CONCURSO PÚBLICO

SÃO JOAQUIM DO MONTE (MÉDIO - MANHÃ)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

PROFESSOR(A) I (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 e marque a opção CORRETA:

I. No mês de junho, a Cooperativa de Produtores
Agrícolas do Município de Santa Terezinha (COPASTE)
registrou as vendas de 41 toneladas de açúcar a R$
1.135 por tonelada; 32 toneladas de feijão a R$ 1.543 por
tonelada; 17 toneladas de milho a R$ 1.337 por tonelada;
23 toneladas de arroz a R$ 1.375 por tonelada; e 35
toneladas de carne bovina a R$ 3.113 por tonelada. Se a
única fonte de renda da COPASTE é a taxa
administrativa de 0,53% sobre todas as vendas, então a
sua receita no mês de junho foi inferior a R$ 1.500.

a) A Prefeitura do município de Pedra Alta precisa
realizar a atualização cadastral das famílias de baixa
renda dos seus 5 distritos rurais. O distrito 1 possui 232
famílias registradas; o distrito 2 possui 145 famílias
registradas; o distrito 3 possui 121 famílias registradas;
o distrito 4 possui 604 famílias registradas; e o distrito 5
possui 602 famílias registradas. A empresa contratada
para realizar o serviço em questão cobrou o valor de R$
97 por cada família recadastrada, além de um custo
extra de R$ 50 por dia de trabalho da equipe.
Considerando que a equipe em questão realiza o
recadastramento de 12 famílias por dia, é possível
afirmar que a o custo total dos serviços será superior a
R$ 162 mil reais.
b) Alice é servidora pública municipal e neste momento
ela está concentrada na conclusão da construção dos
muros de 5 escolas municipais. Para a realização dessa
obra, Alice conta com 8 pedreiros à sua disposição ao
longo do projeto. Alice sabe que 3 pedreiros constroem
40 metros lineares de muro em 2 dias de trabalho. No
total, deverão ser construídos 2.345 metros lineares de
muro (com a mesma altura e utilizando os mesmos
materiais e métodos). Assim, considerando as
informações apresentadas, Alice poderá esperar concluir
a obra em, no máximo, 38 dias de trabalho.
c) Bia é proprietária de uma fábrica de suco de laranja.
Maria, sua principal cliente, deseja adquirir 6 mil litros
desse suco, os quais devem ser entregues em
embalagens de 300 ml. No primeiro mês, Bia deverá
entregar 34% do total do pedido. No segundo mês,
deverá entregar 33% e no terceiro mês, o restante do
pedido. Considerando que cada embalagem de 300 ml
pesa 328 g, é correto afirmar que o peso total da carga
no último mês será superior a 2.450 kg.

II. O carro de João possui um tanque com capacidade
para 72 litros de combustível. Com o tanque cheio, o
carro de João permite percorrer 815 km na estrada.
Insatisfeito com a baixa autonomia do seu carro, João
decidiu realizar a limpeza dos bicos injetores do veículo,
o que melhorou em 7,4% a relação entre quilômetros
percorridos por litro de combustível. Diante do exposto, é
correto afirmar que o carro de João, após a limpeza dos
bicos injetores, passou a percorrer mais de 13
quilômetros por litro de combustível.
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.

d) O cemitério público do município de Petrônio do Sul
foi fundado em 1935 e possui formato retangular. No
momento da sua inauguração, o referido cemitério
possuía uma largura equivalente a 37m e um
comprimento de 43m. Em 1951, o cemitério foi
reformado e teve sua área total ampliada em 17%. Em
1973, uma nova reforma foi necessária, e 23% do
cemitério foram desocupados e transformados em um
jardim para os familiares. Desde então, nenhuma
reforma ou ampliação ocorreu no cemitério. Em 2004, a
Prefeitura decidiu contratar um serviço de jardinagem
exclusivamente para a manutenção da área do jardim do
cemitério. Considerando que a empresa vencedora da
licitação cobrou o valor de R$ 877 por metro quadrado
da área submetida aos serviços de jardinagem,
considerando ainda que todo o jardim criado na reforma
de 1973, e apenas ele, foi submetido aos serviços
contratados, é correto afirmar que o custo total dos
serviços foi menor que R$ 342 mil reais.
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QUESTÃO 3.

