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PROFESSOR I–ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

  

 

 

  

                                            

                                              

 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Coloque seu aparelho celular embaixo da carteira e o conserve desligado durante todo o 
transcurso da prova. Em cima da carteira poderão ficar somente a caneta, o caderno de prova, 
o cartão resposta e o cartão de confirmação da inscrição. 

2. Certifique-se de que o caderno de questões que você recebeu é relativo ao emprego a que 
concorre, e contém 10 páginas, sequencialmente numeradas. 

3. Verifique se no seu Cartão-Resposta estão impressos o seu nome completo e o emprego para o qual 

você está concorrendo. 

4. Confira se este Caderno de Questões contém 40(quarenta) questões com o conteúdo distribuído 

conforme o quadro abaixo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. Assine o seu nome no Cartão-Resposta e nesta capa de Prova.  

6. Para marcar sua resposta no Cartão, preencha totalmente o círculo que compreende a única 

alternativa correta de cada questão. Marque assim: 

7. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão; questão rasurada também é anulada. 

8. Use caneta esferográfica preta ou azul, para a marcação das respostas no Cartão-Resposta. 

9. O gabarito pode ser copiado somente no Cartão de Confirmação da Inscrição. 

10. Qualquer espaço em branco do caderno de questões pode ser utilizado para anotações e cálculos. 

11. Qualquer tentativa de comunicação entre os candidatos é motivo de anulação da prova de todos os 

candidatos envolvidos. 

12. Não é permitido o uso de lápis, borracha, calculadoras, dicionário ou outro material de apoio. 

13. Esta prova terá a duração de 3:00 h (três horas). 

14. A entrega da prova só poderá ocorrer, transcorrido o mínimo de 60 minutos do seu início. 

15. Os três últimos candidatos, em cada sala, só poderão se retirar juntos. 

16. Ao terminar a prova, obrigatoriamente devolva para o fiscal o Caderno de Questões, o Cartão-

Resposta e assine a lista de presença. 

17. O gabarito preliminar será divulgado 24h após a realização da prova, no endereço eletrônico 

www.coned.com.br. 

18. O candidato que desejar cópia da prova que realizou poderá obtê-la, via internet, após a divulgação do 

gabarito, e da mesma forma como retirou seu cartão de confirmação da inscrição. 

 

 

  

 

 

   ________________________________________     _____________________________                  
             NOME DO CANDIDATO                                             CARGO 
 
             

   

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                          01 a  10 
        

 

      

MATEMÁTICA                                                                         11  a  17 

 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL                                                      18  a  20 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO                                            21  a  28 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                          29  a  40 

 

    

 

   

     

 

 

 

 

 

     

    

 

 
                 

 

          

    

 

       

       

 

 

 

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO 
 

“O sucesso não vem; ele tem que ser conquistado” 
 

______________________________________________________________________________ 

(transcreva a frase acima nesta linha) 

http://www.coned.com.br/
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ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

) 

O povoado que deu origem ao município de Goianésia do Pará 

começou a ser formado às margens da rodovia PA-150. Mais tarde, 

devido à abertura da rodovia PA-263, vários imigrantes em busca de 

trabalho vieram para a região. Eram centenas de pessoas que se 

fixaram na região. Porém a quantidade de terra era pouca para o 

número de gente.  Iniciavam-se os conflitos pela posse de terra. 

         Cedendo às pressões, o dono de uma fazenda da redondeza 

acabou doando uma grande área para o assentamento das famílias 

dos trabalhadores. Em troca pediu que o local fosse chamado de 

Goianésia, nome da sua cidade natal em Goiás. Assim nasceu, em 

dezembro de 1991, o município de Goianésia do Pará, localizado no 

sudeste do Pará, a 292 Km de Belém.  

           Com uma população de mais de 22 mil habitantes, o município 

vive da agricultura, pecuária e outras atividades. A piscicultura, que 

se desenvolveu a partir do surgimento do lago artificial da 

Hidrelétrica de Tucuruí, também é bastante expressiva na região.  

