
                                                   
 
PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - ESTADO DO PARANÁ- EDITAL Nº 001-2016 - CONCURSO PÚBLICO   

 
VESPERTINO – 29/05/2016 – NÍVEL SUPERIOR 

PROVA OBJETIVA NÚMERO 2                                                                                            

 
CARGO: TMNS I - PEDAGOGIA 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o curso para o qual se inscreveu. 
 
2. MARQUE no seu cartão-resposta o número da sua prova (não será corrigido o cartão-resposta que não tiver 
marcado o número da prova) e Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de prova. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de prova com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva de múltipla escolha e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de prova. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta minutos) após o início da realização da prova.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e ASSINADO. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
15. Depois de terminar a prova e entregar ao fiscal o cartão-resposta, preenchido e assinado, não será mais 
permitido ao candidato o uso do banheiro e bebedouro. 
 
BOA PROVA! 
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RACIOCÍNIO LÓGICO  
01. Os cinco filhos de Ana estavam discutindo a respeito da data de nascimento da mãe: 
- Almir disse que foi em janeiro, dia 14, sexta-feira. 
- Vanderlei disse que foi em janeiro, dia 14, sábado. 
- Tiago disse que foi em fevereiro, dia 15, sábado. 
- Sandro disse que foi em janeiro, dia 15, sexta-feira. 
- Renato disse que foi em fevereiro, dia 15, sexta-feira. 
Sabe-se que somente um dos filhos de Ana acertou corretamente sua data de nascimento e que os outros 
acertaram pelo menos um dos itens (dia, dia da semana e mês). Dessa forma, é correto afirmar que o filho 
de Ana que acertou a data de nascimento dela foi: 
a) Renato 
b) Sandro 
c) Tiago 
d) Vanderlei 
e) Almir 
 
02. Considere a seguinte afirmativa: “Todo churrasqueiro gosta de picanha”. Em relação a essa 
proposição, é correto afirmar que: 
a) Algum churrasqueiro não gosta de picanha. 
b) Toda pessoa que gosta de picanha é churrasqueira. 
c) Alguma pessoa que não gosta de picanha é churrasqueira. 
d) Toda pessoa que não é churrasqueira, não gosta de picanha. 
e) Toda pessoa que não gosta de picanha, não é churrasqueira. 
 
03. Em um grupo formado por 67 pessoas, verificou-se que 41 pessoas gostam de arroz, 29 gostam de 
feijão, 33 gostam de carne, 19 gostam de arroz e de feijão, 9 gostam apenas de arroz e de carne, 12 gostam 
de feijão e de carne e que 6 gostam de arroz, de feijão e de carne. O número de pessoas desse grupo, que 
não gosta de nenhum desses três tipos de alimentos é igual a: 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 8 
e) 10 
 
04. Bruno escreveu, em seu caderno, várias sequências formadas por números múltiplos de 4, onde os 
valores que ocupavam as posições pares eram multiplicados por –1. Cada sequência foi somada e o 
resultado da soma anotado. A soma das três primeiras sequências escritas por Bruno foram as seguintes: 
4 – 8 = – 4 
4 – 8 + 12 = 8 
4 – 8 + 12 – 16 = – 8 
Considere que Bruno escreveu e somou tais sequências, em seu caderno, de modo a obter determinada 
sequência cuja soma foi 600. O número de termos dessa sequência é igual a: 
a) 149 
b) 150 
c) 298 
d) 299 
e) 300 
 
