
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 

PROFESSOR MAGISTÉRIO 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
15 
15 

Total de questões  40 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 

espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 

CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 

de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 04 (quatro) horas. O candidato somente poderá retirar-se do 

local de prova após 01 ( uma) hora do efetivo inicio da prova e após 02 ( duas ) horas de prova, poderá 

retirar-se da sala levando consigo o caderno de provas. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar 

os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, 

depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 

USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
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Marque aqui as suas respostas:  
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Língua Portuguesa 

1)  O nome que se dá à parte da Gramática, na Língua 
Portuguesa que se preocupa com a correta 
representação escrita das palavras é: Indique abaixo a 
resposta CORRETA.  

a) caligrafia 
b) geologia 
c) fonética 
d) Nenhuma das alternativas. 

2)  O estudo das regras que disciplinam o uso adequado 
dos sinais gráficos identificadores de intensidade de 
pronúncia é a acentuação gráfica. De acordo com essas 
regras todas as palavras proparoxítonas são 
acentuadas. Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta exemplos de palavras proparoxítonas. 

a) lâmpada, lúcido, flácido, ótimo. 
b) café, maiô, alguém, atrás.  
c) táxi, pele, vinténs, atlântico. 
d) Nenhuma das alternativas. 

3) A Língua Portuguesa apresenta dois processos 
básicos para formação de palavras: a derivação e a 
composição. Indique abaixo, a resposta CORRETA que 
apresenta a definição de composição. 

a) Ocorre por acréscimos de afixos. 
b) Ocorre pela junção de pelo menos dois radicais. 
c) Ocorre pela troca de classe gramatical. 
d) Nenhuma das alternativas. 

4) Temos três modos verbais em Língua Portuguesa: 
indicativo, imperativo e subjuntivo. Indique abaixo a 
resposta correta que apresenta um exemplo CORRETO 
do modo subjuntivo. 

a) Faz muito calor nesta época do ano. 
b) Talvez faça calor neste verão. 
c) Cala a boca, Batista! 
d) Nenhuma das alternativas. 

5)  No estudo da Sintaxe portuguesa, o verbo e o sujeito 
estão sempre ligados pelo mecanismo de concordância. 
De acordo com essa relação, verbo e sujeito concordam 
em número e pessoa. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta um exemplo da aplicação 
dessa regra da Língua Portuguesa. 

a) Toda pessoa sensata assume os próprios erros. 
b) Toda pessoa sensata assumem os próprios erros. 
c) Pessoas sensatas assume os próprios erros. 
d) Nenhuma das alternativas 

6)  A Sintaxe se ocupa do estudo das relações que as 
palavras estabelecem entre si nas orações, e entre as 
orações nos períodos. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de oração. 

a) frase que se organiza a partir de um verbo ou locução 
verbal. 
b)frase contendo um conjunto de elementos linguísticos 
estruturados. 
c)na escrita os elementos vocais são substituídos pelos 
sinais visuais. 
d) Nenhuma das alternativas. 

7)  De todos os códigos utilizados pelo homem para 
expressar suas impressões, para representar coisas 
seres, ideias, sem dúvida alguma o mais importante é 
a língua. Indique abaixo a resposta CORRETA  que 
apresenta a definição do conceito de língua. 

a) Sistema de encadeamento organizado e lógico de 
ideias, que decorre da harmonia entre as 
significações. 
b) Sistema de representação constituído por palavras 
e por regras que as combinam, produzindo sentido, e 
comum a uma determinada sociedade. 
c)Conexão linguística que permite através dos 
conectivos a amarração das ideias. 
d) Nenhuma das alternativas 

8)  No estudo dos verbos, o presente do indicativo é o 
tempo que indica processos verbais que se 
desenvolvem simultaneamente ao momento em que 
se fala ou escreve. E também pode ser usado para 
indicar um fato futuro próximo e de realização tida 
como certa. Indique abaixo a resposta CORRETA  
que apresenta um exemplo desta última afirmação. 

a) Estou em São Paulo. 
b) A terra gira em torno do sol. 
c) Daqui a pouco, a gente volta. 
d) Nenhuma das alternativas. 

