CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

PROFESSOR 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 DA ALTERNATIVA 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, 19 de outubro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Assinale a alternativa que não faz parte das
classes gramaticais:
a) Sujeito;
b) Substantivo;
c) Adjetivo;
d) Verbo.
2) São consideradas classes de palavras variáveis,
exceto:
a) Substantivo;
b) Artigo;
c) Advérbio;
d) Adjetivo.
3) O predicativo do objeto é um termo que se liga
ao objeto por intermédio de um:
a) Advérbio;
b) Verbo;
c) Substantivo;
d) Artigo.
4) Assinale a alternativa que contém um erro de
concordância:
a) Pedro comprou balas;
b) João chegou às sete horas da manhã;
c) O ladrão escondeu os objeto roubados;
d) Saiu cedo para não chegar tarde.
5) A parte da frase que contém "a informação
nova para o ouvinte". Normalmente, ele se refere
ao sujeito, constituindo a declaração do que se
atribui ao sujeito, podendo ser classificado como
verbal ou nominal, estamos falando do:
a) sujeito;
b) Adjunto;
c) Advérbio;
d) Predicado.
MATEMÁTICA
6) Uma sala de aula possui 35 alunos. Ao encerrar
o ano, constatou-se que 20% dos alunos
reprovaram. O número de alunos reprovados é:
a) 7 alunos;
b) 6 alunos;
c) 5 alunos;
d) 8 alunos.
7) Um aluno obteve, em suas avaliações de uma
determinada disciplina, as seguintes notas: 7,0 –

8,5 – 7,4 – 6,5. A média deste aluno na disciplina
será de:
a) 7,15;
b) 7,25;
c) 7,35;
d) 7,40.
8) Um determinado professor comprou um livro a
prazo no valor de R$ 75,24. O preço do livro à vista
era de R$ 66,00. A taxa de juros que o professor
pagou foi de:
a) 14%;
b) 13%;
c) 12%;
d) 11%.
9) No 1º bimestre de aula, um determinado aluno
teve 60 aulas de Língua Portuguesa, mas sua
frequência foi de 80%. O número de aulas que este
aluno faltou foi de:
a) 18 aulas;
b) 16 aulas;
c) 14 aulas;
d) 12 aulas.
10) Um determinado veículo percorreu uma
distância de 526 km com 46 litros de gasolina.
Considerando duas casas após a vírgula, a média
por km percorrido deste veículo foi de:
a) 11,43 km/l;
b) 12,32 km/l;
c) 13,13 km/l;
d) 14,21 km/l.
INFORMÁTICA
11) Com o avanço da tecnologia, as informações
passaram a ser armazenadas digitalmente em
equipamentos eletrônicos. Dessa forma, para
evitar transtornos, devemos realizar uma Cópia
de Segurança das informações tratadas como
importantes. Essa Cópia de Segurança também
pode ser tratada como:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Backup;
d) Anti-Vírus.
12) Em Correio Eletrônico, qual a opção utilizada
para enviar uma Cópia Oculta para um
destinatário?
a) CC;
b) CCo;

c) Encaminhar;
d) Responder.
13) Qual dos programas abaixo elencados NÃO
faz parte do Pacote Office da Microsoft?
a) Internet Explorer;
b) Word;
c) Power Point;
d) Excel.
14) No Word, qual a função do botão a seguir?
a) Todas em maiúsculas;
b) Alterar tipo da fonte;
c) Aumentar fonte;
d) Primeira letra da sentença em maiúscula.
15) Qual alternativa representa a correta
sequência de teclas de atalho para a Função
COPIAR / COLAR?
a) Ctrl + X / Ctrl + V;
b) Ctrl + C / Ctrl + V;
c) Ctrl + V / Ctrl + X;
d) Ctrl + A / Ctrl + X.
LEGISLAÇÃO
16) Segundo o Art. 12 da Lei nº 3224/2011, de 07
de dezembro de 2011, inciso II, a avaliação
periódica anual é de, no mínimo:
a) 30 pontos para desempenho e atuação profissional;
b) 40 pontos para desempenho e atuação profissional;
c) 60 pontos para desempenho e atuação profissional;
d) 80 pontos para desempenho e atuação profissional.
17) O § 2º. do Art. 12 da Lei nº 3224/2011, de 07 de
dezembro de 2011, diz: Fica estabelecida a
obrigatoriedade do Poder Público em assegurar o
aperfeiçoamento
didático
pedagógico
aos
Profissionais da Educação da Rede Municipal de
Ensino, com um mínimo de:
a) 30 horas anuais;
b) 33 horas anuais;
c) 40 horas anuais;
d) 44 horas anuais.
18) O Art. 19 da Lei nº 3224/2011, de 07 de
dezembro de 2011, diz: Os Níveis constituem a
linha de habilitação dos Profissionais da Educação
e são designados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5,
conferidos de acordo com a seguinte habilitação
mínima: A habilitação mínima do algarismo 3,
referente ao nível 3, refere-se à:

