CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS
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) De acordo com a Constituição Federal, em
seu Art. 206 “o ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios”, assinale a alternativa
incorreta:
a) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
b) Pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas
e privadas de ensino;
c) Valorização dos profissionais da educação
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso
público de provas e títulos, aos das redes públicas;
d) Gestão autoritária do ensino público, na forma da
lei.
22) A criança, antes de chegar à escola,
desenvolve um conjunto de saberes matemáticos
construídos em interação com seu meio social.

Em relação à alfabetização matemática, é correto
afirmar:
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:
(
) A alfabetização matemática não pode ser
reduzida ao domínio dos números e suas operações.
(
) A necessidade de organizar e de comunicar
informações de maneira eficaz também faz parte do
processo de alfabetização matemática.
(
) O trabalho com a alfabetização matemática
não pode ser interdisciplinar, pois a criança pode
começar a confundir o conteúdo com outras
disciplinas.
(
) A relação da criança com o conhecimento
matemático é, de início, marcadamente egocêntrica
(“minha conta”, “meu número” etc.), bem como as
representações por ela utilizadas.
Assinale a alternativa Correta:
a) V, V, F, V;
b) V, V, V, F;
c) F, V, V, V;
d) V, F, V, V.
23) O ___________ é um compromisso formal
assumido entre Governo Federal, Distrito
Federal, estados, municípios e sociedade de
assegurar que todas as crianças estejam
alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3°
ano do Ensino Fundamental.
a) RCNEI;
b) PNAIC;
c) IDEB;
d) SAEB.
24) A didática nos dias atuais deve estar
relacionada com as transformações ocorridas no
mundo. Desta forma analise as sentenças sobre o
objetivo da didática na atualidade:
I – Refletir sobre o papel sociopolítico da educação,
da escola e do ensino.
II – Compreender o processo de ensino e de
aprendizagem em uma única determinação.
III – Redimensionar, de forma estática, a prática
pedagógica.
IV – Considerar a sala de aula como um espaço
formador de alunos e professores pesquisadores.
De acordo com as sentenças acima é correto
afirmar que:
a) Somente a alternativa IV está correta;
b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;

c) Somente as alternativas I e II e IV estão corretas;
d) Somente as alternativas I,III e IV estão corretas.
25) É essencial ao professor ao recorrer ao livro
didático para escolher os conteúdos, elaborar
plano de ensino e de aulas que apresente:
a) o domínio seguro da matéria e sensibilidade
crítica;
b) apenas o domínio do conteúdo, pois o livro
didático já traz o conteúdo pronto ao aluno;
c) apenas a leitura e interpretação dos conteúdos do
livro didático;
d) amplo conhecimento do sumário, das figuras,
mapas e legendas do livro para orientação aos
alunos.
26) A transmissão do conhecimento ordenado e
com lógica e uso da aula expositiva com foco na
figura do professor é uma prática da:
a) Escola Tecnicista;
b) Escola Nova;
c) Escola Tradicional;
d) Escola Teorético-Quantitativa.
27) De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica, os sistemas de
ensino e as escolas adotarão como norteadores
das políticas educativas e das ações pedagógicas
os seguintes princípios:
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:
(
) Éticos.
(
) Políticos.
(
) Estéticos.
(
) Sociais.
Assinale a alternativa correta:
a) F, V, V, V;
b) V, V, V, F;
c) V, F, V, V;
d) V, V, F, V.
28) O Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa é constituído por um conjunto
integrado de ações, materiais e referências
curriculares e pedagógicas a serem
disponibilizados pelo MEC, tendo como eixo
principal a formação continuada de
professores alfabetizadores. As ações do Pacto
apoiam-se em quatro eixos de atuação:
Analise as sentenças a seguir:

