
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: TARDE 

CARGO: PROFESSOR 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

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

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
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.  

EXEMPLO:   
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. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (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. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Conselhos durante um terremoto 

                                                       Affonso 
Romano de Sant’Anna 
 
           A ruína nos dá lições de vida. 
           Desabam prédios no centro da 
cidade do México num estrondoso 
terremoto. Racham pias, os espelhos se 
partem, água escura irrompe das paredes e 
tudo começa a afundar. Na rua os carros 
balançam igual gelatina, começa uma 
chuva apocalíptica de vidros e depois 
tijolos, ferro e pó, até que a morte se 
esconda sob os escombros.  
           Mas __ todo instante nos chegam 
notícias de que bebês sobreviveram seis 
dias sob os destroços, casais resistiram sob 
os entulhos e outros, apesar de 
desabarem inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos. 
           Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam, a ruína nos dá lições de 
vida. Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes, mas não 
se sabe onde nem _______milagre surgem 
forças, propiciando o resgate e nos livrando 
do total aniquilamento. 
          Todos já estivemos e estaremos em 
algum terremoto. Um terremoto é onde a 
paisagem nos trai. Um terremoto é 
quando se quebrou a solidariedade entre o 
seu ponto de vista e as coisas. Um 
terremoto não é só quando o caos 
demoniacamente toma conta do cosmos. 
Um terremoto, eu lhes digo o que é: é a 
hora da traição da natureza. Ou da traição 
também dos homens, se quiserem. Um 
terremoto, minha amiga, é quando, como 
agora, você está se separando. Você me 
diz de soslaio, querendo-não-querendo 
conversar, você vai me dizendo que seu 
casamento está desmoronando. Você está 
________ da pele, com a voz meio 
sepultada lançando um grito de socorro, e 
aqui com a equipe de salvamento posso lhe 
lançar a frase: a ruína nos dá lições de 
vida. 
          Terremoto é a hora da traição do 
amigo, que invejoso concorre como inimigo 
e lança fel ___ a amizade era mel, e 
envenena __ rima de seus dias sendo Caim 
em vez de Abel.  

           Por isso, há que afixar conselhos 
sobre __ hora do terremoto. Como nos 
abrigos antiatômicos, nas indústrias do 
perigo, há que adiantar as medidas a serem 
tomadas quando o terremoto vier. Daí o 
primeiro conselho é: não entre em pânico 
acima do tolerável. Lembre que todo 
terremoto é passageiro. Porque este é o 
sortilégio dos terremotos: nenhum 
terremoto é permanente, embora muitos e 
tanta coisa nele pereçam para sempre. 
Mesmo os mais profundos e autênticos 
cataclismos não duram mais que 
pouquíssimos, embora diabólicos, 
segundos. 
          Outro conselho: embora rápido e 
fulminante, nada garante que ele não torne 
a se repetir. Há que estar atento também 
para o fato de que esse movimento é 
interior e exterior.  O que desabou por cima 
não é tudo. É sintoma apenas do que se 
moveu por baixo. Um terremoto autêntico 
vem mesmo de camadas profundas e a 
superfície só vai acalmar quando as 
camadas geológicas lá dentro se ajeitarem 
de novo. 
          Sobretudo, depois do terremoto ___ 
que aprender com as ruínas. Porque os 
engenheiros que me perdoem, mas a ruína 
é fundamental. É a hora do retorno. E se 
vocês me permitissem discretamente citar 
Heidegger, com ele eu diria que a ruína só 
é negativa para aquele que não entende a 
necessidade de demolição. Pois a tarefa do 
indivíduo é refazer-se a partir de suas 
ruínas. Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa, catar os 
cacos do país. Depois da demolição 
poderemos nos erguer na luminosidade do 
ser. Ruína, neste sentido, não é 
decadência. Ao contrário: é a hipótese de 
soerguimento. 
         As ruínas do presente nos ensinam 
que um terremoto é quando não há mais o 
centro das coisas. E o México foi o centro, 
o centro do centro - a capital, que foi 
arrasada. Mas aprendendo com a ruína, ali 
já nos prometem o verde. Já tracejam 
planos de jardim ___ as crianças e as flores 
povoarão o amanhã.  
         Amigo, amiga, terremotos ocorrem 
sempre e muitos aí perecem. Mas a função 
do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. 
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         A ruína, além da morte, nos dá lições 
de vida. 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  a, por que, embaixo, onde, a, a, há, 
onde. 
b)  à, porque, em baixo, aonde, a, a, à, 
onde. 
c)  a, porque, em baixo, aonde, à, à, há, 
aonde. 
d)  à, por que, embaixo, onde, à, a, a, 
aonde. 
 
02) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  A partir dos momentos difíceis, o 
homem pode reconstruir sua vida. 
b)  O autor, ao recorrer a um fato real 
ocorrido no México, aproveita para discutir 
também questões existenciais e filosóficas 
do ser humano. 
c)  O autor faz referência a um texto que 
narra a história de dois irmãos. 
d)  Devemos seguir rigorosamente os 
conselhos para que não sejamos vítimas de 
terremotos, como o ocorrido no México. 
 
03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras destacadas 
está adequado ao texto, exceto em:   
a)  “...inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos.” (= ILESOS). 
b)  “Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam...” (= VÁLIDO).        
c)  “...este é o sortilégio dos 
terremotos...” (= CASTIGO). 
d)  “...embora muitos e tanta coisa nele 
pereçam para sempre...”  (= ACABAM). 
 
04) Assinale a alternativa em que o 
trecho retirado do texto não apresenta 
sentido conotativo: 
a)  “Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes...” 
b)  “Um terremoto autêntico vem mesmo 
de camadas profundas e a superfície...” 
c)  “...com a voz meio sepultada 
lançando um grito de socorro...” 
d)  “Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa...” 
 

05) Marque a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
corretamente, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto geral 
da frase: 
a)  O barco emergiu rapidamente após 
o acidente em alto-mar.  
b)  Fiz tanto esforço físico que estou 
lasso. 
c)  A vultuosa quantia roubada pelos 
ladrões ainda não foi recuperada. 
d)  Hoje fui ao supermercado e agora a 
dispensa está repleta de mantimentos. 
 
06) Assinale a alternativa que não 
apresenta um conectivo lógico: 
a) E. 
b) Ou. 
c) Não. 
d) Par. 
 
07) Em uma prova cuja nota máxima era 
100, Paula, Abel e Bruno tiraram juntos 
228 pontos. A nota de Bruno era maior 
que a de Paula em 44 pontos, já a nota 
de Abel ultrapassava a metade da nota 
de Bruno em 22 pontos. Quantos pontos 
Paula e Abel tiraram juntos? 
a) 128 pontos.  
b) 138 pontos. 
c) 145 pontos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08) A tabela verdade de uma proposição 
do tipo P(p, q, r, s) possui quantas 
linhas? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) Essa informação é impossível de ser 
dada sem os valores lógicos de p, q, r e s.  
 
09) Determine o valor lógico da sentença 
“ 5²=25 ou 3 é par”: 
a) É uma negação. 
b) É uma proposição composta. 
c) É verdade. 
d) É falsidade.  
 
10) Uma reta passa, necessariamente, 
por 2 pontos distintos e, por sua vez, 
esses dois pontos são ligados por uma 
única reta. Desenhando em uma folha 10 
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pontos distintos, qual o número máximo 
de retas que podem ser formadas 
ligando-os? 
a) 45 retas. 
b) 55 retas. 
c) 60 retas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11) Até pouco tempo, antes de tomar 
posse como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, era filiado a qual Partido 
Político? 
a) DEM. 
b) PMDB. 
c) PSDB. 
d) PT. 
 
12) Estado do nordeste brasileiro 
conhecido como a “Terra dos 
Marechais”, por ser o berço de 
nascimento de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, é o local onde 
Fernando Collor de Mello iniciou sua 
carreira política e atualmente o 
representa no Senado Federal: 
a) Alagoas. 
b) Maranhão. 
c) Pernambuco. 
d) Sergipe. 
 
