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PREFEITURA DE MATOZINHOS[ CADERNO 32 ]

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

Leia, atentamente, o texto abaixo e volte a ele sempre que 
for necessário.

HISTÓRICO DE MATOZINHOS

1.  Os remanescentes da antiga bandeira de Dom 
Rodrigo de Castelo Branco foram primeiros habitan-
tes civilizados que chegaram à região onde hoje se 
localiza Matozinhos. Após a morte do bandeirante, 
seus companheiros dispersos procuraram se insta-
lar, apossando-se das terras ao redor de onde se en-
contravam. Há vestígios comprovantes de que toda 
a região fora anteriormente habitada por indígenas, 
muito embora não se conheça ao certo suas tribos e 
costumes característicos. 

2.  As terras de Matozinhos saíram das que com-
punham três antigas sesmarias doadas ao tenente 
José de Souza Viana à Dona Isabel Maria Barbosa 
de Ávila Lôbo Leite Pereira e ao tenente Antônio de 
Abreu Guimarães. 

3.  O povoado, que foi denominado Matozinhos, ini-
ciou-se ao redor da capela do Senhor Bom Jesus, 
que foi edifi cada no local onde fora descoberta uma 
imagem do santo, entre ruínas, de antigo acampa-
mento. O senhor Bom Jesus passou então a ser o 
padroeiro do lugar e, até hoje, multidões de fi éis fa-
zem romaria à cidade, no mês de setembro. 

4.  Em 23 de agosto de 1823, o povoado foi elevado 
à categoria de freguesia, com o nome de “Freguesia 
do Senhor Bom Jesus de Matozinhos”, e, até 1943, 
pertenceu sucessivamente a Sabará, Santa Luzia e 
Pedro Leopoldo. Em 1º de janeiro de 1944, foi ele-
vado a município, com nome de Matozinhos, sendo 
elevado a Sede de Comarca em junho de 1955. 

5.  A inaguração da estação da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, em 1895, produziu novos refl exos 
progressistas, como a instalação da primeira fábri-
ca de tecidos de lã em Minas Gerais, em 1908, na 
localidade denominada Periperi. Matozinhos está si-
tuada em um planalto, por isso o aspecto geral do 
seu território é montanhoso, sendo o Pico da Roseira 
seu ponto mais elevado, com 1.011 metros de altitu-

de. Outras atrações compõem o cenário turístico de 
Matozinhos. A formação de rocha calcário revelam a 
grande riqueza arqueológica e espeleológica da re-
gião, onde se destacam as grutas “Cerca Grande”, 
“Poções e “Ballet”, sendo que, nesta última, encon-
tra-se o painel de pintura rupestre denominado “Ritu-
al de Fecundidade”. 

6.  Construções antigas, como as da igrejinha de 
São José, construída em arquitetura colonial, no 
século XVIII, são também relíquias da cidade. Re-
ferência especial merece a Fazenda de Jaguara, 
sede do chamado “Vínculo da Jaguara”, que se 
constituiu em importante estabelecimento rural do 
período colonial. 

7.  Filhos ilustres ajudaram a criar parte da história, 
tais como Bento Gonçalves, Caio Martins e Agripa 
de Vasconcelos, Cavalgadas, Jubileu do Senhor 
Bom Jesus, congados, folia de reis, enfi m, as festas 
mais típicas do interior mineiro também são aconte-
cimentos na cidade. 

8.  A Lapa da Cerca Grande é o único sítio arqueoló-
gico no Brasil, tombado pelo Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. Possui o maior con-
junto de arte rupestre da região e sua aparência se 
destaca na paisagem. “Julguei ter diante de mim as 
ruínas de um vetusto palácio de gigantes e meus 
olhos demoraram-se na contemplação”, afi rmou, ad-
mirado, Peter Lund, o renomado cientista dinamar-
quês que descobriu o tesouro escondido na região. 
A gruta possui sete entradas e treze janelas. A for-
mação contém três séries de grutas diferentes e na 
base do monte encontram-se várias cavernas. Cinco 
delas mostram registros de ocupação humana, com 
suas 302 fi guras rupestres coloridas. No complexo, 
foram descobertos outros vestígios arqueológicos, 
como um esqueleto em posição sentada com a ca-
beça entre os joelhos, e também evidências de uma 
cultura indígena, considerada pelos cientistas como 
a mais antiga da região. 