QUESTÃO 4.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A prefeitura de Rosas do Norte possui 5 ônibus
escolares. O ônibus 1 percorreu 2.430 km no último mês,
mantendo um consumo médio de 12 quilômetros por
litro (km/l) de combustível. O ônibus 2 percorreu 3.880
km no último mês, mantendo um consumo médio de 12
km/l. O ônibus 3 percorreu 890 km no último mês,
mantendo um consumo médio de 14 km/l. O ônibus 4
percorreu 900 km no último mês, mantendo um
consumo médio de 14 km/l. O ônibus 5 percorreu 750
km no último mês, mantendo um consumo médio de 10
km/l. Considerando que o preço do combustível utilizado
nos ônibus manteve-se inalterado em R$ 3,10, é correto
afirmar que a despesa total com combustível da
Prefeitura, no período considerado, é superior a R$
2.250.

I. A Escola Municipal São José deverá implantar um
novo sistema de gestão escolar, recentemente adquirido
pela Prefeitura. No processo de implantação do sistema,
será necessário inserir todos os dados referentes ao
histórico escolar de todos os alunos, desde a fundação
da escola. Atualmente, sabe-se que os arquivos da
escola referentes ao histórico escolar dos alunos
possuem 42.550 páginas. A escola possui ainda, em seu
quadro, 8 Assistentes Administrativos Educacionais
(AAEs), os quais serão responsáveis por digitar os dados
dos alunos no novo sistema de gestão escolar. Ana, a
diretora da escola, sabe que, em média, um AAE
consegue digitar as informações de 30 páginas de
histórico escolar por hora, mantendo uma rotina de 8
horas de trabalho por dia, ao longo de 5 dias por
semana. A partir das informações apresentadas, é
correto afirmar que todas as informações poderão ser
inseridas no sistema em, no máximo, 3 semanas e meia.

II. A empresa ABC Serviços apresentou um faturamento
de R$ 35.500 em janeiro; R$ 42 mil em fevereiro; R$ 58
mil em março; R$ 21 mil em abril; R$ 23 mil em maio e
R$ 44.500 em junho. A cada mês, a empresa teve que
recolher aos cofres públicos municipais o equivalente a
5% do faturamento referente ao Imposto Sobre Serviços
(ISS). No entanto, a partir de julho, a empresa foi
beneficiada por uma nova lei que reduzia para 2% o valor
do ISS para empresas do seu setor. Se o desconto
tivesse sido concedido em janeiro, a empresa ABC
Serviços poderia ter tido uma economia superior a R$
6.660 em impostos.
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. O pátio da Escola Municipal São José (EMSJ) possui
um formato retangular e um piso revestido por placas de
concreto com 90 cm de largura e 90 cm de
comprimento. Sabe-se que a largura do referido pátio
possui uma dimensão equivalente a 13 placas de
concreto utilizadas no seu revestimento, enquanto o seu
comprimento equivale a 27 dessas placas. No meio do
pátio encontra-se um chafariz com formato retangular e
lados com dimensão equivalente a 1,75m e 2,30m. O
pátio da escola também possui 6 espaços em formato
triangular com areia para crianças brincarem (chamados
de caixas de areia). Cada caixa de areia possui área
equivalente à de um triangulo com base igual a 1,3m e
altura igual a 1,95m. Se o diretor da escola foi orientado
por um arquiteto a substituir 50% da área com placas de
concreto por grama, então é correto afirmar que ao
menos 141m² deverão ser substituídos por grama.
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 5.