           A extração de madeira é o mais forte pilar de sustentação da 

economia local. O produto, além de economicamente rentável, é um 

atrativo cultural da região. O artesanato em madeira é marca 

registrada dos moradores de Goianésia do Pará. As peças talhadas 

em angelim-pedra, uma espécie típica da Amazônia, chamam a 

atenção dos visitantes. Mas os olhares dos turistas brilham, 

principalmente, diante dos rios Verde e Arapixi, duas grandes 

atrações da cidade, além do lago de Tucuruí. 

 

 

 

As questões de 01 a 06 estão baseadas neste texto: 
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Segundo o texto, 
 I. a economia de Goianésia do Pará se resume 
em extração de madeira 
II. os turistas, além da beleza dos rios Verde e 
Arapixi e do lago de Tucuruí, também dispõem 
do artesanato de madeira 
III. Goianésia do Pará se originou do nome de 
seu fundador, um fazendeiro goiano, natural de 
Goianésia, Goiás 
IV. para Goianésia, o lago de Tucuruí tem sido 
bastante expressivo por conta da piscicultura e 
do turismo 
 V. angelim-pedra, uma das espécies de 
artesanato típico da Amazônia, chama a 
atenção por sua beleza 
Estão corretos apenas os itens 
A) I, II e III 
B) II e V 
C) II e IV 
D) III e V 
E) I, II e IV 
 
 
 

Para o autor do texto, os conflitos pela posse de 
terra no período da formação do hoje município 
de Goianésia se devem, sobretudo, à(s) 
A) imigração das pessoas vindas para a região 
B) abertura das duas rodovias paraenses 
C) fixação de centenas de pessoas na região 
D) pouca quantidade de terras para o elevado 
número de pessoas chegadas 
E) pressões que os fazendeiros sofreram para 
ceder suas terras para assentar as pessoas que 
chegavam 
 
 
 
 
 

A regência intransitiva do verbo viver em: “[...] o 
município vive da agricultura, pecuária e outras 
atividades.”, lhe dá o sentido de 
A) tirar subsistência 
B) dedicar-se habitualmente 
C) conviver 
D) saber aproveitar 
E) dedicar-se inteiramente 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ao dizer que a “extração da madeira é o mais 
forte pilar de sustentação da economia local”, o 
autor 
A) faz uso de linguagem denotativa para indicar 
a importância da madeira 
B) deixa transparecer a relação enfática entre 
os termos “pilar” e “sustentação” 
C) emprega em sentido conotativo a expressão 
“o mais forte pilar de sustentação” para a 
extração da madeira  
D) transmite a informação objetiva do valor 
econômico da extração da madeira 
E) estabelece a relação do termo “mais forte 
pilar” com economia local 
 
 
 
 

Sintaticamente, o termo em negrito na frase: “ 
Em troca pediu que o local fosse chamado de 
Goianésia, nome da sua cidade natal em 
Goiás.” é classificado como 
A) aposto 
B) complemento nominal 
C) objeto direto 
D) predicativo do objeto direto 
E) vocativo 
 
 

 
 

Observe as expressões sublinhadas nestas 
duas frases: 
I. “Mais tarde, devido à abertura da rodovia PA-
263, vários imigrantes em busca de trabalho 
vieram para a região.” 
II. “A piscicultura, que se desenvolveu a partir 
do surgimento do lago artificial da Hidrelétrica 
de Tucuruí, também é bastante expressiva na 
região.”  
Sobre essas expressões, está correta a 
afirmativa: 
A) ambas são advérbios de modo 
B) a I é um advérbio de causa; a II, um advérbio 
de lugar 
C) a I é um advérbio de meio; a II, um advérbio 
de modo 
D) ambas são locuções adverbiais de 
instrumento 
E) a I é locução adverbial de causa; a II, locução 
adverbial de origem 
 

 
 

QUESTÃO - 01 QUESTÃO - 04 

QUESTÃO - 02 

QUESTÃO - 03 

QUESTÃO - 05 

QUESTÃO - 06 

www.pciconcursos.com.br
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As questões 07 a 10 estão baseadas neste 

texto: 
 

