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INSTRUÇÕES 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e 

das normas que regem este Concurso Público.  

 
1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é o mesmo para o qual realizou a inscrição. 

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo 

apenas 1 (uma) a resposta correta. 

3. O tempo para a realização da prova é de 3 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O 

candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após transcorrida 1 hora e 

30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, 

devendo assinar a ata da sala. 

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são 

parte integrante da prova. 

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. 

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 10/01/2012, até as 18h, na Internet, no 

portal da Fundatec (www.fundatec.org.br) e da Prefeitura Municipal de Viamão (www.viamao.rs.gov.br). 

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a 

sua substituição. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 12 referem-se ao texto abaixo.  
 

Amizade via internet revela nova forma de estar junto 
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É senso comum dizer que o computador não substitui a experiência real de relacionamento com 
outras pessoas. Mesmo assim, é possível conhecer alguém e manter uma amizade virtual autêntica.  

— Há uma mudança da con__epção da amizade neste início de século 21. A amizade é um 
relacionamento que se dá cada vez mais no âmbito do compartilhamento e da troca de ideias. O amigo não 
é necessariamente aquele que está ao lado, mas alguém com quem o estar junto se dá por meio de uma 
conversa, da troca de opiniões, experiências e con___epções de pensamento — afirma uma psicóloga, 
autora do estudo “Implica__ões políticas das relações de amizades mediadas pela internet”, defendido em 
2010, em uma universidade do estado de São Paulo. 

Segundo ela, as amizades virtuais, assim como as convencionais, favorecem ___ aumento da 
reflexão e da ação dos sujeitos a partir do que o outro fala.  

— A autenticidade dos afetos nas relações mediadas pela internet revela uma nova maneira de 
estar junto na qual os sujeitos são mutuamente afetados pelas trocas simbólicas que se dão no registro 
discursivo das conversas online. Os intercâmbios de experiências e opiniões su__itam transformações 
subjetivas que modificam formas de pensamento e que podem instaurar o aumento da potência de agir – 
diz. 

A pesquisadora, que atualmente é professora na Universidade Federal de Sergipe (UFS), utilizou-se 
de uma metodologia chamada etnografia, que envolve ir a campo e conhecer as pessoas ambientadas nas 
relações ou situações a serem estudadas. “O método da pesquisa foi a etnografia virtual. Conheci e 
conversei com as pessoas pela internet”, conta. A divulgação do estudo também foi feita pela internet. 
“Enviei uma mensagem explicando a proposta do estudo para os meus contatos. As pessoas foram 
divulgando, inclusive para gente que eu não conhecia, e algumas entraram em contato, disponibilizando-se 
a fazer parte da pesquisa”. 

Ela diz que esperava conversas curtas e com palavras abreviadas, mas foi surpreendida com 
entrevistas virtuais de em média uma hora e 45 minutos de duração. “As conversas me mostraram que as 
relações podem ser duradouras e que há autenticidade afetiva nelas. Também, as novas tecnologias 
favorecem o encontro entre as pessoas”, revela. Segundo ela, alguns dos entrevistados mantinham projetos 
profissionais e artísticos com amigos virtuais. “Uma menina, que era atriz, contou que conheceu uma amiga 
pela internet. Ambas moravam na mesma cidade, mas nunca se encontraram, mas uma escrevia roteiro e 
enviava para a outra, por exemplo. Outro entrevistado conseguiu montar uma banda com gente que 
conheceu pela internet”. 

Ao todo foram 14 entrevistados. Todos eram adultos, tinham em média 24 anos e moravam em 
diversas cidades, como São Paulo, Belém (PA), Campina Grande (PB), Andradas (MG), Brasília (DF), 
Manaus (AM), Montes Claros (MG) e até Florença (Itália). “A menina que morava na Itália era brasileira e 
contou que a internet a ajudou a conhecer outros brasileiros que moravam por lá também. Isso ajudou na 
sua rede de acolhimento no novo país”, conta a psicóloga. Os entrevistados também exerciam as mais 
diversas profissões. ____ entre os entrevistados uma advogada, duas atrizes, dois jornalistas, três 
psicólogos, dois estudantes, uma fisioterapeuta, uma assistente de qualidade, uma desempregada e um 
produtor audiovisual. 

