
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS À FUNDATEC. 
               PROIBIDA A REPRODUÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.  

MUNICÍPIO DE VIAMÃO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 

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.  

Vou confessar 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

Tenho um problema muito sério com o Natal — amo essa data. Adoraria ser amargo e intelectual, 
dizer que o Natal virou uma festa pagã em que só se pensa em comer e dar presentes, que Papai Noel é 
uma imposição imperialista, mas fato é que gosto de tudo isso, sem um pingo de vergonha. Acho incrível 
reunir a família — mesmo que por imposição — e, se a ceia terminar em lágrimas, acontece: quem disse 
que é preciso ser feliz o tempo inteiro? 

Muita gente argumenta que a saudade dos entes queridos que já se foram aumenta nessa época do 
ano, portanto o Natal seria uma festa triste, de ausências. Vamos tentar enxergar por outro lado: com o 
corre-corre das nossas vidas, quando é que temos tempo de pensar neles, de evocar sua lembrança? De 
vez em quando, me pego culpado por não pensar tanto em minha avó maravilhosa, que passava o mês 
inteiro preparando os coscolovi (doces natalinos italianos) para nós, nos meus pais, que ralaram tanto para 
me passar o mínimo de educação, nos amigos maravilhosos que nos deixaram tão precocemente. Eles 
merecem ___ homenagem do nosso pensamento e dos nossos olhos úmidos. 

No Natal, sou despudoradamente feliz, e poucas coisas me dão mais alegria do que sair ___ 
procura de lembrancinhas para as pessoas de que eu gosto — só adoraria ser mais precavido e começar 
as compras em março, quando os shoppings não estão lotados. Nos embrulhos, coloco cartões que preparo 
com duas semanas de antecedência. Tento dizer tudo aquilo que não consegui dizer ao longo do ano, o 
quanto as pessoas são importantes e o que elas representam para mim, e agradeço o carinho e a paciência 
da convivência. E sou incapaz de abrir um presente que não venha com cartão; é o embrulho que 
acompanha as palavras, não o contrário. 

Muita gente diz que aquela orgia alimentar daria para matar a fome na África. E como presentear as 
crianças quando tantas não ganham nada? É bom, sim, com tantos presentes na árvore, fazer uma faxina 
geral nos armários e separar o que sobra para dar a quem não tem nada. Doar a um desconhecido, sem 
esperar retorno, agir como Papai Noel, que, francamente, passa o ano inteiro fabricando presentes sem 
receber nenhum. E, mesmo gordo, velho e tendo que se enfiar em chaminés todas as noites, ele é feliz e ri 
___ toa. Fica a lição. 

Não me joguem pedras, mas eu tenho que assumir que gosto de Natal, de pinheiros e enfeites, de 
presentes, daquelas comidas deliciosas, do ambiente religioso que se impõe mesmo aos ateus de pai e 
mãe. E da o-bri-ga-ção de estar em família. Nem sempre tenho tempo para ela, o que faz de mim uma 
pessoa eternamente culpada, portanto o Natal é uma excelente desculpa para estarmos todos juntos, 
falantes e cobrando maior presença uns dos outros — até o Natal seguinte, claro. 

Virou chique declarar o ódio ao Natal. Quando divido com os outros minha alegria ___ respeito 
dessa época do ano, sou chamado de bobo, capitalista e naïf; sou tratado como um ET e até com um certo 
olhar de condescendência. Não me importa: faz tempos em que estou tentando me libertar das chiquerias 
da vida em busca de uma cafonice autêntica, simples e genuína. 

Em busca da alegria que a gente tinha quando era criança e inocente e acreditava em família unida 
para sempre, na imortalidade das pessoas que a gente ama, na felicidade eterna e, por que não, em Papai 
Noel. 

Fonte: (Bruno Astuto – Revista Época – 18/12/2011 – disponível em http://www.revistaepoca.com.br – adaptação) 

QUESTÃO 01 – Analise as afirmações abaixo, em 
relação ao assunto discutido no texto. 

I. Para o autor, o Natal é uma festa amarga e 
intelectual, da qual ele sente vergonha de 
gostar. 

II. O autor contrapõe o argumento de que o Natal 
seria uma festa de ausências, colocando a data 
como uma oportunidade para lembrar-se dos 
entes queridos que se foram e homenageá-los. 

III. Ao afirmar que “o embrulho que acompanha as 
palavras” (l. 18 e 19), o autor destaca a 
importância dos presentes de Natal em 
oposição às mensagens natalinas. 