BILHÕES EMBAIXO D’ÁGUA NO FUNDO 
DO LAGO DE TUCURUÍ 
 
[...] Construído a toque de caixa pelo 
regime militar, o lago da usina de 
Tucuruí, no Pará, inundou uma área de 
2000 km2 sem que dela se retirasse a 
floresta. A decomposição orgânica 
elevou os níveis de emissão de gases a 
ponto de fazer da represa, nos anos 90, 
a maior emissora de poluentes do Brasil. 
Estima-se em mais de 2 bilhões de reais 
o valor da madeira de lei ainda submersa 
em Tucuruí. Como não tem contato com 
o ar, a parte submersa dessas árvores 
não apodrece. [...] 

 
 
 

Após o verbo “estimar”, aparece a palavra se 
(Estima-se). Essa palavra é classificada como 
A) símbolo de indeterminação do sujeito, pois 
não se conhece quem estima 
B) partícula apassivadora, pois o núcleo do 
sujeito é valor 
C) parte integrante do verbo, pois se trata de 
uma verbo pronominal 
D) partícula de realce, pois sua presença é 
apenas expletiva 
E) pronome de reciprocidade, pois se refere aos 
mais de dois bilhões de reais que ficaram 
submersos 
 
 
 
 

A primeira oração deste período: ”Como não 
tem contato com o ar, a parte submersa dessas 
árvores não apodrece. [...]” exprime 
A) conformidade 
B) causa  
C) condição 
D) concessão 
E) consequência  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Toda palavra possui elementos que a formam; 
são os elementos mórficos. Esses elementos 
são responsáveis pelo processo da derivação 
que pode ser prefixal, sufixal, parassintética, 
regressiva ou imprópria. A palavra toque em 
(toque de caixa) tem seu processo de formação 
na derivação 
A) prefixal 
B) sufixal 
C) parassintética 
D) regressiva  
E) imprópria 
 
 
 
 
 

Observe as informações sobre o primeiro 
período do texto: “[...] Construído a toque de 
caixa pelo regime militar, o lago da usina de 
Tucuruí, no Pará, inundou uma área de 2000 
km2 sem que dela se retirasse a floresta.” 
 
l)  Há três orações 
ll) A primeira oração é uma reduzida de 
particípio 
lll) A última oração é subordinada adverbial 
concessiva 
lV) O termo “pelo regime militar” é o sujeito da 
oração 
V) “A floresta” é objeto direto de “retirasse” 
Estão corretas apenas as informações 
A) I e V 
B) II, III e IV 
C) IV e V 
D) II e V  
E) I, II e III 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dados os conjuntos A = 1, 2, 3, 4, -1, y, x e    

B = 2, 4, -1, y, x, 7, assinale a afirmação 
verdadeira.  

A)   A    B  =  2, 4, y, -1  

B)   A   (B – A) =       

C)   A    B =  -1, 4, 2, y, x, 1 

D)   (A   B)    A =  -1, y  

E)   A  -  B   =  7  
 
 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO - 11 

QUESTÃO - 10 

QUESTÃO - 07 

QUESTÃO - 08 

QUESTÃO - 09 
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Na última viagem que fez a Belém, Sandra 
comprou presentes iguais para suas duas 
maiores amigas. Para sua mãe comprou um 
presente de valor igual a metade da soma dos 
de suas amigas. O valor total dessa compra não 
pode ter sido 
A) R$ 84,00 
B) R$ 228,00 
C) R$ 153,00 
D) R$ 192,30 
E) R$ 154,00    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
No dia do Círio de N. S. de Nazaré, a diretora 
de uma Escola Municipal reuniu 40 professores 
e ofereceu um almoço, tendo como pratos 
principais o pato no tucupi e a maniçoba. 