Segundo a autora, as relações de amizades mediadas pela internet ___ como especificidade uma 
intensa troca de opiniões que mobilizam os amigos a refletir. “As pessoas são instigadas a pensar e 
encontram-se implicadas no exercício político de considerar a opinião do outro. De fato, neste tipo de 
relação, quando o interlocutor é considerado amigo é porque de algum modo o que ele fala e pensa já 
sen__ibilizou ou afetou o seu outro”, afirma. Em outras palavras, a designação de amizade, nas relações 
mediadas no ciberespaço, articula-se com o fato de que os corpos con__ideram e são afetados por aquilo 
que o outro diz nas conversas online. “Os sujeitos destacam que em suas relações de amizades travadas 
pela internet o amigo ajuda a refletir e a esclarecer dúvidas, colabora na tomada de decisão bem como na 
relativização do pensamento”. 

A pesquisadora ainda afirma que cada vez mais as relações sociais estão sendo mediadas pelas 
tecnologias da informática.  

— Muitas pessoas não têm acesso ___ internet e, por isso, acabam excluídas, não podendo 
exercer plenamente sua cidadania. O não acesso ___ serviços que são oferecidos exclusivamente via 
internet, bem como a dispositivos tecnológicos cada vez mais presentes em todas as esferas da vida 
cotidiana conduzem a novos territórios de exclusão — explica. 
 

(Fonte: Jornal Zero Hora – Revista Donna – 18/12/2011 – disponível em http://www.zerohora/donna.com.br – adaptação) 
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QUESTÃO 01 – Analise as afirmações abaixo, em 
relação ao assunto discutido no texto. 
 

I. No primeiro parágrafo, a autora contradiz a ideia 
geralmente aceita de que relações via 
computador não podem, de forma alguma, 
substituir relações reais. 

II. Etnografia virtual, segundo o texto, é um tipo de 
pesquisa em que o pesquisador não tem nenhum 
tipo de contato com o objeto de seu estudo, daí o 
emprego do adjetivo “virtual”. 

III. Segundo a autora, as relações via internet têm 
como diferencial a instigação à reflexão a partir 
da troca de opiniões e ideias. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II.  
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 02 – Considerando a ortografia adequada 
das palavras em língua portuguesa, qual alternativa 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas das 
linhas 03, 06, 07, 13, 43 e 44? 
 
A) c – c – ç – sc – s – s 
B) c – c – s – sc – c – s 
C) s – s – s – sc – s – ss 
D) s – s – c – ss – c – ss 
E) s – s – ç – ss – s – ss 
 
 
QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento 
indicativo de crase, analise as assertivas a seguir: 
 
(  ) A lacuna da linha 09 deveria ser preenchida por 

“ao”, uma vez que antecede uma palavra 
masculina, caso antecedesse uma palavra 
feminina, haveria a ocorrência da crase em “à”. 

(  ) A lacuna da linha 50 deveria ser preenchida por 
“à”, uma vez que há a ocorrência da preposição a, 
exigida pelo vocábulo “acesso” e do artigo a, que 
antecede o vocábulo definido “internet”. 

(  ) A lacuna da linha 51 deveria ser preenchida por 
“à”, uma vez que há a ocorrência da preposição a, 
exigida pelo vocábulo “acesso” e do artigo a, que 
antecede o vocábulo definido “serviços”. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – V. 
B) V – F – F. 
C) F – V – F. 
D) F – V – V. 
E) V – V – F. 

 
 

QUESTÃO 04 – Considerando as relações de 
concordância, analise as assertivas a seguir: 
 

I. A lacuna da linha 36 deve ser preenchida pela 
forma verbal “Haviam”, uma vez que refere-se a 
uma enumeração de vários tipos de 
entrevistados. 

II. A lacuna da linha 39 deveria ser preenchida pela 
forma acentuada do verbo ter, “têm”, uma vez 
que o núcleo do sujeito deste verbo é “relações”. 

III. A forma verbal “mobilizam” (linha 40) é 
empregada no plural, pois o núcleo de seu 
sujeito é “amigos”. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 05 – Considerando a articulação de ideias 
do texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Na linha 05, o emprego do nexo “mas” contrapõe 
duas ideias a respeito da amizade: presença 
física e intelectual do amigo. 