9)  A regência verbal se ocupa do estudo da relação 
que se estabelece entre os verbos e os termos que os 
complementam ou caracterizam. Nessa área os 
verbos são agrupados de acordo com sua 
transitividade. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta os tipos de transitividade.  

a) transitivos diretos, indiretos e defectivos. 
b) intransitivos, regulares e irregulares. 
c) abundantes, transitivos diretos e indiretos. 
d) Nenhuma das alternativas. 

10)  Verbo é entre outras definições uma palavra que 
denota ação. Indique abaixo a resposta CORRETA  
que indica o que caracteriza o verbo. 

a) o que caracteriza o verbo são seus significados 
possíveis 
b) o que caracteriza o verbo são suas flexões 
c) o que caracteriza o verbo são seus possíveis 
significados e suas flexões 
d) Nenhuma das alternativas 

 
11)  Sobre  os direitos e deveres do servidor público 
de Juína  o mesmo tem direito a progressão e 
promoção .Em relação a progressão é CORRETO 
afirmar: 

a) É a passagem do servidor de uma classe para outra 
pela evolução no grau de escolaridade e 
aprimoramento dos conhecimentos profissionais. 
b)É a passagem do ato administrativo de provimento de 
cargo de provimento efetivo ou em comissão. 
c)É a passagem do servidor de um nível para outro 
imediatamente superior, dentro da sua faixa de 
vencimentos, por tempo de serviço condicionado ao 

Conhecimentos Gerais 
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seu merecimento mediante processo contínuo de 
avaliação de desempenho funcional. 
d)Nenhuma das alternativas. 

12) Em relação ao servidor público de Juína são formas 
de provimento de cargo público: EXCETO: 

a)nomeação;  readaptação; 
b) reversão; reintegração; 
c)aproveitamento;  recondução. 
d)Nenhuma das alternativas. 

13)  Os limites geográficos de Mato Grosso são: 

a)Amazonas e Pará (norte), Tocantins e Goiás (leste), 
Mato Grosso do Sul (sul), Rondônia e Bolívia (oeste). 
b)Goiás(norte), Amazonas( leste), Pará (noroeste), 
Tocantins(sudoeste) e Mato Grosso do Sul (sul). 
c)Amazonas e Pará (norte), Tocantins e Goiás 
(nordeste), Mato Grosso do Sul (sul), Rondônia( 
sudoeste). 
d)Nenhuma das alternativas. 

14)  Mato Grosso é um estado privilegiado em termos 
de biodiversidade. É o único do Brasil a ter, sozinho, 
três dos principais biomas do país: Amazônia, Cerrado 
e Pantanal.  Assinale a alternativa CORRETA que 
descreve o bioma Cerrado:  

a)É a maior reserva de biodiversidade do mundo e o 
maior bioma do Brasil – ocupa quase metade (49,29%) 
do território nacional. Ele é dominado pelo clima quente 
e úmido (com temperatura média de 25 °C) e por 
florestas. Tem chuvas torrenciais bem distribuídas 
durante o ano e rios com fluxo intenso. 
b)É o segundo maior bioma da América do Sul e cobre 
22% do território brasileiro, nele está a nascente das 
três maiores bacias da América do Sul 
(Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que 
resulta em elevado potencial aquífero e grande 
biodiversidade. Esse bioma abriga mais de 6,5 mil 
espécies de plantas já catalogadas. 
c)É caracterizado por inundações de longa duração 
(devido ao solo pouco permeável) que ocorrem 
anualmente na planície, e provocam alterações no 
ambiente, na vida silvestre e no cotidiano das 
populações locais. A vegetação predominante é a 
savana. 
d)Nenhuma das alternativas. 

15)  Analise as afirmativas abaixo sobre o munícipio de 
Juína  e assinale V(verdadeiro) e F(falso): 
( )Área territorial: 26.529,7 Km²  
(   )Distância da Capital: 724,5 Km 
(   )Clima do munícipio: Subtropical.  
(   )Fundação do munícipio: 10 de agosto de 1979. 
( )Municípios limítrofes de Juína: Castanheira, 
Aripuanã, Brasnorte.  
Assinale a sequência CORRETA: 
a)V, V, F, F, V. 
b)F, V, F, V, V. 
c)V, V, F, V, F. 
d)Nenhuma das alternativas. 

