida. Além disso, o discurso estético tem a
mesma capacidade ideológica que o discurso verbal,
porém, devido à sensibilidade deste formato
discursivo, pode-se atingir muito mais rapidamente e
assertivamente o sucesso do discurso aplicado.
Depois dessa análise, podemos citar o mais
importante desse estudo: o sentido. O sentido do
discurso não é fixo. Ele muda em função do contexto,
da estética, da ordem do discurso e da sua forma de
construção. O sentido do discurso é sempre
determinado pela interpretação do receptor e sua
finalidade é transmitir uma mensagem que alcance
seu objetivo, mesmo que esse dependa da
interpretação do receptor.
(Disponível em: www.editoracontexto.com.br)
QUESTÃO 6.
Com base no texto 'O que é Análise do Discurso?', leia as
afirmativas a seguir:
I. A Análise do Discurso despreza o material linguístico
apresentado na superfície do texto, pois seu objeto de
estudo são as ideologias presentes no próprio discurso.
II. No trecho “Uma das vertentes da análise do Discurso
é o discurso estético...”, a concordância verbal foi
realizada devidamente, assim como no exemplo: “Apesar
de alguns autores discordarem deste ponto vista,
acredito que existe diferenças entre texto e discurso”.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
O que é Análise do Discurso?
A Análise do Discurso (ou Análise de Discursos) é uma
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QUESTÃO 7.

QUESTÃO 9.

Com base no texto 'O que é Análise do Discurso?', leia as
afirmativas a seguir:

Com base no texto 'O que é Análise do Discurso?', leia as
afirmativas a seguir:

I. No trecho “Uma das vertentes da análise do Discurso é
o discurso estético...”, a concordância verbal foi realizada
devidamente, assim como no exemplo: “Foi na década
de 1970 do nosso século que a Análise do Discurso
tomou força, mas não se podem dizer, ainda, que se
constituam em um campo claro de estudos. O seu
desenvolvimento significou a passagem da Linguística
da ‘frase’ para a Linguística do ‘texto’”.

I. O uso do advérbio no trecho “... um texto só pode ser
assim chamado...” confere à definição de texto um valor
restritivo, razão pela qual foi adotada sua posição (do
advérbio) na frase.

II. Mais que uma análise textual, a análise do discurso é
um estudo contextual da estrutura discursiva em
questão. Isso porque as construções linguísticas (textos)
são marcadas pelo contexto político-social de seu (s)
autor (es).

II. A Análise do Discurso detém-se à compreensão
textual, buscando nas entrelinhas do enunciado as
respostas para a construção deste (arquitetura do texto).
Desse modo, apaga-se o papel do sujeito/enunciador na
construção dos sentidos do texto, assim como o
horizonte social da palavra.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 8.
Com base no texto 'O que é Análise do Discurso?', leia as
afirmativas a seguir:
I. No trecho “Uma das vertentes da análise do Discurso é
o discurso estético...”, a concordância verbal foi realizada
devidamente, assim como no exemplo: “Nas
enunciações existe tantos sentidos quanto os diversos
contextos em que elas aparecem”.

QUESTÃO 10.
Com base no texto 'O que é Análise do Discurso?', leia as
afirmativas a seguir:
I. O sentido do discurso é algo construído na relação
com o outro e muda em função do contexto, da estética,
da ordem do discurso e da sua forma de construção. Por
conseguinte, é sempre determinado pela interpretação
do receptor.

II. A Análise do Discurso não se detém apenas ao exame
de textos escritos e orais.

II. No trecho “Uma das vertentes da análise do Discurso
é o discurso estético...”, a concordância verbal foi
realizada devidamente, assim como no exemplo: “Tanto
o texto quanto o discurso apresenta forma e função,
além de ser atravessados pelo horizonte social”.

Marque a alternativa CORRETA:

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

d) As duas afirmativas são falsas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 13.

QUESTÃO 11.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. É vedado ao servidor público municipal deixar de
utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance
ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

I. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 assegura o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou
à imagem. No Brasil, a partir do texto constitucional, é
vedada a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva. A
Constituição de 88 determina também ser inviolável a
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias.
II. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, determina que ninguém será
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusarse a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. A
Constituição de 88 também determina que é livre a
expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou
licença, assim como são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

II. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, determina que todos podem
reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, desde
que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente. O texto
constitucional determina ainda que é plena a liberdade
de associação para fins lícitos, vedada a de caráter
paramilitar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Conforme a Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, a assistência judiciária gratuita não é um
direito ou garantia prevista a todos os brasileiros e
estrangeiros residentes no país.