Quais estão corretas? 

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

QUESTÃO 02 – Considerando-se o emprego do 
acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 
preenche, correta e respectivamente, as lacunas das 
linhas 12, 13, 25 e 31. 

A) a – a – à – à 
B) a – à – à – à 
C) a – à – à – a 
D) à – à – a – a 
E) à – a – a – a 
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QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa em que NÃO 
haja o emprego de linguagem figurada. 

A) “sem um pingo de vergonha” (l. 03). 
B) “que ralaram tanto para me passar o mínimo de 

educação” (l. 10 e 11). 
C) “nos amigos maravilhosos que nos deixaram tão 

precocemente” (l. 11). 
D) “Não me joguem pedras” (l. 26). 
E) “sou chamado de bobo, capitalista e naïf” (l. 32). 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego dos 
vocábulos em língua portuguesa, analise as 
assertivas a seguir: 

I. O emprego da palavra “obrigação” (l. 28) 
separada silabicamente é um recurso estilístico 
que visa reforçar a ideia transmitida por ela. 

II. O vocábulo “chiquerias” (l. 33) não é um vocábulo 
existente em língua portuguesa, mas uma criação 
do autor para transmitir a ideia de “coisas 
chiques”. 

III. “cafonice” (l. 34) é um neologismo que não  
pertence à língua portuguesa e foi criado a partir 
do adjetivo “cafona”. 

Quais estão corretas? 

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

QUESTÃO 05 – Considerando as relações de 
concordância, quantas outras alterações deveriam 
ser feitas no período, caso alterássemos a forma 
“ele” (l. 24) por “eles”? 

A) 3. 
B) 4. 
C) 5. 
D) 6. 
E) 7. 

QUESTÃO 06 – Considerando o emprego correto 
dos sinais de pontuação, analise as assertivas a 
seguir: 

(  ) Na linha 04, os dois pontos introduzem uma 
interrogação direta. 

(  ) Na linha 10, os parênteses são empregados para 
separar uma expressão de caráter explicativo. 

(  ) Na linha 18, o emprego do ponto e vírgula deve-
se à separação de duas orações coordenadas, 
cuja conjunção que as liga foi omitida. 

(  ) O emprego das duas primeiras vírgulas na linha 
21 deve-se à mesma situação de ocorrência das 
duas primeiras vírgulas da linha 24. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é:  

A) V – V – V – F. 
B) V – V – F – F. 
C) F – V – F – V. 
D) F – F – V – V. 
E) F – F – F – V. 

QUESTÃO 07 – Na linha 31, a conjunção “Quando” 
expressa ideia de ____________ e poderia ser 
substituída por _________ desde que ___________ 
feitas alterações na forma verbal que a sucede. 

Qual alternativa preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas da afirmação anterior? 

A) causa – Sempre que – sejam 
B) causa – Sempre que – não sejam 
C) tempo – Ao – sejam 
D) tempo – Ao – não sejam 
E) tempo – Sempre que – não sejam 

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que apresenta 
classificação INCORRETA dos advérbios. 

A) muito (l. 01) – intensidade. 
B) só (l. 02) – modo. 
C) mais (l. 13) – intensidade.  
D) sim (l. 21) – afirmação. 
E) sempre (l. 28) – tempo. 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa cujo vocábulo 
NÃO poderia substituir a palavra “condescendência” 
(l. 33), pois a substituição acarretaria mudanças do 
sentido original do texto. 

A) anuência. 
B) transigência. 
C) cessão. 
D) complacência. 
E) paciência. 
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QUESTÃO 10 – Considerando as relações de 
referência estabelecidas pelos pronomes, analise as 
assertivas a seguir: 

I. Na linha 08, a forma pronominal “neles” refere-
se a “entes queridos” (l. 06). 

II. O uso do pronome possessivo “nosso” (l. 12) 
indica que o autor inclui o leitor em sua 
argumentação, ao mesmo tempo em que se 
exclui dela. 

III. Na linha 21, o pronome indefinido “tantas” 
refere-se ao substantivo “crianças” (l. 21). 

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 11 – Considerando o sistema ortográfico 
vigente, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) A omissão do acento no vocábulo “sério” (l. 01) 
acarretaria a formação de um vocábulo não 
pertencente à língua portuguesa. 

B) A partir do adjetivo “incrível” (l. 03), pode-se 
formar um advérbio de modo e este não deve ser 
acentuado. 