05. Quatro torcedores, um do São Paulo, um do Cruzeiro, um do Vasco e um do Bahia, estão sentados ao 
redor de uma mesa quadrada, de modo que, dois a dois, fiquem frente a frente. Sabe-se que Alan é 
torcedor do Cruzeiro e que Bruno está sentado à direita de Alan. Sabe-se também que Caio está sentado à 
direita do torcedor do São Paulo. Sabe-se ainda que Daniel não é torcedor do Vasco e que está sentado à 
frente de Bruno. Dessa forma, é correto afirmar que: 
a) Bruno é torcedor do Bahia e Daniel é torcedor do São Paulo. 
b) Bruno é torcedor do São Paulo e Daniel é torcedor do Bahia. 
c) Caio é torcedor do Vasco e Daniel é torcedor do São Paulo. 
d) Caio é torcedor do Bahia e Daniel é torcedor do São Paulo. 
e) Bruno é torcedor do Vasco e Daniel é torcedor do Bahia. 
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INFORMÁTICA  
06. Considerando o MS-Excel versão 2010, observando a figura abaixo, é correto afirmar que: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Somente 03 três linhas estão selecionadas. 
b) Somente uma célula está selecionada. 
c) 12 (doze) células estão selecionadas. 
d) Somente a coluna A até a linha 4 (quatro) está selecionada. 
e) Somente as colunas 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro) estão selecionadas. 
 
07. Considerando o MS-Excel versão 2010, observando a figura abaixo, é incorreto afirmar que: 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) O resultado da fórmula =A1*B1 é 72. 
b) O resultado da fórmula =A2/B2 é 4. 
c) O resultado da fórmula =A3-B3 é -9. 
d) O resultado da fórmula =A3-B3 é 9. 
e) O resultado da fórmula =A4+B4 é 17. 
 
08. Digitando um texto no MS-Word versão 2010, necessito adicionar número nas páginas. Quanto a isso, 
é correto afirmar que: 
a) No menu Layout da Página, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
b) No menu Inserir, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
c) No menu Revisão, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
d) No menu Referências, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
e) No menu Exibição, clico em número de página e seleciono onde desejo adicionar os números. 
 
09. A segurança da informação está diretamente relacionada com proteção de um conjunto de 
informações, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. 
Atualmente, um dos aplicativos mais utilizados no mundo, o Whats app, teve uma alteração de 
confidencialidade muito importante na segurança das informações transmitidas e recebidas. Dentre as 
alternativas, assinale a que corretamente informa a alteração inserida no aplicativo Whats app. 
a) Antispam 
b) Antivirus 
c) Firewall 
d) Antispyware 
e) Criptografia 
 
10. São todos os dispositivos que trabalham acoplados ao microcomputador para receber, transmitir, 
visualizar, ler, gravar ou armazenarem dados. São eles que permitem a comunicação do computador com 
o meio exterior, isto é, com os usuários e outras máquinas.  
Esse texto descreve corretamente: 
a) Memória ram 
b) Memória virtual 
c) Software 
d) Periféricos 
e) Hardware 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
11. Hino do município de Telêmaco Borba/PR 
 
Das virgens matas e campos verdejantes 
Servindo-se também o rio Tibagi, 
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Homens de ideais, espíritos vibrantes. 
Constituíram as indústrias aqui. 
Estribilho: 
Salve! Salve! Telêmaco Borba 
Terra querida e de grandes primores, 
A nossa homenagem rendamos 
À cidade dos trabalhadores. 
Pois a cadência de enorme e real progresso 
Um município mui grandioso fez nascer, 
Marcando assim, verdadeiro sucesso 
Faz, então o Paraná engrandecer. 
 
No que tange ao Hino do município, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas e marque a 
alternativa correta. 
(  ) Eloah Martins Quadrado é autora da letra do hino. 
(  ) Bento Mossurunga compôs a música do hino. 
(  ) Eloah Martins Quadrado foi nomeada primeira professora da Cidade Nova, atual Telêmaco Borba. 
(  ) Bento Mossurunga fundou a orquestra Estudantil e Consertos – Orquestra Sinfônica da Universidade, a 
Sociedade de Cultura Artístico Basilio Itiberê. 
a) F, V, V, V. 
b) V, F, V, V. 
c) V, V, F, V. 
d) V, V, F, F. 
e) V, V, V, V. 
 
