
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/08/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, de 05/06/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PEDAGOGO 



 

PARTE I – PEDAGOGO 
 
01 - De acordo com as orientações do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social – CREAS, o profissional 
que atua na educação deve manter-se atualizado quanto: 

A) o assumir as funções do  assistente social e as ações de 
prevenção às drogas  

B) aos conhecimentos técnicos e científicos que trate do 
fenômeno da aprendizagem humana 

C) a estruturação das ações que dizem respeito a 
matricialidade familiar 

D) garantia da oferta do ensino de qualidade e de sua 
atuação nos serviços assistencialistas 

E) a garantia do atendimento especial aos usuários por 
níveis de complexidade 

 
02 - Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidas: 

A) as(os) estudantes que sofreram violência física, 
psicológica ou negligência pelos pais adotivos 

B) apenas os alunos que vivem em  situação de rua ou 
abandono, a fim de convidar os seus pais para um 
aconselhamento 

C) famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e 
social, por violação de direitos, em conformidade com 
as demandas identificadas no território 

D) exclusivamente os estudantes que participam do 
Programa Bolsa Família e do PETI em decorrência de 
situações de risco pessoal  

E) apenas os estudantes que estão sendo assistidos de 
forma socioassistencial, participantes da rede de 
proteção social 

 
03 - O CREAS deve coordenar o (s) serviço (s) por ele ofertado 
(s) e a relação com as unidades referenciadas, articulando: 

A) e assumindo as competências do órgão gestor da 
política de Assistência Social, ao qual está subordinado 

B) o planejamento da implantação dos serviços ofertados 
nas instituições de ensino 

C) a realidade do território de abrangência com as ações 
escolares de seus usuários 

D) o ensino com as atividades de vigilância 
socioassistencial, garantindo a participação dos usuários 

E) processos de trabalhos em rede na atenção às famílias e 
indivíduos 

 
04 - O pedagogo que tem a clareza de elaborar o diagnóstico 
socioterritorial, com profissionalismo, deverá considerar: 

A) os dados da incidência de situações de risco pessoal e 
social, por violação de direitos, e suas especificidades, 
visando o atendimento às demandas 

B) a relevância do assistencialismo e a sua pertinência de 
implantação da Unidade de Ensino 

C) o mapeamento da rede de serviços de esgoto, programas 
e projetos assistencialistas existentes no Bairro 

D) o apoio financeiro do Estado, com base no 
levantamento de todos os  custos, conforme o 
planejamento financeiro-orçamentário para a 
manutenção dos programas 

E) o baixo poder aquisitivo dos docentes que não podem 
contribuir com as atividades orientadas pelo CREA 

 
 

05 - No intuito de estimular e motivar a frequência nos 
grupos as atividades desenvolvidas o(a) pedagogo(a) 
oportuniza atividades e dinâmicas interativas, na tentativa 
de promover a sociabilidade entre os integrantes dos grupos, 
assim como deve fazê-los refletir sobre sua condição social 
de ser cidadão. Essa dimensão, de resgatar o homem na sua 
condição de exercício do humano, se fará tanto mais quanto 
mais educativa a sociedade se fizer. Nesta perspectiva as 
ações socioeducativas se farão educativas quando: 

A) o educador se responsabilizar em manter e agregar 
todos os valores familiares nos programas 
pedagógicos 

B) o educador reconhecer que sendo as famílias 
frequentadoras desestruturadas, não tem como 
acreditar em um futuro melhor 

C) a família se estruturar e reconhecer que a felicidade 
dos filhos só depende da união de todos 

D) o (a)pedagogo(a) lhes façam sentir ao menos por 
um instante que são pessoas problemáticas porque 
a família e a sociedade lhes impõe ser 

E) se utilizar do potencial educacional da sociedade, 
agregando-lhe intencionalidade, explícita e 
coletivamente construída, cientificando seu fazer, 
responsabilizando-se por suas ações 

 
06 - Considerando que o saber pedagógico é mais do que 
ensinar, é humanizar, é conscientizar as pessoas de que 
somos seres sociais, que vivemos em coletivo, embora 
“sozinhos”, precisamos saber que é possível contribuir com: 

