
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DA POETISA CORA CORALINA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Fiz a escalada da montanha da vida removendo pedras e plantando flores.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Professor Nível II
25 horas

–

CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROVA

S22 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 2

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Geografia e História de Rondônia 5 1

Conhecimentos Pedagógicos 10 1

Conhecimentos Específicos 25 2
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Poucas coisas são tão difíceis quanto fazer
um balanço, estabelecer um ranking. Entre as
questões inevitáveis, vejam esta: melhoramos ou
pioramos? Se o critério for a renda , ou o
resultado de um check-up, em suma, algo que
permita resultados objetivos, responder é fácil. Mas
perguntemos se aumentou a liberdade no mundo, se
nossa sociedade é mais democrática ou não, e tudo
se complica.

Tento, ainda assim, um balanço das
liberdades humanas. Diria que aumentou a liberdade
de escolha dos indivíduos, ao longo do último século,
mas que ao mesmo tempo se expandiu o controle
sobre nós. Parece contraditório, e é mesmo.

A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida. Muitos dizem que a
homossexualidade não é uma opção, porque
ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a quem vai
desejar sexualmente; concordo. Mas seguramente,
um século atrás, a homossexualidade não era uma
opção. Não estava aberta às pessoas na maior parte
do mundo. Os episódios mais tristes que conheço
foram de Oscar Wilde e de Piotr Tchaikovsky. Wilde,
apaixonado por um rapaz que não valia grande coisa,
foi para a cadeia, onde escreveu um livro doloroso,

(1897), praticamente encerrando sua
carreira e vida. Já o compositor russo viveu uma
tragédia mais dura. Há várias versões sobre sua
morte. Uma delas, num filme preto e branco, mostra-o
morrendo em dolorosa agonia depois de tomar,
inadvertidamente, um copo-d’água contaminado pelo
cólera. Pois o filme (1970), de Ken
Russel, mostra uma história pior. Embora
Tchaikovsky fosse extremamente popular na Rússia
e no mundo, a descoberta de sua homossexualidade
leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema: a
infâmia ou o suicídio. Ele toma a água contaminada
de propósito. Morre, sim, em terrível agonia.

Qualquer dessas histórias seria difícil hoje em
dia. O mais irônico dos escritores britânicos, o mais
romântico dos compositores russos não teriam de
esconder sua orientação sexual. Teriam fins de vida
mais longos, melhores. A liberdade de você ser quem
é: eis o que se ampliou bastante. A vida pessoal se
tornou um espaço de maior florescimento.

Ao mesmo tempo, contudo, o controle
cresceu exponencialmente. Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles. Em
1995, Bill Gates celebrava, em seu

, a possibilidade de se rastrear o trajeto de cada
um de nós, onde abasteceu o carro, onde comprou
pizza, onde adquiriu o jornal; o poeta José Paulo
Paes, na época, disse que esse só podia ser um
sonho idiota. Pois quem deseja ser controlado a esse

per capita

De profundis

The music lovers

A estrada do
futuro

ponto? Isso hoje se tornou rotina, mas com uma
agravante: não é o Estado quem nos controla.
Empresas o fazem. O Facebook descobre os gostos
de seus clientes e vende-os para empresas que nele
anunciam. O pior é que não é só isso. Podemos ser
controlados em nossas opções políticas, em nosso
direito de escolha, em qualquer coisa. Nem sabemos
para quem são vendidas as bases de dados em que
estamos. Consta que o Facebook aproxima você de
quem tem preferências parecidas com as suas; mas
isso é uma lástima, porque petistas conviverão com
petistas, tucanos com tucanos, vegans com vegans...

Perde-se justamente uma das maiores
riquezas de nosso tempo, que é experimentar a
diversidade. [...]
(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. Filosofia: nº 80, março de 2013,
p. 82.)

Questão 01

A argumentação desenvolvida no texto está
orientada no sentido de persuadir o leitor a concluir
que:

A) a homossexualidade não é uma opção, mas uma
necessidade incontrolável ditada pelas paixões.

B) é difícil saber o que se expandiu mais no último
século, se a liberdade de escolha dos indivíduos
ou o controle sobre nós.

C) com a liberdade dos dias atuais, Tchaikovsky e
Oscar Wilde teriam fins de vida melhores.

D) não é o Estado que controla os indivíduos, mas as
empresas privadas, através do Facebook.

E) Foucault foi um visionário, mas não conseguiu
antever o rápido crescimento do controle sobre os
indivíduos.