9.  Da fundação da cidade, no século XVIII, Matozi-
nhos conserva algumas igrejinhas e a sede da esta-
ção da Estrada de Ferro Central do Brasil, no estilo 
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colonial mineiro. A Fazenda Jaguara, fundada em 
1724, é um dos mais importantes estabelecimentos 
rurais do período. Um belo casarão se encontra na 
propriedade, com casa de agregados, dependências 
de marcenaria, carpintaria, engenho, moinho d’ água 
e galpões. 

10.  Uma grande relíquia ainda se impõe no lugar: 
as ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Concei-
ção da Jaguara, uma das poucas obras totalmente 
atribuídas ao mestre Aleijadinho - da construção ao 
acabamento - da qual apenas a fachada ainda re-
siste de pé. 

11.  Ainda nas terras da fazenda, em meio à densa 
vegetação do alto da colina, vê-se um castelo cons-
truído no início do século passado pelo inglês Geor-
ge Chalmers. A região oferece hospedagem em um 
excelente hotel-fazenda, que leva o mesmo nome: 
Jaguara. 

12.  Dentro do território montanhoso de Matozinhos, 
está o Pico da Roseira, com 1.011 metros de altitude, 
o ponto mais elevado da região, onde se encontra 
também a nascente do Ribeirão da Mata.

(pt.wikipedia.org/wiki/Matozinhos. Visita em 07/09/2011, 
às 15:30. Texto adaptado)

QUESTÃO 01

Infere-se CORRETAMENTE sobre o texto “Histórico de 
Matozinhos”, que

a) a história sobre MATOZINHOS está baseada apenas 
em hipóteses.

b) o padroeiro do local, Senhor Bom Jesus, foi descober-
to entre ruínas.

c) a cidade de MATOZINHOS pertenceu sucessivamen-
te a Pedro Leopoldo; Santa Luzia e Sabará.

d) da fundação da cidade, apenas resiste de pé a sede 
da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil.

QUESTÃO 02

Observe:

I. “Os remanescentes da antiga bandeira...” (restantes).
II. “(...) seus companheiros dispersos procuraram se ins-

talar...” (separados).
III. “(...) pertenceu sucessivamente...” (consecutivamen-

te).

As palavras entre parênteses substituem as grifadas sem 
alterar o sentido em:

a) I; II; II.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I, apenas.

QUESTÃO 03

Assinale a CORRETA correspondência entre o elemento 
coesivo em negrito e o substantivo a que ele se refere, 
dentro do parêntese:

a) “As terras de Matozinhos saíram das que compunham 
três antigas sesmarias...”

 (sesmarias)
b) “O povoado, que foi denominado Matozinhos,  iniciou-

se ao redor da capela...”
 (Matozinhos)
c) “Construções antigas, como as da igrejinha de São 

José...”
 (Construções) 
d) “A região oferece hospedagem em um excelente ho-

tel-fazenda, que leva o mesmo nome: Jaguara.”
(região)

QUESTÃO 04

Na frase “Matozinhos está situada em um planalto, por 
isso o aspecto geral do seu território é montanhoso, sen-
do o Pico da Roseira seu ponto mais elevado, com 1.011 
metros de altitude”.

O termo destacado estabelece com a oração anterior uma 
relação semântica de 

a) Condição.
b) Contraste.
c) Tempo.
d) Conclusão.

Releia o fragmento retirado do 8º parágrafo, pois as ques-
tões 5 e 6 estão relacionadas a ele:

“Julguei ter diante de mim as ruínas de um vetusto pa-
lácio de gigantes e meus olhos demoraram-se na con-
templação”.