a) Habilitação específica obtida em curso médio, na
modalidade normal;
b) Habilitação específica obtida em curso superior de
graduação plena;
c) Habilitação específica de pós-graduação, obtida em
cursos de especialização latu sensu;
d) Habilitação específica, obtida em curso superior de
graduação curta.
19) Segundo o Art. 3º da Lei 9394/96, o ensino será
ministrado com base nos seguintes princípios,
exceto:
a) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos
oficiais e Particulares;
b) Valorização do profissional da educação escolar;
c) Gestão democrática do ensino público, na forma
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
d) Garantia de padrão de qualidade.
20) Segundo o Art. 4º da Lei 9394/96, que
menciona que a educação básica obrigatória e
gratuita, organiza-se da seguinte forma, exceto:
a) Pré-Escola;
b) Ensino Fundamental;
c) Ensino Médio;
d) Ensino Superior.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) É uma tendência da pedagogia liberal, exceto:
a) Tendência Tradicional;
b) Tendência Tecnicista;
c) Tendência Escola Nova;
d) Tendência Crítico-Social.
22) A Tendência Libertadora, uma das tendências
de cunho progressista, encontra em ______
___________, seu (sua) maior representante.
Assinale a alternativa que preenche corretamente
as lacunas:
a) Jean Piaget;
b) Paulo Freire;
c) Maria Montessouri;
d) Lev Vygotsky.
23) Ao selecionar os conteúdos a serem ensinados,
o professor deve:
I – Avaliar se os conteúdos são adequados e
vinculados aos objetivos propostos.
II – Analisar se os conhecimentos são úteis quando
podem ser aplicados em situações novas, quando
estão adequados às exigências e condições do meio
em que os alunos vivem, satisfazendo suas

necessidades e expectativas; quando têm valor prático
e os ajudam a solucionar problemas da vida cotidiana.
III – Verificar se o conteúdo é significativo e
interessante para o aluno quando se relaciona às
experiências do seu dia a dia. Por isso, nós,
professores, devemos sempre relacionar os
conhecimentos científicos aos conhecimentos e
experiências prévias dos alunos, criando uma ponte
entre aquilo que eles já sabem e o desconhecido a ser
aprendido.
IV – Observar se o conteúdo possui flexibilidade.
Quando for possível, no decorrer do processo de
ensinoaprendizagem, acrescentar ou suprimir
determinados tópicos, a fim de adaptar os conteúdos
às reais condições e necessidades dos alunos.

b) Defesa do princípio da objetividade na avaliação,
decorrente da crença na objetividade da ciência e
também na crença da fidedignidade e da validade dos
instrumentos utilizados para a coleta e análise dos
dados;
c) Utilização do método hipotético-dedutivo, próprio
das ciências naturais e largamente utilizado pela
psicologia experimental. As formulações teóricas são
normalmente amparadas no tratamento estatístico dos
dados e na sua quantificação;
d) Um projeto de avaliação estruturado do tipo préteste, pós-teste (avaliam-se os alunos no início e no
final do curso) emperra a flexibilidade curricular,
porque os currículos devem permanecer estáveis
durante longo tempo.

Agora, assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas;
b) Apenas as alternativas, II, III e IV estão corretas;
c) Apenas as alternativas I e II estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.

27) A função _______ da avaliação se realiza na
medida da verificação do alcance dos objetivos
pretendidos. Ela é sistemática e processual, ou
seja, ocorre de forma planejada durante todo o
processo ensino-aprendizagem. Permite que
alunos e professores percebam seus erros e
acertos. Informa o aluno sobre suas deficiências,
permitindo que ele elabore estratégias para
superá-las. Subsidia o professor a perceber se seu
desempenho está se dando a contento ou se é
necessário repensar as formas de abordagem dos
conteúdos e de relacionamento com os alunos. Em
suma, essa função da avaliação permite que se
trace um quadro geral do rendimento da
aprendizagem no decorrer dos dias letivos para
que, se necessário, se tomem providências em
tempo hábil. Assinale a alternativa que apresenta
a palavra que completa corretamente a lacuna:
a) Diagnóstica;
b) Formativa;
c) Somativa;
d) Classificatória.