II. Na linha 21, o emprego do vocábulo “inclusive” 
visa expandir o grupo de pessoas que 
responderam à proposta da pesquisa, 
inicialmente formado por pessoas que eram 
conhecidas da pesquisadora. 

III. Na linha 43, o termo “Em outras palavras” 
introduz um comentário que visa contrapor o 
argumento anteriormente exposto. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e III. 
 
 
QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa INCORRETA a 
respeito do emprego do pronome SE. 
 
A) Na linha 04, o pronome SE é parte integrante do 

verbo pronominal “dar-se”, quando este tem o 
sentido de “ocorrer”. 

B) Na linha 16, o pronome SE é parte integrante do 
verbo pronominal “utilizar-se”, quando este tem o 
sentido de “valer-se”. 

C) Na linha 21, o pronome SE exerce a função de 
pronome reflexivo. 

D) Na linha 28, o pronome SE exerce a função de 
pronome reflexivo recíproco. 

E) Na linha 44, o pronome SE exerce a função de 
índice de indeterminação do sujeito. 
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QUESTÃO 07 – Considerando as funções sintáticas 
desempenhadas pelas orações subordinadas no 
período composto, associe os excertos do texto 
listados na Coluna 2 ao tipo de oração na Coluna 1. 
 
Coluna 1 
(a) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
(b) Oração subordinada adjetiva. 
(c) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
(d) Oração subordinada adverbial temporal. 
 
Coluna 2 
(  ) “que o computador não substitui a experiência real 

de relacionamento” (linha 01). 
(  ) “que está ao lado” (linha 05). 
(  ) “quando o interlocutor é considerado amigo” (linha 

42). 
(  ) “o que ele fala e pensa” (linha 42). 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) c – d – b – a. 
B) c – b – d – a. 
C) b – c – a – d. 
D) b – a – d – c. 
E) a – b – d – c. 
 
 
QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa em que o 
vocábulo apresentado NÃO poderia substituir o 
vocábulo “instaurar” (linha 14), pois a substituição 
acarretará mudança do sentido original do texto. 
 
A) começar. 
B) iniciar. 
C) estabelecer. 
D) promover. 
E) institucionalizar. 
 
 
QUESTÃO 09 – Considerando o emprego correto dos 
sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir: 
 

I. O emprego do travessão na linha 03 deve-se à 
mesma situação de ocorrência da linha 06. 

II. O emprego das aspas nas linhas 18 e 19 deve-
se à introdução de uma fala em discurso direto. 

III. O emprego dos parênteses nas linhas 32 e 33 
visa isolar expressões de caráter explicativo. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) Apenas II e III. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 – Considerando o emprego da vírgula, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Na linha 02, a vírgula separa um adjunto adverbial 
deslocado. 

B) Na linha 05, a ocorrência da vírgula marca a 
separação de orações coordenadas. 

C) A ocorrência das vírgulas na linha 16 marca a 
separação de um aposto explicativo. 

D) A ocorrência da primeira vírgula na linha 26 marca 
a separação de um aposto que resume a ideia 
exposta anteriormente. 

E) A sequência de vírgulas empregada nas linhas 36 
e 37 marca uma enumeração de elementos. 

 
 
QUESTÃO 11 – Considerando o emprego dos nexos 
linguísticos, analise a assertiva a seguir: 
 
Na linha 46, a locução conjuntiva “bem como” 
estabelece a ideia de _______________ e poderia 
ser substituída por __________________, 
_______________ necessárias alterações no 
período. 
 
Qual alternativa completa, correta e respectivamente, 
as lacunas dessa assertiva? 
 
A) comparação – do mesmo modo que – não sendo 
B) comparação – do mesmo modo que – sendo 
C) adição – do mesmo modo que – não sendo 
D) adição – assim como – não sendo 
E) adição – assim como – sendo 
 
 
QUESTÃO 12 – Considerando a correta classificação 
morfológica dos termos da oração, analise a assertiva 
a seguir: 
 
Na linha 39, o vocábulo “Segundo” pode ser 
classificado como _______________ que expressa a 
ideia de ______________ formando um 
____________________, juntamente com a 
expressão “a autora”. 
 
Qual alternativa completa, correta e respectivamente, 
as lacunas dessa assertiva? 
 