16) Os quatro símbolos oficiais da República 
Federativa do Brasil são a Bandeira Nacional, o Hino 
Nacional, o Brasão da República e o Selo 

Nacional. Sendo que o Brasão da República foi criado 
por: 

a)Marechal Floriano Peixoto. 
b)Marechal Cândido Rondon. 
c)Marechal Deodoro da Fonseca. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17)  A Nova República é um período da História do 
Brasil que tem início com o final da Ditadura Militar 
(1985) até os dias de hoje. Analise as afirmativas 
abaixo sobre a Nova República: 
I- Aumento da influência do Brasil no cenário externo. 
II- Redemocratização do Brasil. 
III- Poder econômico e político nas mãos das 
oligarquias paulista e mineira. 
IV- Implantação do bipartidarismo: ARENA (governo) 
e MDB (oposição controlada); 
V- Tentativas mal sucedidas de combate à inflação 
durante o governo Sarney. 
Estão CORRETAS as afirmativas : 
a)I, II, V. 
b)II, III, IV. 
c)I, IV, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 

18) Assinale a alternativa INCORRETA  que descreve 
o desenvolvimento econômico após a divisão do 
estado do Mato Grosso: 

a)A principal força econômica está na agricultura, cujo 
crescimento é demonstrado por recordes na produção 
de soja e de algodão.  
b)Entre 2003 e 2004 o estado teve o segundo maior 
crescimento econômico do país atrás apenas do 
Amazonas, com crescimento do PIB em 10,3% 
nesses anos. 
c)A infraestrutura atraiu seringueiros, criadores de 
gado, exploradores de madeira e de erva-mate para a 
região. 
d)Nenhuma das alternativas. 

19)  Existem dois planaltos predominantes no Brasil: 
o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. Sendo 
o Planalto Brasileiro  devido à sua extensão e 
diversidade de características, o Planalto Brasileiro é 
subdividido em três: Relacione as colunas sobre os 
mesmos: 
(I)Planalto Atlântico 
(II)Planalto Central 
(III)Planalto Meridional 
(  )ocupa a região Centro-Oeste e é formado por 
planaltos sedimentares e planaltos cristalinos 
bastante antigos e desgastados; 
(   )ocupa o litoral de nordeste a sul, com chapadas e 
serras. 
( )predomina nas regiões Sudeste e Sul e 
extremidade sul do Centro-Oeste, formado por 
terrenos sedimentares recobertos parcialmente por 
derrames de lavas basálticas, que proporcionaram a 
formação do solo fértil da chamada terra roxa. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)I, II, III. 
b)II, I, III. 
c)III, II, I. 
d)Nenhuma das alternativas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ndido_Rondon
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20) Assinale a alternativa CORRETA sobre os símbolos 
oficiais  do munícipio de Juína: 

a)A Bandeira Municipal; Lei Orgânica do Munícipio; O 
Hino do Município; O Brasão do Município. 
b)O Selo do Município; A Bandeira Municipal; O Brasão 
do Município. O mapa do munícipio. 
c)A Bandeira Municipal;  O Hino do Município;  O 
Brasão do Município;  O Selo do Município. 
d)Nenhuma das alternativas. 

21)  De acordo com a Lei Orgânica do Município de  
Juína – MT Art. 114 – A seguridade social compreende: 

a)um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social. 
b)um conjunto de programas de trabalho, medidas, 
proposições e sugestões objetivando a melhoria das 
atividades sociais. 
c)um conjunto  de  prestação serviços públicos, pelo 
Município diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão  em atividades sociais  num sistema próprio 
de seguridade social. 
d)Nenhuma das alternativas. 

22)  Conforme a Lei Orgânica do Município de Juína-
MT Art. 145. O Município, na sua ação cultural, 
facilitará o acesso da população à produção, à 
distribuição e ao consumo de bens culturais, 
garantindo: EXCETO: 

a)o estímulo e a promoção cultural descentralizada. 
b)a utilização democrática dos meios de comunicação. 
c)a implantação de espaços culturais, com 
equipamentos adequados à conservação dos acervos 
existentes e à criação de novos. 
d)Nenhuma das alternativas. 