QUESTÃO 12.

II. A propósito da intervenção do Estado na propriedade,
a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida
em lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de desapropriação.

Leia as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:

I. Desviar servidor público para atendimento a interesse
particular e iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que
necessite do atendimento em serviços públicos são
atitudes visivelmente distantes do comportamento ético
esperado de um servidor público municipal.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, nas suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, determina que no Brasil não
haverá penas: de morte (salvo em caso de guerra
declarada, nos termos do artigo 84, XIX, "b", de caráter
perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, de
caráter pecuniário (como multas) e cruéis.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 15.

QUESTÃO 16.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A melhoria da qualidade da educação brasileira é um
objetivo que deve ser perseguido por todos aqueles que
atuam no ambiente escolar. A escola deve acolher as
diferenças e valorizar a diversidade. O ambiente escolar
deve ser comprometido com o conhecimento, a fim de
possibilitar um olhar crítico para o mundo. Nesse
sentido, é dever do poder público inibir pesquisas,
experiências e novas propostas relativas a calendário,
seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação,
com vistas à eliminação de crianças e adolescentes
excluídos do ensino fundamental obrigatório.

I. A avaliação da aprendizagem sinaliza a necessidade
de o professor oferecer oportunidades para a criança,
por meio de diferentes situações, linguagens e,
principalmente, das intervenções que realiza durante os
processos experienciados pelo estudante. Em um ensino
dialógico, o professor conhece como o aluno se
apropriou da informação e a estratégia que utilizou na
situação apresentada. Existe nesse contexto uma
reflexão sobre os avanços e as limitações que estão
ocorrendo, e a partir dessa indicação, são tomadas
decisões significativas em favor da aprendizagem.

II. A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), traz
artigos específicos sobres os direitos e deveres
relacionados à educação da criança e do adolescente. O
artigo 53, por exemplo, determina que a criança e o
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O
ECA assegura às crianças e adolescentes a igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, o
direito de ser respeitado por seus educadores, o direito
de contestar critérios avaliativos (podendo recorrer às
instâncias escolares superiores), o direito de
organização e participação em entidades estudantis e o
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência. O Estatuto da Criança e do Adolescente
assegura ainda o direito dos pais ou responsáveis de ter
ciência do processo pedagógico, bem como de
participar da definição das propostas educacionais.

II. Diante do amplo e recente acesso às tecnologias de
informação e comunicações por partes dos alunos, é
possível compreender que o papel do professor tem
apresentado mudanças significativas nas últimas
décadas. Atualmente, muitas vezes o papel do professor
é o de mediador que faz intervenções para acompanhar
o processo de aprendizagem do estudante e garantir
através das pistas identificadas a maximização das
dificuldades e a não significação da aprendizagem. A
avaliação da aprendizagem, nesse contexto, garante
conhecer as possibilidades e os avanços durante o
processo de aprendizagem, respeitando o tempo do
aprender e garantindo o direito a uma aprendizagem
melhor.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 17.

QUESTÃO 19.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. As avaliações das políticas públicas de educação, em
vários níveis, permitem que se avaliem ações propostas,
resultados e impactos educacionais, propiciando
decisões sobre manutenção de ações que se mostraram
efetivas. As avaliações sistêmicas ou de larga escala
têm como finalidade traçar séries históricas de
desempenho das redes de ensino de todo o sistema
para subsidiar políticas públicas favoráveis à melhoria
da educação em um município, estado ou país.

I. O Estado possui obrigações claras, definidas em lei,
com a qualidade dos serviços educacionais prestados
às crianças e adolescentes no Brasil. Como exemplo,
pode-se citar o dever do Estado em assegurar à criança
e ao adolescente o acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um. É também dever do Estado
ofertar ensino noturno regular, incompatível com as
condições do adolescente trabalhador, assim como
garantir o atendimento no ensino fundamental, através
de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

II. Atuar em uma instituição de ensino é uma tarefa que
vai além de ministrar aulas expositivas. Os profissionais
atuantes no ambiente escolar devem observar leis e
conhecer suas obrigações para com os alunos, a
comunidade e outras partes interessadas. Nesse
sentido, é correto afirmar que os dirigentes de
estabelecimentos de ensino fundamental devem
comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos
envolvendo seus alunos, reiteração de faltas
injustificadas e de evasão escolar (esgotados os
recursos escolares), e elevados níveis de repetência.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. Dada a importância atual dos conceitos relacionados
à educação ambiental, a formação continuada do
professor deve considerar algumas condições que estão
atreladas a esse conceito, tais como a mudança de
valores e atitudes nos indivíduos preconizados pela
educação ambiental, a qual é necessária e suficiente
para gerar mudanças estruturais numa sociedade. Pela
compreensão da complexidade, as partes mudam
necessariamente o todo, pois ambas não podem ter um
movimento dialético cujas conexões indivíduo versus
grupo não podem gerar mudança efetiva. A mudança
individual como principal vetor para a mudança global
representa uma visão completa do trabalho com as
relações sociais, sendo suficiente para mudar o padrão
de desenvolvimento.
Marque a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 18.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Leia as afirmativas a seguir:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