Desses professores, 
4

1
 comeu só pato no 

tucupi, 
10

3
só maniçoba e 

5

1
, os dois. Quantos 

não comeram nem pato nem maniçoba. 
A) 11 
B) 8 
C) 10                                   
D) 7  
E) 9 

 

Se X = 43 . 52  e Y = 2 . 32 . 53, então a razão 
entre o mínimo múltiplo comum e o máximo 
divisor comum desses números X e Y  é 
A) 1440  
B) 480 
C) 5760  
D) 5540                            
E) 4520 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Numa praça em frente à Escola, o Prefeito 
construiu um campo de futebol, na forma da 
figura acima, com dimensões 60m x 40m. 
No circulo central, de raio igual a 6 m, mandou 
colocar grama sintética e no restante do campo, 
grama natural. 
Se cada m2 da grama sintética custa R$ 2,00 e 
da natural R$ 1,20, qual o valor total necessário 
para gramar o campo todo?  

Obs: ( use   = 3,14) 
 
A) R$ 4.560,80  
B) R$ 3.450,40 
C) R$ 2.890,44 
D) R$ 3.106,08        
E) R$ 4.176,38 
 
 
 
 

QUESTÃO - 13 QUESTÃO - 12 

QUESTÃO - 14 

QUESTÃO - 15 

FAÇA SUAS CONTAS 
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Considere os conjuntos A, B e A∩B, com, 
respectivamente, 10, 15 e 4 elementos. O 
número de elementos do conjunto A U B é 
A) divisor de 7 
B) múltiplo de 3    
C) um número primo 
D) igual a 29 
E) uma potência de 5 
 
 
 
No dia da eleição, Mário saiu de casa às          
8h 32min para votar. Só voltou às 18h 28min. 
Quanto tempo Mário ficou fora de casa? 
A) 9h 56min    
B) 8h 04 min 
C) 9h 04min            
D) 7h 18min 
E) 10h18min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As questões de 18 a 20 se baseiam neste 
possível caso: 
 
 

 
 
 
Essa sua nomeação para o serviço público   
A) é definitiva, dispensando qualquer avaliação 

probatória 
B) inicia a contagem do período de 36 meses 
para o estágio probatório em que você será 
avaliado para o desempenho do cargo para o 
qual foi nomeado 
C) é homologada pela autoridade competente, 
dando-lhe condições para que seja assíduo, 
disciplinado e responsável  
D) submete seu nome ao programa de 
treinamento obrigatório, cuja responsabilidade é 
de  quem assinou a sua nomeação 
E) garante sua promoção por merecimento e 
por antiguidade, sempre após cada 3 anos de 
interstício 
 
 
No desempenho de sua função, na qualidade de 
servidor, é direito seu 
A) gozar licença, sempre que precisar, quando 

qualquer parente seu adoecer ou precisar de 
acompanhante 

B) ausentar-se do serviço durante o expediente, 
se o motivo for particular e importante, sem 
necessidade da autorização do chefe imediato 

C) pedir anulação de qualquer pena que lhe for 
aplicada, desde que sejam considerados por 
você motivos superiores para cometer o ato  
causador da pena 

QUESTÃO - 16 

QUESTÃO - 19 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

QUESTÃO - 17 

QUESTÃO - 18 

“Imagine que você está aprovado no 

presente concurso público. De acordo 

com a lei Complementar nº 187/2007, 

de 23 de agosto de 2007, que dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da 

Administração Direta, das Autarquias 

e das Fundações Públicas do 

Município de Goianésia do Pará, sua 

nomeação acontecerá a qualquer 

momento.”    

     

     

FAÇA SEUS CÁLCULOS 



         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
Concurso Público 01/2012 

      Prova para o Cargo de PROFESSOR ( anos iniciais do ensino fundamental) 
  

6 

D) manter, sob sua chefia imediata, em cargo 
ou função de confiança o cônjuge, 
companheiro ou parente próximo até o 
segundo grau civil 

E) pedir férias de 30 dias consecutivos, após 12 
meses de efetivo desempenho das atribuições 
do serviço 

 
 
 
A partir da data da nomeação, como você já faz 
parte do quadro de servidores públicos, poderá 
sofrer processo de demissão em diversos casos 
específicos. O caso, em que sua demissão se 
torna impossível, é se você 
A) cometer ofensa física, em serviço, a servidor 
ou particular, mesmo que tenha sido em 
legítima defesa própria ou de outrem 
B) abandonar o cargo por motivo grave, como 
uma doença incurável  
C) acumular outros cargos, empregos ou 
funções públicas concomitantes com o que 
exerce 
D) participar na direção ou representação 
sindical, desde que seja um efetivo 
sindicalizado 
E) tiver conduta escandalosa na repartição, não 
importando se tenha   havido provocação de 
terceiros 