A) as expectativas de aprendizagem que se configuram 
em atividades assistencialistas por meio de uma 
listagem de conteúdos 

B) uma coleta de dados, por ocasião da primeira 
reunião com os pais, como um meio para ir 
organizando as turmas de acordo com os problemas 
comuns identificados 

C) a carga hereditária dos usuários, com o objetivo de 
oferecer um melhor atendimento aos mais carentes 

D) a origem étnico-racial dos familiares dos usuários, 
evitando o respeito a diversidade na formação das 
turmas 

E) este mundo e com cada geração que nos propomos 
a educar, essa é em parte, nossa responsabilidade 

 
07 - Uma das atribuições do pedagogo que atua nas 
instituições que atendem os Programas Governamentais é 
elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisas das 
características psicológicas dos indivíduos, de modo a: 

A) a fazer a gestão e organização da oferta de serviços 
em todo o Estado 

B) ofertar benefícios próprios do assistencialismo 
pedagógico 

C) assumir as funções do assistente social 
D) atuar como um psicólogo clínico 
E) proceder a aferição desses processos para controle 

de sua validade 
 
 
 
 
 
 



 

08 - O Sistema Único de Assistência Social - SUAS é um 
sistema público não-contributivo, descentralizado e 
participativo que tem por função: 

A) a elaboração do planejamento a ser executado nas 
escolas, sempre que for necessário ofertar serviços a 
população mais carente 

B) garantir o atendimento ao cidadão que estiver 
desempregado em decorrência de sua situação 
socioeconômica, conforme a realidade rural 

C) adotar a matricialidade sociofamiliar, não como eixo 
estruturante das ações de assistência social 

D) a gestão e organização da oferta de serviços, 
programas, projetos e benefícios da política de 
assistência social em todo o território nacional 

E) articular a oferta pública estatal com os recursos 
advindos da propriedade privada que garantem os 
serviços assistenciais existentes na comunidade 

 
09 - A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem 
como o objetivo ofertar serviços especializados com vistas a: 

A) ofertar o assistencialismo em conformidade com a 
Tipificação Nacional de Serviços de acolhimento 
comunitário 

B) afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou 
famílias afastados temporariamente do núcleo 
familiar e/ou comunitários de origem 

C) a acolher exclusivamente os retirantes da seca e 
àqueles que se encontram em Situações  Risco nas 
Calamidades Públicas  

D) garantir a matrícula em qualquer bimestre, àqueles 
usuários de drogas, como uma forma de retirá-los do 
vício 

E) assegurar o ingresso das crianças especiais nas 
clínicas onde existem profissionais competentes e 
qualificados 

 
10 - Dentre as ações/atividades que constituem o trabalho 
social essencial ao serviço e que devem ser realizadas pelos 
profissionais da educação no CREAS devem ser destacadas: 

A) acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; monitoramento e avaliação do 
serviço 

B) orientação à matrícula e encaminhamentos dos 
deficientes, para as salas especiais existentes nas 
escolas 

C) o encaminhamento dos indivíduos para o 
atendimento psicossocial nas escolas 

D) apoio à família na sua função adotiva para ser 
ampliada 

E) articulação da rede de serviços com os planos de 
saúde privados 

 
11 - Para assegurar ao CREAS a delimitação e o exercício de 
suas competências, é fundamental diferenciá-las das 
competências do Órgão Gestor da Assistência Social, em 
especial da área responsável pela Proteção Social Especial. 
De modo geral, cabe ao órgão gestor: 

A) a oferta e referenciamento de serviço(s) 
especializado(s), independente do órgão central 
nacional 

B) o registro de informações relativas ao 
atendimento/acompanhamento das famílias  em 
situação de risco 

C) os encaminhamentos ao órgão de vigilância 
socioassistencial, contendo os dados sobre 
atendimentos/acompanhamentos 

D) o desempenho dos macroprocessos relativos à gestão 
da proteção social especial na localidade 

E) a organização de espaços e oportunidades para troca 
de informações, discussão de casos e 
acompanhamento dos encaminhamentos realizados  