23)  A região I é denominada “RP Noroeste”, da qual 
Juína é o Polo Regional e integra os seguintes 
municípios: Assinale a alternativa CORRETA: 

a)Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Juruena e 
Rondolândia. 
b)Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juína, Juruena e 
Brasnorte. 
c)Castanheira, Colniza, Aripuanã, Juína, Juruena e 
Rondolândia. 
d)Nenhuma das alternativas. 

24)  O estado de Mato Grosso é conhecido como o 
celeiro do país, campeão na produção de soja, milho, 
algodão e de rebanho bovino, e agora quer alcançar 
novos títulos do lado de fora da porteira das 
fazendas. Analise as afirmativas abaixo sobre o 
agronegócio no mato grosso: 
I- Atualmente, o estado Mato Grosso lidera a 
produção de soja no país, com estimativa de 28,14 
milhões de toneladas para a safra 2014/2015.  
II- Também está à frente na produção de algodão em 
pluma – 856.184 toneladas para 2014/2015 – e 
rebanho bovino, com 28,41 milhões de cabeças. 
III- Os governos Federal e Estadual têm investido em 
infraestrutura de acesso a paraísos naturais mato-
grossenses, como o Pantanal. 

IV- De acordo com o Instituto Mato-Grossense de 
Economia Agropecuária (Imea), o agronegócio 
representa 50,5% do PIB do estado. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

a)I, III, IV. 
b)III, IV. 
c)I, II, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 

25)  Integração do rio São Francisco abastecerá 12 
milhões de brasileiros. Obra vai ligar bacias 
hidrográficas de rios temporários do semiárido ao rio 
São Francisco para elevar a oferta de água no 
Nordeste. 
Disponível: Portal Brasil<Publicado: 22/03/17>. 
Os estados beneficiados com essa obra são: 

a)Ceará, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. 
b) Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e 
Paraíba. 
c)Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Paraíba. 
d)Nenhuma das alternativas. 

Conhecimentos Específicos 

 
26) Psicologia da Educação é uma subárea de 
conhecimento, que tem como vocação a produção de 
saberes relativos aos fenômenos psicológicos 
constituinte do processo educativo. Sobre psicologia 
da educação e  a psicologia escolar  assinale a 
alternativa CORRETA relativa a psicologia da 
educação. 
 
a)É definida pelo âmbito profissional com um campo 
de ação determinado. 
b)É a área do conhecimento que tem como objetivo 
compreender os fenômenos psicológicos envolvidos 
no processo educativo.  
c)É considerada um campo de atuação profissional, 
sendo possível realização de intervenções no espaço 
escolar ou a ele relacionado. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
27) Analise as afirmativas abaixo sobre as quatro 
tendências pedagógicas liberais e seu papel na 
escola: 
I- Tendência Liberal Tradicional: Formação de 
atitudes. 
II- Tendência Liberal Renovada Progressista: A 
escola deve adequar as necessidades individuais ao 
meio social. 
III- Tendência Liberal Renovada Não Diretiva (Escola 
Nova): Preparação intelectual e moral dos alunos 
para assumir seu papel na sociedade 
IV- Tendência Liberal Tecnicista: É modeladora do 
comportamento humano através de técnicas 
específicas. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a)I, III, IV. 
b)II, III, IV. 
c)II,IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 
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28) O desenvolvimento da criança inicia-se no 
período pré-natal e continua até à idade adulta. Todos 
os indivíduos se desenvolvem em fases diferentes, o 
desenvolvimento é contínuo e integra os seguintes 
domínios: físico, cognitivo, linguístico, sócio 
emocional. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
domínio linguístico: 
 