 
 

 
 
 
 
 
“As crianças apresentam maneiras peculiares e 
diferenciadas de vivenciar as situações, de 
interagir com os objetos do mundo físico. Seu 
desenvolvimento acontece de forma 
aceleradíssima (...) aprendi a observar esse 
modo próprio de agir das crianças, suas 
brincadeiras, suas expressões, sem, entretanto, 
analisá-lo à luz de minhas próprias expectativas 
sobre elas”. (Avaliação: mito & desafio, 
Jussara Hoffmann, Editora Mediação, 
2003,p.69) 
Sobre o processo de avaliação na educação 
infantil, é (são) importante (s) o(s) item (s): 
I. Torna-se fundamental a percepção clara de 

que as expectativas do professor podem não 
corresponder às formas peculiares e próprias 
da criança corresponder às situações 

II. Observar e preencher dados sobre o que foi 
apreendido classificando níveis de 
desenvolvimento pelo professor que espera 

determinados comportamentos importantes 
para a fase de desenvolvimento 

III. O acompanhamento do processo de 
construção do conhecimento se dá pela 
observação e reflexão permanentes sobre as 
manifestações das crianças 

IV. A ação avaliativa na educação infantil não 
pode abdicar de julgamento de resultados e 
rigidez na aplicação dos instrumentos, 
procurando pautá-la na homogeneidade do 
grupo 

A) III, apenas 
B) III e IV, apenas 
C) I, apenas 
D) I e III, apenas 
E) I e II, apenas 
 
 
 
 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil (2010) é enfatizado que para 
a efetivação de seus objetivos, as propostas 
pedagógicas de Educação Infantil deverão 
prever condições para o trabalho coletivo e para 
a organização de materiais, espaços e tempos 
que assegurem a (o) 
A) educação em sua integralidade, entendendo 
o cuidado como algo extrínseco ao processo 
educativo 
B) participação, a escuta e o diálogo cotidiano 
das famílias, padronizando suas formas de 
organização 
C) estabelecimento de uma relação afetiva com 
a comunidade local e de mecanismos que 
garantam a gestão democrática e a 
consideração dos saberes da comunidade 
D) reconhecimento das especificidades etárias, 
das singularidades individuais e coletivas, 
apartando crianças de mesma idade e crianças 
de diferentes idades 
E) reconhecimento do espaço escolar como 
lócus do apoio especializado à família em 
situação de conflito na comunidade e 
acolhimento da criança 
 
 
O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, no tocante à Formação 
Pessoal e Social, tem como objetivos apontar 
metas de qualidade que contribuam para que as 
crianças tenham um desenvolvimento integral 
de suas identidades, capazes de crescerem 
como cidadãos cujos direitos à infância são 
reconhecidos, e contribuir para que possa 
realizar, nas instituições, o objetivo socializador 
dessa etapa educacional, em ambientes que 

QUESTÃO - 21 

QUESTÃO - 20 

QUESTÃO - 22 

QUESTÃO - 23 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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propiciem o acesso e a ampliação, pelas 
crianças, dos conhecimentos da realidade social 
e cultural 
Nos objetivos para as crianças de zero a três 
anos, a instituição deve criar um ambiente de 
acolhimento que lhes dê segurança e confiança, 
garantindo oportunidades para que sejam 
capazes de, entre outros aspectos 
A) identificar e enfrentar situações de conflitos, 
utilizando seus recursos pessoais, respeitando 
as outras crianças e adultos e exigindo 
reciprocidade 
B) ter uma imagem positiva de si, ampliando 
sua autoconfiança, identificando cada vez mais 
suas limitações e possibilidades, e agindo de 
acordo com elas 
C) experimentar e utilizar os recursos de que 
dispõem para a satisfação de suas 
necessidades essenciais, expressando seus 
desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e 
agindo com progressiva autonomia 
D) adotar hábitos de autocuidado, valorizando 
as atitudes relacionadas com a higiene, 
alimentação, conforto, segurança, proteção do 
corpo e cuidados com a aparência 
E) valorizar ações de cooperação e 
solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda 
e colaboração e compartilhando suas vivências 
 