 
12 - A infraestrutura física do CREAS deve assegurar as 
condições para acessibilidade a pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida, como:  

A) acesso adaptado às principais áreas da escola aonde 
o indivíduo é atendido 

B) rampas, exclusivamente, para os usuários que 
possuem deficiência visual 

C) calçadas com tapetes emborrachados  
D) cadeiras infantis para o atendimento nos refeitórios, 

exclusivamente  
E) acesso principal adaptado com rampas, da calçada à 

recepção 
 
13 - O CREAS deve possuir uma identidade visual para que 
a população e a rede identifiquem a Unidade e possam acessá-
la. Assim, independentemente das fontes financiadoras, deve-
se adotar: 

A) a identificação dos entes federados que cofinanciam, 
assegurando a heterogeneidade de nomenclatura – 
CREAS -  acrescida de nome fantasia 

B) a sua instalação em imóvel compartilhado com 
ONG, Serviço de Acolhimento e órgãos de defesa de 
direitos  

C) as crianças de famílias desestruturadas, garantindo 
uma família de alto poder aquisitivo 

D) mecanismos pedagógicos que garantem a matrícula 
dos deficientes em salas multifuncionais nas escolas 
públicas ou particulares 

E) a utilização da placa, que deve ser afixada em local 
de fácil visualização e resguardar a identificação do 
SUAS e dos entes federados que cofinanciam 

 
14 - Os recursos humanos constituem elemento fundamental 
para a efetividade do trabalho 
do CREAS. A vinculação dos seus profissionais com a 
família/indivíduo constitui: 

A) uma atribuição de atendimento aos especiais pelo 
Órgão Gestor 

B) função própria do Gestor do nível Central 
C) um dos principais elementos para a qualificação da 

oferta do trabalho social e especializado 
D) uma das principais atribuições do educador do CRAS 

é assumir os filhos de pais drogados 
E) uma função compensatória do Programa aos usuários 

do CRAS 
 
15 - O pedagogo Ednaldo motiva os participantes dos 
programas do CRAS a investirem em seus potenciais, ao 
próprio aprendizado, uma das estratégias para o 
autoconhecimento e fortalecimento da auto-estima. O fato de 
ter consciência do entrelaçamento dos aspectos afetivos e 
cognitivos deve contribuir para que o pedagogo possa: 



 

A) estimular o aluno para o egocentrismo e a preparação 
para conviver com a competitividade do mercado de 
trabalho 

B) assegurar a ruptura com os sentimentos negativos e 
utilizar os mecanismos necessários ao disciplinamento 
dos grupos assistidos, de forma imposta 

C) deslocar o trabalho pedagógico para os procedimentos 
assistencialistas próprios das escolas públicas 

D) colaborar para reverter sentimentos negativos, como 
também explorar de maneira positiva o desejo em 
evoluir nas aprendizagens significativas 

E) restringir a sua prática a dimensão afetiva, em 
detrimento do aspecto cognitivo, visando o nivelamento 
dos grupos assistidos 

 
16 - A pedagoga Flávia destaca, no planejamento, a importância 
de atender as demandas identificadas no que se refere a 
linguagem oral e escrita, assim como por se constituir como um 
dos eixos básicos do Projeto de Trabalho nos primeiros anos do 
Ensino Fundamental. Os procedimentos pedagógicos nesta 
perspectiva, devem favorecer: 

A) a aprendizagem da Língua, em seus significados 
culturais, como eles interpretam e representam a 
realidade 

B) a aprendizagem de seus significados por meio da 
linguagem convencional elitista, a fim de garantir a 
ascensão social de todos 

C) a aprendizagem apenas de palavras corretas, usadas pela 
sociedade classista, como forma de angariar um 
empoderamento na comunidade mais próxima 

D) apenas a aprendizagem de palavras, pois as pessoas 
adultas do seu meio sociocultural entendem, que as 
crianças não sabem representar a realidade 

E) o desenvolvimento imediato da linguística, na criança, 
para adquirir a forma correta de falar e escrever 