QUESTÃO 6.

Leia as afirmativas a seguir:

Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:

I. Juliana é servidora pública municipal e está realizando
uma pesquisa sobre o peso médio de mulheres com
mais de 60 anos no seu município. Com o objetivo de
conhecer as mudanças históricas no peso do grupo
estudado, Juliana reuniu dados sobre a média de peso
desse público nas últimas décadas. Na década de 50, o
peso médio das mulheres com o perfil estudado era de
68 kg. Na década de 60, o peso médio era de 67 kg. Nos
anos 70, o peso médio era de 70 kg. Na década de 1980,
o peso médio era de 76 kg e nos anos 90, era de 83 kg.
Se nos anos 2000 o peso médio de uma mulher do
grupo estudado por Juliana era de 82 kg, então houve
um aumento de mais de 15% em relação à média de
peso desse grupo nos 50 anos anteriores.
II. Mariana é servidora pública municipal e está
responsável por monitorar o número de ocorrências de
casos de Dengue no seu município ao longo do ano,
devendo apresentar um relatório sobre as ocorrências a
cada trimestre. No 1º trimestre, ela registrou 242 casos.
No 2º trimestre, houve uma redução de 17% em relação
ao período anterior. No 3º trimestre, houve uma redução
de 12% em relação ao 2º trimestre. No 4º trimestre,
houve um aumento de 20% em relação ao 3º trimestre.
Diante dos dados expostos, é correto afirmar que, após
12 meses de medições, Mariana registrou mais de 890
casos de Dengue.
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.

I. A forma verbal “pudê” não obedece aos princípios
convencionais de conjugação e grafia da gramática
normativa.
II. Há, no texto, o apelo constante a inversões que
tornam a linguagem de difícil compreensão.
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 7.
Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:
I. O texto não possui sinais de pontuação por se tratar de
um aglomerado de palavras que não fazem sentido.
II. O eu-poético reflete a imagem de um trabalhador
consternado por ter de deixar sua terra. Além disso, há a
construção de imagens que representam um senso
comum, como em “com dez fío prá criá”.
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 8.

DOCUMENTO DE MATUTO
Sol escaldante
A terra seca
E a sede de lascá
Sem ter jeito prá vivê
Com dez fío prá criá
Foi por isso seu moço
Que eu saí em busca
De outro lugar
E com lágrimas nos óio
Eu deixei meu torrão nata
Eu vim procurar trabalho
Não foi riqueza que eu vim buscar
Peço a Deus vida e saúde
Prá família pudê sustentá
Seu moço o documento
Que eu tenho pra mostrá
São essas mão calejada
E a vontade de trabaiá

Leia o texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', analise as
assertivas a seguir e marque a opção INCORRETA:
a) A frequência dos dêiticos modalizadores em cada
verso define a progressão temática do texto.
b) O eu-poético exime-se de um rebuscamento da
linguagem e opta por palavras e expressões de uso
corriqueiro e regional.
c) No verso “E a vontade de trabaiá”, ocorreu o fenômeno
da crase, mas não pôde ser utilizado o acento grave.
d) No verso “Foi por isso seu moço”, a vírgula é
desnecessária antes da palavra “seu”, de acordo com os
padrões gramaticais normativos.

(Luiz Gonzaga)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 9.
Leia o texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', analise as
assertivas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) A condição da terra e a sede são alguns fatores que
fizeram o trabalhador sair de sua terra. Trechos como “E
com lágrimas nos óio/ Eu deixei meu torrão nata”
demonstram o estado de espírito do eu-poético.
b) O texto se constitui, na verdade, de um documento
oficial do matuto (eu-poético), por trazer dados pessoais
e traços físicos da personagem.
c) No verso “Prá família pudê sustentá”, o acento agudo
(re)cria a tonicidade da forma de infinitivo do verbo em
“sustentá”.
d) No verso “Com dez fío prá criá”, o acento agudo
(re)cria a tonicidade da forma de infinitivo do verbo em
“criá”.
QUESTÃO 10.
Com base no texto 'DOCUMENTO DE MATUTO', leia as
afirmativas a seguir:
I. A forma verbal “trabaiá” não obedece aos princípios
convencionais de conjugação e grafia da gramática
normativa.
II. Há o uso de uma linguagem simples e objetiva.
Ademais, apesar de não haver muitas ligações por meio
de recursos de ordem gramatical em alguns versos,
pode-se fazer a inferenciação mediante as “pistas”
expressas no texto.