QUESTÃO 05

No contexto do parágrafo 8, a habilidade de um texto den-
tro de outro, por meio de aspas, denomina-se recurso in-
tertextual da

a) paráfrase.
b) citação.
c) paródia.
d) epígrafe.
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QUESTÃO 06

O termo “...vetusto palácio de gigantes...” no parágrafo 8 
é atribuído à fi gura de linguagem

a) hiperbólica.
b) metalinguística.
c) metomímica.
d) polissênica.

QUESTÃO 07

Observe as informações acerca dos sinais de pontuação: 

I. A vírgula, utilizada após a expressão “após a morte 
do bandeirante,...” é justifi cada pela circustância de 
tempo.

II. O uso das duas vírgulas no trecho: “O povoado, que 
foi denominado Matozinhos, iniciou-se...” justifi ca-se 
pelo aposto.

III. Os termos do parágrafo 7: “cavalgadas, jubileu do 
Senhor Bom Jesus, congados, folia de reis “...rece-
beram vírgulas, porque estas, no contexto, separam 
enumerações.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas as informações I e II estão corretas.
b) apenas as informações I e III, estão corretas.
c) as informações I, II e III, estão corretas.
d) apenas as informações II e III, estão corretas.

QUESTÃO 08

Em relação ao tipo de texto, pode-se deduzir que ele é 

a) instrucional, pois indica procedimentos e prescreve 
etapas.

b) descritivo, tendo em vista o caráter lúdico e bem-hu-
morado.

c) narrativo, porque veicula informações, com marcas 
de temporalidade e ambientações.

d) Opinativo, uma vez que apresenta fatos e toma posi-
cionamento quanto a estes.

QUESTÃO 09

Subentende-se do desenvolvimento do texto que

I. A idéia de “povoado” constitui uma derivação ou a 
uma substantivação da idéia de “povo”.

II. Matozinhos é mais que um espaço geográfi co: é uma 
memória cultural.

III. Entende-se por Sítio arqueológico “uma memória; um 
registro de um lugar; a marca cultural e os domínios 
de um povo”.

A quantidade de itens CERTOS é igual a 

a) 0.
b) 1.
c) 2.
d) 3.

QUESTÃO 10

Quanto à linguagem do texto, pode-se afi rmar que 

a) há mistura entre correção gramatical e marcas carac-
terísticas de estilo.

b) predomina o padrão coloquial e a conotação.
c) privilegia-se a correção gramatical com nuances de 

imprecisão vocabular.
d) sobressai o uso articulado em 3ª pessoa/singular, 

cujas palavras estão usadas mais denotativamente.
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PROVA DE CONHECIMENTOS DIDÁTICO PEDAGÓGICOS

QUESTÃO 11

Aos educadores, coloca-se, atualmente, uma questão 
fundamental: buscar novos sentidos para as práticas pe-
dagógicas, levando em conta as profundas mudanças pe-
las quais a sociedade está passando. Todos somos unâ-
nimes ao afi rmar que o espaço escolar necessita gestar 
novas formas de se organizar, no que se refere ao tempo, 
espaço, agrupamentos sociais, atividades pedagógicas e 
novas tecnologias.
Alguns fatores interferem na prática interdisciplinar, no 
que diz respeito aos projetos de trabalho, EXCETO:

a) o entendimento, por parte dos educadores, de uma 
proposta interdisciplinar.

b) o medo do desconhecido, a insegurança de se mos-
trar frágil diante dos alunos, a quebra de paradigmas.

c) o desinteresse pela educação por parte do governo.
d) na obstinação em cumprir 100% de seu conteúdo, o 

professor percebe as múltiplas possibilidades que um 
projeto pode gerar de bons resultados.

QUESTÃO 12

Todas as alternativas abaixo abordam a avaliação no as-
pecto conceitual, EXCETO:

a) é processo para determinar o “como” os alunos estão 
se desenvolvendo.

b) é um instrumental da prática educacional para verifi -
car se os procedimentos alternativos são efetivos.

c) é apenas um símile da educação brasileira.
d) é auxilio para clarifi car objetivos e metas. 