 
17 - Marileide assumiu a função de pedagoga no CRAS, onde 
são desenvolvidas atividades coletivas, as quais tem como base 
o Projeto de Trabalho construído pela comunidade educativa. A 
sua adesão e colaboração no processo formativo dos 
profissionais, o que implica um engajamento na tendência 
pedagógica crítica que norteia a referida proposta de trabalho. 
Isto requer a clareza: 

A) da tendência tecnicista que deve ser implementada 
B) da realidade existente e da que se deseja aperfeiçoar 
C) de um referencial teórico que tem uma dicotomia com 

a prática 
D) que as suas atribuições não precisam ser correlatas com 

a prática vivida pelos docentes 
E) dos caminhos metodológicos postos no Projeto, 

desvinculados da realidade do aluno 
 
18 - As verificações e qualificações da aprendizagem escolar que 
permitem ao/a professor/a identificar como os alunos estão se 
apropriando dos conhecimentos, desenvolvendo as habilidades e 
criando os meios para que todos tenham sucesso escolar, 
caracteriza a avaliação: 

A) controle 
B) mediadora  
C) técnica 
D) metodológica  
E) diagnóstica dos recursos de ensino 

19 - As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica (DCNGEB)) têm como um dos objetivos 
sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da Educação 
Básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) e demais dispositivos legais, 
traduzindo-os em: 

A) motivação para que os educadores formulem, executem 
e  avaliem o currículo da escola, da forma que bem 
entenderem 

B) orientações aos cursos de formação inicial de docentes 
das escolas públicas, excepcionalmente 

C) orientações que contribuam para assegurar a formação 
básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos 
que dão vida ao currículo e à escola  

D) controle de qualidade das instituições públicas dos 
diferentes entes federados e das escolas que os 
integram, distintamente da rede a que pertençam 

E) uma forma de dar autonomia pedagógica às redes de 
ensino para elaborarem um currículo que atenda aos 
interesses da comunidade mais próxima, independente 
da legislação vigente 

 
20 - A escola de qualidade social adota como centralidade o 
estudante e a aprendizagem, o que pressupõe atendimento a 
alguns requisitos, dentre eles: 

A) consideração sobre a inclusão, a valorização das 
diferenças e o atendimento às crianças com altas 
habilidades exclusivamente nas salas multifuncionais 

B) o respeito às opções sexuais e pluralidade religiosa dos 
docentes no interior da escola, resgatando as várias 
manifestações em cada comunidade 

C) foco no gosto pela leitura como o único instrumento de 
contínua progressão dos estudantes e prioridade do 
trabalho pedagógico na escola 

D) revisão das referências conceituais quanto aos 
diferentes espaços e tempos educativos, abrangendo 
espaços sociais na escola e fora dela 

E) a prioridade na preparação dos gestores, única forma a 
assegurar um espaço formativo dotado de efetiva 
disponibilidade de tempo dos profissionais do CRAS 

 
21 - A escola de Educação Básica é o espaço em que se 
ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as 
identidades culturais, valorizando as raízes próprias das 
diferentes regiões do País. Essa concepção de escola exige: 

A) a superação do rito escolar, desde a construção do 
currículo até os critérios que orientam a organização do 
trabalho escolar em sua multidimensionalidade 

B) privilegia o bem-estar docente que tem disponibilidade 
para trabalhar em tempo integral (turno e contra-turno 
ou turno único com jornada escolar de 8 horas, no 
mínimo, durante todo o período letivo) 

C) a amplitude do papel social atribuído ao conjunto dos 
professores, o que dispensa a elaboração do 
planejamento na própria escola e prioriza a gestão do 
trabalho pedagógico 

D) a ampliação da  jornada escolar, em diferentes espaços 
educativos, nos quais a permanência do estudante 
desvincula-se da quantidade do tempo diário 

E) uma escolarização incorporada efetiva e 
organicamente, a um currículo conteudista, com muitas 
atividades e estudos pedagogicamente acompanhados 



 

22 - Os cursos em tempo parcial noturno devem estabelecer 
uma metodologia adequada às idades, à maturidade e à 
experiência de aprendizagens, para atenderem aos jovens e 
adultos em escolarização no tempo regular ou na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a qual 
destina-se: 