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir:
I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a
educação de jovens e adultos será destinada apenas
para aqueles que chegaram a ser matriculados e
concluíram os estudos no ensino fundamental e médio
em idade própria.
II. Entre outros objetivos, a educação ambiental busca
formar indivíduos preocupados com os problemas
ambientais. Ela deve possibilitar a tomada de decisões
transformadoras a partir do meio ambiente natural ou
construído no qual as pessoas se inserem. Em sua
práxis pedagógica, a educação ambiental envolve o
entendimento de uma educação cidadã, responsável,
crítica, alheia ao ambiente natural, onde cada sujeito
oblitera os conhecimentos científicos e os saberes
tradicionais. Ela avança na construção de uma cidadania
responsável, estimulando interações mais justas entre
os seres humanos e os demais seres que habitam o
planeta, para a construção de um presente e um futuro
sustentável, sadio e socialmente justo.
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.

PROFESSOR(A) I (EDUCAÇÃO INFANTIL) - Página 5 de 13

Instituto ADM&TEC | SÃO JOAQUIM DO MONTE (MÉDIO - MANHÃ)
QUESTÃO 12.

QUESTÃO 13.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. O Plano Nacional de Educação (PNE), lei federal nº
13.005, de 25 de junho de 2014, traz um conjunto de
metas que abrangem todos os níveis de formação,
desde a educação infantil até o ensino superior, com
atenção para detalhes como a educação inclusiva, a
melhoria da taxa de escolaridade média dos brasileiros,
a formação e plano de carreira para professores, bem
como a gestão e o financiamento da Educação. No seu
anexo sobre metas e estratégias, o PNE determina que,
ao final da sua vigência, seja superior a 10% (dez por
cento) a diferença entre as taxas de frequência à
educação infantil das crianças de até 3 (três) anos
oriundas do quinto de renda familiar per capita mais
elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais
baixo.

I. A educação ambiental é um processo de educação
responsável por formar indivíduos preocupados com os
problemas ambientais e que busquem a conservação e
preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade.
A conscientização sobre a importância da preservação
do meio ambiente pode ser iniciada ainda nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Os princípios e objetivos
da educação ambiental se dissociam dos princípios
gerais da educação contidos na lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (lei de diretrizes e bases da educação
nacional) que, em seu artigo 32, assevera que o ensino
fundamental terá por objetivo a formação básica do
cidadão mediante a compreensão do ambiente natural e
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos
valores em que se fundamenta a sociedade.

II. Maria é uma criança com síndrome de Down que
possui idade para cursar a pré-escola. No entanto, Maria
está fora da escola e sua mãe deseja matriculá-la em
escola especializada para crianças com deficiência. A
mãe de Maria foi informada que a rede pública municipal
de ensino não dispõe de tal equipamento, somente na
rede particular. Diante de tal situação, a solução mais
adequada às regras e princípios previstos na legislação
vigente é orientar a mãe a promover a matrícula da
criança em pré-escola do município e aceitar a inclusão
do filho em sala de aula, junto com crianças sem
deficiência, zelando para que Maria, não obstante,
receba atenção adequada às suas necessidades
pedagógicas especiais.