QUESTÃO 13

Planejar é uma atividade que está dentro da educação, 
visto que esta tem como uma das características básicas, 
estabelecer caminhos que possam nortear mais apropria-
damente a execução da ação educativa. 
Planejamento educacional é, antes de tudo, aplicar à pró-
pria educação àquilo que os verdadeiros educadores se 
esforçam por inculcar em seus alunos, EXCETO:

a) uma abordagem racional e científi ca dos problemas.
b) determinação dos objetivos e dos recursos.
c) oferecer educação integral e possibilitar o desenvolvi-

mento das diferentes potencialidades humanas.
d) determinação de metas específi cas a atingir em pra-

zos bem defi nidos.

QUESTÃO 14

As infl uências com objetivos defi nidos, como, por exem-
plo, a educação escolar e extra-escolar, cujo propósito é 
o de ensinar e criar uma consciência dos objetivos que se 
quer alcançar, dizemos então que é uma educação:

a) intencional.
b) informal.
c) assistemática.
d) acrítica.

QUESTÃO 15

O projeto de ensino aprendizagem é o planejamento mais 
específi co para o professor em sala de aula. Normalmen-
te é realizado pelo professor nos períodos de planejamen-
to e diz respeito mais estritamente ao aspecto didático. O 
ideal é que esse tipo de planejamento seja feito em con-
junto por todos os professores para que não se perca a 
organização, a sequência e a integração entre as diversas 
séries e etapas. Ele se desdobra em

a) plano de curso e plano de aula.
b) plano de ensino.
c) plano de sala e plano de curso.
d) projeto educativo e projeto de trabalho.

QUESTÃO 16

A aula de geografi a ocupava os dois primeiros horários. 
Quando a professora entrou na sala, dois grupos de alu-
nos discutiam sobre a eleição presidencial que se aproxi-
mava. Os alunos se dirigiram à professora e solicitaram 
sua ajuda para esclarecê-los. A professora pediu silêncio. 
Era hora de começar a aula de geografi a. Era preciso cor-
rer com o programa e cumprir o plano de aula.
Este relato exemplifi ca uma situação na qual se identifi ca 
a ausência de uma  importante característica de um bom 
Planejamento. Qual?

a) coerência, unidade e continuidade.
b) sequência, objetividade e funcionalidade.
c) precisão e clareza.
d) fl exibilidade.



7

PREFEITURA DE MATOZINHOS[ CADERNO 32 ]

QUESTÃO 17

Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª. 

1- Avaliação formativa

2- Avaliação somativa

3- Avaliação diagnóstica

(      )   realizada normalmente no 
início do processo ensino-
aprendizagem.

(      )   realizada durante o proces-
so ensino-aprendizagem.

(      )   realizada no fi nal do proces-
so ensino aprendizagem.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a) 3, 2, 1.
b) 3, 1, 2.
c) 1, 2, 3.
d) 2, 1, 3.

QUESTÃO 18

Na aula de Biologia, em uma escola de Ensino Médio, ao 
trabalhar um determinado assunto, a partir do livro didáti-
co adotado, o professor é interpelado por um aluno sobre 
a atualidade daquela matéria. O aluno explicou que, ten-
do acessado ao site de uma universidade pela Internet, 
leu que havia novos conhecimentos sobre o conteúdo em 
pauta, que contrariavam o que estava no livro.
Diante da situação, o professor, que sempre tivera pos-
turas, que valorizam a produção de conhecimentos pelos 
alunos, deve

a) incentivar a turma a pesquisar sobre o assunto para 
avaliar as novas informações trazidas pelo aluno, des-
locando a discussão para uma próxima aula.

b) desqualifi car a Internet como meio de transmissão do 
conhecimento, informando sobre a existência de mui-
tos sites não confi áveis.

c) acatar a informação do aluno como verdadeira, indi-
cando à turma que esse conhecimento será objeto de 
avaliação.

d) recomendar à turma que estude pelo livro didático 
adotado, explicando que a prova terá o livro como 
base.