a)Este domínio trata de como as crianças expressam 
as suas necessidades e partilham o que pensam, 
assim como entendem o que lhes é dito. 
b)Este domínio relaciona-se com a forma como as 
crianças aprendem algo novo e resolvem problemas.  
c)Este domínio tem a ver com a forma como as 
crianças interagem entre si e mostram emoções. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
29) Sendo a alfabetização como o processo 
específico e indispensável de apropriação do sistema 
de escrita, a conquista dos princípios alfabético e 
ortográfico que possibilita ao aluno ler e escrever com 
autonomia. Com relação a essa proposição Assinale 
V(verdadeiro) e F(falso) referente aos níveis de 
evolução da escrita: 
( )Nível pré-silábico: Inicialmente, a criança não 
diferencia o desenho da escrita, e não dá nenhum 
significado ao texto. 
(  )Nível silábico: a criança descobre que o esquema 
de uma letra para cada sílaba não funciona e, assim, 
procura acrescentar letras à escrita da fase anterior 
(   )Nível silábico-:alfabético- Essa escrita constitui um 
grande avanço, e se traduz num dos mais 
importantes esquemas construídos pela criança, 
durante o seu desenvolvimento. 
(  )Nível alfabético: pode-se considerar que a criança 
venceu as barreiras do sistema de representação da 
linguagem escrita. 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a)V, F, F, V. 
b)F, V, V, V. 
c)V, F, V, F. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
30) Na concepção que o processo de ensino-
aprendizagem é uma integração dialética entre o 
instrutivo e o educativo que tem como propósito 
essencial contribuir para a formação integral da 
personalidade do aluno. Sobre o processo instrutivo é 
CORRETO afirmar: 
 
a) Formação de valores, sentimentos que identificam 
o homem como ser social, compreendendo o 
desenvolvimento de convicções, vontade e outros 
elementos da esfera volitiva e afetiva que junto com a 
cognitiva permitem falar de um processo de ensino-
aprendizagem que tem por fim a formação multilateral 
da personalidade do homem. 
b) É um processo de formar homens capazes e 
inteligentes. Entendendo por homem inteligente 
quando, diante de uma situação problema ele seja 
capaz de enfrentar e resolver os problemas, de 
buscar soluções para resolver as situações. 
c) É o elemento regulador, sua realização oferece 
informação sobre a qualidade do processo de ensino 
aprendizagem. 

d)Nenhuma das alternativas. 
 
31)  Analise as afirmativas abaixo sobre os princípios 
norteadores do projeto político-pedagógico. 
I- igualdade. 
II- qualidade. 
III- estrutura organizacional. 
IV- liberdade. 
V-gestão democrática.  
VI- valorização do magistério. 
Estão CORRETAS as afirmativas abaixo: 
 
a)I- II- IV- V- VI. 
b)II- III- IV- V. 
c)I- III- IV- V- VI. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
32) A avaliação é uma das atividades que ocorre 
dentro de um processo pedagógico. Dentro desse 
processo defina avaliação formativa: 
 
a)Quando  avaliação ocorre ao final do processo, com 
a finalidade de apreciar o resultado. 
b)Quando a avaliação acontece ao longo do 
processo, com o objetivo de reorientá-lo. 
c)Quando a avaliação conduz um processo complexo 
de formação na escola. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
33) Sobre os instrumentos de avaliação portfólio e 
memorial, analise as afirmativas abaixo: 
I- O portfólio é uma tarefa de suma importância para 
os estudantes e crianças, pois os coloca em contato 
com sua aprendizagem constantemente. 
II- O memorial pode constituir-se, tanto para 
estudantes quanto para professores, como uma 
coleção dos trabalhos que conta a história 
Indagações sobre currículo de seus esforços, 
progressos, desempenho, criações, dúvida 
III- O portfólio pode ser considerado um instrumento 
de registro que serve para a avaliação dos processos. 
IV- O portfólio pode ser um instrumento de 
comunicação com os pais e/ou responsáveis.  
V- É no memorial que o estudante exercita sua 
capacidade reflexiva sobre sua atuação, empenhos e 
compromisso consigo, com os colegas e professores 
VI- O portfólio se constitui em uma escrita livre do 
estudante acerca de suas vivências ao longo do ano. 
Assinale a alternativa que apresenta afirmativas 
CORRETAS: 
  
a)I, III,IV, V. 
b)II,III, IV, V. 
c)I,III, V, VI. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
34) Os métodos de alfabetização, considerados 
historicamente, agrupam-se em métodos sintéticos e 
métodos analíticos. Sobre os métodos analíticos é 
CORRETO afirmar: 
 