I-formação
continuada
presencial
para
professores alfabetizadores e seus orientadores
de estudo;
II-materiais didáticos, obras literárias, obras de
apoio pedagógico, jogos e tecnologias
educacionais;
III-avaliações sistemáticas;
IV-gestão, controle social e mobilização.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmativas I III e IV são verdadeiras;
b) Todas as afirmativas são verdadeiras;
c) Apenas as afirmativas, III e IV são verdadeiras;
d) Apenas as afirmativas II III e IV são verdadeiras.
29) O ___________é um instrumento de trabalho
que possui o objetivo de referenciar os conteúdos,
as metodologias, os procedimentos e as técnicas a
serem utilizadas no processo de ensinoaprendizagem
concernentes
às
unidades
escolares. Sejam estas de ensino fundamental e
médio, instituições de ensino superior e cursos
técnicos de qualquer nível.
a) Plano de Curso;
b) Projeto Político Pedagógico;
c) Diário de Classe;
d) Livro de Registro.
30) Desenvolveu a epistemologia genética – uma
teoria
do
conhecimento
centrada
no
desenvolvimento natural da criança. Acredita
que o pensamento infantil passa por quatro
estágios, desde o nascimento até o início da
adolescência, quando a capacidade plena de
raciocínio é atingida:
a) Jean Piaget;
b) Karl Marx;
c) Paulo Freire;
d) Célestin Freinet.
31) Tão antigo quanto à Filosofia, o pensamento
educacional
se
desdobra
em
várias
correntes. Relacione cada teórico:
IDecroly.
IIMaria Montessori.
IIIPaulo Freire.
IVJean Piaget.
(
) Entedia que a educação deveria se dar num
processo
dialógico
que
possibilitasse
o
desenvolvimento da consciência crítica para a
formação da personalidade democrática.

(
) Adotou o princípio da autoeducação, que
consiste na interferência mínima dos professores,
pois a aprendizagem teria como base o espaço
escolar e o material didático.
(
) Acreditava que aprendizagens ocorreriam
de maneira espontânea pelo contato com o meio, de
onde proviriam estímulos aos interesses das crianças
e para onde elas direcionariam suas questões.
(
) O pensamento infantil passa por quatro
estágios, desde o nascimento até o início da
adolescência, quando a capacidade plena de
raciocínio é atingida.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II, III, IV;
b) II, I, IV, III;
c) II, IV, I, III;
d) III, II, I, IV.
32) O Art. 214 da Constituição Federal
compreende que a lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração plurianual,
visando à articulação e ao desenvolvimento do
ensino em seus diversos níveis e à integração das
ações do Poder Público que conduzam à:
a) Promoção humanística, científica e tecnológica do
País;
b) Formação acadêmica;
c) União dos diferentes níveis de ensino;
d) Processos metodológicos tradicionais.
33) O trabalho com ___________tem como
finalidade formar escritores competentes capazes
de produzir textos coerentes, coesos e eficazes.
a) produção de textos;
b) jogos didáticos;
c) anotações;
d) pesquisas.
34 Os métodos novos ou ativos, baseiam-se no
princípio de que a criança é um ser em
desenvolvimento, cuja atividade, espontânea e
natural, é condição para seu crescimento físico e
intelectual. Fazem parte desses novos métodos,
exceto:
a) Técnica de perguntas e respostas;
b) Centros de interesse;
c) Trabalho em grupos;
d) Método de solução de problemas.
35) A palavra didática tem sua origem no verbo
grego didasko, que significa ensinar ou instruir.

Segundo Comenius, significa o tratamento dos
preceitos científicos que orientam a atividade
educativa de modo a troná-la eficiente. Sobre a
Didática é correto afirmar:
a) A didática parte da pressuposição de que existe
uma maneira estrita do melhor método que deve ser
seguida com precisão sem ajustes ou modificações;
b) A didática se resolve como o tipo de atividade ou
ato de ensinar mediante o conhecimento de regras,
independente do êxito ou sucesso da aprendizagem;
c) A didática parte da pressuposição de que é
possível escolher, entre diferentes maneiras de
ensinar, aquela ou aquelas que podem resultar na
aprendizagem com maior sucesso;
d) A didática é um modelo/método de ensino com
propostas prontas, sendo aplicada de forma exata,
sem ajustes ou melhoramentos, garantindo dessa
forma o sucesso da aprendizagem.
36) 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 ediscriminatórias.
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.
37) Para que uma aprendizagem significativa
possa
acontecer,
é
necessária
a
disponibilidadepara o envolvimento do aluno na
aprendizagem, o empenho em estabelecer
relações entre o que jásabe e o que está
aprendendo, em usar os instrumentos adequados
que conhece e dispõe paraalcançar a maior
compreensão
possível.Em
relação
à
aprendizagem é correto afirmar que:
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