12. À luz da Lei nº 1883/2012, que dispões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 
Direta, Autárquica e Funcional do Município de Telêmaco Borba/PR, leia as alternativas e marque a correta.  
a) A apresentação para a posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados do ato de nomeação.  
b) A destituição do servidor da função gratificada dar-se-á por solicitação exclusiva dele mesmo. 
c) O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão será contribuinte do regime geral de previdência 
social.  
d) A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, e será feita obedecida à ordem de classificação 
dos candidatos.  
e) O exercício de função gratificada poderá ser de dedicação integral ou parcial, conforme necessidade da 
administração. 
 
Conforme a Lei n° 1.881, de 05 de abril de 2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos do quadro geral de servidores da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba/PR, regulamentada 
pelo Decreto nº 2269/2015, responda às próximas três questões. 
 
13. Leia as assertivas e assinala a incorreta. 
a) Do resultado da avaliação de desempenho poderá ser interposto recurso à Comissão de Desenvolvimento 
Funcional no prazo de quinze dias a contar da publicação no Boletim Oficial do Município. 
b) Não será concedida a progressão ou promoção ao servidor que estiver em licença para tratamento de saúde 
por um período superior a quarenta e cinco dias, no período de avaliação. 
c) A alternância dos membros constituintes da Comissão de Desenvolvimento Funcional eleitos pelos servidores 
verificar-se-á a cada três anos de participação, observados, para substituição de seus participantes, o critério 
fixado no artigo anterior, não cabendo eleição sucessiva. 
d) Caberá à Comissão de Desenvolvimento Funcional, no caso de divergência de vinte por cento entre a nota do 
avaliador e a do avaliado, solicitar nova avaliação à chefia. 
e) Nos termos do disposto no art. 17 da Lei n° 1.881, de 05 de abril de 2012, para progredir, é necessário que o 
servidor satisfaça, dentre outros, o seguinte requisito: estar no efetivo exercício de seu cargo ou em função 
comissionada na sua área de atuação durante o interstício de dois anos. 
 
14. Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas do texto a seguir: 
A Comissão de Desenvolvimento Funcional será constituída por _______ membros, sendo ________ 
designados pelo Prefeito Municipal de Telêmaco Borba e os demais eleitos pelos servidores municipais 
dentre os estáveis, com a atribuição de coordenar os procedimentos relativos à avaliação periódica de 
desempenho e outras atribuições. 
a) três / sete 
b) um / três 
c) sete / três 
d) três / cinco 
e) dois / cinco 
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15. A Avaliação de Desempenho será norteada, dentre outros, pelo seguinte princípio: Amplitude - a 
avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação do servidor, que compreendem: 
1. a formulação de políticas administrativas e sua aplicação para todos os setores da administração 
municipal; 
2. o desempenho do profissional dentro de suas funções pertinentes; 
3. a estrutura do órgão em que exerce a função;  
4. os resultados de eficiência dos serviços de cada setor ou órgão da administração municipal; 
5. a participação direta do avaliado, durante todo o processo avaliativo. 
Diante dessa afirmação, somente não está correto o item: 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. À luz dos artigos 82, 83, 84, 85 e 86 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e base da educação nacional, analise as alternativas e assinale a incorreta.     
a) Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei 
federal sobre a matéria. 
b) O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas 
fixadas pelos sistemas de ensino. 
c) Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas 
respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. 
d) Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e 
títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não 
concursado, por mais de quatro anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts. 41 da Constituição Federal 
e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
e) As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, também, na sua condição 
de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica. 

 
17. Leia o texto a seguir e marque a alternativa que apresenta a afirmação correta. 
A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, alterou a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação, e 
passou a vigorar com as seguintes alterações, dentre outras:  
1. A União prestará assistência pedagógica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na 
elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. 
2. O poder público adotará, como alternativa obrigatória, a ampliação do atendimento aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede 
pública regular de ensino. 
3. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes 
do ensino médio como pré-requisito para o ingresso em cursos de graduação para formação de docentes, 
ouvido os Conselhos Estaduais de Educação. 
4. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 
quatro anos de idade. 
a) É verdadeiro apenas o item 1. 
b) É verdadeiro apenas o item 3. 
c) É verdadeiro apenas o item 4. 
d) São verdadeiros apenas os itens 2 e 3. 
e) São verdadeiros os itens 1, 2, 3 e 4. 
 