A) aos indivíduos que tendo a Educação Profissional 
articulada com a Educação Básica, devem pautar-se 
pela flexibilidade de carga horária, não atendendo a 
legislação vigente 

B) a manutenção da simetria com o ensino regular para 
crianças e adolescentes, de modo a permitir 
conteúdos significativos e memórias do tempo em 
que estudaram na escola regular 

C) a valorização e prioridade às atividades e vivências 
recreativas e esportivas, geradoras de 
procedimentos que mantenha os jovens na EJA 

D) ao atendimento às demandas do mercado de 
trabalho, visando maior e melhor desempenho dos 
que ingressam em atividades produtivas 

E) aos que se situam na faixa etária superior à 
considerada própria, no nível de conclusão do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

 
23 - Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação nas classes: 

A) comuns do ensino regular e no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), complementar 
ou suplementar à escolarização 

B) de recursos multifuncionais ou em centros de AEE 
de instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas, exclusivamente 

C) onde sejam garantidas a profissionalização, 
mediante a presença do professor do AEE que deve 
identificar habilidades e necessidades dos 
estudantes 

D) onde existam professores qualificados, com 
formação em AEE, a fim de organizar e orientar  os 
serviços profissionalizantes 

E) especiais, onde sejam assegurados os recursos 
pedagógicos e a acessibilidade para todos estes  
estudantes 

 
24 - O Projeto Político Pedagógico (PPP), 
interdependentemente da autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira da instituição 
educacional, representa mais do que um documento, sendo 
um dos meios de: 

A) viabilizar a escola democrática para todos e de 
qualidade social 

B) garantir a eleição direta de qualquer funcionário do 
quadro da SME 

C) espelhar o regimento escolar, enquanto documento 
elaborado pela Secretaria de Educação 

D) manifestar os interesses dos educadores politizados 
e garantir a hierarquia na escola 

E) garantir as manifestações artístico-culturais, 
priorizando a utilização dos espaços coletivos para 
as festas da comunidade 

 
 

25 - O regimento escolar, quando discutido e aprovado pela 
comunidade escolar, conhecido por todos, constitui-se em 
um dos instrumentos de: 

A) favorecer o disciplinamento dos professores e da 
equipe dirigente  

B) execução do PPP, com transparência e 
responsabilidade 

C) assegurar a formação de alunos disciplinados, com 
ressonância na heteronomia 

D) definição de regras claras de comportamento, 
elaboradas pelas SME para garantir a disciplina 
escolar 

E) servir como um apaziguador externo, quando os 
conflitos internos não são solucionados pela equipe 
gestora 

 
26 - De acordo com a legislação vigente a avaliação da 
aprendizagem baseia-se na concepção de educação que 
norteia a relação professor-estudante-conhecimento-vida 
em movimento, devendo ser: 

A) exclusivamente diagnóstica, ligada à aprendizagem, 
tendo em vista o aspecto quantitativo, porque 
garante o desenvolvimento da autonomia do 
estudante, indissociavelmente ético, social e 
intelectual 

B) simplesmente operacional, tendo como referência, 
as habilidades, atitudes e emoções que os sujeitos 
do processo educativo projetam para si de modo 
integrado e articulado com aqueles princípios 
defendidos no seu meio 

C) definidos para a Educação Básica, em todas as 
etapas, mediante registro do desenvolvimento do 
estudante, com o objetivo de promoção ou retenção 
dos alunos fracos 

D) um ato reflexo de reconstrução da prática 
pedagógica avaliativa, premissa básica e 
fundamental para se questionar o educar, 
transformando a mudança em ato, acima de tudo, 
político 

E) classificatória, adotando uma estratégia de 
progressão automática, único meio de garantir 
todos os alunos na escola pública, com qualidade 
socialmente referenciada 

 
27 - A avaliação institucional interna deve ser prevista no 
PPP e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, 
levando em consideração: 

A) a autonomia escolar, o que pressupõe delimitação 
de indicadores compatíveis com os interesses da 
gestão escolar, mesmo divergentes da legislação 
educacional 