A) advérbio – modo – adjunto adverbial 
B) advérbio – modo – aposto 
C) conjunção – conformidade – aposto 
D) conjunção – conformidade – locução conjuntiva 
E) conjunção – modo – adjunto adverbial 
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LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 
QUESTÃO 13 – A Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988) estabelece que o dever 
do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de educação básica obrigatória e gratuita 
dos quatro aos 17 anos de idade, assegurando, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela 
não tiveram acesso na idade própria. Além disso, o 
Estado deve assegurar: 
 

I. Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na 
rede regular de ensino. 

II. Educação infantil, em creche e pré-escola, às 
crianças até cinco anos de idade. 

III. Universalização do ensino médio, técnico e 
tecnológico. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas III. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III.  
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 14 – A Educação Física está integrada à 
proposta pedagógica da escola como componente 
curricular obrigatório da educação básica. Segundo a 
Lei nº 9.394, de 1996 (LDBN), a Educação Física 
pode ter sua prática facultativa nos seguintes casos:  
 

I. O aluno cumpre jornada de trabalho igual ou 
superior a seis horas. 

II. O aluno possui mais de trinta anos de idade. 
III. O aluno realiza trabalho comunitário. 
IV. O aluno tem prole.  

 
Quais estão corretos? 

 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III e IV. 
D) Apenas I, II e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 – A Lei n° 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – estabelece a prestação 
de serviços comunitários, que consiste na realização 
de tarefas gratuitas de interesse geral, junto a 
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais. As 
tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 
adolescente, devendo ser cumpridas: 
 

I. Por período não excedente a seis meses. 
II. Durante jornada máxima de 10 horas semanais. 
III. Todas as noites, nos sete dias da semana.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 16 – Segundo a Lei Orgânica do 
Município de Viamão, os servidores do Município são 
todos aqueles que ocupam cargos, funções ou 
empregos 
 

I. Na administração direta. 
II. Nas autarquias e fundações públicas. 
III. Nas empresas privadas e conveniadas. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
QUESTÃO 17 – A Lei Orgânica do Município de 
Viamão dispõe sobre a contagem do tempo de 
serviço para a aposentadoria. Nesse sentido, tem 
direito à aposentadoria: 
 

I. Todo servidor que completar trinta e cinco anos 
de serviço. 

II. Toda servidora que completar trinta anos de 
serviço. 

III. O servidor e a servidora que completarem 38 
anos de serviço.  

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 18 – Os direitos e deveres dos Servidores 
Públicos do Município de Viamão estão disciplinados 
na Lei nº 2.663/98. Em relação ao regime de trabalho 
do servidor, analise as assertivas abaixo, assinalando 
C, para as corretas, e E, para as erradas. 
 
(  ) O horário normal de trabalho de cada cargo ou 

função é estabelecido na legislação específica, 
não podendo ser superior a 10 horas diárias e  50 
horas semanais.  

(  ) O horário de trabalho dos servidores municipais 
concursados poderá ser reduzido para uma carga 
horária semanal de, no mínimo, 20 horas ou no 
mínimo 50% da carga horária semanal, com 
remuneração proporcional ao novo horário 
semanal, mediante regulamentação específica.  

(  ) O Prefeito determinará o horário de expediente 
dos setores, quando não estabelecido em lei ou 
regulamento.  

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) C – C – C. 
B) C – C – E. 
C) E – C – C. 
D) E – C – E. 
E) E – E – E. 
 
 
QUESTÃO 19 – O Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos do Município de Viamão dispõe 
que a vacância do cargo de servidor municipal 
ocorrerá em função de: 
 

I. Exoneração; demissão. 
II. Readaptação; recondução. 
III. Aposentadoria; falecimento. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e II. 
E) I, II e III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 – A Lei Municipal nº 3.225/2004, que 
estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público 
do Município de Viamão, afirma que só poderá ser 
promovido o membro do magistério que tenha o 
interstício de anos previstos para o efetivo exercício 
na classe.  As promoções apresentam o seguinte 
ordenamento legal: 
 

I. A progressão está organizada em seis classes 
(A-B-C-D-E-F). 

II. Enquanto na classe A o ingresso é automático, 
na classe B são exigidos três anos de interstício 
na classe A. 

III. As classes correspondem aos níveis de 
progressão, que, por sua vez, são equivalentes 
aos cursos de atualização e capacitação dos 
profissionais da educação. 