24) Um conjunto de conhecimentos, habilidades,
hábitos, modos valorativos e atitudinais de
atuação social, organizados pedagógica e
dialeticamente, tendo em vista a assimilação ativa
e aplicação pelos alunos na sua prática de vida.
Estamos falando de:
a) Autoavaliação;
b) Conteúdos de Ensino;
c) Projeto Político Pedagógico;
d) Conselho de Classe.
25) É, acima de tudo, a organização de situações
de aprendizagem que eduquem pela pesquisa e
que primem pela participação dos alunos em todas
as fases, desde a elaboração do projeto, sua
execução, até a sistematização final. Não se trata
de secundar os conteúdos programáticos das
diversas disciplinas, mas de colocá-los a serviço de
aprendizagens vivas e significativas. Este trecho
trata de(a):
a) Proposta Curricular;
b) Projetos de Pesquisa;
c) Projetos de Aprendizagem;
d) Projeto Político Pedagógico da Escola.
26) Assinale a alternativa que apresenta uma
característica da abordagem qualitativa do
processo de avaliação:
a) Não cabe à avaliação apenas comparar resultados
com
objetivos
previamente
estabelecidos,
observáveis e quantificáveis;

28) Entre as desvantagens da utilização dos
portfólios como ferramenta didático avaliativa,
analise as assertivas a seguir:
I - Alunos acostumados às avaliações pontuais e
formais encontrarão dificuldades em se inserir nesse
modelo que não tem receitas prontas.
II - Professores que não tenham clareza das metas a
serem alcançadas e dos critérios de produção e
seleção do material poderão enfrentar sérios
problemas no momento de expressar sua síntese
avaliativa.
III - Impede ao professor uma melhor verificação da
evolução do aluno tanto do ponto de vista cognitivo
quanto afetivo, psicomotor etc.

Agora, assinale a alternativa correta:
a) Todas as assertivas estão corretas;
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas;
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas;
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
29) Não é uma classificação proposta por Piaget
para os métodos de ensino:
a) Métodos verbais tradicionais;
b) Método intuitivo ou audiovisual;
c) Ensino Programado;
d) Método socioindividualizado.
30) Vygotsky distingue dois tipos de elementos
mediadores: os instrumentos e os signos,
I - Os instrumentos são elementos interpostos entre o
trabalhador e o objeto do seu trabalho. Os
instrumentos são elementos externos ao indivíduo e
que têm como função provocar mudanças nos
objetos.
II - Por outro lado, temos os signos, chamados por
Vygotsky de instrumentos psicológicos, que são
orientados para o próprio sujeito. São ferramentas que
auxiliam nos processos psicológicos.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) A assertiva I está incorreta e a assertiva II está
correta;
b) A assertiva I está correta e a assertiva II está
incorreta;
c) As duas assertivas estão corretas;
d) As duas assertivas estão incorretas.
31) Os Conselhos Escolares são órgãos colegiados
que têm, em geral, na sua composição,
representantes da direção, dos professores, dos
especialistas em assuntos educacionais, dos pais,
dos alunos, dos funcionários eleitos e seus
suplentes, e têm como atribuição deliberar sobre
questões político-pedagógicas, administrativas,
financeiras, no âmbito da escola. Portanto, é a
instância máxima de decisão na unidade escolar.
O papel dos Conselhos Escolares é o de contribuir
para que o estabelecimento de ensino consiga
superar suas dificuldades em busca do sucesso
educacional. Para que isso seja possível, suas
funções são muito importantes. Sobre essas
funções, analise as assertivas a seguir:
I - deliberativa: quando decidem sobre o Projeto
Político-Pedagógico e outros assuntos, aprovam
encaminhamentos para a solução de problemas;
garantem a elaboração de normas internas sobre