B) os resultados da avaliação externa, sendo que os 
resultados dessa avaliação sinalizam para a 
prioridades do grupo dirigente, em nível da SME 

C) as orientações contidas na regulamentação vigente, 
que possibilitam analisar o conjunto de objetivos e 
metas a serem concretizados, mediante ação dos 
diversos segmentos da comunidade educativa 

D) a manutenção da sociedade e os interesses da SME, 
indicando o funcionamento da escola 

E) as orientações contidas na regulamentação 
elaborada pela SME, objetivando garantir a 
classificação das melhores escolas da comunidade  



 

28 - É pressuposto da organização do trabalho pedagógico 
e da gestão da escola conceber a organização e a gestão das 
pessoas, do espaço, dos processos e procedimentos que 
viabilizam o trabalho expresso no PPP e em planos da 
escola, em que se conformam as condições de trabalho 
definidas pelas instâncias colegiadas. As instituições, 
respeitadas as normas legais e as do seu sistema de ensino, 
têm incumbências complexas e abrangentes, que exigem 
outra concepção de organização do trabalho pedagógico, 
tais como: 

A) a pesquisa, a criação de normas de forma autônoma, 
visando a definição da ação didático-pedagógica de 
acordo com os conhecimentos que o docente detêm 

B) as práticas metodológicas, em detrimento dos 
conteúdos curriculares, priorizando a utilização de 
recursos didáticos modernos, conforme a 
comunidade em que a escola esteja inserida 

C) as decisões da SME que pressupõem a observância 
dos princípios e finalidades da neutralidade da 
Ciência e da manutenção da sociedade  

D) a construção de uma legislação que garante as 
definições da equipe escolar, a fim de respeitar a 
autonomia da escola 

E) distribuição da carga horária, remuneração, 
estratégias claramente definidas para a ação 
didático-pedagógica coletiva  

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 e 30 referem-se ao poema seguinte: 

 
O Leitor e a Poesia 

 

Poesia 
não é o que o autor nomeia, 
é o que o leitor incendeia. 
  

Não é o que o autor pavoneia, 
é o que o leitor colha à colmeia. 
 

Não é o ouro na veia, 
é o que vem na bateia. 
 

Poesia 
não é o que o autor dá na ceia, 
mas o que o leitor banqueteia. 

(Affonso Romano de Sant´Anna. Melhores 
poemas. 3. Ed. Seleção  

de Donaldo Schuler. São Paulo: Global, 1997. p. 
150) 

 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. Em síntese, o eu lírico nega na definição de poesia que ela 
seja aquilo que o poeta pensa ou o que ele pretende 
comunicar.  
II. Segundo o eu lírico, poesia é o que nasce efetivamente 
do contato entre o poema e o leitor. 
III. O poema é construído por meio de paralelismo sintáticos 
e semânticos. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 

30 - No verso: 
 (Poesia) não é o que o autor nomeia 
O vocábulo sublinhado tem a função sintática de: 

A) objeto direto 
B) complemento nominal 
C) agente da passiva 
D) predicativo do sujeito 
E) objeto indireto 

 
 A questão 31 refere-se a tira seguinte: 

 
 
31 - Os termos CARTUM e OBCECADO, na fala do 
desenhista, poderiam ser substituídos, respectivamente, por: 

A) piada e difamado 
B) desenho e vampiresco 
C) arte e obstinado 
D) tirinha e enganado 
E) cartão e apaixonado 

 
As questões 32 e 33 referem-se ao texto seguinte: 

 

 
Para conter a carnificina em andamento, a Polícia 

Militar interveio com um helicóptero – que foi 
simplesmente abatido pelos bandidos. Ao final do conflito, 
o número oficial era de 21 mortos (entre eles 3 PMs). A 
comoção foi amplificada pelo fato de que apenas 15 dias 
antes a cidade havia sido escolhida como sede dos Jogos 
Olímpicos de 2016. É como se na cena do filme em que o 
Bope invade o morro de helicóptero, os bandidos, em vez 
de fugir, tivessem derrubado a máquina. A realidade às 
vezes é mais estranha que a ficção. 