C) Os vocábulos “mínimo” (l. 11) e “úmidos” (l. 12) 
são acentuados devido a mesma regra. 

D) A supressão do acento do vocábulo “até” (l. 32) 
implica mudança da classe gramatical à qual 
pertence. 

E) O vocábulo “genuína” (l. 34) deve ser acentuado 
por tratar-se de palavra paroxítona onde há a 
ocorrência de um hiato. 

QUESTÃO 12 – Considerando o emprego dos nexos 
linguísticos, analise as assertivas a seguir: 

I. Na linha 04, a conjunção “se” indica ideia de 
condição, podendo ser substituída por “caso”, 
sem que sejam necessárias alterações no 
período. 

II. Na linha 26, a conjunção “mas” indica ideia de 
oposição e poderia ser substituída por “contudo” 
sem alteração do sentido da frase. 

III. Na linha 29, a conjunção “portanto” indica ideia 
de conclusão e poderia ser substituída por 
“assim” sem alteração do sentido da frase. 

Quais estão corretas? 

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

LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

QUESTÃO 13 – A Constituição da República 
Federativa do Brasil (1988) estabelece que a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão seus sistemas de ensino em regime de 
colaboração. Nesse sentido, compete 

I. à União organizar o sistema federal de ensino e 
o dos Territórios. 

II. aos Estados e ao Distrito Federal atuarem, 
prioritariamente, no ensino fundamental e 
médio. 

III. aos Municípios atuarem, prioritariamente, no 
ensino fundamental e na educação infantil. 

Quais estão corretas? 

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

QUESTÃO 14 – A situação dos alunos que 
apresentam quantidade de faltas às aulas acima de 
cinquenta por cento do percentual permitido em lei 
deverá ser notificada ao Conselho Tutelar do 
Município, ao juiz competente da Comarca e ao 
representante do Ministério Público. Segundo a Lei 
nº 9.394, de 1996, a quem compete fazer essa 
notificação?  

A) À Prefeitura Municipal. 
B) Aos Estabelecimentos de Ensino. 
C) Às Associações de Pais e Mestres. 
D) Ao Clube de Mães. 
E) À Comunidade. 

QUESTÃO 15 – A Lei n° 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente – dispõe que a adoção de 
crianças e adolescentes será deferida quando 
apresentar reais vantagens para o adotando e 
fundar-se em motivos legítimos. Abaixo estão 
elencadas algumas condições necessárias à adoção, 
EXCETO:   

A) As pessoas maiores de 18 anos, 
independentemente do estado civil, podem 
adotar.  

B) A adoção será precedida de estágio de 
convivência com a criança ou adolescente, pelo 
prazo que a autoridade judiciária fixar, 
observadas as peculiaridades do caso. 

C) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis 
anos mais velho do que o adotando. 

D) Os ascendentes e os irmãos do adotando podem 
ser adotantes. 

E) O adotando maior de doze anos de idade também 
deverá dar o seu consentimento à adoção. 
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QUESTÃO 16 – O Município de Viamão é parte 
integrante da República Federativa do Brasil e do 
Estado do Rio Grande do Sul. Segundo Lei Orgânica 
do Município de Viamão, a data oficial do Município 
é:  

A) 04 de junho. 
B) 13 de julho. 
C) 09 de agosto. 
D) 14 de setembro. 
E) 15 de outubro. 

QUESTÃO 17 – De acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Viamão, analise as assertivas abaixo, 
que tratam sobre disposições e deliberações dos 
poderes constituídos do Município, assinalando C, 
para as corretas, e E, para as erradas. 

(  ) O Poder Legislativo do Município será exercido 
pela Câmara de Vereadores, que é composta por 
21 membros.  

(  ) A aprovação de Emenda à Lei Orgânica 
dependerá do voto da maioria absoluta dos 
Vereadores. 

(  ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito com 
auxílio dos Secretários. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

A) C – E – C. 
B) C – C – E. 
C) C – E – E. 
D) E – C – C. 
E) E – E – E. 

QUESTÃO 18 – A Lei Municipal nº 3225/2004 dispõe 
que a carreira do Magistério Público Municipal de 
Viamão é constituída pelo conjunto de cargos de 
professores e ___________, estruturada em 
_______ classes dispostas gradualmente, com 
acesso sucessivo de classe a classe, cada uma 
compreendendo _______ níveis de habilitação, 
estabelecidos de acordo com a titulação pessoal do 
profissional da educação. 