13) Nossa Constituição Federal 
completará 30 anos em outubro, quando 
de sua promulgação mais um Estado foi 
criado em nosso país. Que Estado fará 
aniversário juntamente com nossa Carga 
Magna? 
a) Amapá. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
14) O verbo “malufar” não existe 
oficialmente, porém foi incorporado ao 
nosso vocabulário para designar fatos 
políticos escusos. Quando da expedição 
da ordem de prisão de Paulo Maluf, o 
Ministro Edson Fachin determinou 
também a perda de seu mandato 
político. Que cargo Maluf ocupava 
quando de sua prisão no final do ano 
passado? 
a) Deputado Estadual em São Paulo. 

b) Deputado Federal por São Paulo. 
c) Governador de São Paulo. 
d) Senador por São Paulo. 
 
15) O Plano Nacional de Educação – PNE 
(Lei nº 13.005/2014) estabeleceu como 
meta o seguinte: 
Universalizar o ensino fundamental de 
9 (nove) anos para toda a população 
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 
garantir que pelo menos 95% (noventa 
e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de 
vigência deste PNE. 

E, para que a meta acima seja alcançada, 
o PNE sinaliza como estratégia a ser 
seguida: 
a) Expandir programa de composição 
de acervo de obras didáticas, paradidáticas 
e de literatura e de dicionários, e programa 
específico de acesso a bens culturais, 
incluindo obras e materiais produzidos em 
Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, 
a serem disponibilizados para os 
professores e as professoras da rede 
pública de educação básica. 
b) Disciplinar, no âmbito dos sistemas 
de ensino, a organização flexível do 
trabalho pedagógico, incluindo adequação 
do calendário escolar de acordo com a 
realidade local, a identidade cultural e as 
condições climáticas da região. 
c) Ampliar e consolidar portal eletrônico 
para subsidiar a atuação dos professores e 
das professoras da educação básica, 
disponibilizando gratuitamente materiais 
didáticos e pedagógicos suplementares, 
inclusive aqueles com formato acessível. 
d) Ampliar a oferta de bolsas de estudo 
para pós-graduação dos professores e das 
professoras e demais profissionais da 
educação básica. 
 
16) De acordo com as observações de 
Lev Semenovitch Vygotsky acerca do 
processo educacional é inadequado 
afirmar que: 
a) Lev Semenovitch Vygotsky rejeitava 
as teorias empiristas e comportamentais, 
que vêem o ser humano como um produto 
dos estímulos externos. 
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b) Lev Semenovitch Vygotsky usou a 
dialética marxista para sua teoria de 
aprendizado, mas sua análise da 
importância da esfera social no 
desenvolvimento intelectual era criticada 
por não se basear na luta de classes, como 
se tornara obrigatório na produção científica 
soviética.  
c) Lev Semenovitch Vygotsky 
considerava que todo aprendizado escolar 
reduz o universo mental do aluno.  
d) Segundo Lev Semenovitch Vygotsky, 
o primeiro contato da criança com novas 
atividades, habilidades ou informações 
deve ter a participação de um adulto.  
 
17) No Ensino Fundamental, para se 
trabalhar “aspectos gramaticais da 
língua portuguesa” com alunos, o 
Professor deverá fazê-lo através do 
seguinte conteúdo: 
a) Verbo. 
b) Elaboração de lista de argumentos. 
c) Realização de enquete. 
d) Criação de programação televisiva. 
 
18) O Plano Nacional de Educação – PNE 
(Lei nº 13.005/2014) estabeleceu como 
estratégia o seguinte: 
Promover a articulação intersetorial 
entre órgãos e políticas públicas de 
saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com as 
famílias, com o fim de desenvolver 
modelos de atendimento voltados à 
continuidade do atendimento escolar, 
na educação de jovens e adultos, das 
pessoas com deficiência e transtornos 
globais do desenvolvimento com 
idade superior à faixa etária de 
escolarização obrigatória, de forma a 
assegurar a atenção integral ao longo 
da vida. 