 
 

“A criança é um ser social que nasce com 
capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. 
Tem desejo de estar próxima às pessoas e é 
capaz de interagir e aprender com elas de 
forma que possa compreender e influenciar seu 
ambiente. Ampliando suas relações sociais, 
interações e formas de comunicação, as 
crianças sentem-se cada vez mais seguras para 
se expressar, podendo aprender, nas trocas 
sociais com diferentes crianças e adultos, cujas 
percepções e compreensões da realidade 
também são diversas”. Em relação ao 
desenvolvimento da aprendizagem na educação 
infantil, é correto afirmar que, para se 
desenvolver, 
A) as crianças não necessitam de estímulos. A 
interação é irrelevante do ponto de vista 
cognitivo porque cada criança pode se 
desenvolver de maneira diferente 
B) não prescinde contato com outras crianças, 
uma vez que esse contato geralmente é feito 
dentro do ambiente familiar, necessitando neste 
momento, de maior elaboração e ênfase na 
abstração que o ensino formal proporciona 
C) necessitam essencialmente de condições 
físicas e ambientais específicas. Não adiantará 

maior interação caso o ambiente seja restrito e 
não colaborativo para dinamização das ações 
do professor na turma 
D) necessita de contato com o professor que é o 
responsável pela mediação neste processo, 
desprezando o vínculo com outros sujeitos. 
Nesse momento, as aprendizagens fluirão 
naturalmente a partir do convívio diário e 
observação sistemática da turma 
E) as crianças precisam aprender com os 
outros, por meio dos vínculos que estabelecem. 
Se as aprendizagens acontecem na interação 
com as outras pessoas, sejam adultas ou 
crianças, elas também dependem dos recursos 
de cada criança 
 
 
 
 

De acordo com a Lei Nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente é correto afirmar que 
A) o não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo Poder Público ou sua oferta regular importa 
responsabilidade da autoridade competente 
B) é proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo com autorização 
dos pais e do Conselho Tutelar 
C) ao adolescente até os doze anos de idade é 
assegurada bolsa de aprendizagem 
D) os Municípios, com apoio dos Estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações 
culturais, esportivas e de lazer voltadas para a 
infância, adolescência e idosos 
E) os pais tem obrigação de matricular o filho na 
rede municipal de ensino, acompanhar seus 
estudos e comunicar ao Conselho Tutelar as 
faltas da criança ou do adolescente à escola 
 

 
 
A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96, em seu 
art.3º, inciso X, que trata sobre a Valorização de 
experiência extra-escolar, da abertura para 
A) igualdade de condições para o acesso e 

permanência de jovens e adultos na escola 
B) permissão de matrícula inicial de alunos em 

séries mais avançadas 
C) o aprimoramento do educando, incluindo a 

formação ética, o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento 
crítico  

D) valorização dos profissionais da Educação 
E) participação efetiva da comunidade na 

elaboração de projetos e eventos 
 

QUESTÃO - 24 

QUESTÃO - 25 

QUESTÃO - 26 



         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
Concurso Público 01/2012 

      Prova para o Cargo de PROFESSOR ( anos iniciais do ensino fundamental) 
  

8 

 
 
 

O Projeto Pedagógico constitui-se no coração 
do planejamento da escola, uma vez que se 
volta, para o que a escola tem de mais 
importante – os alunos; e para aquilo que os 
alunos e toda comunidade esperam da escola- 
uma boa aprendizagem. Sobre o Projeto 
Pedagógico pode-se afirmar que 
I) identifica os problemas que dificultam a 

aprendizagem e o crescimento moral e 
intelectual dos alunos 

II) coloca em evidencia os objetivos a serem 
perseguidos, as ações a serem 
desenvolvidas e as metas a serem 
alcançadas  