IV. As promoções por merecimento ou antiguidade 
terão vigência, anualmente, a partir do dia 15 de 
novembro. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 21 – Em relação às promoções, o Plano 
de Carreira do Magistério Público do Município de 
Viamão prevê o fornecimento anual de cópia da 
respectiva folha de assentamento com todos os 
registros sobre a vida funcional de cada membro do 
magistério. Analise as assertivas abaixo, que tratam 
sobre alguns motivos que acarretam interrupção da 
contagem do tempo de exercício para fins de 
promoção – por merecimento ou antiguidade –, 
durante o interstício dos profissionais da educação, 
assinalando C, para as corretas, e E, para as erradas. 
 
(  ) Somar três penalidades de advertência. 
(  ) Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que 

convertida em multa. 
(  ) Completar cinco faltas injustificadas ao serviço. 
(  ) Tirar licenças que excedam a trinta dias, 

consecutivos ou intercalados, para tratamento de 
saúde de pessoa da família. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) C – C – C – C. 
B) C – C – E – C. 
C) E – C – E – C. 
D) E – C – E – E. 
E) E – E – E – E. 
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QUESTÃO 22 – A Lei Municipal nº 3.675/2009, que 
regulamenta as eleições para escolha de diretores 
das escolas de ensino fundamental do Município de 
Viamão, afirma que poderão candidatar-se à função 
de Diretor todos os _________ da Rede Municipal em 
exercício, no mínimo, por _________ anos 
consecutivos, com estágio probatório concluído, e 
curso de _________ escolar presencial promovido 
pela _________, com aprovação até a data do 
encerramento das inscrições. 
 
Assinale a alternativa que completa, correta e 
respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) professores – três – gestão – Mantenedora 
B) professores – três – administração – Universidade 
C) funcionários – quatro – educação – Escola 
D) funcionários – quatro – gestão – Mantenedora 
E) alunos – cinco – administração – Universidade 
 
 
QUESTÃO 23 – Constituem atribuições do diretor de 
escola de ensino fundamental do Município de 
Viamão, EXCETO: 
 
A) Coordenar a implantação do Projeto Político 

Pedagógico, assegurando sua unidade e o 
cumprimento do currículo e do calendário escolar. 

B) Elaborar, de forma participativa, os planos de 
aplicação dos recursos físicos, financeiros, 
vinculados à proposta pedagógica da escola. 

C) Submeter ao Conselho Escolar para exame e 
parecer, no prazo regulamentar, à prestação de 
contas. 

D) Dar conhecimento à comunidade escolar das 
diretrizes e normas emanadas dos órgãos 
competentes. 

E) Contratar técnico em administração para organizar 
o quadro de recursos humanos da escola e manter 
atualizado o tombamento dos bens públicos.  

 
 
QUESTÃO 24 – Segundo a Lei no 10.639/2007, no 
currículo oficial da rede de ensino, é obrigatória a 
inserção da temática História e Cultura Afro-
Brasileira. Por isso, o calendário escolar deverá incluir 
o dia 20 de novembro para ser comemorado como o 
Dia Nacional  
 
A) do Negrinho do Pastoreio. 
B) da Consciência Negra. 
C) do Zumbi dos Palmares. 
D) da Negritude brasileira. 
E) da Cultura Afro-Brasileira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
 
QUESTÃO 25 – Na segunda metade da década de 
70, com a incipiente modificação do quadro político 
repressivo em decorrência de lutas sociais por maior 
democratização da sociedade, tornou-se possível a 
discussão de questões educacionais e escolares 
numa perspectiva de questionamento político das 
instituições sociais do capitalismo. Muitos estudiosos 
e militantes políticos se interessaram apenas por 
questionar e denunciar o papel ideológico e 
discriminador da escola na sociedade capitalista. 
Outros, no entanto, levando em conta esse 
questionamento, preocuparam-se em formular 
propostas e desenvolver estudos no sentido de tornar 
possível uma escola articulada com os interesses 
concretos do povo. Entre essas tentativas destacam-
se: 
 

I. A Pedagogia Libertadora. 
II. A Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. 
III. A Pedagogia Liberal. 
IV. A Pedagogia Tecnicista Renovadora. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 26 – Para a direção do ensino e da 
aprendizagem, requer-se do professor: 
 

I. Conhecer os princípios gerais da aprendizagem 
e saber compatibilizá-los com conteúdos e 
métodos próprios da disciplina. 