A partir da estratégia acima descrita, 
espera-se contribuir para que a seguinte 
meta definida pelo PNE seja alcançada: 
a) Formar, em nível de pós-graduação, 
50% (cinquenta por cento) dos professores 
da educação básica, até o último ano de 
vigência deste PNE, e garantir a todos (as) 
os (as) profissionais da educação básica 
formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos 
sistemas de ensino. 
b) Universalizar, até 2016, a educação 
infantil na pré-escola para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar 
a oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 
(três) anos até o final da vigência deste 
PNE. 
c) Universalizar o ensino fundamental 
de 9 (nove) anos para toda a população de 
6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que 
pelo menos 95% (noventa e cinco por 
cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de 
vigência deste PNE. 
d) Universalizar, para a população de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 
 
19) De acordo com a Lei n° 12.796 (2013) 
a educação infantil constitui: 
a) Primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 5 (cinco) anos 
b) Carga horária mínima anual de 900 
(novecentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 300 (trezentos) dias de trabalho 
educacional. 
c) Primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança de até 6 (seis) anos. 
d) Carga horária máxima anual de 800 
(oitocentas) horas, distribuída por um 
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho 
educacional. 
 
20) Para desenvolvimento da escola é 
importante que os professores sejam 
experientes no manejo de turmas e no 
acompanhamento do trabalho individual 
e de grupos.  No contexto da “gestão 
escolar” essa caracterização pode ser 
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corretamente associada ao seguinte 
requisito: 
a) Normas e regulamentos escolares. 
b) Presença efetiva do diretor. 
c) Experiência apropriada. 
d) Ambiente escolar bem organizado e 
agradável. 
 
21) De acordo com a Lei n° 12.796 (2013), 
na educação infantil, o atendimento à 
criança se dá da seguinte forma: 
a) Mínimo de 4 (quatro) horas diárias 
para o turno parcial e de 7 (sete) horas para 
a jornada integral. 
b) Mínimo de 5 (cinco) horas diárias 
para o turno parcial e de 8 (oito) horas para 
a jornada integral. 
c) Máximo de 6 (seis) horas diárias 
para o turno parcial e de 9 (nove) horas 
para a jornada integral. 
d) Máximo de 4 (quatro) horas diárias 
para o turno parcial e de 5 (cinco) horas 
para a jornada integral. 
 
22) Considerando que brinquedos e 
produtos educativos e pedagógicos 
auxiliam no desenvolvimento das 
crianças, observe e analise as imagens (I 
e II) e a descrição a seguir: 
IMAGEM I 

 
IMAGEM II 

 
DESCRIÇÃO 
CUBOS DE MONTAR EM MADEIRA E 
CX EM CARTONADO – CORUJINHAS 
composto por 4 cubos proporcionando a 
montagem de 6 diferentes desenhos. 
Composição / Material: Madeira 
Dimensões do produto: 5x5x5 cm 
Dimensões do produto com embalagem: 
11x11x5 cm 
Peso aproximado do produto: 310g 
Faixa etária: A partir de 2 anos 
E, de forma específica, o brinquedo / 
objeto demonstrado possibilita o 
seguinte objetivo de aprendizagem: 
a) Auxiliar no estímulo à percepção 
visual e coordenação motora, trabalhando 
as formas, posições e a atenção da criança. 
b) Desenvolver o raciocínio enquanto 
estimula o conhecimento das rimas e 
aprimora a consciência fonológica. 
c) Auxiliar no processo inicial da leitura 
e escrita. 
d) Auxiliar na aprendizagem do sistema 
numeral decimal e nas operações 
matemáticas. 
 
23) O Plano Nacional de Educação – PNE 
(Lei nº 13.005/2014) estabeleceu como 
estratégia o seguinte: 
Incentivar os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios a constituírem 
Fóruns Permanentes de Educação, 
com o intuito de coordenar as 
conferências municipais, estaduais e 
distrital bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste 
PNE e dos seus planos de educação. 

A partir da estratégia acima descrita, 
espera-se contribuir para que a seguinte 
meta definida pelo PNE seja alcançada: 
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a) Oferecer educação em tempo 
integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 
cento) dos (as) alunos (as) da educação 
básica. 
b) Assegurar condições, no prazo de 2 
(dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a 
critérios técnicos de mérito e desempenho 
e à consulta pública à comunidade escolar, 
no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico da União para 
tanto. 
c) Fomentar a qualidade da educação 
básica em todas as etapas e modalidades, 
com melhoria do fluxo escolar e da 
aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médias nacionais para o Ideb. 
d) Elevar a escolaridade média da 
população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 
nove) anos, de modo a alcançar, no 
mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último 
ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo. 
 