III)  é uma formalidade que deve ser organizada 
e desenvolvida no âmbito escolar com   a 
participação de todos os envolvidas na 
dinâmica institucional 

IV)  é  um ordenamento pedagógico, lógico e 
minucioso, elaborado para assegurar a 
continuidade do efetivo trabalho escolar e 
evidencia as questões relativas a 
comunidade em que a escola está inserida 

V) é um plano didático-pedagógico, previsto na 
Lei de Diretrizes e Bases de Educação 
Nacional como instrumento regulador das 
atividades a serem desenvolvidas na escola 

A quantidade de afirmativas corretas é 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 
 
 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
sugerem que os temas transversais sejam 
desenvolvidos em  
A) disciplinas específicas introduzidas no 
currículo, considerando a especificidade dos 
assuntos que deverão ser abordados, como os 
valores éticos morais 
B) aulas planejadas pelos professores com a 
participação efetiva de especialistas de cada 
assunto que será discutido 
C) todos os componentes curriculares e em 
meio ao cotidiano escolar 
D) projetos elaborados e desenvolvidos pela 
equipe técnico  pedagógico da escola 
E) eventos que possam envolver a participação 
da família 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sobre a Região Norte do Brasil, é correto 
afirmar que 
1. ocupa quase a metade do território brasileiro, 

sendo a região com maior extensão territorial 
2. é a região mais populosa e com a economia 

em expansão por causa dos grandes projetos 
3. grande parte de sua paisagem é a marcada 

por um clima quente e seco. Essa região 
apresenta um extenso litoral, com belas praias 
e a frequência de grandes empreendedores no 
setor de turismo 

4. o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos 
Andes, no Peru, e  somente recebe este nome 
quando as águas do rio Solimões se 
encontram com as águas do rio Negro 

5. a floresta amazônica cobre os estados do 
Amazonas, Pará e Acre 

Estão corretas apenas 
A) 2, 3 e 5 
B) 1, 4 e 5  
C) 2, 3 e 4 
D) 1, 2 e 3 
E) 2 e 4 

 

 
 
 

Na população da Região Norte, destaca-se a 
colônia de imigrantes japoneses que se 
estabeleceu no Estado de Pará e introduziu o 
cultivo da(do) 
A) cana de açúcar 
B) castanha do Pará 
C) pimenta do reino  
D) dendê 
E) arroz 

 
 
 
O Brasil é um país rico em recursos minerais, 
recursos vegetais e recursos hídricos. Além de 
serem diversificados, esses recursos são, em 
geral, abundantes no território brasileiro. Dentre 
os recursos minerais que são mais utilizados 
como matéria-prima de inúmeros produtos 
presentes no dia a dia, destacam-se o 
A) petróleo, cobre, estanho e ouro                            
B) ferro, alumínio, cobre e manganês  
C) chumbo, carvão mineral, potássio e fósforo 
D) flúor, calcário, ouro e diamante 
E) cobre, ferro, calcário e ouro 

 

QUESTÃO - 27 

QUESTÃO - 28 

QUESTÃO - 29 

QUESTÃO - 30 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO - 31 
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Em muitas regiões do Brasil, ainda se 
desenvolve a agricultura de subsistência, com a 
utilização de técnicas rudimentares de mão de 
obra familiar. Na agricultura praticada em 
grandes áreas, como nas fazendas utilizam-se 
máquinas agrícolas de alta tecnologia. O uso 
das modernas técnicas, sem um planejamento 
adequado, ocasiona problemas de grande 
impacto ambiental. A utilização de fertilizantes 
de grande quantidade acaba provocando a 
poluição dos solos e dos rios e o peso das 
máquinas causando a ____________________ 
de determinados tipos de solo, o que prejudica 
a _____________________ de água. 
Complete o texto com as palavras corretas. 
A) arenização, livre descida 
B) seca, transposição 
C) voçoroca, abundância 
D) destruição, retenção 
E) compactação, infiltração 
 
 
 