Assinale a alternativa cujos termos completam 
correta e respectivamente as lacunas da frase acima. 

A) especialistas – oito – seis 
B) diretores – sete – cinco 
C) pedagogos – seis – quatro 
D) técnicos – cinco – três 
E) auxiliares – quatro – dois 

QUESTÃO 19 – Analise as assertivas abaixo, que 
tratam sobre a estrutura da carreira do Magistério 
Público do Município de Viamão, numerando a 
Coluna 2 de acordo com a Coluna 1. 

Coluna 1 
1. Regime de Trabalho.  
2. Expediente Escolar.  
3. Hora/Aula. 
4. Hora/Atividade.  

Coluna 2 
(  ) Período de tempo em que o membro do 

magistério desempenha atividades, direta ou 
indiretamente, relacionadas com a docência. 

(  ) Jornada de trabalho durante a qual se realizam as 
atividades escolares. 

(  ) Quantidade de horas semanais de trabalho, em 
que o membro do Magistério Público Municipal 
exerce atividades inerentes ao cargo. 

(  ) Período de tempo em que o professor 
desempenha atividade docente com o aluno, em 
classe, em grupo ou individualmente. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

A) 1 – 2 – 3 – 4. 
B) 1 – 3 – 2 – 4. 
C) 2 – 4 – 1 – 3. 
D) 4 – 1 – 2 – 3. 
E) 4 – 2 – 1 – 3. 

QUESTÃO 20 – Segundo a Lei  nº 2.663/1998, que 
institui o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos de Viamão, a investidura em cargo do 
magistério municipal será feita por meio de concurso 
público, organizado sob a forma de 

A) provas escritas. 
B) títulos autenticados. 
C) provas e títulos. 
D) provas e entrevistas. 
E) títulos e testes psicológicos. 

QUESTÃO 21 – Ao entrar em exercício, o servidor 
nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório pelo período de 

A) 36 meses. 
B) 30 meses. 
C) 24 meses. 
D) 20 meses. 
E) 18 meses. 
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QUESTÃO 22 – A Lei Municipal no � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3675/2009 
estabelece a eleição direta para Diretores das 
Escolas da Rede Municipal de Ensino de Viamão 
com mandato de três anos e possibilidade de 
recondução por mais 

A) quatro períodos. 
B) três períodos. 
C) dois períodos. 
D) um período. 
E) meio período. 

QUESTÃO 23 – Entende-se por segmento do 
colégio eleitoral o grupo de alunos, professores, 
funcionários, pais, mães ou responsáveis legais 
habilitados a votar nos termos da Lei Municipal        
no � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3675/2009. Para a eleição de diretores, o colégio 
eleitoral de cada escola deverá atender os requisitos 
abaixo, EXCETO: 

A) O eleitor deverá apresentar documento de 
identificação à mesa eleitoral no ato da votação. 

B) O aluno terá direito a voto, se comprovar 
assiduidade mínima de setenta por cento até sete 
dias antes da data da eleição.  

C) Os pais, ou mães ou responsáveis legais por dois 
ou mais filhos, matriculados na mesma escola, 
terão direito a um único voto. 

D) O voto do colégio eleitoral será direto e secreto.  
E) Os professores e servidores terão direito ao voto, 

caso estejam lotados na escola até trinta dias 
antes da data marcada para eleição e no efetivo 
exercício da função. 

QUESTÃO 24 – A Lei no � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 10.639/2007, que tornou 
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira nos estabelecimentos oficiais e particulares 
de ensino fundamental e médio, relaciona o 
conteúdo programático a ser incluído no currículo 
das escolas, EXCETO: 

A) O estudo da História da África e dos africanos. 
B) A luta dos negros no Brasil. 
C) A cultura negra brasileira. 
D) O negro na formação da sociedade nacional. 
E) As batalhas do negro contra o branco. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

QUESTÃO 25 – Segundo Piaget, quando a criança 
tem entre dois e sete anos, verifica-se, no plano 
cognitivo, o aparecimento da função 

A) concreta. 
B) simbólica. 
C) valorativa. 
D) moral. 
E) abstrata.  

QUESTÃO 26 – Perrenoud (2001) afirma que, em 
um contexto de realização de projetos ou de 
situações-problema, jogos e desafios são _________ 
que promovem o desenvolvimento de __________. 

Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas acima. 