A situação das favelas cariocas está muito longe da 
descrita pelo filme. Enquanto na ficção o Bope sobe o 
morro, expulsa os bandidos e deixa um vácuo de poder 
ocupado pelas milícias, no mundo real, o batalhão ainda está 
muito longe de, ao menos, ter livrado as comunidades da 
violência. O Rio está recheado de zonas de tensão, com 
traficantes brigando entre si pelo controle do comércio de 
drogas e enfrentando a concorrência das milícias pelo 
domínio de vastas áreas da cidade. O tráfico não é um ator 
coadjuvante no cotidiano: ele ainda é protagonista das suas 
piores cenas. [...] 

(Maurício Svartman. Superinteressante, nov. 
2010.) 

 
 
 
 



 

32 - De acordo com o que se conhece da situação social no Rio 
de Janeiro, o que são as “milícias” a que o texto faz referência? 

A) São personagens típicos da ficção, presentes no filme. 
B) É o exército de outras regiões do país que auxiliava o 

Bope, no passado. 
C) São traficantes disfarçados, que usam carros oficiais e 

têm a imprensa a seu favor. 
D) São soldados da guarda oficial dos altos escalões do 

governo do Estado do Rio de Janeiro. 
E) São grupos de pessoas armadas (militares ou não) que 

disputam com os traficantes o domínio das favelas. 
 
33 - Sob a direção de José de Padilha, o filme “Tropa de Elite 2” 
trata da situação de violência e crise social no Rio de Janeiro. Em 
que trecho o texto lido transmite a ideia de que uma das soluções 
para a violência na cidade é atuação do Bope (Batalhão de 
Operações Especiais)? 

A) Quando descreve o número de PMs mortos em conflito. 
B) No 2º parágrafo, quando reconhece que ficção e 

realidade se igualam.  
C) No 1º parágrafo, quando relata que um helicóptero da 

PM foi derrubado por bandidos. 
D) No 2º parágrafo, quando afirma que “o batalhão ainda 

está muito longe de [...] ter livrado as comunidades da 
violência”. 

E) Ao sugerir que o Bope deveria usar helicóptero para 
combater traficantes. 

 
A questão 34 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 

34 - O vocábulo SE no primeiro quadrinho desempenha no 
contexto a função de: 

A) conjunção subordinativa condicional  
B) conjunção subordinativa integrante 
C) substantivo 
D) índice de indeterminação do sujeito 
E) partícula expletiva 

 
35 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
B) Catarina aspirava a uma casa própria. 
C) Esse direito assiste, exclusivamente, os advogados de 

defesa. 
D) Aquelas obras visavam ao bem da população. 
E) As crianças obedeceram ao avô. 

36 - Observe o quadrinho a seguir: 

 
A oração “enquanto eu vou ao Banco” classifica-se no 
contexto como: 

A) subordinada adverbial consecutiva 
B) subordinada substantiva subjetiva 
C) subordinada substantiva apositiva 
D) subordinada adjetiva explicativa  
E) subordinada adverbial temporal 

 
37 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados por derivação parassintética.  

A) empalidecer – deslealdade  
B) amanhecer – bruxaria 
C) entreter – amolecer  
D) apedrejar – engordar  
E) indispor – passatempo 

 
38 - Indique a alternativa em que o elemento mórfico 
destacado está classificado incorretamente: 

A) poeira – sufixo  
B) adulta – desinência verbal modo – temporal 
C) olhos – desinência nominal de número  
D) precisam – desinência verbal número – pessoal  
E) espalham – radical  

 
39 - Assinale a alternativa que completa corretamente o 
seguinte período: “Saboreamos um tutu ___ mineira, num 
restaurante aconchegante ___ pouca distância do hotel, mais 
ou menos ___ sete horas”. 

A) à – a – às 
B) à – à – às 
C) a – à – às 
D) a – a – as 
E) à – à – as 

 
40 - Nos versos: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida [...]” 
Identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) metonímia  
C) eufemismo 
D) antítese 
E) ironia 

 

 