 
Brasília é a capital do Brasil, localizada no 
Distrito Federal. Foi planejada e construída num 
lugar pouco habitado, em pleno Centro-Oeste. 
Sua construção exigiu grande quantidade de 
trabalhadores, e muitos brasileiros saíram de 
seus locais de origem rumo a Brasília. Esses 
trabalhadores ficaram conhecidos como 
A) grileiros 
B) candangos  
C) desbravadores 
D) empreiteiros 
E) boias frias 
 
 

 
Além da fuga dos escravos e da formação de 
quilombos, as pessoas escravizadas lutaram de 
outras maneiras pela liberdade. Em 1835, 
ocorreu uma importante rebelião de escravos 
em Salvador, na Bahia, conhecida como revolta 
dos 
A) palmares 
B) sem terras 
C) zumbis 
D) malês 
E) quilombos 

 
 
 
 

 
 

Sobre o inicio da República é correto afirmar 
que 
A)  o voto era um direito somente do sexo 
masculino e alfabetizados, maiores de 18 anos 
B)  os ricos fazendeiros que desejavam obter 
vantagens ao se aliar com alguns políticos, 
praticamente obrigavam as pessoas que viviam 
em suas terras a votar em seus candidatos 
C)  o voto era chamado de Voto dos Mocambos 
D)  houve abertura do mercado brasileiro aos 
produtos vindos da Inglaterra e Japão 
E) foi sancionada a primeira constituição feita no 
Brasil, organizando politicamente os direitos e 
deveres dos cidadãos 
 
 

 
Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente 
eleito pelo voto popular em 29 anos, com base 
no Partido da Reconstrução Nacional (PRN), 
criado exclusivamente para lançá-lo na disputa 
presidencial, assume um programa de 
moralização da vida pública e de modernização 
na economia. Logo no inicio de seu mandato 
acaba adotando medidas econômicas e 
administrativas. Dentre essas medidas destaca-
se 
A)  o confisco das contas de poupança e dos 
fundos de investimentos 
B)  correção automática do salário para 
acompanhar a inflação 
C)  congelamento dos preços em todo o varejo, 
os quais eram fiscalizados por cidadões comuns 
D)  criação de um novo sistema monetário 
nacional 
E)   abriu o mercado brasileiro para as futuras 
instalações de novas montadoras de veículos e 
empresas petroquímicas 
 
 

 
Uma professora de Ciências, resolveu ilustrar 
sua aula sobre animais, mostrando desenhos e 
fotos de alguns deles. Eram fotos e desenhos 
de anfíbios aqueles que mostraram 
A) salamandras, rãs e sapos  
B) caracóis, lesmas e lacraias 
C) tartarugas, cobras cegas e borboletas 
D) camundongos, abelhas e calangos 
E) vermes, pererecas e sanguessugas 

 
 
 
 

QUESTÃO - 32 

QUESTÃO - 33 

QUESTÃO - 34 

QUESTÃO - 35 

QUESTÃO - 36 

QUESTÃO - 37 
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O corpo humano depende de uma fonte de 
energia e possui capacidade de revertê-la em 
movimentos. Por essa razão, é preciso 
compreender a dinâmica do organismo como 
um sistema grande e complexo e integrado em 
que a organização é fundamental para que tudo 
funcione perfeitamente. As unidades básicas do 
organismo são os(as) 
A) órgãos 
B) tecidos 
C) sistemas 
D) células 
E) ossos 

 
 
 

Observe esta foto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     Juntamente com a água, uma planta extrai do 
solo, por meio de suas raízes, alguns nutrientes. 
Para que uma planta sobreviva, é necessário 
que o solo contenha  
A) aeração               

B) argila 

C) calagem 

D) potássio 

E) fósforo  

 

 

 

A poluição do ar libera gases tóxicos e outras 
substâncias na atmosfera, que podem causar 
muitos problemas para a população, dentre eles 
l)  causar chuva ácida 
ll) destruir a camada de ozônio 
lll) retardar o crescimento dos vegetais 
lV) liberar substâncias que causam câncer 
V) causar danos aos sistemas respiratório, 
digestivo, circulatório e nervoso do ser humano 
A quantidade de afirmativas corretas é 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 

QUESTÃO - 38 

QUESTÃO - 39 

QUESTÃO - 40 