Questão 02

A passagem do texto em que o autor emprega forma
verbal destinada a expressar dúvida ou incerteza
quanto ao ponto de vista que emite é:

A) “Diria que aumentou a liberdade de escolha dos
indivíduos [...]” (§ 2)

B) “A liberdade cresceu enormemente no que diz
respeito aos caminhos da vida.” (§ 3)

C) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
D) “A liberdade de você ser quem é: eis o que se

ampliou bastante.” (§ 4)
E) “A vida pessoal se tornou um espaço de maior

florescimento.” (§ 4)
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Em relação aos dois parágrafos imediatamente
anteriores, o quinto parágrafo do texto tem, na
argumentação, um caráter:

A) explicativo.
B conclusivo.
C contrastivo.
D exemplificador.
E resumidor.

)

)

)

)

Questão 03

A alternativa em que se lê argumento destinado a
justificar proposição contida no período anterior é:

A) “Parece contraditório, e é mesmo.” (§ 2)
B) “Não estava aberta às pessoas na maior parte do

mundo.” (§ 3)
C) “Há várias versões sobre sua morte.” (§ 3)
D) “Ele toma a água contaminada de propósito.” (§ 3)
E) “Teriam fins de vida mais longos, melhores.” (§ 4)

Questão 04

Altera-se o sentido de: “Foucault, que faleceu há
quase trinta anos, foi quem chamou a atenção para
este ponto; mas nem poderia ele imaginar como em
poucas décadas aumentariam tanto os controles.”
(§ 5), caso se obedeça à seguinte instrução de
reescrita:

A) deslocar o pronome “ele” para antes de “poderia
imaginar”.

B) substituir a forma verbal “há” por “faz”, no singular.
C) usar a forma verbal “advertiu” em vez de “chamou

a atenção”.
D) escrever “não obstante” em lugar de “mas”.
E) reescrever “que faleceu” como “falecido”.

Preserva-se o sentido de: “Tento, ainda assim, um
balanço das liberdades humanas.” (§ 2) com a
seguinte redação:

A) Tento, em vista disso, um balanço das liberdades
humanas.

B) Tento, a despeito disso, um balanço das
liberdades humanas.

C) Em consequência disso, tento um balanço das
liberdades humanas.

D) Devido a isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

E) Visto isso, tento um balanço das liberdades
humanas.

Questão 07

Questão 08

A passagem em que o autor emprega advérbio em
para fazer a avaliação ou valoração subjetiva

de um fato por ele referido é:

A) “[...] ninguém escolhe, no silêncio das paixões, a
quem vai desejar sexualmente [...]” (§ 3)

B) “[...] seguramente, um século atrás, a
homossexualidade não era uma opção.” (§ 3)

C) “[...] praticamente encerrando sua carreira e vida.”
(§ 3)

D) “[...] depois de tomar, inadvertidamente, um
copo-d’água contaminado pelo cólera.” (§ 3)

E) “ [ . . . ] c o n t u d o , o c o n t r o l e c r e s c e u
exponencialmente.” (§ 5)

–mente

Questão 05

O aposto cujo papel semântico no texto está
caracterizado com evidente equívoco é:

A) algo que permita resultados objetivos (§ 1) /
resumir

B) (§ 3) / especificar
C) a infâmia ou o suicídio (§ 3) / discriminar
D) não é o Estado quem nos controla (§ 5) /

esclarecer
E em qualquer coisa (§ 5) / explicar

De profundis

)

Questão 06

Na formação das palavras “homossexualidade” (§ 3)
e “florescimento” (§ 4), os sufixos “-idade” e “-mento”
expressam, respectivamente, as mesmas noções de
“qualidade ou estado” e de “ato ou resultado de ato”
que os sufixos destacados em:

A) estudANTE – lembrANÇA
B) fascISTA– investiDURA
C) nobrEZA– realISMO
D) alvURA– contemplaÇÃO
E) mansiDÃO – folhAGEM

Questão 09
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Questão 13

O termo em destaque funciona como objeto direto da
oração em:

A) “[...] que aumentou A LIBERDADE DE ESCOLHA
DOS INDIVÍDUOS [...]” (§ 2)

B) “[...] ao mesmo tempo se expandiu O CONTROLE
SOBRE NÓS.” (§ 2)

C) “Teriam FINS DE VIDA MAIS LONGOS,
MELHORES.” (§ 4)

D) “[...] como em poucas décadas aumentariam tanto
OS CONTROLES.” (§ 5)

E) “[...] para quem são vendidas AS BASES DE
DADOS [...]” (§ 5)Questão 11

Com a substituição do termo em destaque por um
pronome átono, ocorre ERRO de regência em:

A) “Não estava aberta ÀS PESSOAS [...]” (§ 3) / Não
lhes estava aberta

B) “[...] onde escreveu UM LIVRO DOLOROSO,
[...]” (§ 3) / onde o escreveu

C) “Ele toma A ÁGUA CONTAMINADA de propósito.”
(§ 3) / Ele a toma

D) “[...] não teriam de esconder SUA ORIENTAÇÃO
SEXUAL.” (§ 4) / não teriam de esconder-lhe

E) “O Facebook descobre OS GOSTOS DE SEUS
CLIENTES [...]” (§ 5) / descobre-os

DE
PROFUNDIS

Questão 12

A alternativa em que se preserva a relação de
coordenação observada em: “O Facebook descobre
os gostos de seus clientes e vende-os para empresas
que nele anunciam.” (§ 5) é a seguinte:

A) O Facebook descobre os gostos de seus clientes
a fim de vendê-los para empresas que nele
anunciam.