II. A educação ambiental busca, entre outros objetivos,
formar indivíduos que busquem a sustentabilidade.
Atualmente, existe uma grande demanda dos sistemas
de ensino, educadores, alunos e cidadãos a respeito da
educação ambiental no ensino formal, devido à
percepção da premência do enfrentamento dos
complexos desafios ambientais. Assim, devem ser
consideradas as necessidades planetárias, as
discussões, avanços históricos e experiências
acumuladas quanto à temática no Brasil e no âmbito
internacional. Todo este contexto fortalece o
reconhecimento do papel transformador e
emancipatório da educação ambiental.

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

Marque a alternativa CORRETA:
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 14.

QUESTÃO 15.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Elisa possui uma condição cromossômica causada por
um cromossomo extra no par 21, a trissomia 21 ou
Síndrome de Down. Ao atingir a idade para cursar a préescola, sua mãe procurou matriculá-la em escola
especializada para crianças com deficiência. Após
realizar uma intensa busca, a mãe de Elisa descobriu
que a rede pública de ensino do seu município não
dispõe de tal equipamento. No entanto, o mesmo está
disponível na rede particular. Diante de tal situação, a
solução mais adequada às regras e princípios previstos
na lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente) é reclamar do município o
cumprimento da regra constitucional de criação de
escolas especializadas para crianças com deficiência
em todas as etapas da educação básica, facultando-lhe
a alternativa de, não havendo demanda suficiente, arcar
com os custos de tal atendimento na rede privada.

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os
sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e, de forma paga aos adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses, condições
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

II. A alfabetização é muito importante para melhorar as
possibilidades do indivíduo de exercer seus direitos e
desenvolver suas potencialidades. Assim, a
alfabetização pode ser entendida como um processo de
apropriação do sistema de escrita alfabético. Para que o
indivíduo se torne autônomo nas atividades de leitura e
escrita, ele precisa desassimilar os princípios que
constituem o sistema alfabético, realizar reflexões
acerca das relações sonoras e gráficas das palavras,
reconhecer e automatizar as correspondências somgrafia.
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. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os
sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os
estudos na idade regular, oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado,
seus interesses, condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames.
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 16.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Está compreendido, nos termos do Estatuto da Criança
e do Adolescente (lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990),
dentro do direito ao respeito à criança e do adolescente,
a preservação da autonomia, da imagem, dos recursos
materiais, dos objetos pessoais, das ideias, da opinião e
expressão e da crença e culto religioso.
II. Ser alfabetizado é um direito social constituído e
conquistado historicamente. Assim, na medida em que,
no Brasil, política e pedagogicamente, cada criança tem
o direito fundamental de estar alfabetizada, isto exige
que todos - professores, gestores educacionais nas
diferentes esferas do poder e a própria sociedade civil assumam o compromisso e a responsabilidade de
garantir que todas as crianças, de fato, se beneficiem
desse direito de forma igualitária. Significa, portanto,
proporcionar às crianças condições de igualdade para
expressarem suas escolhas e exercerem sua cidadania,
em qualquer situação social, independentemente de
condição econômica, religião, estrutura familiar ou
origem cultural.
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 17.

QUESTÃO 19.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a
educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio na idade própria.

I. Os três anos iniciais do ensino fundamental de nove
anos constituem o ciclo da alfabetização e letramento e
não devem ser passíveis de interrupção. É o que
recomendam as novas diretrizes curriculares nacionais.
No início do ciclo da alfabetização, a criança tem o
direito de aprender a ler e a escrever exclusivamente em
situações com a mediação do professor. O objetivo é
que a mesma possa, no final do Ciclo, chegar ao “ler para
aprender” e “escrever para seguir a escolarização”, o que
significa uma evolução necessária, como estudante e
cidadã.