A) procedimentos – hábitos 
B) rotinas – costumes 
C) recursos – competências 
D) conteúdos – teorias 
E) objetivos – normas 

QUESTÃO 27 – Para que o professor possa atingir 
efetivamente os objetivos, é necessário que realize 
um conjunto de operações didáticas coordenadas 
entre si. Dentre elas, está o planejamento. 

Para o planejamento, requer-se do professor: 

I. Conhecimento das características sociais, 
culturais e individuais dos alunos, bem como do 
nível de preparo escolar em que se encontram. 

II. Compreensão segura das relações entre a 
educação escolar e os objetivos sociopolíticos e 
pedagógicos, ligando-os aos objetivos de ensino 
das matérias. 

III. Domínio seguro do conteúdo das matérias que 
leciona e sua relação com a vida e a prática, bem 
como dos métodos de investigação próprios da 
matéria, a fim de fazer uma seleção e uma 
organização adequada do conteúdo. 

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. 

QUESTÃO 28 – Segundo Maria Teresa Mantoan, 
para se adaptar à inclusão, a escola precisa: 

I. Fazer alterações físicas no espaço escolar com 
a construção de rampas e de banheiros 
adaptados. 

II. Elaborar avaliação diferenciada para alunos 
com deficiência mental. 

III. Oferecer atendimento especializado 
paralelamente às aulas regulares, de 
preferência no mesmo local. 

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 29 – De acordo com Macedo (2005), a 
disciplina, em uma visão construtivista, pressupõe  

A) diagnóstico, construção e individualismo. 
B) permissividade, liberdade e espontaneidade.  
C) autoridade, centralismo e correção. 
D) cooperação, autonomia e responsabilidade. 
E) orientação, normatização e autocontrole.  

QUESTÃO 30 – São características de um bom 
plano, EXCETO: 

A) Coerência e unidade. 
B) Continuidade e sequência. 
C) Objetividade e funcionalidade. 
D) Clareza e precisão. 
E) Flexibilidade e improvisação. 

QUESTÃO 31 – Nos centros de interesse, criados 
por Ovídio Decroly, há três etapas básicas na 
abordagem de cada grande tema ou assunto: 

A) Introdução, desenvolvimento e conclusão. 
B) Identificação, classificação e análise. 
C) Observação, associação e expressão. 
D) Indução, relação e síntese. 
E) Dedução, representação e aplicação. 

QUESTÃO 32 – “(...) a magia do avaliar está na 
descoberta da complexidade do ato de aprender. É a 
isso que me refiro quando nego a ação corretiva e 
delineio a interpretação das tarefas de 
aprendizagem: fazer perguntas ao aluno para 
aprender com ele, ao invés de fazer perguntas para 
comprovar respostas que já foram dadas pelo 
professor. Sem dúvida, não é pouco o que se espera 
do educador analisando-se a questão sobre esse 
prisma. Mas é um dos caminhos que aponto na 
complexidade de uma perspectiva mediadora.” 
(HOFFANN, 2003). 

De acordo com Jussara Hoffmann, um processo 
avaliativo mediador é por sua natureza: 

I. Preventivo. 
II. Cumulativo. 
III. Somativo. 

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. 

QUESTÃO 33 – Luckesi (2010) define a avaliação 
como um “ato amoroso”. Isso significa que a 
avaliação tem por objetivo 

A) classificar e promover. 
B) ensinar e contemporizar. 
C) mediar e selecionar. 
D) diagnosticar e incluir. 
E) aprovar e acolher. 

QUESTÃO 34 – Segundo Macedo (2005), faz parte 
do trabalho pedagógico da educação infantil 

A) formar hábitos e atitudes. 
B) organizar o pensamento abstrato. 
C) estimular o individualismo. 
D) pensar em termos abstratos. 
E) trabalhar operações intelectuais formais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 35 – Conforme Luckesi (2006), a prática 
escolar predominante hoje se realiza dentro de um 
modelo teórico de compreensão que pressupõe: 

A) O método interacionista como o mais indicado 
para o trabalho com crianças com dificuldade de 
aprendizagem.  

B) A escola como um espaço democrático, igualitário 
e de promoção.  

C) A educação como mecanismo de conservação e 
reprodução da sociedade.  

D) O ensino como um instrumento seletivo e como 
um benefício de poucos.   

E) O sistema avaliativo como o momento final do 
processo, centrado no que o aluno aprendeu.  

QUESTÃO 36 – Segundo Coll, existem alguns 
critérios para o ensino da matemática. Sobre esses 
critérios marcar C para as afirmativas Certas e E para 
as Erradas. 