II. Dominar métodos de ensino, procedimentos, 
técnicas e recursos auxiliares. 

III. Ter habilidade de expressar ideias com clareza, 
falar de modo acessível à compreensão dos 
alunos, partindo de sua linguagem corrente. 

IV. Saber formular perguntas e problemas que 
exijam dos alunos pensar por si mesmos e 
elaborar conclusões próprias. 

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e III. 
B) Apenas II e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 27 – Ao escolher um procedimento de 
ensino, o professor deve considerar: 
 

I. A natureza do conteúdo a ser ensinado. 
II. O nível de desenvolvimento mental dos alunos. 
III. As condições físicas disponíveis. 
IV. Faixa etária dos alunos. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas III e IV.  
D) Apenas I, II e III. 
E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 28 – Segundo Piaget, as principais 
“conquistas” quando a criança tem entre 7 e 11 anos 
referem-se aos afetos normativos, à vontade e aos 
sentimentos morais autônomos. Essas aquisições 
correspondem, do ponto de vista cognitivo, ao 
desenvolvimento das operações 
 
A) pré-simbólicas. 
B) simbólicas. 
C) pré-concretas. 
D) concretas. 
E) formais. 
 

 

QUESTÃO 29 – Marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso 
para as características da aprendizagem escolar. 
 
(  ) A atividade cognoscitiva do aluno é a base e o 

fundamento do ensino. 
(  ) O processo de assimilação de conhecimento 

resulta da reflexão proporcionada pela percepção 
prático-sensorial e pelas ações mentais que 
caracterizam o pensamento. 

(  ) A aprendizagem escolar é uma ação espontânea, 
casual e flexível, que deve se adaptar às 
diferenças do meio no qual está inserida. 

(  ) A atividade de ensino não pode restringir-se a 
atividades práticas, elas somente fazem sentido 
quando suscitam  a atividade mental dos alunos. 

(  ) A consolidação dos conhecimentos independe do 
significado que eles carregam em relação à 
experiência social das crianças e dos jovens na 
família, no meio social e no trabalho. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) V – V – F – F – V.  
B) V – V – F – V – F. 
C) F – F – V – V – F. 
D) F – V – F – V – F.  
E) V – F – V – F – V.  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 – “Ao recorrer ao uso de jogos, o 
professor está criando na sala de aula uma atmosfera 
de motivação que permite aos alunos participar 
ativamente do processo ensino-aprendizagem, 
assimilando experiências e informações e, sobretudo, 
incorporando atitudes e valores.” (HAYDT, 2006) 
 
Sobre o jogo como recurso didático, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
A) É um procedimento de ensino-aprendizagem 

socioindividualizante. 
B) Integra as dimensões afetiva, motora e cognitiva 

da personalidade. 
C) Mobiliza os esquemas mentais de forma a acionar 

e ativar as funções psiconeurológicas e as 
operações mentais, estimulando o pensamento. 

D) É uma atividade física ou mental organizada por 
um sistema de regras. 

E) É portador de um interesse intrínseco, que 
canaliza as energias no sentido de um esforço 
total para a consecução de seu objetivo. 

 
 
QUESTÃO 31 – Conforme Macedo (2005), quando se 
pensa no conhecimento como uma construção, é 
fundamental que a avaliação tenha uma feição 
 
A) seletiva. 
B) classificatória. 
C) regulatória. 
D) prospectiva. 
E) normativa. 
 

 

QUESTÃO 32 – Libâneo (1994) afirma que: “em 
relação aos objetivos, funções e papel da avaliação 
na melhoria das atividades escolares e educativas, 
têm-se verificado na prática escolar alguns equívocos 
que convém explicitar”, quais sejam: 
 

I. Tomar a avaliação unicamente como o ato de 
aplicar provas, atribuir notas e classificar alunos. 
O professor reduz a avaliação à cobrança 
daquilo que o aluno memorizou e usa a nota 
somente como instrumento de controle. 

II. Utilizar a avaliação como recompensa aos “bons” 
alunos e punição para os desinteressados ou 
indisciplinados. As notas se transformam em 
armas de intimidação e ameaça para uns e 
prêmios para outros. 