B) O Facebook, à medida que descobre os gostos de
seus clientes, vende-os para empresas que nele
anunciam.

C) O Facebook não só descobre os gostos de seus
clientes, mas também os vende para empresas
que nele anunciam.

D) Uma vez que descobre os gostos de seus clientes,
o Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

E) Descobertos os gostos de seus clientes, o
Facebook vende-os para empresas que nele
anunciam.

O verbo destacado em: “[...] leva seu próprio círculo a
lhe IMPOR um dilema [...]” (§ 3) está flexionado
corretamente em todos os contextos a seguir,
EXCETO em:

A) se seu círculo lhe impor.
B) até seu círculo lhe impor.
C) para seu círculo lhe impor.
D) em virtude de seu círculo lhe impor.
E) após seu círculo lhe impor.

Questão 10

Questão 14

A mudança de colocação do pronome átono a ser
evitada no português padrão, segundo as gramáticas
da língua, é a que se propõe em:

A) “Uma delas [...] mostra-o morrendo em dolorosa
agonia [...]” (§ 3) / o mostra

B) “[...] leva seu próprio círculo a lhe impor um dilema
[...]” (§ 3) / impor-lhe

C) “Isso hoje se tornou rotina [...]” (§ 5) / tornou-se
D) “[...] e vende-os para empresas que nele

anunciam.” (§ 5) / os vende
E) “Perde-se [...] uma das maiores riquezas de nosso

tempo [...]” (§ 6) / Se perde

Questão 15

Mantém-se o acento grave no “A” do complemento de
“aberta” – em: “Não estava aberta às pessoas na
maior parte do mundo.” (§ 3) – com a substituição
desse complemento por:

A) a ninguém.
B a nós.
C a quem quer que fosse.
D a escolha de ninguém.
E) a homossexuais.

)

)

)
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Segundo a Constituição Federal vigente, qualquer
cidadão é parte legítima para propor:

A) ação civil pública.
B) mandado de segurança coletivo.
C) ação de improbidade administrativa.
D) ação popular.
E) mandado de segurança individual.

Questão 16

Questão 18

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, é correto
afirmar:

A) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que antes
de firmado o contrato administrativo.

B) A anulação do procedimento licitatório não opera
efeitos retroativos.

C) É nulo o contrato celebrado com preterição da
ordem classificatória da licitação.

D) Na concorrência, o licitante é livre para desistir de
sua proposta a qualquer tempo, desde que ainda
não tenha havido adjudicação.

E) A revogação do procedimento licitatório, por
motivo discricionário, não gera obrigação de
indenizar.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As ações de ressarcimento de danos causados ao
erário:

A) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

B) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar da data
da ocorrência do dano.

C) prescrevem no prazo de 5 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

D) prescrevem no prazo de 3 anos, a contar do
conhecimento do dano pelo Poder Público.

E) são imprescritíveis.

Questão 17

Questão 19

A respeito do acesso à informação, disciplinado pela
Lei Federal nº 12.527/2011, assinale a alternativa
correta.

A) É direito do requerente obter o inteiro teor de
decisão de negativa de acesso, por certidão ou
cópia.

B) A decisão que indefere o acesso à informação é
irrecorrível, restando ao requerente apenas a via
do mandado de segurança.

C) O acesso à informação necessária à tutela judicial
ou administrativa de direitos fundamentais só
poderá ser negado mediante decisão expressa e
fundamentada da autoridade administrativa
competente.

D) O prazo legal máximo de restrição de acesso à
informação é de 15 anos, a contar de sua
produção.

E) O acesso à informação não compreende o direito
de obter informação primária.

Questão 20

Consoante disposto na Lei nº 8.429/1992, é correto
afirmar que:

A) os atos de improbidade administrativa são
puníveis apenas se praticados dolosamente.

B) negar publicidade aos atos oficiais configura
prática de ato de improbidade administrativa.

C) o recebimento de vantagem econômica para
intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza é ato de
improbidade administrativa punível nas formas
dolosa e culposa.

D) os atos de improbidade administrativa se sujeitam
ao chamado princípio da insignificância ou da
bagatela.