(
) A aprendizagem significativa depende de
uma motivação intrínseca, isto é, o aluno precisa
tomar para si a necessidade e a vontade de aprender.
(
) Aquele que estuda apenas para passar de
ano, ou para tirar notas, não terá motivos suficientes
para
empenhar-se
em
profundidade
na
aprendizagem.
(
) A disposição para a aprendizagem depende
exclusivamente do aluno, qualquer prática didática
sempre garante condições para que essa atitude
favorável se manifeste e prevaleça.
(
) A intervenção do professor precisa, então,
garantir que o aluno conheça o objetivo da atividade,
situe-se em relação à tarefa, reconheça os problemas
que a situação apresenta, e seja capaz de resolvê-los.
Assinale a alternativa correta:
a) V, V, F, V;
b) V, V, V, F;
c) F, V, F, V;
d) V, F, F, V.
38) As tendências pedagógicas que se firmam nas
escolas brasileiras, públicas e privadas, na
maioria dos casos não aparecem em forma pura,
mas com características particulares, muitas
vezes mesclando aspectos de mais de uma linha
pedagógica. Pode-se identificar na tradição
pedagógica brasileira, a presença de quatro
grandes tendências.
Relacione cada tendência:
I - Pedagogia tradicional.
II- Pedagogia renovada.
III- Pedagogia libertadora.
IV - Pedagogia crítico-social dos conteúdos.
(
) é uma concepção que inclui várias correntes
que, de uma forma ou de outra, estão ligadas ao
movimento da Escola Nova ou Escola Ativa.
(
) é uma proposta de educação centrada no
professor, cuja função se define como a de vigiar e
aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria.
(
) assegura a função social e política da escola
mediante
o
trabalho
com
conhecimentos
sistematizados, a fim de colocar as classes populares
em condições de uma efetiva participação nas lutas
sociais.
(
) tem suas origens nos movimentos de
educação popular que ocorreram no final dos anos
50 e início dos anos 60, quando foram interrompidos
pelo golpe militar de 1964; teve seu
desenvolvimento retomado no final dos anos 70 e
início dos anos 80.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta:
a) I, II, III, IV;
b) II, I, IV, III;
c) I, IV, II, III;
d) III, IV, I, II.
39) 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.
40) Mesmo antes de saber ler e escrever
convencionalmente, a criança elabora hipóteses
sobre o sistema de escrita. Descobrir em qual
nível cada uma está é um importante passo para
os professores alfabetizadores levarem todas a
aprender.
Relacione cada hipótese:
IPré-silábica.
IISilábica.
IIISilábico-alfabética.
IVAlfabética.
(
) A criança se encontra nessa hipótese
quando a escrita representa cada fonema com uma
letra.
(
) A escrita representa uma relação de
correspondência termo a termo entre a grafia e as
partes do falado.
(
) Corresponde aqueles que não percebem a
escrita ainda como uma representação do falado, ela
se caracteriza em dois níveis.
(
) Corresponde a um período de transição no
qual a criança trabalha simultaneamente com duas
hipóteses: a silábica e a alfabética. Ora ela escreve
atribuindo a cada sílaba uma letra, ora representando
as unidades sonoras menores, os fonemas.
Assinale a alternativa correta:
a) I, II, III, IV;
b) II, I, III, IV;
c) II, III, IV, I;
d) IV, II, I, III.
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