II. O Plano Nacional de Educação (lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014) determinou que a União deverá promover
a realização de pelo menos três Conferências Nacionais
de Educação ao longo do decênio.
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 18.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Considere uma situação hipotética em que o conselho
tutelar determinou à autoridade municipal competente a
medida de proteção consistente em matrícula e
frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de
ensino fundamental para criança com seis anos de
idade. Nesse caso, uma vez documentada a violação de
direitos da criança, a decisão do conselho tutelar
prescindiria da oitiva da criança e dos pais.
II. O conselho tutelar do município de Pedras do Norte
determinou à autoridade municipal competente a
medida de proteção consistente em matrícula e
frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de
ensino fundamental para criança com seis anos de
idade. Nesse cenário, a decisão do conselho tutelar
somente poderá ser revista pela autoridade judiciária a
pedido de quem tenha legítimo interesse.

II. Erradicar o analfabetismo e universalizar o
atendimento escolar são alguns dos objetivos do Plano
Nacional de Educação (PNE - lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014). Entre as suas determinações e
estratégias para alcançar seus fins, pode-se incluir a
implantação do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) no
prazo de 5 (cinco) anos a partir da vigência do PNE, e o
desenvolvimento, por meio do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP,
de estudos e acompanhamento regular dos
investimentos e custos por aluno da educação básica
pública, em todas as suas etapas e modalidades.
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.
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QUESTÃO 20.

QUESTÃO 22.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. O objetivo de alfabetizar meninas e meninos não se
cumpre na esfera exclusiva da linguagem escrita, mas
sim de forma contextualizada, ampla e plural,
envolvendo todo o mundo físico e biopsicossocial das
crianças. A possibilidade de apropriar-se de
conhecimentos acerca do mundo físico e social, das
práticas de linguagem, de capacidades para interagir, de
modo autônomo, por meio de textos orais e escritos, de
experimentar situações diversificadas de interlocução na
sociedade será oferecida pela escola nas tantas
experiências criativas, imaginativas e sensoriais
ofertadas às crianças, desde pequeninas. A criança,
desde muito cedo, está inserida, mesmo que de forma
assistemática, no mundo letrado porque vive numa
sociedade em que as pessoas são usuários da
linguagem, lendo, escrevendo, falando, ouvindo.

I. A lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, estabelece que a
educação ambiental deva estar presente, de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, respeitando em suas diretrizes
nacionais aquelas a serem complementadas
discricionariamente pelos estabelecimentos de ensino
(artigo 26 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.)
com uma parte diversificada exigida pelas
características regionais e locais. Assim, os educadores,
gestores educacionais e instituições de ensino devem
valorizar a abordagem articulada das questões
ambientais locais, regionais e nacionais, incentivando a
busca de alternativas curriculares e metodológicas na
capacitação da área ambiental e as iniciativas e
experiências locais e regionais, incluindo a produção de
material educativo.

II. A educação ambiental busca, entre outros objetivos,
formar indivíduos comprometidos com a conservação e
preservação dos recursos naturais. Nesse contexto, o
atributo “ambiental” contido no vocábulo educação
ambiental, tal qual construído no Brasil e América Latina,
possui uma simples função adjetiva para especificar um
tipo particular de educação. Dado que a educação
ambiental ainda não constitui um campo de valores e
práticas, ela dispensa a mobilização dos atores sociais
comprometidos com o equilíbrio entre as ações
humanas e o ambiente.

II. O ciclo da alfabetização pressupõe um investimento
nas crianças em suas singularidades e a valorização dos
seus diferentes saberes prévios e, consequentemente,
requer um currículo que respeite sua diversidade e
pluralidade culturais. Este currículo deve ser traduzido
em planejamentos dinâmicos e interdisciplinares,
elaborados coletivamente com estudantes e professores
de todas as turmas do ciclo da alfabetização, de forma a
assegurar a organicidade e o cumprimento das
finalidades do processo.