E) a dispensa indevida de licitação não configura ato
de improbidade administrativa, sujeitando o
serv idor apenas às sanções c iv is e
administrativas previstas na legislação específica.
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Questão 22

Segundo o IBGE, o Brasil é composto por dez bacias
hidrográficas, cada uma formada por sub-bacias. O
Estado de Rondônia encontra-se na bacia do rio
Amazonas, na sub-bacia hidrográfica conjugada do
rio:

A) Purus.
B) Tapajós.
C) Juruá.
D) Madeira.
E) Juruena.

Questão 23

A história de Rondônia é repleta de processos de
fragmentação para criação de novos municípios.
Entre os destacados nas alternativas a seguir,
assinale aquele cuja criação tem origem no
desmembramento direto do município de Ji-Paraná.

A) Cacaulândia.
B) Alto Paraíso.
C) Mirante da Serra.
D) Presidente Médici.
E) Governador Jorge Teixeira.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RONDÔNIA

Questão 21

O final do século XIX é marcado por uma série de
mudanças resultantes do desenvolvimento do
capitalismo, que se encontrava na fase monopolista,
exigindo um reordenamento econômico das
sociedades. Cada vez mais o Brasil se incorpora a
essa nova ordem, o que produz reflexos não só sobre
sua economia, mas também sobre sua estrutura
política. Nesse contexto, reorganizam-se as
estratégias de defesa e ocupação das fronteiras
brasileiras, especialmente nos estados do
Centro-Oeste e da Amazônia. Cândido Mariano da
Silva Rondon chefiou as principais iniciativas de
desenvolvimento da região amazônica durante a
primeira República por meio de ações de caráter
misto: civil e militar.

Entre as opções a seguir, assinale a que apresenta
uma das principais funções da Comissão Rondon no
início do século XX:

A) ocupação de territórios no Pacífico.
B) construção de linhas telegráficas.
C) apoio militar na Guerra do Paraguai.
D) implementação do projeto Calha Norte.
E) extração de minérios da Serra dos Carajás.

(BIGIO, Elias dos Santos.
. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000 –Adaptado).

Cândido Rondon: a integração
nacional

Questão 24

A lavoura permanente de Ji-Paraná que apresentou a
maior área colhida em 2011, ano dos últimos dados
divulgados pelo IBGE, foi:

A) café.
B) cacau.
C) banana.
D) maracujá.
E) erva-mate.

Questão 25

A criação do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) significou um avanço no que
diz respeito às políticas de conservação dos recursos
naturais no Brasil. O SNUC estabelece diferentes
categorias de manejo de Unidades de Conservação
(UC), cada uma atendendo, prioritariamente, a
determinados objetivos. Entre as UC a seguir, a única
que está localizada em RO é a:

A) Floresta Nacional Itaituba.
B) Reserva Extrativista Chico Mendes.
C) Parque Nacional Pacaás-Novos.
D) Estação Ecológica Juataí-Solimões.
E) Reserva BiológicaAbufari.
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Questão 28

Na tendência pedagógica tradicional, a didática
possui função:

A) ativa.
B) mobilizadora.
C) normativa.
D) crítica.
E) transformadora.

Questão 29

Um bom planejamento de aula alinhado com o
Projeto Político-Pedagógico da escola:

A) articula a atividade escolar com a problemática
social.

B) é produzido no início do ano com a participação da
comunidade.

C) contempla objetivos e métodos sem a
necessidade de ser sequencial.

D) é um guia de orientação que não exige
modificações ao longo do processo.

E) consiste no preenchimento dos relatórios para
comprovação administrativa.

Questão 27

Sobre a avaliação de acompanhamento, ou
avaliação operacional, é correto afirmar que esta
possui uma investigação de foco:

A) formativo e processual.
B) quantitativo.
C) processual e final.
D) no produto.
E) na certificação.

Questão 30

Os métodos ou metodologias de ensino:

A) independem da sequência de atividades.
B) restringem-se aos procedimentos.
C) limitam-se às técnicas.
D) são os meios para realizar os objetivos.
E) determinam quais conteúdos devem ser

abordados.

Questão 31

Na tendência liberal renovada progressivista, o
método de ensino valoriza as habilidades
cognitivas e:

A) o repasse de conhecimento.
B) a exposição verbal.
C) o aprender fazendo.
D) a observação.
E) os conteúdos.

Questão 26

É considerada uma ação inadequada para uma sala
de aula heterogênea:

A) diagnosticar as dificuldades dos alunos e o que
eles já sabem.

B) utilizar a mesma estratégia de ensino com todo o
grupo.

C) utilizar recursos e explicações diferenciadas para
o mesmo assunto.

D) incentivar a discussão com novas perguntas
sobre o assunto trabalhado.

E) aplicar atividades diversificadas sobre o mesmo
tema.