18. Atribua V (verdadeira) ou F (falsa) às seguintes assertivas e assinale a alternativa que as relaciona 
corretamente. 
( ) Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica por objetivos: sistematizar os 
princípios e diretrizes gerais da Educação Básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos 
legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, 
tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola; estimular a reflexão crítica e propositiva 
que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de 
Educação Básica; orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais – docentes, 
técnicos, funcionários – da Educação Básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as 
escolas que os integram, indistintamente da rede a que pertençam. 
(  ) As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam estabelecer bases comuns 
nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, bem como para as 
modalidades com que podem se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e 
municipais, por suas competências próprias e complementares, formularão as suas orientações 
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assegurando a integração curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização, 
essencialmente para compor um todo orgânico. 
( ) As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica devem presidir as demais diretrizes 
curriculares específicas para as etapas e modalidades, contemplando o conceito de Educação Básica, 
princípios de organicidade, sequencialidade e articulação, relação entre as etapas e modalidades: 
articulação, integração e transição. 
a) F, V, V. 
b) V, F, V. 
c) V, V, F. 
d) F, F, V. 
e) V, V, V. 
 
19. Podemos afirmar que, com base nas Diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de itinerância, não é correta a alternativa: 
a) Os sistemas de ensino, por meio de seus estabelecimentos públicos ou privados de Educação Básica, deverão 
assegurar a matrícula de estudante em situação de itinerância sem a imposição de qualquer forma de embaraço, 
preconceito e/ou qualquer forma de discriminação, pois se trata de direito fundamental, mediante transferência. 
b) As crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância deverão ter garantido o direito à matrícula em 
escola pública, gratuita, com qualidade social e que garanta a liberdade de consciência e de crença. 
c) A instituição de ensino deverá realizar avaliação diagnóstica do desenvolvimento e da aprendizagem dos 
estudantes em situação de itinerância, mediante acompanhamento e supervisão adequados às suas 
necessidades de aprendizagem. 
d) São considerados crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância aquelas pertencentes a grupos 
sociais que vivem em tal condição por motivos culturais, políticos, econômicos, de saúde, tais como ciganos, 
indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, artistas e/ou trabalhadores de 
parques de diversão, de teatro mambembe, dentre outros. 
e) Caso o estudante itinerante não disponha, no ato da matrícula, de certificado, memorial e/ou relatório da 
instituição de educação anterior, este deverá ser inserido no grupamento correspondente aos seus pares de 
idade, mediante diagnóstico de suas necessidades de aprendizagem, realizado pela instituição de ensino que o 
recebe. 
 
20. Leia os itens sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola e marque 
a alternativa correta. 
(i) O conceito de quilombo incorpora também as comunidades quilombolas que ocupam áreas urbanas, 
ultrapassando a ideia de que essas se restringem ao meio rural. 
(ii) Entendidas como comunidades tradicionais, a construção da identidade e as diferentes formas de 
organização e luta (seja ela política, seja ela cotidiana) fazem parte da noção de pertencimento e laços 
grupais construídos pelos quilombolas.  
(iii) A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos Tradicionais, juntamente com a 
Convenção 169 da OIT, é documento importante e orientador das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Quilombola. 
a) É correto apenas o item (i). 
b) É correto apenas o item (ii). 
c) É correto apenas o item (iii). 
d) São corretos apenas os itens (ii) e (iii). 
e) São corretos os itens (i), (ii) e (iii). 
 