QUESTÃO 19 

Baseando-se nos objetivos gerais e específi cos, analise 
as assertivas abaixo: 

I. Os objetivos gerais são mais amplos e mais comple-
xos.

II. Os objetivos específi cos são alcançáveis em menor 
tempo.

III. Os objetivos específi cos são mais complexos e mais 
concretos.

IV. Os objetivos gerais são alcançáveis no fi nal de um 
curso.

V. Os objetivos específi cos são mais amplos e mais con-
cretos.

Marque a alternativa CORRETA.

a) apenas a assertiva II está incorreta.
b) apenas as assertivas III e V estão incorretas.
c) apenas as assertivas I e IV estão corretas.
d) apenas a assertiva I está correta.

QUESTÃO 20 

As assertivas abaixo compreendem as etapas a serem 
desenvolvidas no Fenômeno Educativo, EXCETO:

a) processo do desenvolvimento humano.
b) aspectos sócio-políticos da escola.
c) dimensões fi losófi cas da educação (natureza, signifi -

cado e fi nalidades).
d) alicerce na concepção de homem.
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PROVA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

QUESTÃO 21

Analise as assertivas abaixo de acordo com o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Municipais de Matozinhos:

I.  Funcionário Público é a pessoa legalmente investida 
em cargo público.

II.  Cargo Público é o criado por lei, em número certo, 
com denominação própria e paga pelos cofres do Mu-
nicípio.

III.  Classe é um agrupamento de cargos de profi ssão di-
versa e diferentes padrões de Vencimentos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As assertivas I, II e III estão corretas.
b) As assertivas I, II e III estão incorretas.
c) Apenas uma assertiva está correta.
d) Apenas duas assertivas estão corretas.

QUESTÃO 22

Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos 
Municipais de Matozinhos, “as promoções obedecerão ao 
critério de antiguidade de classe e ao de merecimento, 
alternadamente, de acordo com o regulamento que for 
expedido, salvo quanto à classe fi nal de carreira. Sendo 
assim, marque a opção CORRETA:

a) A promoção por antiguidade recairá no funcionário 
mais antigo de idade.

b) A promoção por merecimento recairá no funcionário 
público escolhido pelo Prefeito, dentro os que fi gura-
rem em lista que for organizada na forma do regula-
mento.

c) O merecimento será apurado, subjetivamente, segun-
do o preenchimento de condições defi nidas em regu-
lamento.

d) Na classifi cação por antiguidade, quando ocorrer em-
pate no tempo de classe, terá como idade o único cri-
tério  a ser adotado.

QUESTÃO 23

No entender de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, na obra 
doutrinária “Direito Administrativo”, publicada pela editora 
Atlas, em 2011,p. 607, a vacância é “o ato administrativo 
pelo qual o servidor é destituído do cargo, emprego ou 
função”.

De acordo com a legislação referente ao Funcionário 
Público do Município de Matozinhos, a vacância do cargo 
decorrerá, EXCETO no caso de

a) demissão.
b) promoção.
c) reintegração.
d) aposentadoria.

QUESTÃO 24

Analise as assertivas abaixo e marque a opção 
INCORRETA:

a) O Ponto é o registro pelo qual se verifi carão, diaria-
mente, apenas a  entrada do funcionário em serviço.

b) O Vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo 
efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão 
fi xado em lei.

c) A Remuneração é a retribuição paga ao funcionário 
pelo efetivo exercício do cargo, correspondente a dois 
terços do padrão de vencimento e mais as quotas ou 
porcentagens que, por lei, lhe tenham sido atribuídas.

d)  O vencimento ou a remuneração dos funcionários po-
derão ser objeto de arresto, sequestro ou penhora no 
caso de prestação de alimentos, na forma da lei civil.