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

Questão 32

Questão 33

O modelo de currículo escolanovista compreende a
educação como:

A) instrumental, formal e pautada no saber.
B) processo de transmissão de conteúdos.
C) processo interno de desenvolvimento.
D) desenvolvimento de habilidades técnicas.
E) produto do conhecimento docente.

De acordo com a LDB – Lei nº 9.394/1996, a
Educação Especial é dever constitucional do Estado
e será ofertada:

A) sem terminalidade específica.
B) apenas na rede regular de ensino.
C) parcialmente para alunos com superdotação.
D) somente para alunos com deficiência.
E) também para alunos com altas habilidades.
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Questão 34

De acordo com a teoria da aprendizagem significativa
de Ausubel, um elemento facilitador na retenção da
nova aprendizagem é a:

A) elaboração de conceitos.
B) informação transmitida.
C) assimilação ou ancoragem.
D) atividade realizada.
E) memorização ou registro subsunçor.

Na concepção psicológica interacionista de
desenvolvimento, quando há uma nova possibilidade
orgânica no indivíduo ou mudanças no meio
ambiente na interação de organismo e meio é
acionado o processo de:

A) retroação.
B) controle.
C) estagnação.
D) condicionamento.
E) desequilíbrio.

Questão 35

Rosana leciona para uma classe de 1° ano do ensino
fundamental. Ela busca estar sempre se atualizando
e refletindo sobre sua prática pedagógica, a qual
revela ser fundamentada por uma visão
construtivista. Durante a leitura dos textos de seus
alunos ela observou esta atividade e constatou que:

A) a criança precisa de exercícios preparatórios de
coordenação viso-motora.

B) era necessário pedir para seu aluno escrever em
folha à parte a palavra TESOURO 5 vezes, para
que ela possa minimizar os erros gramaticais.

C) Leonardo está muito desconcentrado durante as
realizações das atividades, mostrando-se pouco
criativo e cometendo erros gramaticais que não
condizem com o processo de alfabetização.

D) Leonardo está experimentando a escrita de forma
espontânea e criativa. E, neste processo, os erros
gramaticais ainda não são relevantes.

E) seus desenhos estão com fortes traçados e a
escrita confusa o que revela um quadro de
dislexia.

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Considere o relato:

– Letícia queria escrever “vaca”. Ela ainda pensa que
precisa de duas letras. Eu também achava isso, só
que agora sei que a boca parece falar dois pedaços,
mas escrever não são dois. A gente tem que usar
mais letras. O Lucas está quase descobrindo. Ele põe
alguns pedaços com duas e outros com uma letra. Já
está chegando pertinho. Eu me lembro que escrevia
assim quando era bem pequeno. Por isso eu falo pra
Letícia e pro Lucas: “Precisa pensar bastante nas
letras e falar devagar, daí dá pra descobrir qual é pra
pôr”.

Analisando o relato do aluno Rogério (5 anos), é
possível perceber que a escola que ele estuda
confirma uma prática pedagógica voltada para:

A) a memorização.
B) o método silábico.
C) o método analítico.
D) construção de hipóteses.
E) a soletração fonética.

Questão 37

De acordo com Magda Soares, na escola, devem
estar presentes tanto atividades de introdução da
criança ao sistema alfabético – alfabetização –
quanto as práticas de uso social da leitura e da escrita
– letramento. São objetivos que possibilitam o
letramento, EXCETO:

A) compreender o que é lido e escrever de forma que
os outros compreendam o que se escreve.

B) aprender a ler e escrever no sentido de aprender a
grafar palavras e decodificar palavras.

C) conhecer diferentes gêneros e diferentes
portadores de textos e fazer uso deles para ler e
escrever.

D) participar adequadamente dos eventos de várias
naturezas de que fazem parte a leitura ou a
escrita.

E) desenvolver atitudes positivas em relação à
importância e ao valor da escrita na vida social e
individual.

Considere as afirmações sobre a articulação do
cotidiano infantil com a construção de conhecimentos
matemáticos.

I. O professor deve fazer uso de atividades
diversificadas, como situações de aprendizagem
e não apenas como entretenimento e
passatempo.

II. É importante trabalhar os conhecimentos
matemáticos com atividades lúdicas para que as
crianças aprendam com prazer.

III. As atividades lúdicas são adequadas para a
educação infantil, mas não são adequadas para
os anos iniciais do ensino fundamental.

IV. O uso de jogos no ensino de matemática deve
privilegiar os jogos competitivos.

Está(ão) correta(s) apenas:

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

O professor deve ter a capacidade de perceber que a
criança por meio do seu desenho, da dança, do ritmo,
da construção, está realizando atividades do
currículo escolar. O trabalho com as expressões
artísticas na escola deve considerar que:

A) a importância da espontânea e livre expressão
precisa estar presente no diário de trabalho
individual e coletivo dos alunos.

