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CADERNO DE PROVA

PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas
e abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.
7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,

assinale a alternativa que apresenta
classificação correta do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.

a

8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS, é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;
d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.
13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias

atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.
14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.
15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.
LEGISLAÇÃO
16) Segundo o artigo 9º da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 o tempo de exercício para a
progressão da classe “C” para a classe “D” é
igual à:
a) 3 anos;
b) 4 anos;
c) 5 anos;
d) 6 anos.
17) Segundo o Art. 13 da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 fica prejudicada a promoção,
acarretando a interrupção da contagem do tempo
de exercício sempre que o Profissional do
Magistério:
a) Somar duas penalidades de advertência registrada
em ata;
b) Sofrer pena de suspensão disciplinar, exceto
quando for convertida em multa;
c) Somar quatro faltas injustificadas ao serviço;
d) Somar 15(quinze) atrasos de comparecimento ao
serviço e/ou saídas do horário marcado para o
término da jornada.
18) Segundo o Art. 27 da Lei nº 9394/96 (LDB) os
conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, exceto:

a) A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
b) Consideração das condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento;
c) Orientação para o trabalho;
d) Promoção do desporto educacional e apoio às
práticas desportivas formais e oficiais.
19) De acordo com a LDB, Art. 22a ___________
tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
a) educação básica;
b) sociedade;
c) educação infantil;
d) família.
20) O Plano Nacional de Educação, aprovado em
2014, terá sua validade entre:
a) 2014 a 2024;
b) 2014 a 2015;
c) 2015 a 2025;
d) 2014 a 2018.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre as tendências pedagógicas, podemos
dizer que os professores devem estudar e se
apropriar dessas tendências, que servem de apoio
para a sua prática pedagógica. Sendo assim,
sobre as tendências pedagógicas, assinale a opção
correta:
a) Libertadora - não tem a ver com algo aberto ou
democrático, mas com uma instigação da sociedade
capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a
ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis
sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo
a viver em harmonia com as normas desse tipo de
sociedade, tendo uma cultura individual.
b) Tradicional -Foi a primeira a ser instituída no
Brasil por motivos históricos. Nesta tendência o
professor é a figura central e o aluno é um receptor
passivo dos conhecimentos considerados como
verdades absolutas. Há repetição de exercícios com
exigência de memorização.
c) Tendências Liberais – Skinner foi o expoente
principal dessa corrente psicológica, também
conhecida como behaviorista. Neste método de
ensino o aluno é visto como depositário passivo dos

conhecimentos, que devem ser acumulados na mente
através de associações.
d) Tecnicista– Também conhecida como a
pedagogia de Paulo Freire, essa tendência vincula a
educação à luta e organização de classe do oprimido.
Onde, para esse, o saber mais importante é a de que
ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da
realidade em que vive.
22) Sobre a Tendência Liberal Renovada NãoDiretiva, analise as afirmações a seguir.
I- Acentua-se, nessa tendência, o papel da escola na
formação de atitudes, razão pela qual deve estar
mais preocupada com os problemas psicológicos do
que com os pedagógicos ou sociais.
II- Todo o esforço deve visar a uma mudança dentro
do indivíduo, ou seja, a uma adequação pessoal às
solicitações do ambiente.
III- Trata-se de um ensino centrado no aluno, sendo
o professor apenas um facilitador.
Agora, assinale a opção correta:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
c) Todas as afirmativas estão corretas;
d) Apenas a afirmativa I está correta.
23) A lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da
Rede de ensino a obrigatoriedade da temática:
a) História e Cultura Afro-Brasileira;
b) Música e dança;
c) Língua Inglesa e Espanhola;
d) Geografia e Cultura Afro-Brasileira.
24) É a parte da Pedagogia que utiliza estratégias
de ensino destinadas a colocar em prática as
diretrizes da teoria pedagógica, do ensino e da
aprendizagem. Assinale a alternativa que
apresenta a resposta correta do conceito
apresentado.
a) Estrutura;
b) Didática;
c) Docência;
d) Interdisciplinaridade.
25) Sobre a Educação das Relações Étnicoraciais, podemos dizer que a sociedade civil segue
desenvolvendo importante papel na luta contra o
racismo e seus derivados. Analise as alternativas
a seguir, sobre o papel da escola:

I- Cabe à escola trabalhar para que se torne um
espaço público em que haja igualdade de tratamento
e oportunidades.
II- No ambiente escolar, tanto em escolas públicas
quanto em particulares, a temática racial tende a
aparecer como um elemento de inferiorização do
aluno identificado como negro.
III- Na vida escolar, as crianças negras estão ainda
sob o jugo de práticas racistas e discriminatórias.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Somente as alternativas I e III estão corretas;
b) Somente a alternativa II está correta;
c) Somente as alternativas II e III estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
26) Sobre o processo de formação de palavras,
assinale a alternativa que apresenta a
denominação e os exemplos corretos:
a) Derivação parassintética: entristecer, desalmado,
emudecer;
b) Derivação prefixal: descrer, reler, incapacidade;
c) Composição por justaposição: passatempo,
quinta-feira, hidrelétrica;
d) Composição por aglutinação: embora, fidalgo,
girassol.
27) Com base nos modos verbais, assinale a
alternativa que apresenta um verbo conjugado no
modo subjuntivo, imperativo e indicativo,
respectivamente:
a) Tome, tomai, tomava;
b) Tomasse, tomáveis, tomai;
c) Tomariam, tomai, tome;
d) Tomeis, tomei, tomaram.
28) Baseando-se nas noções de prevenção de
acidentes de trabalho e incêndio, podemos dizer
que cada pessoa conscientizada pode contribuir
para a sua própria segurança e também dos
ocupantes do ambiente ao qual faz parte. Sendo
assim, analise as afirmativas a seguir e classifique
V para verdadeiro e F para falso, sobre as
atitudes de prevenção:
(
) Proibir o fumo em locais onde existam
quantidades significativas de materiais combustíveis.
(
) Utilizar como norma a desenergização, ao
final do expediente, de todos os equipamentos
elétricos utilizados no setor.
(
) Manter o armazenamento de materiais, sem
a devida ordem e limpeza.

(
) Manter produtos como álcool de cozinha e
fósforos longe do alcance de crianças, em local
ventilado e afastado de fontes de calor.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) V – V – F – V;
b) V – F – V – V;
c) F– V – F – V;
d) V – V – F – F.
29) Com base nos temas “fala e leitura” e “escrita
e ensino”, analise as afirmativas a seguir e, em
seguida, marque V para as sentenças verdadeiras
e F para as falsas:
(
) A leitura e a escrita são muito importantes
para que as pessoas exerçam seus direitos, possam
trabalhar e participar da sociedade com cidadania, se
informar e aprender coisas novas ao longo de toda a
vida.
(
) Na escola, crianças e adolescentes precisam
ter contato com diferentes textos, ouvir histórias,
observar adultos lendo e escrevendo. Precisam
participar de uma rotina de trabalho variada e
estimulante e, além disso, receber muito incentivo
dos professores e da família.
(
) Para garantir que todos os alunos aprendam,
a escola precisa ter uma proposta pedagógica com
orientações claras para a alfabetização inicial.
(
) É na proposta pedagógica que ficam
definidos quais os objetivos para cada etapa, que
tipo de atividade precisa ser realizado na sala de aula
e na escola, como será a avaliação.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) V – F – F – V;
b) V – V – V – V;
c) V – F – V – V;
d) V – V – F – V.
.
30) Com base na concordância verbal, analise as
alternativas e assinale a que está incorreta:
a) A maioria dos jornalistas aprovou a ideia;
b) A maioria dos jornalistas aprovaram a ideia;
c) Um bando de vândalos destruiu o monumento;
d) Muitos vândalos destruiu o monumento.
31) Sobre o sentido denotativo e o conotativo,
analise as frases a seguir:
A menina está com a cara toda pintada.
Aquele cara parece suspeito.
Agora, assinale a alternativa correta:

a) Na primeira frase a palavra “cara” está no sentido
conotativo e na segunda no denotativo;
b) Na primeira frase a palavra “cara” está no sentido
denotativo e na segunda no conotativo;
c) Nas duas frases a palavra “cara” está no sentido
conotativo;
d) Nas duas frases a palavra “cara” está no sentido
denotativo.
32) O Gênero Textual é o nome que se dá às
diferentes formas de linguagem empregadas nos
textos. Sabe-se que estas formas podem ser mais
formais ou mais informais, e até se mesclarem em
um mesmo texto, porém este será nomeado com o
gênero que prevalecer. Sendo assim, analise as
afirmativas:
I- São exemplos de gêneros textuais orais: a aula, o
debate, o conto.
II- São exemplos de gêneros textuais escritos:
o romance, o artigo de opinião, a palestra e a receita.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Apenas a alternativa I está correta;
b) Apenas a alternativa II está correta;
c) Todas as alternativas estão corretas;
d) Nenhuma das alternativas está correta.
33) Sobre as classes de palavras, analise a frase a
seguir:
“O filme era muito bom.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
correta análise morfológica das palavras da
frase:
a) Artigo, substantivo, verbo, advérbio, adjetivo;
b) Pronome, substantivo, verbo, conjunção,
advérbio;
c) Pronome, substantivo, verbo, preposição,
adjetivo;
d) Artigo, substantivo, verbo, advérbio, substantivo.
34) Com base nas classes de palavras da língua
portuguesa, analise a frase a seguir:
“O racismo é um sistema que afirma a
superioridade de um grupo racial sobre outros.”
A palavra sublinhada refere-se à:
a) Pronome relativo;
b) Pronome demonstrativo;
c) Conjunção;
d) Preposição.

35) Analise as afirmativas sobre a ortografia das
palavras e assinale a alternativa correta:
a) Jardinence;
b) Joça;
c) Jungular;
d) Jujubera.
36) De acordo com a ortografia das palavras,
assinale a alternativa incorreta:
a) Ganzola;
b) Gansão;
c) Gaiato;
d) Gazalhoso.
37) Sobre a acentuação gráfica das palavras,
assinale a opção que traz exemplos de palavras
acentuadas,
por
serem
paroxítonas,
proparoxítonas e paroxítonas, respectivamente:
a) ímã, tônica, dicionário;
b) relógio, prático, mórficos;
c) científico, antônimo, língua;
d) irmã, lâmpada, túnel.
38) Assinale a opção que traz, respectivamente,
um verbo conjugado na primeira pessoa do
plural, no pretérito perfeito, pretérito imperfeito
e pretérito mais-que-perfeito:
a) Cedestes, cedíeis, cedêreis;
b) Cederíeis, cedereis, cedêreis;
c) Cedemos, cedíamos e cedêramos;
d) Cedem, Cedera, Cederam.
39) Assinale a opção que traz, respectivamente,
exemplos de verbo no infinitivo, gerúndio e
particípio:
a) Aborrecer, aborrecendo, aborrecido;
b) Apodrecer, apodrecido, apodrecendo;
c) Amadurecendo, amadurecer, amadurecido;
d) Ajustando, ajustado, ajustar.
40) Sobre as vozes verbais, sabemos que existem
três. Sendo assim, assinale a opção que traz um
exemplo de voz passiva:
a) Diógenes foi ferido por Diego;
b) Maria venceu o campeonato de vôlei por dois
anos consecutivos;
c) Eduarda penteou-se depois do treino;
d) Débora formou-se médica neste ano.
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OBSERVAÇÕES:
NO DIA 29/09/2014 SERÁ PUBLICADO O
GABARITO PROVISÓRIO E AS PROVAS NO
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