QUESTÃO 25

José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Ad-
ministrativo, 2011, p.697) apresenta o entendimento que 
férias constitui o direito social subjetivo do servidor: “uma 
vez consumado o suporte fático estabelecido na lei, nasce 
para o servidor o direito de gozo”. O Estatuto dos Funcio-
nários Públicos Municipais, por sua vez, determina no ar-
tigo 136 que “os funcionários gozarão, obrigatoriamente, 
por ano, vinte dias úteis de férias, observada a escala que 
for organizada decenalmente, na forma da lei, de férias 
prêmio, nunca inferiores a um trimestre”. Tratando-se da 
disciplina “férias”, marque a opção CORRETA:

a) Ficam suspensos durante o período de gozo das fé-
rias anuais  e férias prêmios  o direito do funcionário a 
todas as vantagens.

b) É proibida a acumulação de férias, salvo as férias-
prêmios com as anuais.

c) É permitido levar à conta de férias qualquer falta ao 
trabalho.

d) Será incluído na organização da escala de férias anu-
ais o período de gozo a que tem direto o chefe da 
repartição ou do serviço.
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QUESTÃO 26

De acordo com a lei Municipal de Matozinhos nº 083/51, é 
PROIBIDO ao funcionário:

a) Retirar qualquer documento ou objeto existente na 
repartição mesmo com aquiescência da autoridade 
competente.

b) Representar sobre ato ilegal de que tenha ciência.
c) Empregar material público no serviço público.
d) Exercer comércio entre os companheiros de serviço, 

promover ou subscrever listas de donativos, dentro da 
repartição.

QUESTÃO 27

O professor Diógenes Gasparini (Direito Administrativo, 
Editora Saraiva, 2003,p. 799) defi ne processo administra-
tivo como sendo “o conjunto de atos ordenados, cronologi-
camente praticados e necessários a produzir uma decisão 
sobre certa controvérsia de natureza administrativa”. Está 
prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais 
a normartização sobre o processo administrativo. Sobre o 
processo administrativo é correto afi rmar, EXCETO: 

a)  O processo administrativo será dirigido ou orientado 
por uma comissão designada pelo Prefeito e compos-
ta de seis funcionários.

b)  O processo administrativo precederá sempre à demis-
são do funcionário.

c)  O Prefeito indicará, no ato da designação, um dos 
membros para dirigir, como Presidente, os trabalhos 
da comissão.

d)  Instaurado o processo administrativo notifi car-se-á o 
funcionário indicado para acompanhar o desenvolvi-
mento do processo.

QUESTÃO 28

Analise as assertivas abaixo sobre as vedações inseridas 
na Lei Orgânica da cidade de Matozinhos:

I. Ao Município é vedado subvencionar ou auxiliar, de 
qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres 
públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço 
de alto-falante ou qualquer outro meio de comunica-
ção, propaganda político-partidária ou fi ns estranhos 
à administração.

II. Ao Município é vedado exigir ou aumentar tributo me-
diante lei que o estabeleça.

III. Ao Município é vedado instituir tratamento desigual 
entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de 
ocupação profi ssional ou função por eles exercida, in-
dependentemente da denominação jurídica, dos ren-
dimentos, títulos ou direitos.

Marque a questão CORRETA:

a) As assertivas I, II e III estão corretas.
b) Apenas uma assertiva está correta.
c) Apenas duas assertivas estão corretas.
d) As assertivas I, II e III estão incorretas.

QUESTÃO 29

Determina a Lei Orgânica de Matozinhos, em seu artigo 
art. 3º, que os poderes do Município, Legislativo e Execu-
tivo são independentes e harmônicos entre si. Acerca da 
organização do Poder Legislativo é INCORRETO afi rmar 
que

a) o Poder Legislativo do Município é exercido pela Câ-
mara Municipal, que se compõe de representantes do 
povo matozinhense, eleitos na forma da lei.

b) o número de Vereadores é fi xado por lei delegada, ob-
servado o art. 29, IV, da Constituição Federal.

c) cada legislatura terá a duração de quatro anos, cor-
respondendo cada ano uma sessão legislativa.

d) na sessão legislativa extraordinária a Câmara Munici-
pal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi 
convocada.

QUESTÃO 30

São considerados, pela Lei Orgânica do Município de Ma-
tozinhos,  AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO:

a) Secretários Municipais.
b) Ministros Municipais.
c) Diretor Municipal.
d) Chefe de Repartição Municipal.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

QUESTÃO 31

Segundo Hoffmann (2000) há, por parte de uma grande 
parcela do professorado, o uso inadequado dos instru-
mentos avaliativos, principalmente, considerando-se que 
o seu objetivo mais relevante, na escola, deve ser

a)  investigação, mensuração e classifi cação.
b)  investigação, análise de resultados e nova ação.
c)  constatação, mensuração e análise de resultados.
d)  análise de resultados, repetição de conteúdos e clas-

sifi cação.