B) o trabalho dirigido é antagônico ao livre e
espontâneo.

C) os resultados dos trabalhos de turma devem estar
semelhantes.

D) para variar as atividades é importante propor
desenhos com os olhos fechados para
desenvolver a percepção visual.

E) o desenho abstrato faz parte do interesse e das
vivências infantis, sendo este a primeira leitura
pictórica da criança.

Questão 38

Questão 39

Questão 40
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Questão 42

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

[...] Até há pouco a vila tinha apenas uma rua.
Chamavam-lhe, por ironia, a Rua do Meio. Agora,
outros caminhos de areia solta se abriram num
emaranhado. Mas a vila é ainda demasiado rural,
falta-lhe a geometria dos espaços arrumados. Lá
estão os coqueiros, os corvos, as lentas fogueiras
que começam a despontar. As casas de cimento
estão em ruína, exaustas de tanto abandono. Não
são apenas casas destroçadas: é o próprio tempo
desmoronado. [...]

Dói-me a ilha como está, a decadência das casas,
a miséria derramada pelas ruas. Mesmo a natureza
parece sofrer de mau-olhado. Os capinzais se
estendem secos, parece que empalharam o
horizonte. À primeira vista, tudo definha. No entanto,
mais além, à mão de um olhar, a vida reverbera,
cheirosa como um fruto em verão: enxames de
crianças atravessam os caminhos, mulheres dançam
e cantam, homens falam alto, donos do tempo.
COUTO, Mia. .
São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 27-28. (Fragmento).

Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra

Segundo Emília Ferreiro, aquele que aprende,
geralmente, percorre um caminho (fases) até chegar
ao nível de aprendizado desejável para ser
considerado leitor e escritor. Aponte a alternativa que
apresenta correta e sequencialmente essas fases.

A) Pré-silábica, silábica-alfabética, silábica,
alfabética e alfabética-ortográfica.

B) Pré-silábica, silábica, silábica-alfabética,
alfabética e alfabética-ortográfica.

C) P r é - s i l á b i c a , s i l á b i c a - a l f a b é t i c a ,
alfabética-ortográfica, silábica e alfabética.

D) P r é - s i l á b i c a , s i l á b i c a - a l f a b é t i c a ,
alfabética-ortográfica, alfabética e multissilábica.

E) Pré-silábica, multissilábica, alfabética-ortográfica,
silábica e alfabética.

Questão 41

Questão 43

Questão 44

Uma expressão, no último parágrafo, revela ao leitor
que, contrariamente do que se pode pensar, a
imagem de decadência pode ser algo percebido
somente pelo narrador. Essa expressão é:

A) no entanto.
B) a miséria derramada.
C) sofrer de mau-olhado.
D) à primeira vista.
E) mais além.

Segundo Mikail Bakhtin, em estudos sobre a
natureza da linguagem, afirma que a “língua vive e
evolui historicamente na comunicação verbal
concreta, não no sistema linguístico abstrato das
formas da língua nem no psiquismo individual do
falante”.
Pode-se depreender dessa afirmação que a
linguagem é um fator:

A) individual.
B) econômico.
C) político.
D) social.
E) pedagógico.

As estratégias metacognitivas de leitura são de
controle, de regulamento e de reflexão consciente do
próprio conhecimento, do próprio fazer e da própria
competência e capacidade. Elas opõem-se aos
automatismos e mecanicismos: processamento do
conhecimento e da memória – processo de
monitoração, revisão, autoquestionamento, reflexão
e controle consciente sobre o próprio conhecimento
do leitor.
Pode-se afirmar que essas estratégias:

A) quebram o controle de objetivos e expectativas de
leitura.

B) contribuem para as inferências dos alunos
(deduções pelo raciocínio, intuição, visão
sintética, criatividade).

C) condicionam as descobertas dos alunos a
técnicas de escrita e leitura.

D) promovem maior interferência dos professores
nas produções escritas do aluno.

E) reduzem a capacidade de deduções pelo
raciocínio, intuição, visão sintética e criatividade.

Questão 45

A variação linguística é natural e decorre do fato de
que as línguas são sistemas dinâmicos e
extremamente sensíveis. Embora essa variação seja
natural, os falantes de uma comunidade linguística
têm, em geral, a expectativa de que todas as pessoas
falem de uma mesma maneira. Essa expectativa,
socialmente definida e difundida, pressupõe uma
forma “correta” de uso da língua, o que implica a
existência de formas “erradas”, criando, assim, a
base para o que se chama:

A) interlocução.
B) variante sintática.
C) interdiscursividade.
D) intertextualidade .
E) preconceito linguístico.
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Questão 46 Questão 47

Para ilustrar uma de suas aulas sobre divisores, uma
professora utilizou um pedaço de doce de leite no
formato de um paralelepípedo com as seguintes
dimensões:

Ela dividiu totalmente o doce em pedaços cúbicos
idênticos, sem que houvesse perda.

