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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: PROFESSOR 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas abaixo: 
A _____________ propõe uma educação 
focada no estudante, em que o professor se 
transforma em mediador do conhecimento, 
facilitador da aprendizagem, fazendo com 
que o aluno encontre nas propostas didáticas 
temas que venham ao encontro de suas 
experiências de vida. A avaliação se baseia na 
______________ uma vez que o aluno é 
considerado a parte mais importante do 
processo de ensino-aprendizagem. 
a) Pedagogia tecnicista; classificação. 
b) Pedagogia nova; autoavaliação. 
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c) Pedagogia tradicional; resolução de 
questionários. 
d) Pedagogia nova; mensuração. 
 
16 - A Tendência Libertadora surge a partir 
das ideias de Paulo Freire (1921-1997) 
considerado pela crítica mundial como um 
dos maiores educadores do mundo 
contemporâneo, por sua luta em relação a 
uma educação popular de qualidade e seu 
objetivo de formar cidadãos conscientes, 
críticos e atuantes. Na Tendência Libertadora 
é correto afirmar que: 
a) A educação considera o indivíduo como uma 
tabula rasa inserido em um mundo. 
b) A educação possui caráter modelador do 
comportamento humano. 
c) A educação deve ser dialogada entre 
professor e aluno. 
d) A educação é baseada em conteúdos 
enciclopédicos e descontextualizados. 
 
17 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
veio em atendimento aos preceitos 
constitucionais e resultou de um longo 
processo de tramitação destacando como um 
importante instrumento de concretização dos 
direitos educacionais.  De acordo com a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, assinale 
(V) para as afirmativas verdadeiras e (F) 
para as falsas: 
( ) Caracterizou a educação como dever 
da família e do Estado. 
( ) Introduziu a autonomia e 
flexibilização dos sistemas de ensino. 
( ) Abriu espaço para a educação a 
distância e, principalmente a educação 
especial. 
( ) Introduziu o ensino obrigatório a 
todas as crianças dos 7 aos 14 anos de idade. 
( ) Estabeleceu o conceito de educação 
básica trazendo as creches para o sistema 
educacional.  
( ) Introduziu normas favoráveis à 
expansão da educação de jovens e de adultos, 
estendendo os direitos a quem não teve 
oportunidade na idade própria. 
A sequência CORRETA de cima para baixo 
é: 
a) V, V, V, F, V, V. 
b) V, F, V, V, F, V. 
c) F, V, V, F, F, V. 
d) V, V, V, V, V, F. 

18 - Com base nos pressupostos de Piaget 
analise as afirmativas abaixo: 
I - Concebe a criança como um ser passivo. 
II - O pensamento aparece antes da 
linguagem. 
III - Minimiza o papel da interação social. 
IV - Privilegia a maturação biológica. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II e III apenas. 
b) II, III e IV apenas. 
c) I e III apenas. 
d) II e IV apenas. 
 
19 - Segundo Vygotsky, é correto afirmar que 
a aprendizagem: 
a) É produto da ação dos adultos que fazem a 
mediação no processo de aprendizagem das 
crianças. 
b) É um processo construído internamente que 
depende do nível de desenvolvimento do sujeito. 
c) É um processo de reorganização cognitiva 
onde os conflitos cognitivos são importantes no 
desenvolvimento. 
d) É um processo de esquemas de assimilação 
da criança com atividades desafiadoras que 
provocam desequilíbrios. 
 
20 - Para Piaget o aparecimento da 
linguagem se dá na superação do estágio 
sensório-motor, em torno dos 18 meses, onde 
acontece o desenvolvimento da: 
a) Zona proximal. 
b) Assimilação. 
c) Função simbólica. 
d) Equilibração. 
 
21 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna abaixo: 
Vygotsky vê o homem como ____________ 
que ganha suas características na mediação 
com o mundo através de instrumentos e 
signos onde a linguagem ganha valor especial.  
a) Ser dissocial. 
b) Sujeito individual. 
c) Ser particular. 
d) Sujeito social. 
 
22 - O termo zona de desenvolvimento 
proximal é provavelmente uma das mais 
amplamente conhecidas e difundidas ideias 
associadas à produção científica de Vygotsky. 
A zona de desenvolvimento proximal é 
estabelecida quando o aluno: 
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a) Aprende sozinho sem intervenção do 
professor ou colegas. 
b) É dependente do professor para realizar todas 
as atividades. 
c) É incapaz de aprender com a ajuda de colegas 
mais avançados. 
d) Com o auxílio de outra pessoa mais 
experiente, é capaz de realizar uma ação antes 
não dominada. 
 