QUESTÃO 32

O quadro de discriminação e exclusão perpetrado pelo ra-
cismo, sexismo e preconceitos originados por situações 
socioeconômicas, regionais, culturais e étnicas existente 
no interior de muitas escolas precisa ser revertido, confor-
me destacado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Fundamental.

Diante disso, ao defi nir suas propostas pedagógicas, as 
escolas deverão explicitar, dentre outras questões:

a)  Os limites precisos da atuação de cada profi ssional 
que atua na escola.

b)  Um código de conduta para toda a comunidade esco-
lar.

c)  O reconhecimento da identidade pessoal de alunos e 
professores.

d)  Medidas severas visando a garantir o respeito a toda 
a comunidade escolar.

QUESTÃO 33

Analise as assertivas abaixo, sobre a construção do co-
nhecimento e as concepções de currículo e assinale a al-
ternativa INCORRETA:

a)  Os currículos escolares são elaborados no intuito de 
possibilitar a aquisição de conhecimentos por parte do 
alunado.

b)  O currículo oculto é consequência da história de vida 
dos atores envolvidos.

c)  As teorias críticas afi rmam que o currículo está es-
treitamente relacionado às estruturas econômicas e 
sociais mais amplas.

d)  A organização de um currículo, a partir da lógica de 
seriação, proporciona a análise do progresso do alu-
no.

QUESTÃO 34

Leia, atentamente, os textos abaixo.

TEXTO I

SP: Menores infratores destroem 
instalações do Conselho Tutelar

Grupo foi apreendido ao tentar roubar um celular em 
hotel. Lei não permite nenhum tipo de restrição à liber-
dade para menores de até 11 anos.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 23/08/211

TEXTO II

Mães de meninas suspeitas de 
furtos e roubos são transferidas em SP

Quatro mulheres foram presas nesta quinta por aban-
dono de incapaz. Elas serão encaminhadas para um 
Centro de Detenção Provisória.

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 12/08/2011

De acordo com o Art. 112 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente quando verifi cada a prática de ato infracio-
nal, a autoridade competente poderá aplicar ao adoles-
cente as seguintes medidas.

Marque (V) para as afi rmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afi rmativas falsas:

(      )   Trabalho forçado e recolhimento à casa de deten-
ção.

(      )   Internação em estabelecimento educacional e ad-
vertência.

(      )   Obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, 
inserção em regime de semi-liberdade e prestação 
de serviços à comunidade.

(      )   Deixar o adolescente na rua, já que ele não tem 
família para educá-lo.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V, F, F, V.
b)  F, F, V, F.
c)  F, V, V, F.
d)  V, V, F, V.
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QUESTÃO 35

De acordo com TARDIF (2002), em relação ao trabalho e 
ao profi ssionalismo docente, é INCORRETO afi rmar que

a) os saberes da experiência são defi nidos como um 
conjunto de saberes atualizados, adquiridos e exigi-
dos no âmbito das práticas do mundo da vida, experi-
ências de trabalhos coletivos que contribuem à forma-
ção do educando.

b) a relação dos docentes com os saberes não se reduz 
a uma função de transmissão dos conhecimentos já 
constituídos, (pois) sua prática integra diferentes sa-
beres, com os quais o corpo docente mantém diferen-
tes relações.

c) há uma conotação especial aos saberes da experiên-
cia, sobre os quais se destacam dois níveis: os sabe-
res das experiências dos alunos – futuros professo-
res, construídos durante a vida escolar e os saberes 
da experiência, produzidos pelos professores no tra-
balho pedagógico cotidiano.

d) o saber docente é um saber composto de vários sa-
beres, oriundos de fontes diferentes e produzidos em 
contextos institucionais e profi ssionais variados.