O menor número de pedaços cúbicos idênticos
encontrados foi:

A) 114
B) 120
C) 126
D) 130
E) 156

Em uma feira de ciências da escola, os alunos
enfeitaram cada uma das 30 mesas utilizadas com a
figura de um grande Tangram, cobrindo totalmente o
seu tampo quadrado com 80 cm de lado.

As folhas coloridas utilizadas mediam 20 x 20 cm e
cada peça do Tangram recebeu uma única cor de
acordo com a tabela a seguir:

A quantidade mínima de folhas de papel verde
utilizada foi:

A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
E) 150

PEÇA COR
T1 Azul
T2 Cinza
T3 Vermelho
T4 Laranja
T5 Rosa
Q Amarelo
P Verde

Comprimento 4,2 dm
Largura 3,6 dm
Altura 1,8 dm
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Questão 48

Os números no Sistema Decimal podem ser
representados de várias formas. Duas delas são o
Ábaco de Pinos e o Material Dourado. Observe os
números M e P representados a seguir:

Subtraindo M de P e acrescentando 20% do valor da
subtração obter-se-á um número N.

A representação do número N, utilizando o Material
Dourado, terá:

A) 7 planos, 7 cubinhos e 6 barras.
B) 7 planos, 6 barras e 6 cubinhos.
C) 7 barras, 6 planos e 7 cubinhos.
D) 5 barras, 7 cubinhos e 6 planos.
E) 6 cubinhos, 7 planos e 7 barras.

Questão 49

Uma professora comprou 20 caixas contendo
48 brindes em cada, sendo que desses brindes
eram réguas e o restante eram canetas.

O número de canetas compradas foi:

A) 300
B) 480
C) 540
D) 660
E) 720

Questão 50

Três fornecedores de produtos da cantina da escola
obedecem a escala de visitação a seguir:

Como a escola fica afastada do Centro, eles
combinaram que sempre, quando o dia da visita fosse
comum aos três, iriam juntos de carona no mesmo
carro; e a escala dessa carona seria de N em N dias.

O algarismo das dezenas de N será:

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

ESCALA
Leonardo 8 em 8 dias
Marcos 6 em 6 dias
Celso 10 em 10 dias
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Questão 51

Muitos cientistas e estudiosos se questionam
se haveria alguma ligação entre plantas e animais,
como se deu essa diferenciação entre eles em termos
evolutivos e por que nenhum animal conhecido
conseguia fazer fotossíntese.

Após certos anos mantendo esse hábito,
notou-se que a lesma não precisa mais ingerir essas
algas, pois seu organismo havia integrado os genes
desta ao seu, fazendo com que ele passasse a
produzir sua própria clorofila. Com isso o animal
começou a fazer fotossíntese, tronando-se o primeiro
animal fotossintético a existir em toda face da
Terra.[...]

Aequação geral que representa a fotossíntese é:

A) 6 CO + 12 H O C H O + 6 O + 6 H O.

B) C H O + 6 O 6 CO +  6 H O + energia.

C) C H O + 6 CO 6 O + 6 H O +
energia.

D) 6 O + 12 H O C H O + 6 CO +
6H O.

E) 6 CO + 12 O C H O + energia.

(Disponível em: http://dbiotec.blogspot.com.br/2011/10/lesma-
planta.html –Acesso em 05/10/2013)

2 2 6 12 6 2 2

6 12 6 2 2 2

6 12 6 2 2 2

2 2 6 12 6 2

2

2 2 6 12 6

®

®

®

®

®

Com base nessas dúvidas muitas pesquisas e
estudos foram realizados sobre tal temática, mas
nunca foi achado um indivíduo que compartilhasse
características mútuas de animais a plantas; até que
um dia uma pequena lesma do mar verde passou a
chamar a atenção dos cientistas, pois ao se alimentar
de algas da região, seu organismo começou, ao invés
de digerir os cloroplastos delas, a absorvê-los e
colocá-los no próprio tecido do animal, tornando-o o
primeiro animal semiclorofilado a existir.

Questão 52

Em um trabalho de campo, na Mata Atlântica, um
professor de Ciências chamou a atenção de seus
alunos para a diversidade de epífitas, como
bromélias e orquídeas que estavam localizadas no
tronco de várias árvores. Ele também mostrou aos
alunos abelhas da espécie destacando
o fato das tarefas serão distribuídas com extrema
organização entre os indivíduos, a ponto de
alguns cientistas considerarem a colmeia um
“superorganismo”.

A duas relações ecológicas que o professor mostrou
a s e u s a l u n o s s ã o , r e s p e c t i v a m e n t e :

A) parasitismo e colônia.
B) predatismo e colônia.
C) inquilinismo e colônia.
D) parasitismo e sociedade.
E) inquilinismo e sociedade.