24) No Ensino Fundamental, para se 
trabalhar “aspectos ortográficos da 
língua portuguesa” com alunos, o 
Professor deverá fazê-lo através do 
seguinte conteúdo: 
a) A escrita de palavras com “c” e “ç”. 
b) Narração (oral) de conto popular. 
c) Encenação de um personagem. 
d) Explicação oral de jogo. 
 
25) Para desenvolvimento da escola é 
importante que a escola tenha 
autonomia para decidir sobre horários 
escolares, metodologias adotadas, 
equipamentos e materiais necessários.  
No contexto da “gestão de processos” 
essa caracterização pode ser 
corretamente associada ao seguinte 
requisito: 
a) Formação e Desenvolvimento. 
b) Objetivos claros. 
c) Experiência Apropriada. 
d) Conselho/ Colegiado Escolar atuante 
 
26) No Ensino Fundamental, para se 
trabalhar “produção textual” com 

alunos, o Professor deverá fazê-lo 
através do seguinte conteúdo: 
a) A pronúncia de palavras com “lh”. 
b) Explicação oral sobre as diferenças 
dos sons de palavras com “S” e “SS”. 
c) A pronúncia de palavras com “x”. 
d) Criação escrita de conto de fadas. 
 
27) Para desenvolvimento da escola é 
importante que os professores 
monitorem continuamente o progresso 
dos alunos e sabem quantos e quais 
estão em dificuldades em cada 
disciplina/conteúdo. No contexto do 
“ensino e aprendizagem” essa 
caracterização pode ser corretamente 
associada ao seguinte requisito: 
a) Avaliação contínua do rendimento 
dos alunos. 
b) Utilização e controle dos recursos 
financeiros. 
c) Instalações adequadas da escola. 
d) Rotina Organizada. 
 
28) O Plano Nacional de Educação – PNE 
(Lei nº 13.005/2014) estabeleceu como 
meta o seguinte: 
Elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 (quinze) anos ou 
mais para 93,5% (noventa e três 
inteiros e cinco décimos por cento) até 
2015 e, até o final da vigência deste 
PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta 
por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 

E, para que a meta acima seja alcançada, 
o PNE sinaliza como estratégia a ser 
seguida: 
a) Prever, nos planos de Carreira dos 
profissionais da educação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de pós-
graduação stricto sensu. 
b) Criar benefício adicional no 
programa nacional de transferência de 
renda para jovens e adultos que 
frequentarem cursos de alfabetização. 
c) Realizar anualmente, a partir do 
segundo ano de vigência deste PNE, por 
iniciativa do Ministério da Educação, em 
regime de colaboração, o censo dos (as) 
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profissionais da educação básica de outros 
segmentos que não os do magistério. 
d) Considerar as especificidades 
socioculturais das escolas do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas no 
provimento de cargos efetivos para essas 
escolas. 
 
29) Segundo Jean Piaget, no estágio 
sensório-motor a criança: 
a) Desenvolve as operações 
matemáticas básicas com muita destreza. 
b) Apresenta plena alfabetização. 
c) A criança se torna capaz de 
raciocinar logicamente, mesmo se o 
conteúdo do seu raciocínio é falso.  
d) Vive o momento presente sendo 
incapaz de referir-se ao futuro, ou evocar o 
passado. 
 
30) Considerando que brinquedos e 
produtos educativos e pedagógicos 
auxiliam no desenvolvimento das 
crianças, observe e analise a imagem (I e 
II) e a descrição a seguir: 
IMAGEM I 

 
IMAGEM II 

 
DESCRIÇÃO 
Kit Sucos em Madeira 
Descrição: a coleção comidinhas 
apresenta uma variedade de alimentos.   
Composição / Material: Madeira  
Faixa etária: A partir de 3 anos 
 
E, de forma específica, o brinquedo / 
objeto demonstrado possibilita o 
seguinte objetivo de aprendizagem: 
a) Vivenciar situações do seu cotidiano 
de maneira lúdica e criativa. 
b) Favorecer o processo de leitura 
plena. 
c) Trabalhar os números e suas 
representatividades.  
d) Desenvolver a associação de 
gravuras com números e sinal em libras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 

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

 
 