QUESTÃO 36

Em relação à atuação do pedagogo na escola, marque (V) 
para as afi rmativas Verdadeiras ou (F) para as afi rmati-
vas falsas:

(      )   A articulação do trabalho do pedagogo com a comu-
nidade escolar centrada no projeto político pedagó-
gico, no exercício da democracia participativa e no 
fortalecimento dos espaços democráticos da escola 
contribui para a melhoria da qualidade da educação.

(      )   A transformação da prática docente se efetiva à 
medida que o professor amplia sua consciência, 
quanto à própria prática, com base em conheci-
mentos teóricos e críticos acerca da realidade;

(      )   A gestão democrática, como princípio norteador da 
gestão da escola pública, pressupõe o envolvimento 
da comunidade escolar interna na organização, exe-
cução e avaliação do trabalho ali desenvolvido, pres-
cindindo da participação da família na vida escolar.

(      )   A partir da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96, 
o desenvolvimento profi ssional dos professores 
tem-se constituído em objetivo de políticas que va-
lorizam a formação docente com base na racionali-
dade técnica.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V, F, F, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, F, F.
d)  V, V, F, V.

QUESTÃO 37

Sobre o estabelecido pela Lei 9.394/96 – LDB, Título V, 
Capítulo I, Art. 21º, da composição dos níveis escolares 
marque a alternativa CORRETA:

a) A educação escolar compõe-se de educação básica, 
formada pela educação infantil e ensino fundamental.

b) A educação escolar compõe-se de educação básica, 
formada pela educação infantil e ensino médio.

c) A educação escolar compõe-se de educação básica, 
formada pelo ensino fundamental e ensino médio e da 
educação superior.

d) A educação escolar compõe-se da educação básica, 
formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio e da educação superior.

QUESTÃO 38

Leia, atentamente, os textos abaixo:

Casos de agressão preocupam pais e gestores de 
duas escolas na Região Metropolitana do Recife.

Imagens com as cenas de agressão, fi lmadas pelos alu-
nos, foram parar na internet e estão sendo investigadas 
pela Polícia Civil. 

Fonte: www.globo.com/nordeste - 18/08/2011

Fonte: www.humortadela.com.br

O bullying, ou violência moral, é um problema que sempre 
esteve presente nas escolas e ultimamente tem sido fonte 
de preocupação de pais e professores do mundo inteiro. 
Estima-se que em todos os países do mundo cerca de 
5% a 35% de crianças e jovens em idade escolar estejam 
envolvidas, de alguma forma, com atos de violência moral 
nas escolas.
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Usando as informações acima como base, marque (V) 
para as afi rmativas Verdadeiras ou (F) para as afi rmati-
vas falsas:

(      )  Por violência moral, entende-se maus tratos, opres-
são, intimidação e ameaças, que ocorrem de forma 
intencional e repetida.

(      )  Atos de bullying são simples brigas que ocorrem 
entre os jovens e que não podem levar a uma con-
dição de isolamento e marginalização.

(      )  O bullying acontece entre jovens e crianças de to-
das as classes sociais e não está restrito a nenhum 
tipo determinado de escola.

(      )  O papel da escola deve ser o de conversar sempre 
com os alunos sobre o assunto, discutindo sobre a 
necessidade de se respeitarem as diferenças indi-
viduais, refl letindo com eles sobre como deve ser 
uma escola onde todos se sentem felizes, seguros 
e respeitados.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V, F, V, V.
b)  V, F, V, F.
c)  F, V, V, F.
d)  V, V, V, F.

QUESTÃO 39

O indicador, calculado com base no desempenho do es-
tudante em avaliações do INEP e em taxas de aprovação, 
criado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 
2007, para medir a qualidade de cada escola e de cada 
rede de ensino denomina-se:

a)  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE.

b)  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
IDEB.

c)  Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE.
d)  Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

QUESTÃO 40

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o 
Ensino Fundamental apresentam como orientações para 
avaliação:

I. Registro das atividades de escrita e leitura.
II. Observação sistemática.
III. Divulgação dos objetivos dos programas das discipli-

nas para as famílias.
IV. Análise das produções dos alunos. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
d) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.