questões referentes ao seu funcionamento nos
aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro; e
o cumprimento das normas dos sistemas de ensino.
II - consultiva: quando tem caráter de
assessoramento, fazendo sugestões e soluções sobre
as questões encaminhadas pelos diversos segmentos
da escola.
III - fiscais: quando acompanham e avaliam a
execução apenas das ações pedagógicas cuidando
para que todos os esforços sejam voltados para o
cumprimento do ensino de qualidade.
IV - mobilizadoras: quando incentivam a participação
de todos os segmentos da escola, garantindo a
democracia participativa na busca da qualidade
educacional.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas;
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas;
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas;
d) Todas as alternativas estão corretas.
32) Sobre dificuldades de aprendizagem, é correto
afirmar, exceto:
a) Dislexia: é a dificuldade que aparece na leitura,
impedindo o aluno de ser fluente, pois faz trocas ou
omissões de letras, inverte sílabas, apresenta leitura
lenta, dá pulos de linhas ao ler um texto;
b) Disgrafia: normalmente vem associada à dislexia,
porque se o aluno faz trocas e inversões de letras,
consequentemente encontra dificuldade na escrita.
Além disso, está associada a letras mal traçadas e
ilegíveis, letras muito próximas e desorganização ao
produzir um texto;
c) Dislalia: é a dificuldade na escrita, apresenta escrita
inadequada das palavras, com trocas de letras,
tornando-as confusas. Manifesta-se mais em pessoas
com problemas no palato, flacidez na língua ou lábio
leporino;
d) TDAH: O Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade é um problema de ordem neurológica,
que traz consigo sinais evidentes de inquietude,
desatenção, falta de concentração e impulsividade.
Hoje em dia é muito comum vermos crianças e
adolescentes sendo rotulados como DDA (Distúrbio
de Déficit de Atenção), porque apresentam alguma
agitação, nervosismo e inquietação, fatores que
podem advir de causas emocionais. É importante que
esse diagnóstico seja feito por um médico e outros
profissionais capacitados.
33) Sobre atividades recreativas, é correto
afirmar:

I - Deve ser desenvolvida de forma espontânea, sem
esperar resultados ou benefícios específicos. Para
tanto, a opção por sua prática deve ser livre,
atendendo os interesses de cada indivíduo;
II - A prática das atividades recreativas deve levar as
pessoas a “estados psicológicos positivos”,
realizando-se em um clima e com uma atitude
predominantemente alegre e entusiasta;
III - Deve ser um estímulo para a criatividade, um
benefício para a formação pessoal e para as relações
sociais, dando lugar à liberação de tensões da vida
cotidiana, resgatando os valores essenciais para uma
autorrealização.
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Estão corretas apenas as alternativas I e II;
b) Estão corretas apenas as alternativas I e III;
c) Estão corretas apenas as alternativas II e III;
d) Estão corretas apenas as alternativas I – II e III.

das atividades e a ordem do plano geral é centrado
no professor, ou seja, é ele quem monitora o
processo todo, sabendo quais atividades articular,
quais atividades vêm antes de outras e o nível de
aprofundamento do conteúdo selecionado é maior.
Assinale a alternativa que completa corretamente
as lacunas:
a) Rotina Escolar;
b) Sequência Didática;
c) Projeto Didático;
d) Proposta Curricular.

34) Sobre Piaget, é correto afirmar, exceto:
a) Privilegia a maturação biológica;
b) Discorda de que a construção do conhecimento
proceda do individual para o social;
c) Acredita que os fatores internos preponderam sobre
os externos;
d) Acredita que os conhecimentos são elaborados
espontaneamente pela criança.

39) Um dos mais antigos sistemas de alfabetização,
também conhecido como soletração, tem como
princípio de que a leitura parte da decoração oral
das letras do alfabeto, depois, todas as suas
combinações silábicas e, em seguida, as palavras.
A partir daí, a criança começa a ler sentenças
curtas e vai evoluindo até conhecer histórias.
Estamos falando do Método:
a) Método Alfabético;
b) Método Fônico;
c) Método Analítico;
d) Método Sônico.

35) É a situação de aprendizagem que envolve o
comportamento emitido por um organismo em vez
de eliciado por um estímulo detectável.
Estamos falando de:
a) Condicionamento operante;
b) Conhecimento inerente;
c) Condicionamento inoperante;
d) Conhecimento operante.
36) Fazem parte do currículo, exceto:
a) Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos;
b) As experiências de aprendizagem escolares a
serem vividas pelos alunos;
c) Os planos pedagógicos elaborados por professores,
escolas e sistemas educacionais;
d) Os objetivos não alcançados por meio do processo
de ensino.
37) __________ ___________ consiste em um
procedimento de ensino, em que um conteúdo
específico é focalizado em passos ou etapas
encadeadas, tornando mais eficiente o processo de
aprendizagem. Ao mesmo tempo, permite o estudo
nas várias áreas de conhecimento do ensino, de
forma interdisciplinar. O planejamento didático

38) Os métodos sintéticos podem ser divididos em
três tipos, exceto:
a) Método Fônico;
b) Método Analítico;
c) Método Alfabético;
d) Método Sônico.

40) Língua é um conjunto de __________ e de leis
combinatórias, por meio do qual as pessoas de
uma
comunidade
se
____________
e
____________. Assinale a alternativa que
completa corretamente as lacunas:
a) sinais – excluem – afastam;
b) letras – avisam – relacionam;
c) sinais – comunicam – interagem;
d) letras – afastam – separam.
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