I. No âmbito da avaliação formativa, que se refere às
práticas para promover a aprendizagem de todos os
estudantes, ela permite guiar e otimizar aprendizagens
em andamento, no processo. Por isso, é uma avaliação
dissociada do processo de aprendizagem, que dele está
desvinculada. Essa modalidade de avaliação reduz o
fracasso que pode ocorrer pelo uso de uma avaliação
com fins apenas somativos, quando não há mais tempo
para melhorias.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. Os direitos humanos são garantidos pela Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 e representam
um princípio importante para a convivência harmônica
entre cidadãos no estado democrático de direito. Nesse
contexto, é sempre possível dissociar a questão das
estratégias metodológicas para a educação em direitos
humanos de uma visão político-filosófica, de uma
concepção dos direitos humanos e do sentido de educar
em direitos humanos numa determinada sociedade e
em um momento histórico concreto. As estratégias
pedagógicas são sempre um fim em si mesmas, pois
não estão a serviço de finalidades e objetivos
específicos que se pretende alcançar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 20.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. O conceito de ecologia remete ao século XIX, quando
Ernst Haeckel propôs esse vocábulo para designar os
estudos das relações entre as espécies e seu ambiente.
Com o passar dos anos, os movimentos em defesa do
meio ambiente tomaram dimensões e adotaram
abordagens diferentes em cada país. Atualmente, no
contexto da educação ambiental, interpretar o
pensamento e o movimento ambientalista como um
bloco monolítico, coeso e orgânico é incorrer no
equívoco da generalização. No ambientalismo, assim
como em qualquer outra área do conhecimento, existem
múltiplas e diferentes ideias, correntes e manifestações.
Algumas se complementam, outras se contrapõem.

I. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e
também os Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil (1998) representaram avanços quanto
ao respeito aos direitos humanos: os primeiros por
tolher os princípios de dignidade humana e os segundos
por depreciarem a diversidade cultural.

II. Toda ação humana cria a possibilidade da lembrança,
da memória e da história, o que engloba as
possibilidades de registro e de avaliação das
experiências humanas. Quando se trata de avaliação
relativa à educação, a grande meta é articular as várias
instâncias responsáveis pelos processos de ensino e
aprendizagem, para que estes possam ser articulados,
historiados, avaliados e colocados a serviço de uma
educação mais qualificada que garanta a todos os
estudantes seus direitos de aprendizagem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

II. A avaliação formativa compara o estudante com ele
mesmo, ao considerar seu processo, por isso encoraja-o
e não o pune. Nesta direção, bons procedimentos e
práticas que promovem a avaliação da aprendizagem,
na perspectiva da avaliação formativa, podem ser
registros reflexivos dos estudantes e dos professores;
avaliação por pares, com roteiro e critérios claros;
autoavaliação, com roteiro complexo que tolhe as
possibilidades de construção da autonomia dos sujeitos;
seminários e trabalhos em grupo, cujos critérios são
negociados por todos; provas operatórias, com questões
abertas que exigem hipóteses, análises, sínteses,
justificativas e não apenas dados memorizados.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

QUESTÃO 23.

d) As duas afirmativas são falsas.

Leia as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 21.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A educação em/para os Direitos Humanos demanda a
discussão do papel da escola na formação para a
cidadania. Essa formação deve considerar a
necessidade do ideal de democracia estar em todos os
níveis do contexto escolar, da proposta pedagógica à
organização político-administrativa.
II. A melhoria na qualidade dos serviços educacionais
púbicos no Brasil é um objetivo que inclui ações de
diversas partes interessadas, como educadores,
gestores educacionais, pais, responsáveis e o Estado.
Nesse contexto, deve o Estado assegurar à criança e ao
adolescente o ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria. É também dever do Estado assegurar o
atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino, assim como assegurar a progressiva extensão
da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