21. O art. 8º da Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, estabelece que os sistemas de ensino promoverão 
ampla divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 e dessa Resolução, em atividades periódicas, com a 
participação das redes das escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e 
dificuldades do ensino e aprendizagens de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e da Educação das 
Relações Étnico-Raciais. Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no caput deste artigo 
serão comunicados de forma detalhada a quais dos seguintes órgãos, para que estes encaminhem 
providências, que forem requeridas?  
I - ao Ministério da Educação; 
II - à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial; 
III- ao Conselho Nacional de Educação; 
IV - aos respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação; 
V - ao Conselho de Direitos Humanos. 
a) I e II, somente. 
b) I, II e III, somente. 
c) III, IV e V, somente. 
d) I, II, III e IV, somente. 
e) I, II, III, IV e V. 
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22. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir. 
Conforme o § 1º do art. 22 da Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, _______________________________________ 
propiciar às instituições educacionais meios para o estabelecimento de diálogo e parceria com a 
comunidade, visando à produção de conhecimentos sobre condições e alternativas socioambientais 
locais e regionais e à intervenção para a qualificação da vida e da convivência saudável.  
a) os Sistemas de Ensino devem 
b) o Ministério de Educação deve 
c) os Conselhos Municipais de Educação devem  
d) a Associação de Pais e Mestres deve 
e) o Conselho Nacional de Educação deve 
 
23. Em conformidade com o disposto na Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012, que define as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, atribua C (certo) ou E (errado) aos itens e aponte a alternativa 
correta.   
( ) O Ensino Médio é um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua oferta pública e gratuita a 
todos. 
( ) As unidades escolares que ministram esta etapa da Educação Básica devem estruturar seus projetos 
político-pedagógicos considerando as finalidades previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.  
( ) O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se, dentre outros, em  
indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e 
dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensino-
aprendizagem. 
( ) A organização curricular do Ensino Médio tem uma base nacional comum e uma parte diversificada que 
devem constituir blocos distintos  de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários 
a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as características locais e 
especificidades regionais. 
a) C, C, C, C. 
b) C, C, C, E. 
c) E, C, C, C. 
d) C, E, C, C. 
e) C, C, E, C. 
 
24. À luz do art. 3º da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui Diretrizes Operacionais para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, marque a 
alternativa correta. 
a) A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte 
integrante do processo educacional. 
b) A Educação Especial se realiza nos níveis fundamental e médio de ensino, tendo o AEE como parte integrante 
do processo educacional. 
c) A Educação Especial se restringe à educação infantil e ao ensino fundamental, e nas etapas e modalidades de 
ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo educacional. 
d) A Educação Especial se restringe ao ensino fundamental e superior, tendo o AEE como parte integrante do 
processo educacional. 
e) A Educação Especial não se realiza na modalidade de educação de jovens e adultos. 
 
25. A articulação entre a Educação Profissional Técnica de nível médio e o Ensino Médio se dará das 
seguintes formas:  
I. integrada, no mesmo estabelecimento de ensino, contando com matrícula única para cada aluno; 
II. concomitante, no mesmo estabelecimento de ensino ou em instituições de ensino distintas, 
aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, ou mediante convênio de 
intercomplementaridade;  
III. subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio; 
IV. nas modalidades presencial e a distância.  
Conforme a Resolução nº 1, de 3 de fevereiro de 2005, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a Educação Profissional 
Técnica de nível médio, são verdadeiros apenas os itens:  
a) I, III e IV. 
b) I e IV. 
c) I, II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
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26. As relações que os homens estabelecem entre si para produzir a cultura se dão em diversos níveis que 
não se excluem, mas se complementam e se interpenetram. Distinguimos isso em: 
a) Relações de trabalho, políticas e culturais. 
b) Relações religiosas, amorosas e civis. 
c) Relações sexuais, fraternas e interiores. 
d) Relações exteriores, medíocres e efêmeras.  
e) Relações afadigadas, hiper-realistas e antissociais. 
 
27. O termo formação tem a ideia de instrução, criação, desenvolvimento, evolução. Para tal, um bom 
educador deve: 
a) Identificar o que está correto ou errado na escola e cobrar os encarregados por isso. 
b) Mobilizar a comunidade escolar para reivindicar da direção a melhoria da qualidade educacional. 
c) Aprender, reaprender, trocar experiências, potencializar e aprimorar a prática docente o tempo todo. 
d) O professor deve ser apenas um instrumento onde os conceitos são transmitidos. 
e) Orientar o aluno na busca da sua individualidade social. 
 