Apis mellifera

Questão 53

Um glóbulo vermelho (hemácia) está passando pelo
pulmão, no sangue venoso proveniente do átrio
direito. Esse sangue venoso chegou ao pulmão
pela(s):

A) veias pulmonares e retornará ao coração, um
sangue arterial, pela artéria pulmonar.

B) veia cava e retornará ao coração, um sangue
venoso, pela artéria pulmonar.

C) artéria pulmonar e retornará ao coração, um
sangue arterial, pelas veias pulmonares.

D) artéria aorta e retornará ao coração, um sangue
arterial, pela veia cava.

E) artéria pulmonar e retornará ao coração, um
sangue arterial, pela artéria aorta.
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Questão 54

A tuberculose é uma doença de origem bacteriana,
que pode ser prevenida pela vacina:

A) Sabin.
B) Salk.
C) DPT.
D) BCG.
E) DT.

Questão 55

(José Luís Soares. . vol. 3).Biologia no terceiro milênio

Os sapos pertencem à classe dos:

A) répteis, apresentando respiração exclusivamente
pulmonar.

B) répteis, apresentando respiração cutânea e
pulmonar.

C) a n f í b i o s , a p r e s e n t a n d o r e s p i r a ç ã o
exclusivamente pulmonar.

D) a n f í b i o s , a p r e s e n t a n d o r e s p i r a ç ã o
exclusivamente cutânea.

E) anfíbios, apresentando respiração cutânea e
pulmonar.

Questão 56

O processo de escravidão está associado às diversas
formas de exploração e de violência contra a
população africana. Essa situação levou a inúmeros
momentos de rebeldia. Homens e mulheres
escravizados reagiram a esta condição,
proporcionando formas de resistência que influíram
na superação dessa modalidade de trabalho.

Dentre os diversos fatores que levaram à abolição da
escravidão pode-se citar:

A) a entrada de imigrantes no Brasil.
B) a pressão dos cafeicultores para o uso de

assalariados.
C) o movimento francês em prol da abolição.
D) o fim do tráfico negreiro.
E) a oposição do governo ao uso de cativos nas

lavouras.

Questão 57

A maior parte das sociedades indígenas que vivia no
Brasil, foi dizimada no processo de colonização.
Estima-se que, à época do descobrimento, até
5 milhões de índios habitavam o país. Eles falavam
1.300 línguas diferentes. Hoje, vivem no país cerca
de 800 mil índios (0,4% da população), segundo
dados do Censo 2010. Eles habitam 683 terras
demarcadas, algumas delas em zonas urbanas. Mais
da metade dessas comunidades localiza-se nas
regiões Norte e Centro-Oeste, principalmente na
área daAmazônia Legal.

Houve várias maneiras de inserir o índio no processo
de colonização, dentre elas pode-se destacar a:

A) aculturação.
B) escravidão voluntária.
C) união matrimonial.
D) tribalização.
E) política do escambo.

h t t p : / / v e s t i b u l a r . u o l . c o m . b r / r e s u m o - d a s -
disciplinas/atualidades/questao-indigena-expansao-urbana-
ameaca-aldeias.htm.
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Questão 58

No Brasil, existem vários tipos de desigualdades
sociais que não se limitam apenas a fatores como cor,
posição social e raça. Ainda hoje, convive-se com as
desigualdades regionais, que se referem às
desigualdades entre as regiões, entre estados e entre
cidades.

Levando em cons ideração o Índ ice de
Desenvolvimento Humano (IDH) pode-se perceber
que a região onde se concentra a maioria das
pessoas com rendimento até meio salário-mínimo é:

A) Sudeste.
B) Sul.
C) Norte.
D) Centro-Oeste.
E) Nordeste.

Questão 59

A Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica estabelece que as etapas
correspondentes aos diferentes momentos
constitutivos do desenvolvimento educacional na
Educação Básica são:

A) infantil, fundamental e médio.
B) fundamental, médio e superior.
C) médio, superior e profissionalizante.
D) infantil, fundamental e de jovens e adultos.
E) fundamental, médio e profissionalizante.

Questão 60

Segundo a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica, a escola de
qualidade social adota como centralidade o diálogo, a
colaboração, os sujeitos e as aprendizagens, o que
pressupõe, sem dúvida, atendimento a requisitos tais
como:

A) parceria com órgãos de educação internacionais,
através de programas de intercâmbio cultural.

B) valorização dos profissionais da educação, com
programa de formação continuada.

C) inter-relação entre o currículo escolar e as
propostas governamentais.

D) integração entre o governo, as prefeituras e as
escolas.

E) realização de parceria com empresas amigas da
escola e ONGs.