(  ) Trabalhar a aprendizagem da matemática apenas 
por meio de exercícios de repetição e avaliações 
semanais.  

(  ) Ativar e empregar como ponto de partida o 
conhecimento matemático prévio, formal e 
informal dos alunos.  

(  ) Apoiar e estimular o ensino individualizado, o 
raciocínio rápido e o ensino de conteúdos 
abstratos para conteúdos simples.  

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

A) E – C – E. 
B) C – E – C. 
C) C – C – C. 
D) E – E – C. 
E) C – C – E.  

QUESTÃO 37 – Os sistemas de avaliação 
pedagógica de alunos e de professores vêm se 
assumindo cada vez mais como discursos verticais, 
de cima para baixo, mas insistindo em passar por 
democráticos. A questão que se coloca a nós como 
professores e alunos críticos e amorosos da 
liberdade, não é, naturalmente ficar contra a 
avaliação, mas resistir aos métodos silenciadores 
com que ela vem sendo às vezes realizada. A 
questão que se coloca a nós é lutar em favor da 
compreensão e da prática da avaliação enquanto 
instrumento de apreciação do que fazer de sujeitos 
críticos a serviço, por isso mesmo da libertação.   

A qual autor refere-se a citação acima? 

A) Philippe Perrenoud. 
B) Cipriano Luckesi.  
C) Vitor da Fonseca.  
D) Edgar Morin.  
E) Paulo Freire. 

QUESTÃO 38 – É um transtorno pouco frequente que 
se caracteriza pela ausência total e persistente da 
linguagem em determinadas circunstâncias ou diante 
de determinadas pessoas, em crianças que 
adquiriram a linguagem e a utilizam em outros 
contextos ou em presença de outras pessoas.   

Conforme Coll (2004), esse transtorno é denominado  

A) Mudez.  
B) Dislalia orgânica.  
C) Gagueira. 
D) Mutismo seletivo.  
E) Disfasia.  

QUESTÃO 39 – Segundo Coll (2004), analise as 
assertivas a seguir sobre a deficiência mental:  

I. A pessoa com deficiência costuma ter uma 
grande dependência afetiva e comportamental 
com relação a outras pessoas.  

II. Uma pessoa com déficit cognitivo tem dificuldade 
para desenvolver comportamentos 
autorreferidos, relativos a si mesmo (cuidar de 
seu corpo) e também de autoobervar-se, cultivar 
a autoconsciência.   

III. A integração de crianças com deficiência mental 
deve ser feita apenas a partir das primeiras 
séries do ensino fundamental.  

IV. Para o indivíduo com deficiência mental é 
conveniente a repetição, a consolidação e a 
lembrança do já adquirido.  

Quais estão corretas? 

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

QUESTÃO 40 – Na perspectiva ____________, a 
alfabetização reduz-se à aprendizagem de uma série 
de habilidades observáveis e mensuráveis que 
implicam fundamentalmente processos psicológicos 
periféricos, de tipo perceptivo e motriz.  

De acordo com Coll (2004), assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna do trecho acima. 

A) behaviorista 
B) cognitivista 
C) socioconstrutivista 
D) tecnicista 
E) construtivista 
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Fechar

Cargo: 36 - Professor de Educação Infantil

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão Respostas Componente

1 B LíNGUA PORTUGUESA

2 C LíNGUA PORTUGUESA

3 E LíNGUA PORTUGUESA

4 D LíNGUA PORTUGUESA

5 C LíNGUA PORTUGUESA

6 A LíNGUA PORTUGUESA

7 C LíNGUA PORTUGUESA

8 B LíNGUA PORTUGUESA

9 E LíNGUA PORTUGUESA

10 A LíNGUA PORTUGUESA

11 A LíNGUA PORTUGUESA

12 E LíNGUA PORTUGUESA

13 E LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

14 B LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

15 D LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

16 D LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

17 A LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

18 C LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

19 E LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

20 C LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

21 A LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

22 D LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

23 B LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

24 E LEGISLAçãO/ESTRUTURA/FUNCIONAMENTO

25 B FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

26 C FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

27 E FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

28 C FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

29 D FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

30 E FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

31 C FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

32 B FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

33 D FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

34 A FUNDAMENTOS DA EDUCAçãO

35 C CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

36 A CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

37 E CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

38 D CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

39 D CONHECIMENTOS ESPECíFICOS

40 A CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
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