I. A melhoria na educação brasileira envolve obrigações
de diversas partes interessadas, não apenas do
professor atuante em sala de aula. Como exemplo, podese citar a obrigação do poder público em recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela
frequência à escola. Também os pais ou responsáveis
têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na
rede regular de ensino.
II. A implementação da Educação em/para os Direitos
Humanos (EDH) perpassa por um movimento de
afirmação do direito de todos à educação e por uma
denúncia às suas violações. A mera criação de
instrumentos de lei não garante a transformação das leis
em práticas cotidianas. Dessa forma, esse movimento
precisa ser contínuo e diário, a fim de garantir a sua
efetivação e, principalmente, proporcionar real acesso à
Educação em/para os Direitos Humanos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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QUESTÃO 24.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, as associações só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro
caso, o trânsito em julgado. O texto constitucional
determina ainda que ninguém poderá ser compelido a
associar-se ou a permanecer associado e que as
entidades associativas, quando expressamente
autorizadas, têm legitimidade para representar seus
filiados, judicial ou extrajudicialmente.

I. A educação ambiental é um processo educativo que
dialoga com valores éticos e regras políticas de convívio
social, cuja compreensão permeia as relações de causas
e efeitos dos elementos socioambientais numa
determinada época, para garantir o equilíbrio vital dos
seres vivos. Portanto, a formação continuada do
professor deve desconsiderar as condições que estão
atreladas a esse conceito, tais como a possibilidade de
inserir a educação ambiental com sua condição de
transversalidade para se contrapor à lógica segmentada
do currículo, contemplando o ideal de uma nova
organização de conhecimentos por meio de práticas
interdisciplinares.

II. É licita a atitude do servidor público municipal que
alterar ou deturpar o teor de documentos que devem ser
encaminhados para providências. É igualmente legal o
comportamento do servidor público que retirar da
repartição pública, sem estar legalmente autorizado,
qualquer documento, livro ou bem pertencente ao
patrimônio público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 25.

II. Embora as primeiras iniciativas em prol da defesa do
meio ambiente no Brasil, ainda no século XIX, tenham
sido pouco representativas, dadas as dimensões
continentais do nosso País, a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 elevou o status do direito à
educação ambiental, ao mencioná-la como um
componente essencial para a qualidade de vida
ambiental. Nesse contexto, atribui-se ao Estado o dever
de “promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente”, surgindo, assim, o
direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros
terem acesso à educação ambiental.
Marque a alternativa CORRETA:

Leia as afirmativas a seguir:
I. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, determina que, no Brasil, é
garantido o direito de propriedade, a qual atenderá a sua
função social. Determina ainda que a lei estabelecerá o
procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, sem a
possibilidade de indenização em dinheiro. O texto
constitucional determina ainda que, no caso de iminente
perigo público, a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário
indenização ulterior, se houver dano.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

II. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, determina que, no Brasil, é
garantida a extradição de estrangeiro por crime político
ou de opinião.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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Leia as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 27.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, especificamente no artigo 5º,
determina que, no Brasil, homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações. Determina também que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei, e ninguém será submetido
a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A
Constituição de 88 garante ainda o direito à livre
manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato.
II. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, determina que é livre o exercício
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Também é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional. O texto constitucional determina
ainda que é livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 28.
Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, em suas disposições sobre os direitos e
deveres individuais e coletivos, são assegurados, nos
termos da lei, a proteção às participações individuais em
obras coletivas e à reprodução da imagem e voz
humanas, inclusive nas atividades desportivas, e o
direito de fiscalização do aproveitamento econômico
das obras que criarem ou de que participarem aos
criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas.
II. A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, em suas disposições sobre os direitos e deveres
individuais e coletivos, determina que, no Brasil, não
haverá juízo ou tribunal de exceção.

I. À luz da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, nas suas determinações sobre os direitos e
deveres individuais e coletivos, é assegurado aos presos
o respeito à integridade física e moral, sendo vedado o
direito, às presidiárias, de permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação.
II. É vedado ao servidor público municipal dar o seu
concurso a qualquer instituição que atente contra a
moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana,
assim como apresentar-se embriagado ou sob o efeito
de narcóticos no serviço ou fora dele, habitualmente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 30.
Leia as afirmativas a seguir:
I. A ética do serviço público torna obrigatório ao servidor
público municipal o uso de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício
próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros, assim
como o exercício da atividade profissional aética para
ligar o seu nome a empreendimentos de cunho
duvidoso.
II. É vedado ao servidor público municipal 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.
É também vedado ao servidor público municipal pleitear,
solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de
ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação
ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou
qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou
para influenciar outro servidor para o mesmo fim.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
QUESTÃO 29.
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