III. Rejeitar as medidas quantitativas de 
aprendizagem em favor de dados qualitativos, 
pois consideram que as provas de escolaridade 
são prejudiciais ao desenvolvimento autônomo 
das potencialidades e da criatividade dos alunos. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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QUESTÃO 33 – Para Hoffmann (2003), um processo 
avaliativo mediador está embasado em alguns 
princípios essenciais, quais sejam: 
 

I. Avaliação enquanto investigação docente. 
II. Complementaridade das observações sobre o 

desempenho dos alunos. 
III. Provisoriedade dos registros de avaliação. 
IV. Aspecto qualitativo como sinônimo de atitudinal e 

afetivo. 
 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I e II. 
B) Apenas III e IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) I, II, III e IV. 
 
 
QUESTÃO 34 – “O planejamento é um trabalho no 
presente que nos prepara para um futuro que 
queremos ver acontecer, senão se reduz a uma 
atitude burocrática, um papel que, uma vez 
preenchido, guardamos em uma pasta ou enviamos 
para uma secretaria.” (MACEDO, 2005) 
 
Segundo o autor, para que o planejamento não se 
transforme apenas em uma atividade burocrática, é 
necessário que ele possibilite ___________, 
___________ e ___________ aquilo que os 
professores queiram que seus alunos se tornem ou 
aprendam.  
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 
A) observar – regular – antecipar 
B) reconhecer – controlar – avaliar 
C) analisar – classificar – aplicar 
D) selecionar – relacionar – sintetizar 
E) registrar – descrever – concluir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br




provaB_31_V2_4/1/201214:07:58 

Execução: Fundatec   
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 35 – “(...) o conteúdo a ser ensinado pode 
ser apresentado com toda sua objetividade, cabendo 
ao professor dirigir de forma rigorosa o discurso 
compromissado com suas verdades absolutas. Toda 
e qualquer dúvida deve ser abolida, cabendo ao aluno 
ouvir e registrar essas verdades, negando ao aluno a 
possibilidade de qualquer posicionamento crítico em 
relação a elas. Nesse sentido, a prática em sala de 
aula dessa visão de ensino da Geografia 
desconsiderava a diversidade cognitiva entre os 
alunos. Em vez de sugerir, pontificavam. A relação 
sujeito/objeto na abordagem dos conteúdos se 
colocava delimitada por fronteiras rígidas. O professor 
se colocava como o único depositário do saber e o 
aluno um receptáculo passivo a assimilar suas 
verdades prontas.”  
 
O texto acima, extraído dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, se refere à 
 
A) Geografia Tradicional, de fundamentação 

positivista. 
B) Geografia Dialética, de fundamentação marxista. 
C) Geografia Crítica, de fundamentação ratzeliana. 
D) Geografia Humanista, de fundamentação kantiana. 
E) Geografia Oficial, de fundamentação pós-

moderna. 
 
 
QUESTÃO 36 – De acordo com Moreira (1987), o 
espaço geográfico é 
 
A) um receptáculo da sociedade. 
B) um reflexo da sociedade e da história. 
C) a materialidade do processo de trabalho. 
D) o lugar onde a sociedade se aloja. 
E) o espaço das coordenadas geográficas. 
 
 
QUESTÃO 37 – O trabalho com temas transversais 
reforça um princípio estabelecido a priori nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia: a 
flexibilidade temática com a qual se pode trabalhar no 
ensino fundamental. Alguns temas transversais são 
parte dos conteúdos da Geografia e estão definidos 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, quais sejam: 
 
A) Meio ambiente – cidadania – formação profissional 

– artes – cultura. 
B) Ética – meio ambiente – pluralidade cultural – 

saúde – trabalho e consumo. 
C) Globalização – sustentabilidade – 

responsabilidade social – ética – cidadania. 
D) Pluralidade cultural – ecologia – políticas públicas 

– consumo consciente – cidadania. 
E) Multiculturalismo – protagonismo juvenil – saúde – 

cidadania – globalização. 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 – Analise as assertivas abaixo, que 
dizem respeito aos processos endógenos na geração 
das formas do relevo: 
 

I. As forças endógenas ativas e passivas 
comandam a formação das formas do relevo 
através do condicionamento estrutural. A força 
endógena ativa corresponde à comandada pela 
energia no interior da Terra e se manifesta pela 
dinâmica da litosfera através da tectônica de 
placas. Essa força provoca soerguimentos dos 
continentes e desdobramentos em suas bordas. 