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

Marque a alternativa CORRETA:
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 21.
Leia as afirmativas a seguir:
I. O Plano Nacional de Educação (PNE - lei nº 13.005, de
25 de junho de 2014) busca superar as desigualdades
educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação.
Para alcançar seus objetivos, o PNE fixou meta de
aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do PIB e determinou a avaliação desses
investimentos a partir do quinto ano de vigência do
plano, através de iniciativas do Instituto MEC de
Qualidade Educacional (IMEDUC).
II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a
Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e
objetivos de aprendizagem do ensino superior, conforme
diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.
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 23.

QUESTÃO 24.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. A complexidade do processo de alfabetização requer a
continuidade do aprendizado para que sejam
respeitados os diferentes tempos de desenvolvimento
das crianças. Ao final do ciclo da alfabetização, a criança
deve estar alfabetizada. Para que esse objetivo possa
ser alcançado, as atividades de produção textual,
desenvolvidas ao longo do ciclo da alfabetização, são
sempre individuais e padronizadas. Assim, professores e
professoras devem buscar realizá-las de maneira
contextualizada e ineloquente, envolvendo,
conhecimentos prévios e interesses da própria turma ou
da criança, de maneira a sublinhar seu papel de sujeito e
fortalecer sua autoestima, explicitando sua rede de
pertencimento e favorecendo a construção de sua
cidadania.

I. Para garantir as aprendizagens básicas às crianças, no
tempo organizado em ciclo, é preciso assumir outra
forma mais diversa, plural e interconectada de conceber
a educação, a escola, o professor, sua formação e,
sobretudo, a infância. Trata-se de assegurar que todas
as meninas e meninos estejam alfabetizados, na
perspectiva do letramento, na idade correta de acordo
com as metas do Ministério da Educação, o que exige
um trabalho focado, conjunto e integrado, pautado em
meios diferenciados de gestão, coletivos e participativos,
que envolvam verdadeiramente todos os sujeitos da
comunidade escolar nesse mesmo propósito.

II. O texto é a materialização em sequência linguística
(texto verbal) ou por meio de diferentes formas de
expressão, como as imagens ou melodias (texto não
verbal), do que se quer comunicar. É resultado de uma
produção que faz sentido numa situação específica de
interlocução. O texto é, assim, o elemento mediador no
processo de interação verbal estabelecido entre os
interlocutores, numa dada situação de interação.

II. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, os
sistemas de ensino poderão oferecer gratuitamente
apenas aos jovens, que puderam efetuar os estudos na
idade regular, oportunidades educacionais inapropriadas,
sem considerar as características do alunado, seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante
cursos e exames.
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.
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QUESTÃO 25.

QUESTÃO 26.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Nos últimos anos, o funcionalismo público vem
desenvolvendo suas competências e adotando melhores
práticas de trabalho, a fim de elevar a eficiência e a
qualidade dos serviços públicos. Mesmo com condições
materiais de trabalho bastante desafiadoras e, muitas
vezes, insuficientes, a sociedade ainda rotula o servidor
como o vilão da burocracia e o responsável pela baixa
qualidade dos serviços públicos. Assim, é fundamental
que o servidor público municipal busque exercer suas
atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo
fim ou procurando prioritariamente resolver situações
procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de
qualquer outra espécie de atraso na prestação dos
serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com
o fim de evitar dano moral ao usuário.

I. O Plano Nacional de Educação (PNE) é uma lei
ordinária, prevista na Constituição Federal, que valerá
por 10 anos. Ela estabelece diretrizes, metas e
estratégias de concretização no campo da educação. A
partir do momento em que o PNE começa a valer, todos
os planos estaduais e municipais de Educação devem
ser criados ou adaptados em consonância com as
diretrizes e metas estabelecidas por ele. O PNE (lei nº
13.005, de 25 de junho de 2014) incumbiu aos gestores
federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a
adoção das medidas governamentais que forem
necessárias para o alcance das suas metas.

II. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal (decreto nº 1.171, de 22 de
junho de 1994) preceitua que não basta ao servidor
público distinguir entre o bem e o mal, mas acrescer a
isto a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Nesse
sentido, o servidor público jamais deve retardar qualquer
prestação de contas, condição essencial da gestão dos
bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
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. Na alfabetização, a criança precisa dominar o sistema
alfabético, o que demanda que o professor trabalhe
explicitamente com as relações existentes entre
grafemas e fonemas. No entanto, esse aprendizado não
é suficiente. O aprendiz precisa avançar rumo a uma
alfabetização em sentido lato, a qual supõe não somente
a aprendizagem do sistema de escrita, mas também os
conhecimentos sobre as práticas, usos e funções da
leitura e da escrita, o que implica o trabalho com todas
as áreas curriculares e em todo o processo do ciclo de
alfabetização. Dessa forma, a alfabetização em sentido
lato se relaciona ao processo de letramento envolvendo
as vivências culturais mais amplas.
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 27.
Leia as afirmativas a seguir:
I. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção,
respeitando a capacidade e as limitações individuais de
todos os usuários do serviço público, promovendo a
ampla distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade,
religião, cunho político e posição social, abstendo-se,
dessa forma, de causar-lhes dano moral, são deveres
fundamentais do servidor público municipal.
II. O servidor público municipal deve zelar, no exercício
do direito de greve, pelas exigências específicas da
defesa da vida e da segurança coletiva.
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 28.

QUESTÃO 29.

Leia as afirmativas a seguir:

Leia as afirmativas a seguir:

I. Entre os deveres fundamentais do servidor público,
pode-se incluir o de tratar cuidadosamente os usuários
dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação
e contato com o público. Para atingir esse objetivo, o
servidor público deve saber que todos os seus atos
deverão ser pautados na moralidade administrativa,
executados de forma absolutamente desregrada, uma
vez que se identifica com seu patronato na sociedade,
incluindo a si próprio como contribuinte, ajudando a
custear com pagamento de seus tributos a sua
remuneração mensal.

I. É necessário que os servidores apliquem os valores
éticos para que os cidadãos possam acreditar na
eficiência dos serviços públicos. Nesse contexto, o
servidor público municipal deve trabalhar em
desarmonia com a estrutura organizacional, respeitando
seus colegas e cada concidadão, desamparando-os. A
fim de auxiliá-lo nesse sentido, existem normas de
conduta que norteiam o comportamento do servidor,
dentre elas estão os códigos de ética municipais e o
Código de Ética da Administração do Poder Executivo
Federal.

II. Os códigos de ética e conduta profissional informam
os princípios e deveres dos servidores públicos como
decoro, zelo, dignidade, eficácia e honra, além de outras
qualidades do servidor, suas obrigações que visam o
bem estar da população, bem como as proibições e
punições derivadas do serviço irregular de suas funções,
que obliteram os princípios fundamentais da
administração pública. Um exemplo claro de dever do
servidor público é apresentar-se ao trabalho com
vestimentas adequadas ao exercício da função.

II. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho,
seguindo os métodos mais adequados à sua
organização e distribuição, é um dever do servidor
público municipal.

Marque a alternativa CORRETA:

d) As duas afirmativas são falsas.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

QUESTÃO 30.

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

Leia as afirmativas a seguir:

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

I. Dentro do setor público, todas as atividades do
governo afetam a vida de um país. Nesse sentido, toda
ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público,
embora não possa levar à desordem nas relações
humanas. Ainda que esse tipo de comportamento seja
recorrente, o mesmo não exige qualquer tipo de punição
ou ação corretiva, pois o servidor público está protegido
de punições em vista da lei nº 8.666, de 12 de maio de
1989.

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.

II. Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo,
função ou emprego público de que seja titular é um
dever fundamental do servidor público. É sua missão,
ainda, ser leal aos princípios éticos e às leis acima das
vantagens financeiras do cargo e ou qualquer outro
interesse particular.
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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