28. A gestão pedagógica nada mais é do que a organização e o planejamento do sistema educacional. O 
gestor tem que ser o canal para os educadores estabelecerem a aprendizagem promovendo a educação 
como um todo, observando o currículo escolar, a metodologia de ensino e incentivando eventuais 
mudanças quando necessárias.  
Nesse sentido, analise as seguintes afirmações a respeito de um bom gestor: 
I- Tem que ser transparente e coerente nas ações; 
II- Tem que ter credibilidade na comunidade, ser conhecedor da realidade da escola; 
III- Precisa ter pré-disposição para o trabalho coletivo, ser articulador, mediador e líder; 
IV- Não deve ter espírito solidário e ético, nem firmeza e propósito para realização das ações. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
e) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 
29. O Projeto Político-Pedagógico é uma reflexão do cotidiano escolar. Assim, ele precisa de um tempo 
razoável de reflexão/ação, com o intuito de se ter um mínimo necessário à consolidação de sua proposta. 
Assinale a única alternativa incorreta sobre o que é contemplado num Projeto Politico-Pedagógico: 
a) Princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b) Propiciar uma qualidade educacional para todos.  
c) A escola tem que ser um organismo mais social e acolhedor; ter participação coletiva, reciprocidade e 
solidariedade. 
d) Os profissionais devem lutar para uma melhor qualidade do local de trabalho e direito de formação continuada 
de seus estudos. 
e) A avaliação escolar deve ser vista como um simples ato de aplicar provas. 
 
30. “Não se descarta que a indisciplina escolar, além de gerar vários problemas à escola, prejudica o meio 
social e a vida particular do indivíduo. A agressividade e a indisciplina nas crianças e adolescentes estão 
inseridas dentro e fora da sala de aula, sendo hoje, um grande desafio aos professores conviverem com 
tais situações.” 
Com relação à indisciplina escolar, assinale a alternativa incorreta: 
a) É um fenômeno típico da adolescência e está caracterizada pelo questionamento a valores impingidos do 
mundo adulto. 
b) Isto teria ocorrido pela cultura da comunidade escolar e do seu entorno. 
c) É uma manifestação de agressividade dirigida contra as figuras de autoridade, agressividade gerada, muitas 
vezes, pela desestruturação do ambiente familiar. 
d) Resulta de más influências a que as novas gerações foram expostas (o excesso de televisão, de internet, 
celular, drogas, etc). 
e) As crianças de hoje em dia não têm limites, não reconhecem a autoridade, não respeitam as regras, e a 
responsabilidade, por isso, é dos pais, que teriam se tornado muito permissivos. 
 
31. “O currículo é a organização do conhecimento escolar. É uma construção social do conhecimento 
pressupondo a sistematização dos meios que tal construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 
historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são 
processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o 
currículo propriamente dito.” 
Reflita: 
I- Um currículo nunca é estático, ele foi, continua e sempre será construído. 



9 

 

II- Cada disciplina é ensinada separadamente e as que são consideradas de maior importância em 
detrimento de outras recebem mais tempo para serem explanadas no contexto escolar. 
III- A organização do currículo deve procurar viabilizar uma maior interdisciplinaridade, contextualização e 
transdisciplinaridade, assegurando a livre comunicação entre todas as áreas. 
IV- O currículo nunca é um plano estruturado de aprendizagem centrado nos conteúdos ou nos alunos; 
nos objetivos previamente formulados, com vista a um dado resultado.  
Assinale a alternativa que contém a afirmação correta: 
a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
e) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
 
32. “O processo de ensino-aprendizagem no sistema educacional tradicional pode ser entendido através 
de três direções “professor, aluno e conteúdo”. As relações entre estes elementos implicam em ações 
didático-pedagógicas diferenciadas e influenciadas pelo contexto histórico e social ao qual os elementos 
estão inseridos.” 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta: 
a) O elemento “aluno” refere-se ao aprendiz, aquele que aprende. 
b) O saber será o conteúdo, o que vai ser aprendido pelo aluno. 
c) O saber/conteúdo deve variar segundo o aluno/aprendiz, seu desenvolvimento e habilidades. 
d) É muito importante o papel do mediador, de saber como apresentar o conteúdo para que ele faça sentido para 
o aprendiz. 
e) No processo de aprendizagem, o aluno nunca assume um lugar de importância, pois não é para ele as 
estratégias pedagógicas. 
 