II. A orogênese e a epirogênese não podem ser 
entendidas como movimentos desarticulados. As 
duas são produto da deriva continental e do 
choque entre as placas tectônicas. A orogênese 
corresponde a movimentos lentos e 
generalizados da crosta continental, que sofre 
soerguimentos ou abaixamentos amplos; já a 
epirogênese corresponde a movimentos da 
superfície terrestre através do enrugamento ou 
dobramento de camadas de rochas 
sedimentares que margeiam as bordas dos 
continentes. 

III. As forças endógenas passivas são 
representadas pelos diferentes grupos de rochas 
e pelo modo como estas se encontram 
estruturalmente arranjadas. As rochas são 
consideradas como forças endógenas pelo fato 
de oferecerem resistência ao desgaste imposto 
pelos processos erosivos. Essa resistência é 
variável em função da natureza da rocha e da 
maneira como ela está arranjada em relação à 
superfície do terreno. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III.  
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QUESTÃO 39 – Relacione a Coluna 1, que indica as 
unidades de relevo da Amazônia, à Coluna 2, que 
contém suas respectivas características. 
 
Coluna 1 
1. Planícies de inundação. 
2. Terraços pleistocênicos. 
3. Planalto amazônico. 
4. Escudos cristalinos. 
 
Coluna 2 
(  ) Compreendem as várzeas e igapós, que são os 

terrenos geologicamente mais jovens da 
Amazônia, formados por sedimentos acumulados 
nas áreas de inundação dos rios e na região 
coberta pela vegetação de pântano. 

(  ) Terrenos mais antigos que limitam a bacia ao 
norte e ao sul. 

(  ) Área formada por sedimentos argilosos que são 
terrenos com altitudes de 150 a 200m. 

(  ) Terrenos sedimentares formados quando o nível 
de base dos rios era mais alto, durante os 
períodos interglaciais, há cem mil anos, quando o 
mar já esteve 15m acima do nível atual. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4.  
B) 2 – 1 – 4 – 3.  
C) 3 – 1 – 2 – 4.  
D) 1 – 4 – 3 – 2.  
E) 4 – 3 – 2 – 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 40 – “As atividades industriais e a elevada 
concentração populacional nas grandes cidades 
produzem volumosa quantidade de resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos que a natureza, por si só, não 
consegue absorver. Esses resíduos, rejeitos 
domésticos e industriais são o que se convencionou 
chamar de poluição ambiental. Essa grande 
quantidade de resíduos acaba interferindo 
negativamente no ambiente onde vivem os homens e 
contribui para a perda da qualidade de vida da 
população.” (ROSS:1995) 
 
Sobre a poluição ambiental urbana e industrial, são 
feitas as seguintes considerações: 
 

I. O lixo gerado nas cidades tem se tornado cada 
dia mais problemático basicamente por duas 
razões: a população urbana tornou-se muito 
numerosa e gera volumes de lixo cada vez 
maiores; a evolução técnica e o processo 
crescente de desenvolvimento industrial geram, 
cada vez mais, tipos de lixo que a natureza por si 
só não consegue destruir, como os plásticos e 
vidros que não são biodegradáveis. 

II. As concentrações urbanas com alta densidade 
de edificações, a elevada impermeabilização do 
solo causada pela pavimentação das ruas e do 
calçamento e a colocação de pisos nos quintais, 
associada a poucas e pequenas extensões de 
áreas verdes, contribuem para acentuar o 
escoamento das águas pluviais e causar 
inundações nas partes baixas das cidades, como 
nos fundos de vales, durante os períodos de 
chuvas prolongadas. 

III. Os resíduos da indústria petroquímica são 
principalmente gasosos e sólidos. A indústria 
petroquímica opera basicamente com petróleo, 
de onde é obtida uma infinidade de subprodutos 
que são usados como combustível e como 
matéria-prima para outras indústrias, como a de 
fertilizantes, a de plásticos e a de tintas. Os 
resíduos gasosos resultam do processo de refino 
do petróleo, destacando-se entre eles os 
fluoretos e o dióxido de enxofre. 

 
Quais estão corretas? 
 
A) Apenas I. 
B) Apenas I e II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
E) I, II e III. 
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