23 - A Declaração de Jomtien está em 
consonância com as diretrizes e objetivos 
traçados por organismos internacionais. Em 
relação ao artigo nº 03, universalizar o acesso 
à educação e promover a equidade, é correto 
afirmar que: 
a) As populações das periferias urbanas e zonas 
rurais devem sofrer restrições ao acesso à escola. 
b) Os programas educacionais devem atender 
exclusivamente a educação infantil.  
c) A educação básica deve ser proporcionada a 
todas as crianças, jovens e adultos. 
d) A educação básica é exclusiva a criança na 
faixa etária de seis a doze anos de idade. 
 
24 - A expressão “Educação Ambiental” 
surgiu nos anos 70, com a problemática 
ambiental. Em relação à educação ambiental 
é correto afirmar que: 
a) É específica da educação infantil e do ensino 
fundamental. 
b) Deve estar presente em todos os segmentos e 
níveis da educação formal. 
c) Deve ser implantada como uma disciplina do 
currículo escolar. 
d) É exclusivamente informativa não incutindo 
uma consciência crítica no aluno. 
 
25 - Com a promulgação da Lei nº 9394/96, a 
educação passou a apresentar uma nova 
organização. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os níveis de ensino são a educação básica e o 
ensino superior. 
b) A Educação Básica poderá ser organizada em 
séries anuais. 
c) O calendário escolar deve ser adequado às 
peculiaridades locais. 
d) O desempenho do aluno será medido por um 
processo de avaliação classificatório.  
 
26 - A Lei nº 9394/96, partir de 1996, prevê o 
Ensino Fundamental como integrante da 
Educação Básica, obrigatório a todo cidadão 

brasileiro e gratuito na escola pública. Em 
2006 houve alteração da idade do aluno para 
o início do Ensino Fundamental.  As crianças 
devem ser matriculadas no ensino 
fundamental a partir dos: 
a) Sete anos de idade. 
b) Cinco anos de idade. 
c) Seis anos de idade. 
d) Cinco anos e meio. 
 
27 - A Educação Especial é uma modalidade 
da educação escolar, e deve ser entendida 
como um processo educacional definido por 
uma proposta pedagógica. A Lei nº 9394/96 
NÃO propõe para a Educação Especial: 
a) Atendimento escolar as crianças somente na 
faixa etária de sete anos de idade no ensino 
fundamental. 
b) Apoio especializado no ensino regular e 
serviços especiais separados quando não for 
possível a integração. 
c) Atendimento escolar no início na educação 
infantil, nas creches e pré-escolas. 
d) Prevê o estabelecimento de critérios de 
caracterização das instituições privadas de 
educação especial. 
 
28 - Analise as afirmativas abaixo em relação 
aos Parâmetros Curriculares: 
I - Sua proposta é aproximar o ensino da vida 
cotidiana. 
II - Foram elaborados para orientar os novos 
currículos. 
III - Estabelece regras e conteúdos 
obrigatórios aos professores.  
IV - Abordam os temas transversais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) II, III e IV apenas. 
b) I, II e IV apenas. 
c) I, II e III apenas. 
d) I e IV apenas. 
 
29 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional promulgada em 1996 deu sequência 
à Constituição e estabeleceu a Educação de 
Jovens e Adultos.  De acordo com a lei, a 
educação de jovens e adultos é destinada 
àqueles que:  
a) Buscam uma profissionalização imediata a 
partir dos 14 anos de idade. 
b) Moram exclusivamente na zona rural e são 
maiores de 20 anos de idade. 
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c) Não tiveram continuidade de estudos no 
Ensino Fundamental devido ao trabalho. 
d) Não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no Ensino Fundamental e Médio na 
idade própria. 
 
30 - Analisar a alfabetização e refletir sobre a 
educação brasileira na perspectiva do 
letramento são práticas relativamente 
recentes. Assinale a única alternativa que 
preenche as lacunas abaixo correspondentes à 
definição de alfabetização e letramento: 
 ________________ diz respeito à 
participação em eventos diversos que 
envolvem a leitura e a escrita, bem como ao 
contato e à interação com diferentes tipos e 
gêneros textuais, sendo que ____________ 
envolve o processo da consciência fonológica 
e fonêmica, a construção das relações som e 
letra e o aprender a ler e a escrever 
alfabeticamente. 
a) A alfabetização; o letramento. 
b) O letramento; a alfabetização. 
c) Alfabetizar letrando; o letramento. 
d) A alfabetização; alfabetizar letrando. 
 
 