33. Sem uma adequada formação, os professores não têm como colaborar de forma efetiva para o 
desenvolvimento de uma escolarização que supere o fracasso visível nos resultados das avaliações que 
mantém a aprendizagem dos alunos com médias insuficientes, nos altos índices de evasão e reprovação.  
Assinale a alternativa correta, de acordo com as informações dadas pelo fragmento: 
a) A formação de professores no Brasil não necessita de investimentos. 
b) Há necessidade de programas de formação continuada que visem proporcionar uma melhoria na formação dos 
professores. 
c) As políticas governamentais contemplam a carreira e a profissionalização dos professores nas condições 
desejáveis. 
d) A formação de professores nunca deve considerá-los como sujeitos da prática social e portadores de um papel 
político que os impeça de considerar suas práticas como neutras. 
e) O professor a ser formado não depende do contexto histórico-social em que se encontra, das relações sociais 
existentes, do posicionamento do sistema produtivo, para assim articular no seu fazer pedagógico, as dimensões 
do “o que ensinar”, do “como ensinar”, do “para que ensinar, do “para quem ensinar”. 
 
34. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta. 
A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com a verificação do 
rendimento escolar, observando os seguintes critérios: 
I- Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os das eventuais provas finais. 
II - Possibilidade de aceleração de estudo para alunos com atraso escolar. 
III - Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 
IV- Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 
V- Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos 
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus seguimentos. 
a) Apenas os critérios I, II, III e V estão corretos. 
b) Apenas os critérios I, III, e IV estão corretos. 
c) Apenas os critérios III, IV e V estão corretos. 
d) Apenas os critérios II, IV e V estão corretos. 
e) Todos os critérios estão corretos. 
 
35. A educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a 
transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: 
I- Dignidade humana e desigualdade de direitos; 
II- Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;  
III- Transversalidade, vivência e globalidade; 
IV- Sustentabilidade socioambiental. 
São corretos apenas os itens:  
a) I, II e III. 
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b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I e IV. 
e) I e II. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto para as próximas cinco questões:  

“O cego Estrelinho” 
Mia Couto 

 
O cego Estrelinho era pessoa de nenhuma vez: sua história poderia ser contada e descontada não fosse 

seu guia, Gigito Efraim. A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades. Aquela mão era 
repartidamente comum, extensão de um no outro, siamensal. E assim era quase de nascença. Memória de 
Estrelinho tinha cinco dedos e eram os de Gigito postos, em aperto, na sua própria mão. 

O cego, curioso, queria saber de tudo. Ele não fazia cerimónia no viver. O sempre lhe era pouco e o tudo 
insuficiente. Dizia, deste modo: 

— Tenho que viver já, senão esqueço-me. 
Gigitinho, porém, o que descrevia era o que não havia. O mundo que ele minuciava eram fantasias e 

rendilhados. A imaginação do guia era mais profícua que papaeira. O cego enchia a boca de águas: 
— Que maravilhação esse mundo. Me conte tudo, Gigito! 
A mão do guia era, afinal, o manuscrito da mentira. Gigito Efraim estava como nunca esteve S. Tomé: via 

para não crer. O condutor falava pela ponta dos dedos. Desfolhava o universo, aberto em folhas. A ideação dele 
era tal que mesmo o cego, por vezes, acreditava ver. O outro lhe encorajava esses breves enganos: 

— Desbengale-se, você está escolhendo a boa procedência! 
Mentira: Estrelinho continuava sem ver uma palmeira à frente do nariz. Contudo, o cego não se conformava 

em suas escurezas. Ele cumpria o ditado: não tinha perna e queria dar o pontapé. Só à noite, ele desalentava, 
sofrendo medos mais antigos que a humanidade. Entendia aquilo que, na raça humana, é menos primitivo: o 
animal. 