a)Os métodos analíticos se baseiam  no pressuposto: 
o de que a compreensão do sistema de escrita se faz 
sintetizando/juntando unidades menores, que são 
analisadas para estabelecer a relação entre a fala e 
sua representação escrita. 
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b) Os métodos analíticos partem do todo para as 
partes e procuram romper radicalmente com o 
princípio da decifração. 
c)Nos métodos  analíticos propõe-se um 
distanciamento da situação de uso e do significado, 
para a promoção de estratégias de análise do sistema 
de escrita. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
35) A compreensão e valorização das funções sociais 
da escrita é uma aprendizagem ligada aos planos 
conceitual, procedimental e atitudinal, que pode ter 
início desde os primeiros momentos da chegada da 
criança à escola e deve continuar até o final de sua 
formação estudantil.  De acordo com essa proposição 
assinale a alternativa INCORRETA de atividades em 
sala de aula desde os primeiros dias do Ensino 
Fundamental: 
 
a)Ler em voz alta para os alunos histórias, notícias, 
propagandas, avisos, cartas circulares para os pais. 
b)Trazer para a sala de aula textos escritos de 
diferentes gêneros, em diversos suportes ou 
portadores e explorar esse material com os alunos. 
c)Fazer uso da escrita na sala de aula, com diferentes 
finalidades, envolvendo os alunos. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
36)  A criança e o adolescente têm direito à liberdade, 
ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em 
processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. De acordo com o ECA 
Estatuto da Criança e do Adolescente, O direito à 
liberdade compreende os seguintes aspectos: 
Identifique alguns aspectos; 
 
a)Ir, vir e estar nos logradouros públicos, privados  e 
espaços comunitários sem as restrições legais. 
b)Consiste na inviolabilidade a preservação da 
imagem apenas. 
c)Participar da vida política, na forma da lei bem 
como buscar refúgio, auxílio e orientação. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
37) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional  Art. 32. O ensino fundamental 
obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 
na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 
idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: Assinale a alternativa CORRETA que 
apresenta um inciso do art. 32: 
 
a)o aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico. 
b)conhecimento das formas contemporâneas de 
linguagem. 
c)a compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
valores em que se fundamenta a sociedade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

38)  Segundo o . Plano Nacional de Educação analise 
as afirmativas abaixo e identifique algumas diretrizes 
conforme o Art. 2º São diretrizes do PNE: 
I-universalização do atendimento escolar. 
II-promoção do princípio da gestão democrática da 
educação pública. 
III-garantia do atendimento das necessidades 
específicas na educação. 
IV-promoção humanística, científica, cultural e 
tecnológica do país. 
V-articulação das políticas educacionais com as 
demais políticas sociais. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a)I, II, IV. 
b)I, II, III, V. 
c)II, III, IV, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
39) O termo Alfabetização pode ser entendido em 
dois sentidos principais, no sentido stricto e no 
sentido lato. Sobre o sentido stricto é CORRETO 
afirmar: 
a) Supõe não somente a aprendizagem do sistema de 
escrita, mas também os conhecimentos sobre as 
práticas, usos e funções da leitura e da escrita, o que 
implica o trabalho com todas as áreas curriculares e 
em todo o processo do Ciclo de Alfabetização. 
b)Se relaciona ao processo de letramento envolvendo 
as vivências culturais mais amplas. 
c)Processo de apropriação do sistema de escrita 
alfabético. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
40)  Assinale a alternativa CORRETA que descreve a 
teoria de Wallon sobre o desenvolvimento do ser 
humano. 
 
a) Ocorre a partir da interação do potencial biológico, 
próprio da espécie, com uma multiplicidade de 
aspectos ambientais. 
b) Uma criança, ao nascer, se insere em um contexto 
em que um conjunto de códigos e valores já estão 
pré-definidos. 
c)A criança estabelece suas relações com o meio, se 
lança para novos desafios, uma vez que ela está em 
pleno processo de construção dos conhecimentos 
sobre esse mundo desafiador. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 

 
 
 