— Na noite aflige não haver luz? 
— Aflição é ter um pássaro branco esvoando dentro do sono. 
Pássaro branco? No sono? Lugar de ave é nas alturas. Dizem até que Deus fez o céu para justificar os 

pássaros. Estrelinho disfarçava o medo dos vaticínios, subterfugindo: 
— E agora, Gigitinho? Agora, olhando assim para cima, estou face ao céu? 
Que podia o outro responder? O céu do cego fica em toda a parte. Estrelinho perdia o pé era quando a noite 

chegava e seu mestre adormecia. Era como se um novo escuro nele se estreasse em nó cego. Devagaroso e 
sorrateiro ele aninhava sua mão na mão do guia. Só assim adormecia. A razão da concha é a timidez da amêijoa? 
Na manhã seguinte, o cego lhe confessava: se você morrer, tenho que morrer logo no imediato. Senão-me: como 
acerto o caminho para o céu? 

Foi no mês de dezembro que levaram Gigitinho. Lhe tiraram do mundo para pôr na guerra: obrigavam os 
serviços militares. O cego reclamou: que o moço inatingia a idade. E que o serviço que ele a si prestava era vital e 
vitalício. O guia chamou Estrelinho à parte e lhe tranquilizou: 

— Não vai ficar sozinhando por aí. Minha mana já mandei para ficar no meu lugar. 
O cego estendeu o braço a querer tocar uma despedida. Mas o outro já não estava lá. Ou estava e se 

desviara, propositado? E sem água ida nem vinda, Estrelinho escutou o amigo se afastar, engolido, espongínquo, 
inevisível. Pela pimeira vez, Estrelinho se sentiu invalidado. 

— Agora, só agora, sou cego que não vê. 
(...) 

COUTO, Mia. Estórias abensonhadas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. (Pág 23 e 24). 
 
36. Quanto à interpretação do fragmento do conto, podemos afirmar que: 
a) Gigito Efraim era o guia de Estrelinho há pouquíssimo tempo. 
b) Estrelinho era cego de nascença. 
c) Gigito descrevia o mundo para Estrelinho de forma denotativa. 
d) Gigito foi convocado pelo exército para ser guia de cegos na guerra. 
e) Gigito descrevia o mundo para Estrelinho de forma conotativa. 
 
37. No período “O sempre lhe era pouco e o tudo insuficiente”, o pronome “LHE” exerce a função sintática 
de: 
a) Objeto Direto 
b) Objeto Indireto 
c) Complemento Nominal 
d) Adjunto Adnominal 
e) Objeto Direto Preposicionado 
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38. Na oração “A mão de Gigito conduziu o desvistado por tempos e idades”, o autor faz uso de um 
neologismo, assim como no decorrer de toda a obra em questão. Contudo, o neologismo só se torna 
possível pela utilização dos elementos mórficos naquilo que a gramática normativa pontua como Processo 
de Formação das Palavras. Levando em consideração apenas o recurso morfológico, qual Processo de 
Formação foi utilizado? 
a) Derivação Sufixal 
b) Derivação Prefixal 
c) Derivação Regressiva 
d) Derivação Imprópria 
e) Derivação Parassintética 
 
39. No terceiro período do décimo terceiro parágrafo, temos: 
a) Uma oração 
b) Duas orações 
c) Três orações 
d) Quatro orações 
e) Cinco orações 
 
40. No último parágrafo do fragmento do conto “— Agora, só agora, sou cego que não vê”, a oração 
subordinada presente classifica-se corretamente como: 
a) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva 
b) Oração Subordinada Adverbial Causal 
c) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva 
d) Oração Subordinada Adverbial Explicativa 
e) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa 
 
 
 
RASCUNHO 


